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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ  

θαζεγεηή θχξην Γεκήηξην Κνπζελίδε γηα ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ, γηα φια φζα κε δίδαμε φια απηά ηα ρξφληα ζαλ 

θαζεγεηήο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, αιιά θαη γηα ηηο πνιχηηκεο 

παξαηεξήζεηο πάλσ ζηελ εξγαζία κνπ, πνπ κε νδήγεζαλ ζην βέιηηζην δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ ζηελ Alpha 

Bank  πνπ ν θαζέλαο κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ βνήζεζε ζηε ζπγθέληξσζε ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηνλ Όκηιν. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ 

δηαξθή ζηήξημε, ζπκβνπιή θαη αληδηνηειήο αγάπε πνπ κνπ έδεημαλ, ζε φηη θαη αλ 

πξνζπάζεζα κέρξη ζήκεξα ζηελ δσή κνπ.   
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11. “TeamSchedule Technical Manual”, ALPHA BANK   

12. “Audit Projects User Manual”, ALPHA BANK   

13. “Follow Up Audit Projects Users Manual”, ALPHA BANK   

14. “Special Audit Projects User Manual”, ALPHA BANK   

15. “Supervisory Authority Audits Follow Up Projects User Manual”, ALPHA BANK

  

 
 

 

 

http://www.alpha.gr/
http://www.alpha.gr/
http://www.alpha.gr/
http://www.alpha.gr/
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟ  

  

  

Ζ αλάιεςε απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα  πνιχπινθσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζπγθξφηεζε 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ κε εηεξνγελήο θαη πνιπεζληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, αχμεζαλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ  

δηεπξχλζεθαλ επίζεο απφ ηε κεγάιε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο θηλήζεσο θεθαιαίσλ, απφ ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο 

επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη απφ ην ηεξάζηην πιέγκα ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη ζρεηηθνί θίλδπλνη θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππήξμε έληνλε ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν, ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο, 

επνπηείαο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θιπ,  

 

ην πιαίζην απηφ έγηλε αληηιεπηή  ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή  δηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ν 

ξφινο ελφο επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο απνηειεί θαηαξρήλ ε επηζθφπεζε  ησλ 

θπξηφηεξσλ  ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία  ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο.  

 

Πξνο ηνχην γίλεηαη πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα  θαη ην πεξηερφκελν ηφζν ηνπ 

ειέγρνπ γεληθά φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηδηθφηεξα, θαζψο θαη ζηα δηεζλή 

επαγγεικαηηθά πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Δπηδηψθεηαη λα θαηαζηεί εκθαλήο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο 

απαξαίηεηνπ εξγαιείνπ απνηειεζκαηηθήο δηνηθήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ απηνχ θαη νη παξεκβάζεηο γηα λα θαζνξηζζεί  κηα δηεζλψο 

νκνηφκνξθε κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ εζσηεξηθνχ 
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ειέγρνπ.  

 

 Αθνινχζσο ε εξγαζία εζηηάδεηαη ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο  θηλδχλνπο  ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα απνηειεζκαηηθή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  Πξνο 

ηνχην γίλεηαη επηζθφπεζε ηνπ πιαηζίνπ αξρψλ  γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ 

πηνζεηήζεθαλ, απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, κε ηνλ 

Νφκν 3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κε ηελ ΠΓΣΔ 2577/2006 . 

                                                  

Σέινο γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Όκηιν 

Alpha Bank γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη γηα ηε 

κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηνλ Όκηιν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ  

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

1.1  Διεγθηηθή Λεηηνπξγία 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πνιχπινθν θαη αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ελέρεη ζνβαξνχο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο. Ζ επηηπρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

θηλδχλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, απαηηείηαη λα έρνπλ έγθαηξε  θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε γηα λα 

δηαπηζηψλνπλ αλ ππάξρεη επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηθιείδσλ 

αζθαιείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία ζηηο επηρεηξήζεηο  αξρηθά ήηαλ κηα βνεζεηηθή ιεηηνπξγία ε 

νπνία εμειίρζεθε ζηαδηαθά ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Ζ ειεγθηηθή, σο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ – νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, απνηειεί  

επηζηήκε θαη ηερληθή ε νπνία εμειίζζεηαη δηαρξνληθά. Δίλαη έλαο ζπγθεξαζκφο 

ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο πνπ πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ειέγρνπ απφ απφςεσο ηφζν 

ζεσξεηηθήο φζν θαη δηαδηθαζηηθήο. 

 

Ζ ειεγθηηθή εζηηάδεηαη ζην αληηθείκελνπ ηνπ ειέγρνπ (πρ ζθνπφο ειέγρνπ, 

εχξνο ειέγρνπ ), ζην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ (ζηα άηνκα πνπ  δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, 

ζηηο γλψζεηο θαη ζηα πξνζφληα ηνπο) θαη ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο (ζηελ ηερληθή 

θαη κεζνδνινγία, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγείηαη ν έιεγρνο)
1
. 

 

 

1.2  Οξηζκόο Διέγρνπ 

 

χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηεο Ακεξηθαληθήο εηαηξίαο Λνγηζηψλ «έιεγρνο είλαη ε 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ έθδνζε 

                                                 
1
 Καδαληδήο Υ. (2006), «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Μία πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, 

Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ», Δθδφζεηο  Business Plus A.E. 
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γλψκεο, απφ έλαλ αλεμάξηεην θαη θάηνρν ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ 

επαγγεικαηία, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη ππφ έιεγρν πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα έρνπλ 

παξαρζεί ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη φρη κφλν 

ηνλ έιεγρν ηζηνξηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη θάζε κνξθήο έιεγρν"
2
. 

 

 

1.3  Αληηθείκελν Διέγρνπ 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν θάζε ειέγρνπ είλαη ην «αληηθείκελφ» ηνπ θαη ππάξρεη έλα κεγάιν 

εχξνο αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία  κπνξεί λα αζρνιεζνχλ νη ειεγθηέο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ν έιεγρνο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπλζεθψλ, ηελ έξεπλα γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ή ζπλζήθεο (πρ έιεγρνο 

πνηφηεηαο, έιεγρνο αζθάιεηαο, έιεγρνο απφδνζεο), ηελ έξεπλα ζε ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο ή ηελ  έξεπλα γηα ζπκπεξηθνξέο. 

 

εκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε «θαηαιιειφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ειέγρνπ». Γειαδή ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ  λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη κεηξήζηκν 

θαη  ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ή νη πιεξνθνξίεο (ηεθκήξηα ειέγρνπ), λα είλαη  επαξθή θαη 

ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα επηδέρνληαη έιεγρν θαη επηβεβαίσζε. 

 

Δθηφο απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ειέγρνπ, βαζηθή 

παξάκεηξν ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, απνηειεί ε «θαηαιιειφηεηα ησλ θξηηεξίσλ» κε ηα 

νπνία ζα ειεγρζεί ην  αληηθείκελν. Σα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, λα είλαη πιήξε, αμηφπηζηα, θαηαλνεηά θαη νπδέηεξα.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο, ην θξηηήξην ηνπ  ειέγρνπ  είλαη ην πθηζηάκελν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (ινγηζηηθά πξφηππα), γηα ην θνξνινγηθφ έιεγρν 

ην θξηηήξην είλαη νη  θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνδνηήζεσλ 

ηξαπέδεο ην πθηζηάκελν πιαίζην πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνδνηήζεσλ  θιπ.  

 

 

1.4  Διεγθηηθή Γηαδηθαζία 

 

                                                 
2
 Καξακάλεο Κ (2008)  «χγρξνλε Διεγθηηθή» Δθδφζεηο ΟΠΑ 
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Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη ζπλδηαζκφο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ βεκάησλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ (audit steps), ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ 

ειεγθηή. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ επηδηψθεηαη ε ζπγθέληξσζε «επαξθψλ 

ειεγθηηθψλ απνδείμεσλ» θαη ηα θάζε είδνπο ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα εμαθξηβσζεί αλ νη πξνο έιεγρν πιεξνθνξίεο  ζπκθσλνχλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

ειέγρνπ. 

 

Ο ειεγθηήο γηα λα επηηειέζεη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνο, έκπεηξνο θαη ηθαλφο λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη ηα θξηηήξηα ηνπ 

ειέγρνπ, λα πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο ειεγθηηθέο απνδείμεηο,  λα επεμεξγάδεηαη,  

λα αλαιχεη  θαη λα  εμεηάδεη ηα πάζεο θχζεσο ζηνηρεία θαη δεδνκέλα θαη λα  εθδίδεη 

έθζεζε ειέγρνπ. 

 

 

1.5  Έθζεζε Διέγρνπ 

 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ είλαη ην επηζηέγαζκα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Δίλαη ην θείκελν κε 

ην νπνίν ν επηζεσξεηήο εθθξάδεη ηελ «αλεμάξηεηε»  γλψκε ηνπ, ζηνπο  ρξήζηεο ηεο 

έθζεζεο, δειαδή αλ θαη θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ειέγρζεθαλ ζπκθσλνχλ κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ. Ζ έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη « θαηαλνεηή» θαη 

«ζπλαθήο» κε ην αληηθείκελν ειέγρνπ, ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη 

«πιήξε» θαη « αμηφπηζηα» θαη ε δηαηχπσζε  ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα είλαη 

«νπδέηεξε». 

 

 ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ, βνεζά ε εθαξκνγή βαζηθψλ 

αξρψλ, θαλφλσλ θαη λφκσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα θνηλή 

βάζε ειέγρνπ γηα ηηο εηαηξείεο. Ο έιεγρνο ησλ εηαηξεηψλ δελ είλαη κφλν εζληθή 

ππφζεζε, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν ξπζκίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ δηεζλείο 

πνιηηηθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη νξγαληζκνχο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

2.1  Δμωηεξηθόο Έιεγρνο 

 

Μηα βαζηθή δηάθξηζε ηνπ ειέγρνπ είλαη κεηαμχ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν δηαθέξεη ηφζν ζην 

αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ (ζθνπφο ειέγρνπ, εχξνο ειέγρνπ) , φζν θαη ζην ππνθείκελν 

ηνπ ειέγρνπ (ζηα άηνκα πνπ  δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, ζηηο γλψζεηο θαη ζηα πξνζφληα 

ηνπο) θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (ζηελ ηερληθή θαη κεζνδνινγία, βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ν έιεγρνο)
3
. 

 

  Ο  εμσηεξηθφο έιεγρνο (external audit)  δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο (εμσηεξηθνχο ειεγθηέο), νη νπνίνη δελ έρνπλ ππαιιειηθή 

ζρέζε  κε ηελ εηαηξεία πνπ ειέγρνπλ. 

 

Σν πνην ζπλεζηζκέλν αληηθείκελν ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαπίζησζε 

θαη επηβεβαίσζε ηεο  νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο  

θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο (π.ρ. ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκκεηνρψλ, 

θ.ιπ.)  

 

Λφγσ ηεο εμέιημεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δίλεη πιένλ κεγαιχηεξε   έκθαζε  ζηε 

κειέηε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία, ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ  ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηνπο 

θηλδχλνπο γηα νπζηαζηηθά ζθάικαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Νφκνο Sarbanes – Oxley  (2002) ησλ 

Ζ.Π.Α. ν νπνίνο επηβάιιεη, ζηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο  ζην Υξεκαηηζηήξην 

                                                 
3
 Αλδξέαο Γ. Κνπηνχπεο (2009), Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή «Οη επηδξάζεηο ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ ζηελ Αλάπηπμε ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ Δηαηξεηψλ», Παληείν Παλεπηζηεκίν Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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ηεο Ν. Τφξθεο, λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο (controls) πνπ 

έρνπλ ζέζεη γηα αζθαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, λα απηφ-αμηνινγνχληαη θαη 

λα πηζηνπνηνχλ ηε ζρεηηθή επάξθεηα ηνπο εηεζίσο,  ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο. Όινη νη αλσηέξσ επηβάιιεηαη λα 

δηελεξγνχλ εηεζίσο δνθηκέο αμηνιφγεζεο (tests) ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία  δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο 

δηαδηθαζίαο (based on materiality level) 
4
. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ ν εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη  θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα  θαη  

απνζθνπεί, πέξαλ ηεο απνηξνπήο ιαζψλ θαη απαηψλ, θπξίσο ζηελ εμέηαζε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο εηαηξείαο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα νπζηαζηηθά ζθάικαηα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

αζθαιείαο (controls) πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία (risk-based audit methodologies)
5
. 

 

Οη εμσηεξηθνί έιεγρνη πνπ είλαη ππνρξεσηηθνί απφ ηνλ Νφκν, δηελεξγνχληαη 

απφ πηζηνπνηεκέλνπο ή αλαγλσξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, νη νπνίνη πξέπεη 

λα πιεξνχλ κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο, αλάινγεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 

  Ζ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ δηέπεηαη απφ κία 

ζεηξά ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Σν γεληθφ πιαίζην ζέηεη ν Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο (Code of Ethics for Professional Accountants) θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

δχν θείκελα.  

 

Σν πξψην είλαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (International 

Standard On Quality Control) πνπ έρεη εθαξκνγή ζηηο ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο θαη 

ζηηο ζπγγελείο ππεξεζίεο θαη απαηηεί ε ειεγθηηθή εηαηξεία λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα 

ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

 

Σν δεχηεξν είλαη ην Γηεζλέο Πιαίζην γηα Τπεξεζίεο Γηαζθάιηζεο 

(International Framework for Assurance Engagements) πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ 

πξνζθέξνληαη απηέο νη ππεξεζίεο
6
. 

                                                 
4
 Αλδξέαο Γ. Κνπηνχπεο (2009), Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παληείν Παλεπηζηεκίν Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 
5
 Καξακάλεο Κ (2008)  «χγρξνλε Διεγθηηθή» Δθδφζεηο ΟΠΑ 

6
 Καξακάλεο Κ (2008)  «χγρξνλε Διεγθηηθή» Δθδφζεηο ΟΠΑ 
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2.2  Δζωηεξηθόο Έιεγρνο 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) είλαη  κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα απφ απηή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηεο 

εηαηξείαο (εζσηεξηθνχο ειεγθηέο) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γηνίθεζεο θαη έρεη πξνιεπηηθφ 

ή θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. 

           

Σν αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αθνξά θπξίσο ηελ επηζθφπεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο  εηαηξείαο.  

 

Σν «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» πεξηιακβάλεη ην  ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επξχο, θαζφζνλ πξέπεη 

λα επηζθνπεί, λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

εθαξκνδφκελσλ  πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ   

γηα φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαιιαγέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ θαηάιιεια ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, απφ πιεπξάο  πείξαο, ήζνπο, κνξθψζεσο θαη ηθαλνηήησλ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηα θαζήθνληα ηνπο. 

 

ε αληίζεζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο, αιιά 

θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή απαηηεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπνπδψλ, εληνχηνηο ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή ε θαηνρή 

επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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2.2.1 Οξηζκόο  Δζωηεξηθνύ  Διέγρνπ 

 

Έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο δηάθνξνη νξηζκνί, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ «εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». Παξαηίζεληαη νξηζκέλνη νξηζκνί : 

 

 

α) Οξηζκόο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Ηλζηηηνύην Πηζηνπνηεκέλωλ 

    Λνγηζηώλ ηωλ Ζ.Π.Α. 

 

χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Λνγηζηψλ (American 

Institute of Certified Public Accountants, (ΑΗCPA),  «εζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην 

ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ 

πηνζεηνχληαη εληφο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο 

πνιηηηθήο»
7
.   

 

 

 β) Οξηζκόο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ 

     Διεγθηώλ ηωλ Ζ.Π.Α. 

   

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ Διιάδα, 

(Institute of Internal Auditors - IIA), δηαηχπσζε φηη: 

 «ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθά δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 

πξνζθέξνληαο κία ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (controls) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο»
8
. 

                                                 
7
 Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (ΑΗCPA), είλαη ν εζληθφο νξγαληζκφο νξθσηψλ 

ινγηζηψλ πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε πςειψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ. 

Ξεθίλεζε ην 1916 θαη έλα απφ ηα πνιιά επηηεχγκαηά ηνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ.   
8
 The Institute of Internal Auditors (IIA): Ηδξχζεθε ην 1941, είλαη κηα δηεζλήο επαγγεικαηηθή 

νξγάλσζε κε παξνπζία παγθφζκηα θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη ζην Altamonte Springs, 

Fla, ηεο Ακεξηθήο. Σo Institute of Internal Auditors είλαη ε παγθφζκηα <θσλή> ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαγλσξηζκέλε αξρή, πξσηνπφξα αξρή θαη θχξηνο πάξνρνο εθπαίδεπζεο. 
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γ) Οξηζκόο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ηελ Committee of  Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

 

Ζ Δπηηξνπή Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO)
9
, νξίδεη ηα εμήο : Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη επαξθή αζθάιεηα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ:  

 

α) απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο απφδνζε θαη 

θεξδνθνξία απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνζηαζία πφξσλ θ.ι.π. 

 

 β) αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, θαη γ) ζπκκφξθσζε κε λφκνπο 

θαη θαλνληζκνχο. 

 

 

δ)  Οξηζκόο ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζύκθωλα κε ην εγρεηξίδην  

     Sawyer’s Internal Auditing
10

. 

 

ηελ 5
ε
 έθδνζε ηνπ Sawyer’s Internal Auditing, πηνζεηείηαη έλαο πην ζχλζεηνο 

νξηζκφο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηφζν ηνλ ξφιν θαη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηνχ: 

 

«ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κία ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εθηίκεζε απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ κε ηα 

νπνία ν νξγαληζκφο εμαθξηβψλεη εάλ: 

 

(1) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πιεξνθφξεζε είλαη αθξηβήο θαη 

αμηφπηζηε. 

 

                                                 
9
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) – εζεινληηθφο 

νξγαληζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ηδξχζεθε απφ επαγγεικαηηθνχο, ινγηζηηθνχο θαη ειεγθηηθνχο 

θνξείο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζχληαμεο δεκνζηνλνκηθψλ εθζέζεσλ 

κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο, ησλ απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο ζπληερληαθήο 

δηαθπβέξλεζεο(www.coso.org). 
10

 Sawyer’s Internal Auditing, “The Practice of  Modern Internal Auditing” The Institute Of Internal 

Auditors, 5
th

 Edition. 
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(2) έρνπλ εμαθξηβσζεί θαη ειαρηζηνπνηεζεί νη θίλδπλνη ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

(3) εθαξκφδεηαη ην εμσηεξηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη νη εγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. 

 

(4) εθαξκφδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα. 

 

(5)  ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη επαξθψο θαη κε θεηδψ. 

 

  (6) επηηπγράλνληαη απνηειεζκαηηθά νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηε  δηνίθεζε θαη λα βνεζνχλ ηα ζηειέρε 

ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ψζηε λα κε 

αληηκεησπίδνπλ ηπρφλ δηνηθεηηθέο επζχλεο». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ – ΓΗΔΘΝΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

3.1 Κώδηθαο Γενληνινγίαο  

 

Σα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν Κψδηθαο  

Γενληνινγίαο παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε, δηεθπεξαίσζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κέζσ απηψλ θαζνξίδεηαη κηα δηεζλψο νκνηφκνξθε 

κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
11

.  

 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ), έρεη δηαηππψζεη έλα ζχλνιν 

αξρψλ, θαζψο θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο (θψδηθα δενληνινγίαο), πνπ πξέπεη ηεξνχλ 

νη ειεγθηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. θνπφο είλαη λα πξνσζεζεί κία 

θνπιηνχξα εζηθήο ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

  Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

πεξηιακβάλεη δχν ζεκειηψδε ζπζηαηηθά : 

 ηηο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

αλακέλεηαη λα αθνινπζνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Απηνί νη  θαλφλεο 

βνεζνχλ ζηε θαηαλφεζε θαη κεηαηξνπή ησλ αξρψλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή 

θαη ζηνρεχνπλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ
12

. 

 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ  λα αθνινπζνχλ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαη λα 

ππεξαζπίδνληαη ηηο παξαθάησ αξρέο: 

 

                                                 
11

 Αλδξέαο Γ. Κνπηνχπεο (2009), ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ, Παληείν Παλεπηζηεκίν Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 
12

 Διιεληθφ Ηλζηηηνχην εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (2008), Σν πιαίζην επαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο.   



 

 

ει. 25 απφ 100 

 

 

 

3.1.1  Αθεξαηόηεηα 

 

«Ζ αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη 

ηε βάζε γηα ζηήξημε ηεο θξίζεο ηνπο». 

 

Δπνκέλσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο : 

 Πξέπεη λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εληηκφηεηα, επηκέιεηα, ππεπζπλφηεηα 

θαη λα ηεξνχλ ηνπο Νφκνπο. 

 Γελ πξέπεη λα  εκπιέθνληαη ζπλεηδεηά ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε 

πξάμεηο αηηκσηηθέο. 

 

3.1.2  Αληηθεηκεληθόηεηα 

 

«Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

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

ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

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

ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεσλ». 

 

Δπνκέλσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε : 

 Να κε ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζρέζε πνπ 

ελδέρεηαη λα βιάςεη ή λα ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα βιάςεη ηελ ακεξφιεπηε 

θξίζε ηνπο. 

 Να κελ  απνδέρνληαη δψξα ή νηηδήπνηε κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα 

ζεσξεζεί φηη βιάπηεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε. 

 

3.1.3  Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 

«Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 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». 

Δπνκέλσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ  : 

 Να είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Να κε ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ θέξδνο ή θαηά ηξφπν 

αληίζεην κε ηελ λνκνζεζία ή επηβιαβή γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο.  

 

 

3.1.4  Δπάξθεηα 

 

«Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». 

 

Δπνκέλσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ : 

 Να αζρνινχληαη κφλν κε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηηο 

αλαγθαίεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο. 

 Να παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή  

επαγγεικαηηθά πξφηππα. 

 Να βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ επάξθεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

 

3.2 Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Σα Γηεζλή  Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηεινχλ έλα ζχλνιν νδεγηψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ  γηα λα θαζνδεγνχληαη νη ειεγθηέο κε εληαίν ηξφπν θαηά 

ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη γηα λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

Δηδηθφηεξα ν ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  είλαη ν εμήο : 

 

 «Να ζθηαγξαθήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

ελδεηθλπφκελε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». 

 « Να παξάζρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ελφο επξέσο 

θάζκαηνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». 

 «Να εγθαζηδξχζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». 

 «Να πξνσζήζνπλ ηηο βειηησκέλεο  δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ».      
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Σα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηεινχληαη απφ ηα 

Πξφηππα πκπεξηθνξάο, Γηεμαγσγήο θαη Δθαξκνγήο θαη θαιχπηνπλ κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Τπεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ 

αθφινπζε ζεηξά:  

 

 Απαηηνχκελε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ζχγρξνλν θαη δηεζλψο απνδεθηφ νξηζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Απαηηνχκελε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο 

Δπαγγεικαηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

 Δίδε δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Compliance, Assurance θαη 

Consulting). 

 

 

3.2.1  Πξόηππα Υαξαθηεξηζηηθώλ Ηδηνηήηωλ - (Attribute Standard 

            εηξά 1000) 

 

Σα πξφηππα απηά πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ 

θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

  

 1000-θνπφο, Δμνπζηνδφηεζε, Δπζχλε 

Ο ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε επζχλε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο ζην 

θαηαζηαηηθφ έγγξαθν (charter), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ 

κε ηα πξφηππα, θαη λα εγθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 

 1100-Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε 

θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 

 1200-Δπάξθεηα Γλψζεσλ θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα 

Οη εζσηεξηθνί  έιεγρνη ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επάξθεηα 

γλψζεσλ θαη δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. 

 

 1300-Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο θαη Πξφγξακκα Βειηίσζεο 
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Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα 

ηεξεί έλα πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο, ην νπνίν 

λα θαιχπηεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη λα επνπηεχεη ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν 

πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα βνεζάεη 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηνλ 

θψδηθα εζηθήο 

 

 

3.2.2  Πξόηππα (Απόδνζεο) Γηεμαγωγήο - (Performance Standards 

εηξά 2000) 

 

 Σα πξφηππα απηά πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ Τπεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη παξέρνπλ πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ Τπεξεζηψλ. 

 

 2000 - Γηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο Γηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηε 

ιεηηνπξγία  ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ιεηηνπξγία  

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

 2100 - Φχζε Δξγαζηψλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 2200 - ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ έλα 

ζρέδην γηα θάζε ειεγθηηθφ έξγν, ζην νπνίν λα πεξηιακβάλνπλ ην πιαίζην, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηνλ ζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.. 

 2300 - Γηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα 

αμηνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. 

 2400 – Κνηλνπνίεζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ αξκνδίσο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 2500 – Παξαθνινχζεζε Πξνφδνπ 
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Ο Γηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί 

ζηε δηνίθεζε. 

 2600 - Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε Γηνίθεζε 

Όηαλ ν Γηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πηζηεχεη φηη ε δηνίθεζε έρεη θάλεη 

απνδεθηφ έλα επίπεδν θηλδχλνπ ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, 

ζα πξέπεη λα ζπδεηάεη ην ζέκα κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Δάλ δελ εμεπξεζεί 

θνηλή ιχζε, ηφηε ν δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζέκα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα επίιπζε. 

 

Ζ αλάπηπμε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ είλαη κία δηαξθήο δηαδηθαζία, 

δεδνκέλνπ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεμάγεηαη ζε νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ  ζε έλα πνιχπινθν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ην 

νπνίν  κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά  Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο, ψζηε λα πξνζζέηνπλ αμία κε ην έξγν ηνπο γηα θαιχηεξε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη.  

 

Οη επηρεηξήζεηο  ζηε Διιάδα , πνπ έρνπλ Τπεξεζίεο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  δελ 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνδερζνχλ ηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα  θαη ηνλ  

Κψδηθα Γενληνινγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα  επηβάιινπλ ζηα ζηειέρε ηνπο ηε 

ζπκκφξθσζε κε απηά., εθηφο απφ ηηο  εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Οη εηαηξείεο απηέο ζχκθσλα  κε ηνλ Ν. 3016/2002 πεξί 

εηαηξηθήο  δηαθπβέξλεζεο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο 

Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίεο γίλνληαη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλεο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

Ο ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

   

 

4.1   Οη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη ηωλ ηξαπεδώλ θαη ν εζωηεξηθόο 

        έιεγρνο 

 

Οη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πνιχπινθν άθξσο αληαγσληζηηθφ 

παγθνζκηνπνηεκέλν  πεξηβάιινλ θαη αληηκεησπίδνπλ πιήζνο επηρεηξεζηαθψλ 

θηλδχλσλ. 

Ζ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σξαπεδψλ πέξαλ απφ ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ε επέθηαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ , ε ζπγθξφηεζε 

Σξαπεδηθψλ Οκίισλ κε εηεξνγελήο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε 

αλνηθηέο αγνξέο αχμεζαλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Δπίζεο  νη επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη ησλ Σξαπεδψλ έρνπλ δηεπξπλζεί απφ ηελ 

πνιχ κεγάιε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη απφ ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο.  

 

ην πιαίζην απηφ νη Σξάπεδεο έγηλαλ επάισηεο ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο 

θηλδχλνπο, γεγνλφο  ηδηαίηεξα εκθαλέο απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 

Δηδηθφηεξα νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο είλαη νη παξαθάησ : 

 

α)  Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ην ελδερφκελν επέιεπζεο δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πξνο ηελ Σξάπεδα. 

Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη δειαδή απφ ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ λα θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζηε Σξάπεδα επεξεάδεηαη απφ ηηο θαησηέξσ παξακέηξνπο : 

 Απφ ηελ πηζαλφηεηα έλαο αληηζπκβαιιφκελνο λα κελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εγθαίξσο ή πιήξσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο απφ 

θνηλνχ απνδεθηνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 Απφ ηα αλνίγκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ 

ελδερφκελσλ εμαζθαιίζεσλ θαη εγγπήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αζεηεζεί. 

 

β)  Κίλδπλνο Αγνξάο  

 

    Ο Κίλδπλνο Αγνξάο αθνξά ηελ απψιεηα ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ ιφγσ αιιαγψλ ζε νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ηα επηηφθηα, ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ηηκέο κεηνρψλ θιπ. εκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

 

γ)  Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 

 

    Λεηηνπξγηθφο είλαη ν θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκίαο πνπ απνξξέεη είηε απφ ειιηπήο 

εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη  δηαδηθαζίεο ηεο Σξαπέδεο, είηε απφ αλζξψπηλα ιάζε, είηε 

απφ ζθάικαηα κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, είηε απφ εμσηεξηθνχο 

αζηάζκεηνπο παξάγνληεο φπσο νη εμσηεξηθέο απάηεο. 

 

δ)  Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

    Αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν αλαρξεκαηνδνηήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξαπέδεο  

πνπ ιήγνπλ κε πςειφ θφζηνο ή ζηελ αδπλακία άληιεζεο ηεο απαηηνχκελεο 

ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Ωο «θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο αγνξάο» νξίδεηαη ν θίλδπλνο ξεπζηνπνηήζεσο ζέζεσλ κε ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, ιφγσ ρακεινχ βάζνπο ή αλαηαξαρήο ηεο αγνξάο. 

 

ε)  Ννκηθόο θίλδπλνο 

 

    Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη νξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δελ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζε 

δηαθσλίεο λνκηθνχ ηχπνπ, εηδηθά ζε ζπλζήθεο, φπνπ νη εκπιεθφκελνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα. 
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ζη)  Κίλδπλνο ζπκκνξθώζεωο 

 

     Δίλαη ν θίλδπλνο λνκηθψλ ή επνπηηθψλ θπξψζεσλ, νηθνλνκηθήο δεκίαο ή 

επηπηψζεσλ ζηε θήκε ηεο Σξαπέδεο σο απνηέιεζκα ηεο ειιείςεσο ζπκκνξθψζεσο 

µε ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο (εμσηεξηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην), ηα εζσηεξηθά 

πξφηππα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Σξαπέδεο (εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην). 

 

δ)  Κίλδπλνο ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο 

 

     Αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ Σξάπεδα, λα κελ είλαη απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη αζθαιή φζνλ αθνξά ηηο 

ηξέρνπζεο αιιά θαη κειινληηθέο ππνζηεξηθηηθέο αλάγθεο ηεο Σξαπέδεο 

 

 

 

Ζ Γηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη νη αξκφδηεο Μνλάδεο ηνπο (πρ κνλάδα δηαρεηξίζεσο 

θηλδχλσλ, κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θιπ) έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ  επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ.  

 

Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γηνηθήζεσο, εκπιέθεηαη 

ζηελ επηζθφπεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη παξέρεη αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε πιεξνθφξεζε 

ζηε Γηνίθεζε θαη ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο γηα ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο.  

 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζηελ Σξάπεδα 

δηαπηζηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, 

κε ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη 

λα κεηνπζησζνχλ ζε πξνβιήκαηα, ψζηε λα ιεθζνχλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια 

δηαξζξσηηθά κέηξα. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε έλλνηα θαη ν ξφινο  ηνπ «Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ» ζηηο ηξάπεδεο κε ηελ έλλνηα θαη ηνπο ζηφρνπο  ηνπ «πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ », φπσο αλαιπηηθφηεξα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
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4.2  Οξηζκόο θαη ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

(.Δ.Δ) ηωλ Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάηωλ. 

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα δηθαησκάησλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ πνπ θαζηεξψλνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γηα ηε 

δηνίθεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη  ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία φισλ φζσλ έρνπλ 

λφκηκα ζπκθέξνληα απφ απηά. Γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβεξλήζεσο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ  είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε χπαξμε ελφο επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί ζχλνιν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ (Basel 

Committee on Banking Supervision - framework for internal control systems in 

banking organizations, ΠΓΣΔ 2577/2006 ) 

 

Δηδηθφηεξα απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ  ζηφρσλ: 

  

 Σε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 Σελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

 Σε 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.  

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

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο.  

 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. 

 

 



 

 

ει. 34 απφ 100 

 

 

 

 

 

4.3  Σν Γηεζλέο Ρπζκηζηηθό Πιαίζην γηα ηνλ Δζωηεξηθό Έιεγρν ζηνλ 

       Σξαπεδηθό Σνκέα 

 

Οη Σξαπεδηθφο ηνκέαο  απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο  ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα, δεδνκέλνπ ηνπ πνιπεζληθνχ ραξαθηήξα πνιιψλ 

ηξαπεδηθψλ Οκίισλ θαη ηνπ ηεξάζηηνπ πιέγκαηνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ είλαη θξίζηκε  ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε  (δηεζλήο θαη εγρψξηα) ζηνλ  

ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο, επνπηείαο, εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θιπ.  

 

ε παγθνζκίσο έγηλε αληηιεπηή  ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή  δηαθπβέξλεζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ν 

ξφινο ελφο επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Σξαπεδψλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Σξαπεδψλ έγηλαλ αληηθείκελν εθζέζεσλ θαη 

αλαθνξψλ δηεζλψλ θνξέσλ, νη βαζηθέο αξρέο ησλ νπνίσλ πηνζεηήζεθαλ  απφ ηηο 

εγρψξηεο Δπνπηηθέο Αξρέο θαη  απνηεινχλ κνξθή δηθαίνπ. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ εθδνζεί πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ : 

 

Απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.Α.Α)
13

 γηα 

εηαηξείεο νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο «Principles 

of Corporate Governance 1999» Οη ζρεηηθέο αξρέο ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2004 θαη 

αθνξνχλ: 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ 

 Σελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ 

 Σνλ ξφιν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

            νπνίσλ επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ  

                                                 
13

 Ο  Ο.Ο..Α εληάζζεηαη ζηνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεζκηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο λέαο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ρξεκαηνπηζηνηηθνχ ζπζηήκαηνο κηα θαη 

επεμεξγάδεηαη δηεζλή πξφηππα αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο (ηεθάλνπ, Γθφξηζνο  2005, 216) 
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 Σηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαθάλεηαο 

 Σελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(stakeholders). 

 

Ζ πξάμε Sarbane-Oxley Act (ελφηεηα 404) ζηηο Ζ.Π.Α, ελίζρπζε ην  ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο πξνζέδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζε ζπλερή βάζε θαη ζε φιεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Ζ  Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, έρεη εθδψζεη εθζέζεηο 

γηα ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα  ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

(Δnhancing corporate governance for banking organizations, February 2006,High 

level principles for business continuity, December 2005). 

 

 

4.3.1  Πιαίζην αξρώλ  γηα ηνλ Δζωηεξηθό Έιεγρν ηεο Δπηηξνπή ηεο   

          Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, εθηφο απφ ηηο εθζέζεηο γηα 

ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα  ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

έρεη εθδψζεη δηάθνξα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν  ηα νπνία 

νδήγεζαλ θαη ηηο εγρψξηεο επνπηηθέο αξρέο   ζηελ αλακφξθσζε  ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο  (Framework for internal control systems in 

banking organizations September 1998, Internal audit in banks and the supervisor’s 

relationship with auditors August 2001,Compliance and the Compliance function in 

banks April 2005,Core principals for effective banking supervision October 2006 θαη 

ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ Basel II  γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ)
14

. 

    

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαθέξεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κνλάδσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Πξνηείλεη έλα πιαίζην αξρψλ πνπ 

                                                 
14

 Ζ Basel II αλαθέξεηαη ζην Νέν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (2004). Οη 

λέεο πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ή ηξείο ππιψλεο : 

1
νο

 ππιψλαο- ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

2
νο

 ππιψλαο- θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ζε κφληκε βάζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

3
νο

 ππιψλαο- ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ δεκνζίεπζεο 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ (www.bis.org/Basel Committee/Basel Capital Accord.) 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαζίδξπζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΔΔ απφ ηα αξκφδηα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε, ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο.  

Δηδηθφηεξα : 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηηο 

ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη σο ππεχζπλν γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε ζρεηηθψλ νξίσλ απνδνρήο θαη αλνρήο ηνπο. Σέινο, απαηηείηαη λα 

εγθξίλεη ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο Σξαπέδεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

επαξθή παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

      Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ  

      εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ηξαπέδεο, λα θαζνξίδεη ηηο ζρεηηθέο δηθιείδεο 

      αζθαιείαο θαη λα επηζθνπεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

      εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

      Σφζν ην Γ.., φζν θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ πςειά  

      standards εζηθήο θαη λα εκθπζήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθφ 

      ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο ηξαπέδεο 

      (management oversight and the control culture). 

 Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηξάπεδα αλαγλσξίδνληαη, εθηηκψληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη 

αμηνινγνχληαη  

      Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αμηνινγνχληαη 

      ιακβάλνληαη αληίζηνηρα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπο δηα κέζνπ εγθαζίδξπζεο 

      ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ-ζεκείσλ ειέγρνπ (risk recognition and 

      assessment). 

 Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ – δηθιείδεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ. Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηζθνπήζεηο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο, θαηάιιεινπο 

ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο δξαζηεξηνηήησλ, ειέγρνπο θπζηθήο 

αζθάιεηαο, ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο κε ηα θαζνξηζκέλα φξηα, ειέγρνπο 

εγθξίζεσλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ, θαζψο επίζεο ειέγρνπο επαιήζεπζεο θαη 

ζπκθσληψλ  

      Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε επαξθνχο 

      δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ θαη λα κελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα 

      ζπγθξνπφκελσλ ελεξγεηψλ (control activities and segregation of duties). 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε αμηφπηζηεο, επαξθνχο θαη θαηάιιειεο 
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εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζα 

αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ηξάπεδαο, ελψ ε εμσηεξηθή ζα αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκφ ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα νη απνθάζεηο ηεο ηξαπέδεο. 

      Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη φια ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζα 

      έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο ηξαπέδεο, θαζψο επίζεο  

      ζα ηνπο είλαη γλσζηέο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαηά ηελ 

      άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

      Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ  

      ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

      δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξαπέδεο. Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα 

      είλαη αζθαιή θαη λα δνθηκάδνληαη πεξηνδηθά (information and 

      communication).  

 Ζ δηνίθεζε ηεο ηξαπέδεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ζπλερψο ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

      Όιεο νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νξγαλσκέλεο Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ 

      Διέγρνπ νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ή 

     ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ απηνχ θαη ζηελ δηνίθεζε. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

      Διέγρνπ ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη απφ θαηάιιεια θαη εμεηδηθεπκέλα ζηνλ 

      εζσηεξηθφ έιεγρν ζηειέρε.  

      Οη αδπλακίεο ηνπ ΔΔ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη έγθαηξα ζηνπο 

      εκπιεθφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο δξάζεηο, ελψ νη 

      πνιχ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην Γηνηθεηηθφ 

      πκβνχιην θαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο ηξαπέδεο (monitoring activities 

      and correcting deficiencies). 

 Σέινο, ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο απαηηεί απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο λα 

επηζεσξνχλ ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο σο πξνο ηελ 

επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (evaluation of internal 

control systems by supervisory authorities). 

 

 

4.4   Σν Διιεληθό Ρπζκηζηηθό Πιαίζην γηα ηνλ Δζωηεξηθό Έιεγρν 

ηνπ Σξαπεδηθνύ Σνκέα 
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4.4.1  Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε  θαη ν Δζωηεξηθόο  Έιεγρνο ζηελ 

         Διιάδα 

 

Ζ εαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ θαη πξαθηηθψλ επί ηε βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία, ψζηε λα 

δηαθπιάζζνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα φισλ φζσλ 

ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία
15

.  

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε δηάξζξσζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε κηα εηαηξεία, 

φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα αλψηαηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη 

κέηνρνη θαη νη άιινη ελδηαθεξφκελνη κέζα ή έμσ απφ ηελ εηαηξεία.  

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ νξγάλσζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Σελ 

ηειεπηαία δεθαεηία αξθεηνί επηρεηξεκαηηθνί θνινζζνί θαηέξξεπζαλ θάησ απφ ην 

βάξνο παξαλνκηψλ, αηαζζαιηψλ θαη απαηψλ, φπσο ε Enron, ε WorldCom, ε 

Parmalat, ε Guiness, ε Blue Arrow, ε Polly Peck, ε BCCI, ην Maxwell Group, ε 

ηξάπεδα Barings, θ.ι.π.  

 

Ο αληίθηππνο ηεο απνηπρίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ ζηηο νηθνλνκίεο 

ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη  κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα φζνπο ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε απηέο (stakeholders). 

πγθεθξηκέλα, αξλεηηθά επεξεάζηεθαλ θπξίσο νη κέηνρνη, αιιά θαη νη ινηπνί έρνληεο 

ζπκθέξνληα ζηηο εηαηξείεο απηέο φπσο νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη πηζησηέο, νη 

εξγαδφκελνη θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο (θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλσηέξσ ην έλλνκν ζπκθέξνλ 

γηα ηελ απξφζθνπηε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ). Ζ απνηπρία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ απνδφζεθε ελ πνιινίο ζηελ αλεπάξθεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο, ζπλνςίδνληαο, απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

«πζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» (IIA-UK and Ireland, 2002)
16

. 

 

ηελ Διιάδα ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, φπσο ν Νφκνο 3016/2002 , πνπ 

                                                 
15

 Alpha Bank Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε www.alpha.gr 
16

 Αλδξέαο Γ. Κνπηνχπεο (2009), Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παληείν Παλεπηζηεκίν Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ 

ζηα Γ ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

 

Δπηπιένλ, έλα πιήζνο άιισλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ελζσκάησζαλ ζην 

ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ, 

δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν Νφκνο 3693/2008, 

πνπ επηβάιιεη ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο 

γλσζηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο 

εηαηξείαο, θαη ν Νφκνο 3884/2010, πνπ αθνξά ζε δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη 

πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γεληθήο ηνπο πλέιεπζεο. Δπίζεο ν Νφκνο πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Ν. 2190/1920 , ηνλ νπνίνλ ηξνπνπνηνχλ πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο λφκσλ θνηλνηηθήο έκπλεπζεο) πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

δηαθπβέξλεζήο ηνπο
17

. 

 

Οπζηαζηηθά ν Νφκνο 3016/2006 ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηηο 

εθζέζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ είραλ  ιάβεη ρψξα ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηφζν ζε επξσπατθφ 

φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εμέδσζε ηελ ΠΓΣΔ 

2438/6.8.1998 γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, ε νπνία γηα πξψηε θνξά φξηζε ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ 

αμηνινγνχληαη. 

 

Ζ ΠΓΣΔ 2438/6.8.1998 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΓΣΔ 2577/9.3.2006 ιφγσ 

ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Οη αιιαγέο απηέο 

αθνξνχζαλ ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ζηελ αλάιεςε απφ ηηο Σξάπεδεο 

λέσλ πνιχπινθσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ απφ απηέο, πνπ 

έπξεπε λα ειεγρζνχλ θαη λα  αληηκεησπηζζνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ.  
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 Αζαλάζηνο Παπαζαλαζίνπ (2011), Γηπισκαηηθή Δξγαζία, «Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ», Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ν Ν. 3016/2006 φζν θαη ε ΠΓΣΔ 

2577/2006 ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο Τπεξεζίεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, εληνχηνηο δελ αλαθέξνληαη εθηελψο ζηελ κεζνδνινγία 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ νη Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Σξαπεδψλ αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

 

4.4.2  Ο Δζωηεξηθόο Έιεγρνο ζύκθωλα κε ηνλ Νόκν 3016/2002 Πεξί 

          Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεο
18

  

 

Ο Νφκνο 3016/2002 θαζνξίδεη ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο εηαηξεηψλ νη 

κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη 

αθνξνχλ: 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φπσο νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ 

ηνπ, ε δνκή ηνπ θαη ε ζχλζεζή ηνπ, ε δξάζε ησλ αλεμάξηεησλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη  ν ηξφπνο ακνηβήο ηνπο. 

 Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ  Λεηηνπξγίαο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν φπσο ην 

ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηηο ζπλέπεηεο παξαβίαζεο  ηνπ Νφκνπ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
 

 

α)  Αξρέο ηεο νξγάλωζεο θαη ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ηνλ Ν 3016/2002 θαζνξίζζεθαλ νη αξρέο ηεο νξγάλσζεο 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα : 

 

 Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθή 

ππεξεζία ηεο εηαηξίαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θπζηθφ 

πξφζσπν πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 
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 Ν.3016/2002 
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 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλεμάξηεηνη, λα κελ αλήθνπλ ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή 

κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη λα επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο 

θαη  δελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειεγθηέο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελ 

ελεξγεία δηεπζπληηθά ζηειέρε ή ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ 

δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. 

 Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα πξφζσπα ή ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή απηήλ. 

 Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη 

λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. 

 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά λα 

δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. 

 Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια 

ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

β)  Αξκνδηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 
 

Δπίζεο κε ηνλ Νφκν θαζνξίζζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ : 

 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο 

ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο.         

 Αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, ηηο 

νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.               

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κηα θνξά 
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            ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν 

            απφ απηνχο έιεγρν θαη λα παξίζηαληαη ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο 

            ησλ κεηφρσλ.            

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, 

ζπλεξγάδνληαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ. 

 

 

              

4.4.3.  Ζ Πξάμε Π.Γ.Σ.Δ.2577/9.3.2006             

 

4.4.3.1  Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο        

 

Ζ ΠΓΣΔ 2577/ 2006 νξίδεη έλα πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηήξησλ 

αμηνιφγεζεο γηα ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ. 

 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα νθείινπλ λα αθνινπζνχλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο θαη ηηο νδεγίεο απηέο. 

 Απψηεξνο ζθνπφο είλαη :  

 Ζ δηαζθάιηζε 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 Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. 

  Να επηζεκάλεη φηη νη βέιηηζηεο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην  ηκήκα ηνπ ΔΔ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Ηδξπκάησλ. 

 Να θαζνξίζεη ηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο ζα αμηνινγείηαη απφ ηελ Σξάπεδα 

Διιάδνο ε επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ΔΔ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ.  

 

χκθσλα κε ηελ πξάμε 2577/2006
19

 ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί 

ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
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 ΠΓΣΔ 2577/2006 θεθάιαην Η παξάξηεκα Β 
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Δηδηθφηεξα απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ  ζηφρσλ: 

  

 Σε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 Σελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

 Σε 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.  

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

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο.  

 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. 

        

Δθηηκάηαη φηη ε κεγαιχηεξε θαηλνηνκία πνπ πηνζεηήζεθε κε ΠΓΣΔ 2577/2006 

ζηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην κε ηε δεκηνπξγία Μνλάδαο Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο, ν ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Γηεπζχλζεσο Γηαρεηξίζεσο  Κηλδχλσλ  θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο  ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο  νθείιεη λα δηακνξθψλεη  

άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα αμηνινγήζεσο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε ΠΓΣΔ 2577/2006. 

 

ην πξψην κέξνο ηεο Πξάμεο θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηέπνπλ έλα επαξθέο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ) ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα αμηνινγήζεσο ηνπ .Δ.Δ θαη ζην δεχηεξν 

κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γηνηθεηηθψλ  

Οξγάλσλ θαη ησλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε Πξάμε ζε 

αηνκηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε επίπεδν νκίινπ . 
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4.4.3.2  Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο νξγαλωηηθήο 

δνκήο ηνπ ΔΔ 

 

α)  Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο
20

 

     

1)  Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλε, ηεθκεξησκέλε 

     θαη εγθεθξηκέλε απφ ην Γ.. Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή κε ρξνληθφ νξίδνληα 

     ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο, ηφζν γηα ην ίδην ην πηζησηηθφ 

     ίδξπκα φζν θαη γηα ηνλ φκηιν ηνπ νπνίνπ είλαη επηθεθαιήο, πνπ αλαθέξεηαη 

     ηδίσο ζηα αθφινπζα:  

 Καηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ άκεζσλ θαη κειινληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ.  

 Γηαθαλή δηάξζξσζε θαη επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

 Πξνυπνινγηζκφ γηα ην είδνο θαη ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηα 

πξνβιεπφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.  

 Σα απνδεθηά φξηα θαη ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ, 

νη παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο εθηηκψληαη θαη ε θάιπςή ηνπο απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα.  

 

 2. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΔ σο ζπλφινπ, ζα πξέπεη λα 

     δηαζθαιίδεηαη φηη
21

: 

 Δίλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν θαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλν σο πξνο ηα 

ζεκεία ειέγρνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο.  

 Δίλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν πξνο ην εχξνο, ηνλ φγθν, ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο.  

 Καιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

 Παξέρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ ε δηεθπεξαίσζε 

αλαηίζεηαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο (outsourcing). 
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 ΠΓΣΔ 2577/2006 θεθάιαην ΗΗ, παξάγξαθνο 1 
21

 ΠΓΣΔ 2577/2006 θεθάιαην ΗΗ, παξάγξαθνο 2 θαη  3 
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 Τπνζηεξίδεηαη απφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (MIS) 

θαη επηθνηλσλίαο κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηεξαξρηθέο γξακκέο αλαθνξάο.  

 Πξνβιέπεη ηε δηεμαγσγή απφ ηα αξκνδίσο επηθνξηηζκέλα φξγαλα ή κνλάδεο, 

πεξηνδηθψλ ή θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλεπνχο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.  

 Γηαζέηεη εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ ηνπ.  

 Πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπ. 

 

 3)  Οξγαλσηηθή δνκή - Γηαδηθαζίεο
22

 

      Γηα ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη επάξθεηαο ηνπ 

      ΔΔ απαηηείηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα:  

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη νξίσλ 

επζχλεο θάζε εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο θαη Δπηηξνπήο, θαζψο θαη 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο εμνπζηνδφηεζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηεμαγσγήο θάζε εξγαζίαο θαη ηεο ελζσκάησζεο θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο είλαη έγθπξεο θαη 

λφκηκεο θαη  έρνπλ δηεθπεξαησζεί απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 Δηζάγεηαη ε αξρή «four eyes principle», δειαδή ε πξφβιεςε γηα άκεζε ή 

έκκεζε εκπινθή δχν ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ειεγθηηθή ιεηηνπξγία κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζπκκεηνρή ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ζην ζρεδηαζκφ λέσλ 

πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη θαηάιιεινη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα 

δηαζθαιηζζεί ε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. 

     

4)  Θέκαηα πξνζσπηθνχ, δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ θαη ζχγθξνπζεο 

              πκθεξφλησλ
23

: 

 Καζνξίδνληαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο  θαη ζπζηήλεηαη γηα ηηο ακνηβέο ε απνθπγήο ηεο παξνρήο θηλήηξσλ 

γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ. 
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ει. 46 απφ 100 

 

 πζηήλεηαη ε εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ 

θαη αζέκηηεο ρξήζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Γηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία αθελφο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απφ ηηο 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπο θαη αθεηέξνπ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηνπο 

ιεηηνπξγνχο ηνπο.  

 Γηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο κφλν εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ ζε 

πεξηνπζηαθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ελ γέλεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.  

 Γηαζθαιίδεηαη κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

αλψλπκσλ αλαθνξψλ γηα ζνβαξέο παξαηππίεο, παξαιείςεηο ή αμηφπνηλεο 

πξάμεηο πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

5)  πλαιιαγέο κε πξφζσπα πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα.  

 Καζνξίδνληαη αξρέο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα θπζηθά ή λνκηθά 

      πξφζσπα πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα
24

: 

 Τθίζηαηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ φξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

πηζηνδνηήζεηο ή ζπκκεηνρέο πξνο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 Σα αλσηέξσ πξφζσπα γλσζηνπνηνχλ ζην Γ. ην ζχλνιν ησλ πηζηνδνηήζεσλ 

ηνπο απφ ζπλδεδεκέλεο κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα επηρεηξήζεηο. 

 

 6)  Παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο πειάηεο
25

. 

      Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

      πειάηεο, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, απαηηείηαη :  

 Ζ πηνζέηεζε απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πειάηε θαη παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ παξνπζίαζεο θαη ζπκθσλίαο ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ χπαξμε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ θαηαγγειηψλ ή 

παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. 

 Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαπίζησζε ηεο αθξηβνχο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ε πξνζηαζία 

απφ αιιφηξηα ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  
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ει. 47 απφ 100 

 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ λα θπιάζζνληαη θαη λα ηεξνχληαη 

αλαιπηηθά θαη μερσξηζηά απφ παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

  

7) Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

    δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
26

 

 Να πθίζηαληαη θαηάιιειε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ σο πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηελ αλάινγε κε ηνλ θίλδπλν δηαρείξηζή 

ηνπο.  

 Να πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ γλψζε πνπ έρεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηνλ πειάηε θαη ηε 

ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηε δηεξεχλεζή ηνπο θαη ηελ αλαθνξά ηνπο, 

εθφζνλ απαηηείηαη, κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη επάξθεηα. 

 

  8)  Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ
27

. 

  Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ Δπηρεηξεζηαθή ηνπ ηξαηεγηθή, ζρεηηθά κε :  

 Σελ αλάιεςε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

(αγνξάο, πηζησηηθφο, επηηνθίσλ, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφο θιπ) θαη ηε 

δηάθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πειαηψλ θαηά επίπεδν θηλδχλνπ (φπσο 

ρψξα, επάγγεικα, δξαζηεξηφηεηα), 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο 

θηλδχλνπ ζπλνιηθά γηα θάζε είδνο θηλδχλνπ θαη πεξαηηέξσ θαηαλνκή 

θαζελφο εθ ησλ νξίσλ απηψλ θαηά πειάηε, θιάδν, λφκηζκα, ππεξεζηαθή 

κνλάδα θιπ  

 Σε ζέζπηζε νξίσλ παχζεο δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ,  

 Καζνξίδεηαη ε εηήζηα επαλαμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη 

φηη ζα ειέγρνληαη ζπρλφηεξα νη πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνρέο, νη πνιχπινθεο 

ζπλαιιαγέο θαζψο θαη νη πξνβιεκαηηθέο πηζηνδνηήζεηο  

 Γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο 

θηλδχλσλ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα δηαζέηεη κηα εμεηδηθεπκέλε θαη 

αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, πνπ θαιχπηεη φιν ην 
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ει. 48 απφ 100 

 

θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ησλ θηλδχλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ.  

 Τθίζηαληαη θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλσλ, 

δηαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ε ζπκκεηνρή ηεο θαζ’ χιε αξκφδηαο 

Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο θαη ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

 

9)  πζηήκαηα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ
28

. 

 Απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη 

γεληθά λα πξνθχπηεη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ, λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πιεξνθνξίεο, 

θαζψο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάξηηζε αμηφπηζησλ εηήζησλ ή 

πεξηνδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ινγηζηηθά πξφηππα. 

 Πξηλ ινγηζηηθνπνηεζεί θάζε πξάμε ή ινγηζηηθά γεγνλφηα ειέγρεηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ε εγθπξφηεηα θαη ζπκθσλία ηνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνπο ζρεηηθνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Οη πξάμεηο θαηαρσξνχληαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα έγθαηξα, κε αθξίβεηα 

θαη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηα εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα θαη αξρέο. 

 Γηαζθαιίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαη αζθαιήο ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαη κε 

ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ κεηαγελέζηεξα 

(ελζσκάησζε audit trails). 

 Γηελεξγνχληαη πεξηνδηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη επί ησλ δηελεξγνχκελσλ 

ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε πηζηή εθαξκνγή 

ησλ εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη αλαγλψξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 Οη ππνβαιιφκελεο ζηηο επνπηηθέο αξρέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία ππνβάιινληαη έγθαηξα θαη ζα δηαζθαιίδεηαη φηη είλαη πιήξεηο, 

έγθπξεο θαη βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά ζηνηρεία, θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 

εμσινγηζηηθψλ ππνινγηζκψλ ή εθηηκήζεσλ, φηη έρνπλ δηελεξγεζεί κε νξζφ 

θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλν ηξφπν. 

 Τθίζηαληαη ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εθεδξηθά αξρεία δεδνκέλσλ, ζην 

πιαίζην ηεο απαηηνχκελεο δηαζθάιηζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  
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ει. 49 απφ 100 

 

 

10)  πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο
29

. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηνρεχεη, αθελφο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αθεηέξνπ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 

ησλ θξηζίκσλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αλάζεζε θξίζηκσλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ζε ηξίηνπο, εληζρχεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ κε 

ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Οη θίλδπλνη απηνί πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη, λα εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη λα αληηκεησπίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 ην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πινπνηνχλ ην πιαίζην αξρψλ αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Πξάμε. 

 

Με ηελ Πξάμε ηέζεθε έλα δνκεκέλν θαη ιεπηνκεξέο πιαίζην γεληθψλ αξρψλ θαη 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
30

. 

 

11)  Καλνληζηηθή ζπκκφξθσζε
31

. 

       Σν Γ.. ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε πνιηηηθήο γηα 

       ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

       εθαξκνγήο ηεο, πνπ αμηνινγνχληαη απφ απηφ εηεζίσο. Ζ πνιηηηθή 

       θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο απνζθνπεί:  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο επηπηψζεσλ απφ ηπρφλ αδπλακία 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηνπ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί δξαζηεξηφηεηεο, πξνο 

ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
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ει. 50 απφ 100 

 

 ηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ πνιηηηθήο ζεζπίδεηαη Λεηηνπξγία ή Μνλάδα 

Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. 

 

 

 

 

β)  Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα αμηνινγήζεωο ηνπ ΔΔ ζε επίπεδν 

     νκίινπ 
32

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ελζσκαηψλνπλ  ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ 

ηνπο, ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη  ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη :  

 Σα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, 

είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ νκίινπ φζν θαη ζηηο θαη’ ηδίαλ ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

εηαηξείαο ηνπ νκίινπ.  

 Οη ζεκαληηθνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη παξαθνινπζνχληαη θαη 

ειέγρνληαη ζε επίπεδν νκίινπ.  

 Οη πην πάλσ επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε.  

 Σν Γ.. ηνπ κεηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή 

επζπλψλ, ηα κέηξα ζπληνληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε εηαηξίεο 

ηνπ νκίινπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ, ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, ηε ιεηηνπξγία θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ επηθεθαιήο ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ . 

 

 

4.4.3.3  Όξγαλα Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο .Δ.Δ 

 

α)  Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ..) θαη ηεο Γηνίθεζεο
33

  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ. .) νθείιεη λα δηαζέηεη, σο ζχλνιν, επαξθείο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ είηε άκεζα είηε κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ πνπ ζεζκνζεηνχληαη 

κε βάζε ηελ Πξάμε.  

Γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ θξίλεηαη ζθφπηκν ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πηνζεηνχλ ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη αξρέο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξνχλ, ηδίσο, ην δηαρσξηζκφ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη 

επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηηο εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.  

Σν Γ.. έρεη, γεληθά, ηελ επζχλε : 

 Σνπ ζηξαηεγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο 

επαλαμηνιφγεζήο ηνπ θαη ηεο πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ ΔΔ.  

 Σεο χπαξμεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο, ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε 

θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε απνδεθηψλ αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ, 

φζν θαη γηα ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε.  

 Σεο δηακφξθσζεο ηνπ θαηάιιεινπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

δηαζθαιίδεη φηη θάζε ζηέιερνο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαηαλνεί ηφζν ηε θχζε θάζε θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ή επνπηεχεη, φζν θαη ηελ αλάγθε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 Σεο πηνζέηεζεο Κψδηθα Ζζηθήο πκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο επί ηε 

βάζεη ησλ γεληθψο απνδεθηψλ αξρψλ. 

 Σεο παξνρήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 Σεο αθξίβεηαο ησλ δεκνζηεπνκέλσλ εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ, ζε αηνκηθή θαη 

ελνπνηεκέλε βάζε αληίζηνηρα, θαζψο θαη ησλ ππνβαιινκέλσλ ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο θαη ηηο άιιεο επνπηηθέο αξρέο ζηνηρείσλ.  

 Σεο δηαζθάιηζεο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ζχκθσλε 

κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο 

θαη ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα 
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σο πξνο ηελ επηινγή θαη ηπρφλ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηειερψλ πνπ θαηέρνπλ 

θαίξηεο ζέζεηο.  

 Σεο χπαξμεο θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη απξφζθνπηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

Ζ Γηνίθεζε, ε νπνία λνείηαη σο ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν κε εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, έρεη κεηαμχ άιισλ ηελ επζχλε :  

 Σεο ζπλεπνχο πινπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ην Γ.. επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο κε ηε ράξαμε θαηάιιειεο γηα θάζε 

ιεηηνπξγία πνιηηηθήο, ηνλ θαζνξηζκφ επηκέξνπο ζηφρσλ γηα θάζε ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο, δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη ππεξεζηαθή κνλάδα.  

 Σεο αλάπηπμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην εχξνο, ην κέγεζνο θαη ηε θχζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζεκαληηθψλ, απφ πιεπξάο επηπηψζεσλ, δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ελ γέλεη 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΔ. 

  

β)  Δπηηξνπέο ηνπ Γ.. ή ηεο Γηνίθεζεο  

ην Γ.. ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηνπ απφ Δπηηξνπέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαζέηεη 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζδηνξίδνληαο ζαθψο 

ηα θαζήθνληα, ηε ζχλζεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηνλ 

απαηηνχκελν ζπληνληζκφ. Σν Γ.. δηαηεξεί γηα ηηο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο ηελ ηειηθή 

επζχλε, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απμεκέλνο 

βαζκφο αλεμαξηεζίαο έλαληη ηνπ Γ.. γηα ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο (φπσο π.ρ. ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ). 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 
34

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. θαη απαξηίδεηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ, θαη’ ειάρηζηνλ ηξία. Απφ ηα ελ ιφγσ κέιε, ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη 

αλεμάξηεην, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3016/2002, κε επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε 

ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο θχζεσο ζέκαηα.  
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Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξίκελν, ή θαη έθηαθηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δηέπεηαη απφ Καλνληζκφ ζηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα, ηα κέιε, ε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη:  

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε αηνκηθή βάζε 

θαη ζε επίπεδν νκίινπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηξηθή, κε βάζε ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (ηαθηηθψλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ), θαζψο θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ.  

 Ζ επίβιεςε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά 

πξφηππα.  

 Ζ επίβιεςε ηνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ε ζε ηαθηηθή βάζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο  ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  

 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί, ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. (follow up) θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηηο 

εηδηθέο πεξηνρέο φπνπ επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα πξφζζεησλ ειέγρσλ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο κε έκθαζε 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηεο, ηελ πνηφηεηα θαη 

ην εχξνο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί, ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ 

επηπέδνπ ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο.  

 Ζ αλάζεζε ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία, ζε ηξίηνπο (πιελ ησλ ηαθηηθψλ) 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ ΔΔ ζε 

αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε.  

 



 

 

ει. 54 απφ 100 

 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ
35

   

Σν Γ.. αλαζέηεη ζε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο 

θηλδχλσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο έιεγρφο ηνπο, ε εμεηδηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο ζε επίπεδν πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη νκίινπ.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ νξίδεηαη απφ ην Γ.. θαη απαξηίδεηαη απφ κέιε 

ηνπ κε επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο είλαη εθηειεζηηθφ θαη έλα κε εθηειεζηηθφ θαη 

ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξίκελν.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηέπεηαη απφ Καλνληζκφ ζηνλ 

νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα, ηα κέιε, ε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ηνπο, νη δηαδηθαζίεο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

 Γηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή αλάιεςεο πάζεο κνξθήο θηλδχλσλ θαη 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζε αηνκηθφ θαη ζε επίπεδν νκίινπ θαη ζηελ 

επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ.  

 Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ 

ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ/κνλάδσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ.  

 Καζνξίδεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ σο 

πξνο ηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπο, ζε ζπλέπεηα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 Λακβάλεη θαη αμηνινγεί ηηο ππνβαιιφκελεο αλά ηξίκελν αλαθνξέο ηεο 

Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ελεκεξψλεη ην Γ.. ζρεηηθά κε ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

δηαβεβαηψλεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ αμηνινγεί ζε εηήζηα βάζε:  

 Σελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ ηνπ θαη ηδίσο ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ην θαζνξηζκέλν επίπεδν αλνρήο θηλδχλνπ,  
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 Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ νξίσλ, ηελ επάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηελ ελ 

γέλεη επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ηε κνξθή ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ,  

 Πξνβιέπεη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ εηήζησλ πξνζνκνηψζεσλ 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress tests) γηα ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ, 

ξεπζηφηεηαο θαη αλάινγσλ ηερληθψλ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  

 Γηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζην Γ.. ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη αδπλακία πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή 

απνθιίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο.  

 

 

4.4.3.4   Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο 

 

α) Μνλάδα Δζωηεξηθήο Δπηζεώξεζεο
36

  

ε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα ππάξρεη ππεξεζηαθή Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο, 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 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο.  

Οη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη νη εμήο :  

 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.  
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 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).  

 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, θαζψο θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη νη 

κνλάδεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο θαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ:  

-  Υξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο             

δηαηίζεληαη γηα ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

-  Σεξνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αξκνδίσο 

θαζνξηζζεί κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη. 

-  Μεξηκλνχλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο,  

-  Μεξηκλνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο 

πνπ δηελεξγνχληαη, ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ (controls).  

 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.  

 Ζ 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, φζνλ 

αθνξά ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηνπ νπνίνπ είλαη 

επηθεθαιήο.  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ:  

 Έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κνλάδεο, θαζψο θαη ζε φια ηα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

νκίινπ.  

 Γηαζέηεη έκπεηξν θαη αξηζκεηηθά επαξθέο πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε άιιε 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

δχλαηαη λα παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Ο επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο: 

 Οξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ) θαη δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη επαξθή εκπεηξία επί 
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ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ. 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΜΔΔ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή εθ κέξνπο ηεο απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

πξαθηηθψλ ζχκθσλσλ κε ηηο βέιηηζηεο ειεγθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα πξφηππα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

β) Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ
37

  

ε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα ππάξρεη ππεξεζηαθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ, 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. Αλαθέξεηαη, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ή θαη κέζσ απηήο ζην Γ..  

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 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:  

 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 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.  
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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 δνθηκέο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress tests) 

κε ζελάξηα πξνζαξκνζκέλα ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ 

γηα φιεο ηηο κνξθέο ησλ θηλδχλσλ.  

 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.  

 

γ) Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκόξθωζεο
38

  

ηε Πξάμε πξνβιέπεηαη λα ζπζηήλεηαη ππνρξεσηηθά Μνλάδα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο ε νπνία ζα είλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε θαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θαζνξίδνληαη ηα εμήο :  

 Γηεπζχλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξφζσπν κε επαξθείο γλψζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έρεη σο έξγν ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 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.  

 Δλεκεξψλεη ηε Γηνίθεζε θαη ην Γ.. ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα θάζε 

δηαπηζησζείζα ζεκαληηθή παξάβαζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ή γηα ηπρφλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη παξέρεη ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο 

 Γηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη παξέρεη 

ζρεηηθή δηαβεβαίσζε πξνο ην Γ...  

 Γηαζθαιίδεη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπκκνξθψλεηαη κε ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 
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  ΠΓΣΔ 2577/2006 θεθάιαην V παξάξηεκα Γ 
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εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΜΗΛΟ ALPHA BANK (CASE STUDY)  

   

 

5.1  Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο (Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε – 

       Δζωηεξηθόο Έιεγρνο)   

  

Ο φκηινο Alpha Bank, έρεη πξσηεχνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νκίισλ ζηελ Διιάδα, πξνζθέξνληαο έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ηεο ηξαπεδηθήο κηθξνκεζαίσλ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηεο δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ, ηεο 

επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, ηνπ private banking, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ, ηνπ 

leasing θαη ηνπ factoring. 

 

 Ο φκηινο Alpha Bank δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηε δηεζλή αγνξά, κε 

παξνπζία ζηελ Κχπξν, ζηε Ρνπκαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηε εξβία, ζηελ Οπθξαλία, 

ζηελ Αιβαλία, ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλλία. 

 

 Ζ Σξάπεδα Αlpha Bank ιεηηνπξγεί κε ηελ έγθξηζε ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηελ επνπηεία ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ Γηθαίνπ
39

. 

 

 

 

 

 

Ζ Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Σξαπέδεο είλαη ε εμήο
40

 : 
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 Αlpha Bank πιεξνθφξεζε επελδπηψλ (www.alpha.gr) 
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 Alpha Bank Οξγαλσηηθή Γνκή (www.alpha.gr) 

http://www.alpha.gr/
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Ζ Alpha Bank πηνζέηεζε θαη εθάξκνζε, ήδε απφ ην 1994, ηηο αξρέο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο, επηδηψθνληαο ηε δηαθάλεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

Μεηφρνπο ηεο θαη ηελ άκεζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Σξάπεδα έρεη δηαρσξίζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ 

απφ απηά ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνλ Όκηιν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ην ηζρχνλ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. ην πιαίζην απηφ νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο αλαθέξνληαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζσ ησλ αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γ.. θαη ζηε Γηνίθεζε. 

Δπηπξνζζέησο, έρεη ζεζπίζεη Κψδηθα Γενληνινγίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο, κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηα πξφηππα πνπ επηβάιεη ε ζχγρξνλε 

δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ 

γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζεζπίζεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο, ν 

νπνίνο νξίδεη ην πιαίζην θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

Σξαπέδεο θαη αλαζεσξείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. O Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβεξλήζεσο ηεο Alpha Bank νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη θαηαλέκεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ άιισλ Δπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ ηεο Σξαπέδεο
41

. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξαπέδεο απνηειείηαη απφ πέληε εθηειεζηηθά 

κέιε, ηέζζεξα κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έμε κε εθηειεζηηθά αλεμάξηεηα κέιε
42

. 

 

Οη Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη : 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή  

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία Με Δθηειεζηηθά Μέιε ελψ έλα 

ηνπιάρηζηνλ είλαη Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο. Έλα εθ ησλ ηξηψλ Μειψλ 

νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ελψ ηα ππφινηπα νξίδνληαη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ 

ζχλζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ, ελψ ην Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο έρεη επαξθείο γλψζεηο ζε 

ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο.  

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη ηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ησλ εηεζίσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Σξαπέδεο θαη ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηελ Σξάπεδα. Δμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηνχ, ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ησλ Δπνπηηθψλ 

Αξρψλ κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ αμηνινγεί ην έξγν ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκνξθψζεσο. Μεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ 

Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ.  

H Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ  
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 Alpha Bank Eηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε www.alpha.gr 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε, ε ηδηφηεηα ησλ 

νπνίσλ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ. Σα εθηειεζηηθά κέιε έρνπλ 

ηελ επζχλε γηα ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε 

εμάξηεζεο κε ηελ Σξάπεδα ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα.   

 

http://www.alpha.gr/
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Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ απαξηίδεηαη απφ έλα Δθηειεζηηθφ θαη δχν 

Με Δθηειεζηηθά Μέιε. Έλα εθ ησλ Μειψλ νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ελψ ηα 

ππφινηπα νξίδνληαη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηε 

ζηξαηεγηθή αλαιήςεσο θηλδχλσλ θαη δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ θαη θαζνξίδεη ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε, 

κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη αληηκεηψπηζή ηνπο, ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

επάξθεηα ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ. Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ θαη αμηνινγεί ηηο ππνβαιιφκελεο αλαθνξέο απφ ηε Γηεχζπλζε 

Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ. Πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ εηεζίσλ 

πξνζνκνηψζεσλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσο (stress tests) ελψ ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

ηκήκαηα ηεο εθζέζεσο ησλ Δμσηεξηθψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

H Δπηηξνπή Απνδνρψλ Γηνηθήζεσο 

Ζ Δπηηξνπή Απνδνρψλ Γηνηθήζεσο απνηειείηαη απφ ηξία Με Δθηειεζηηθά 

Μέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθ ησλ νπνίσλ έλα νξίδεηαη 

Πξφεδξνο ελψ ηα ππφινηπα νξίδνληαη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ, 

παξνρψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ γηα ηα Μέιε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη γλσκνδνηεί γηα ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ 

Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 

Οη Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ Μέιε ηεο Γηνηθήζεσο είλαη
43

 : 

 

H Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Σξαπέδεο. 

πλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. πκκεηέρνπλ νη Γεληθνί 

Γηεπζπληέο θαη ν Γξακκαηεχο ηεο Δπηηξνπήο. Καηά πεξίπησζε ζπκκεηέρνπλ θαη άιια 

ηειέρε ή Μέιε ησλ Γηνηθήζεσλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, αλαιφγσο ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζπδεηνχληαη. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε επηζθφπεζε ηεο εγρψξηαο θαη 
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 Αlpha Bank πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο (www.alpha.gr) 
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δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη ησλ εμειίμεσλ ηεο αγνξάο θαη εμεηάδεη ζέκαηα 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή κειεηά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ελψ εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Σξαπέδεο θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ θάζε Σνκέα. Σέινο, 

θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Σξαπέδεο ή Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζε άιιεο εηαηξίεο.   

Σν πκβνχιην Δξγαζηψλ  

Σν πκβνχιην Δξγαζηψλ ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. πκκεηέρνπλ νη Γεληθνί 

Γηεπζπληέο, νη Δληεηαικέλνη Γεληθνί Γηεπζπληέο, ν Chief Information Officer θαη ν 

Γξακκαηεχο ηνπ πκβνπιίνπ. Καηά πεξίπησζε ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ηειέρε ή 

Μέιε ησλ Γηνηθήζεσλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, αλαιφγσο ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζπδεηνχληαη. Σν πκβνχιην Δξγαζηψλ πξνβαίλεη ζε επηζθφπεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, εμεηάδεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ. 

Απνθαζίδεη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Γηθηχσλ θαη ηνπ Οκίινπ θαη 

θαζνξίδεη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή. Σέινο, απνθαζίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζεζίκσλ, ηα επηηφθηα, ηνπο φξνπο θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαη ην Σηκνιφγην.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνχ – Παζεηηθνχ (ALCO)  

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνχ – Παζεηηθνχ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ηνλ κήλα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ζπκκεηέρνπλ 

νη Γεληθνί Γηεπζπληέο, νη Δληεηαικέλνη Γεληθνί Γηεπζπληέο, ν Chief Financial Officer 

θαη νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Financial Markets, Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ, 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Λνγηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ. Ζ 

Δπηηξνπή εμεηάδεη ζέκαηα απνηειεζκάησλ, πξνυπνινγηζκνχ θαη δηαρεηξίζεσο 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηα ζπλνιηθά φξηα ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επηηνθηαθνχ 

θηλδχλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. 

Σέινο, είλαη αξκφδηα γηα ηνλ βαζκφ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αιιά θαη γηα ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο ηξαπέδεο Αlpha Bank θαη ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ
44

  ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ 
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 1. ύζηεκα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ: ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

θαιχπηεη θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή ηνπ Οκίινπ.  Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο 
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ  απφ ηηο  Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ
45

 νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ,  εθαξκφδνπλ  βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ειέγρνπ θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο θαη  ζηε Γηνίθεζε θαη ελεκεξψλεη ηελ 

Δπνπηηθή Αξρή (Σξάπεδα Διιάδνο-Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο) 

γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 

Δπίζεο ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ  θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ, αλά ηξηεηία ειέγρνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη  σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο. Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ησλ έιεγρν πνπ δηελεξγνχλ 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

 

 Γηα ηελ απξφζθνπηε, απνηειεζκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ εθαξκνγήο εληαίαο πνιηηηθήο 

θαη δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε βέιηηζηε ειεγθηηθή πξαθηηθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ν Όκηινο δηαζέηεη Δγρεηξίδηα Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα νπνία θαζνξίδνληαη
46

 : 

 

 Οη αξρέο θαη ε πνιηηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε επίπεδν Οκίινπ. 

 Σν πιαίζην δηαθπβεξλήζεσο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ 

Όκηιν. 

 Σα είδε ησλ ειέγρσλ θαη ηα βαζηθά ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο.    

 Σν πιαίζην αλαθνξψλ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εληφο ηνπ Οκίινπ. 

 Οη αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ 

Όκηιν. 

                                                                                                                                            
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ην θχξην θαζήθνλ ησλ 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

   2.Δζωηεξηθόο Έιεγρνο: είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ. Βνεζά ηνλ Όκηιν λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξνζθέξνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρεηξίζεσο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο .Ο Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ ηνπ 

Οκίινπ θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ έιεγρν ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζπλαιιαγψλ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ  δηελεξγνχληαη  απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ ινηπψλ Μνλάδσλ ηνπ Οκίινπ. 
45

 3.Μνλάδεο  Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ: νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο Alpha Bank  

θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. 
46

 Αlpha Bank Internal  Audit  Policy and Procedures Manual 
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 Δπίζεο ν Οκηινο δηαζέηεη αλαιπηηθά Δγρεηξίδηα ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο θαζψο 

θαη εγρεηξίδηα  ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε  ηε  ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο 

κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο (Team Mate Application) γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ειέγρσλ, ηε δηελέξγεηα  ησλ ειέγρσλ, ηελ επηζθφπεζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο, ηελ 

παξαγσγή ησλ  εθζέζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ειεγθηηθψλ 

επξεκάησλ
47

. 

 

 Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο έρεη ηελ 

επζχλε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όιεο νη Μνλάδεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά Δγρεηξίδηα. 

 

 Ζ πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επηζθνπνχληαη  θαη 

αλαζεσξνχληαη φπνηε απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ επηθεθαιήο 

ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη εγθξίζεσο ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο.. 

 

Οη επηθεθαιήο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηα εμήο: 

 

 Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ αλαγθψλ θαη ελεκέξσζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, κέζσ εηζεγήζεσλ θαη αλαθνξψλ. 

 

                                                 
1. 47 TeamMate Protocol   

2. Audit Functions TeamMate Protocol  

3. TeamMate Global Database Access Guidelines   

4. Updating Audit Programs (Local TeamStore Files)   

5. TeamCentral Technical Manual   

6. TeamCentral Report Templates Description Manual   

7. TeamRisk Technical Manual   

8. TeamSchedule Technical Manual   

9. Audit Projects Technical Manual   

10. Audit Projects User Manual   

11. Follow Up Audit Projects Technical Manual   

12. Follow Up Audit Projects Users Manual   

13. Special Audit Projects Technical Manual   

14. Special Audit Projects User Manual   

15. Supervisory Authority Audits Follow Up Projects Technical Manual   

16. Supervisory Authority Audits Follow Up Projects User Manual  
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 Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνβνιή 

εηζεγήζεσλ γηα ηελ έγθαηξε πξνζαξκνγή ή βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ βεκάησλ
48

 

θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή πξνγξακκαηηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ. 

 

 Τπνβνιή αλαθνξψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ ηπρφλ αδπλακηψλ ζηα 

ειεγθηηθά βήκαηα ή ζηηο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ. 

 

5.2  Γηαθπβέξλεζε ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

 

5.2.1  Οξγαλόγξακκα Γηεπζύλζεωο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ Alpha Bank 

 

                                                                            

                                                 
48

 5.Διεγθηηθά βήκαηα (audit steps): είλαη ην ιεπηνκεξέο ζρέδην ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Δπηζεσξεηή γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ. Λεηηνπξγεί σο 

νδεγφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε εληαίν ηξφπν απφ φινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο, 

πξνζδηνξίδεη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ θαη βνεζάεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη 

ζηελ επηβεβαίσζε φηη φινη νη θίλδπλνη εμεηάζζεθαλ επαξθψο. 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΣΑΗΡΗΩΝ 

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ,    

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ    ΚΑΗ 

ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΖ 
ΣΡΑΠΔΕΖ 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΣΟΤ 

ΟΜΗΛΟΤ ΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ 
 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΟ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 

 

 
 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

 ΟΜΗΛΟΤ 
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  5.2.2  Αξκνδηόηεηεο Γηεπζπληνύ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ Alpha Bank 

 

Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο: 

 Σνπνζεηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Διεγθηηθήο  Δπηηξνπήο. 

 Αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζσ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαη 

ζηε   Γηνίθεζε. 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή εληαίαο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Όκηιν, ελαξκνληζκέλεο κε ηε βέιηηζηε 

ειεγθηηθή πξαθηηθή,  ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην ηζρχνλ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 Αμηνινγεί ην έξγν ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο 

Σξαπέδεο ζην εμσηεξηθφ. Πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

Τπεπζχλσλ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνλ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα 

αμηνινγείηαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, ε επάξθεηα ησλ δεμηνηήησλ, ε απνηειεζκαηηθή 

θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ θ.ιπ. 

 Αμηνινγεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο γηα ηελ απαηηνχκελε ηειέρσζε ησλ 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζην εζσηεξηθφ θαη 

ζην εμσηεξηθφ θαη ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξαπέδεο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γηνίθεζε. 

 Δλεκεξψλεη ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη γηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχλ νη Δπνπηηθέο Αξρέο, ελεκεξψλνληαο 

ζρεηηθά ηε Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζσ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 Δλεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζηνλ Όκηιν πνπ δηεμάγνληαη 

απφ ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο ινγηζηέο, ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ 

δηελεξγνχλ αλά ηξηεηία ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο. 

 Δπεμεξγάδεηαη ηηο αλαθνξέο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ελεκεξψλεη αλά ηξίκελν ή, ζε εηδηθέο 
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πεξηπηψζεηο, εθηάθησο ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηε Γηνίθεζε. 

 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ αλαθέξνληαη ζηε 

Γηνίθεζε θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθείαο Δηαηξίαο, δηά κέζνπ ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ ππάξρεη, ή δηά κέζνπ ηνπ αξκφδηνπ ηειέρνπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ έρεη νξηζζεί, ή απεπζείαο.  

 

Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, επνπηεχεη, ζπληνλίδεη θαη αμηνινγεί ην έξγν ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ  Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) θαη 

ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ.  Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νξγαλψλεη θαη 

δηελεξγεί ειέγρνπο ζηηο Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ.  

 

Σν αληηθείκελν, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Σξαπέδεο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

5.2.3  Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Σξαπέδεο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

απαξηίδεηαη, θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηξία κε Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απφ ηα νπνία ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη αλεμάξηεην. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηέπεηαη απφ Καλνληζκφ, ζηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη ηα κέιε, ε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ, θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα  

θαζήθνληά ηεο.  

 

 Οη Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), αλ απαηηείηαη απφ ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζπζηήλνπλ Διεγθηηθέο Δπηηξνπέο ή νξίδνπλ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία επηθνξηίδνληαη κε ηα ζρεηηθά θαζήθνληα. 

 

5.2.4  Δμωηεξηθνί Διεγθηέο 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο 

ινγηζηέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ, ηα ειεγθηηθά 

βήκαηα, ην εχξνο ησλ ειέγρσλ, ηελ αλάιπζε ζεκαληηθψλ επξεκάησλ θ.ά. 

 

 Δπίζεο, ελεκεξψλνληαη γηα ηα πνξίζκαηα θαη ηηο επηζηνιέο πνπ ζπληάζζνπλ 
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νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία θαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη έγηλαλ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο.  

 

 

5.3  Αξρέο Γενληνινγίαο ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Όκίινπ 

 

Οη Δπηζεσξεηέο ηνπ Οκίινπ
49

 νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνπλ ηηο 

αθφινπζεο αξρέο: 

 

Αθεξαηόηεηα  

 

Ζ αθεξαηφηεηα ησλ Δπηζεσξεηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξάιιεια 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Δπηζεσξεηήο: 

 Δθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ κε εληηκφηεηα, επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

 Σεξεί ηνπο λφκνπο θαη πξνβαίλεη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε 

λνκνζεζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ. 

 Γελ εκπιέθεηαη ζπλεηδεηά ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή ζε 

ελέξγεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ ξφιν ηνπ ή ηνλ  Όκηιν. 

 έβεηαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Σξαπέδεο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ εκπέδσζή 

ηνπ. 

 πκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο αμίεο, ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ θαιή θήκε ηνπ Οκίινπ. 

 

Αληηθεηκεληθόηεηα  

 

Οη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πεξηνρή, δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδνπλ. Οη Δπηζεσξεηέο πξνβαίλνπλ 

ζε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ζπκθέξνληα 

δηθά ηνπο ή άιισλ, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο απφςεψο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, δελ 

πξνβαίλνπλ ζε ζπκβηβαζκνχο σο πξνο ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 
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ηνπο θαη δελ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο θινλίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο. 

 

Καηά ζπλέπεηα, νη Δπηζεσξεηέο: 

 Γελ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζρέζε πνπ ελδέρεηαη λα 

βιάςεη ηελ ακεξφιεπηε θξίζε ηνπο. Απηή ε ζπκκεηνρή ζπκπεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζρέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Οκίινπ. 

 Γελ απνδέρνληαη σο δψξν ή ηζνδχλακν δψξνπ νηηδήπνηε κπνξεί λα επεξεάζεη ή 

λα ζεσξείηαη φηη βιάπηεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε. 

 Γελ θνηλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαηέρνπλ ε νπνία, αλ 

θνηλνπνηεζεί, ελδέρεηαη λα αιινηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ππφ 

εμέηαζε δξαζηεξηνηήησλ ή πεξηνρψλ.  

 Γλσζηνπνηνχλ επηζήκσο θαη ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ (πξαγκαηηθή ή θαηλνκεληθή) 

αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

Δκπηζηεπηηθόηεηα  

 

Οη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα (ownership) ηεο 

πιεξνθνξήζεσο πνπ ιακβάλνπλ θαη λα κελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο ηελ 

θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ πθίζηαηαη λνκηθή ή επνπηηθή ππνρξέσζε γηα 

θάηη ηέηνην. 

πγθεθξηκέλα, νη Δπηζεσξεηέο: 

 Δίλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Γελ ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο ή θαηά ηξφπν 

αληίζεην κε ηε λνκνζεζία ή ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Σξαπέδεο. 

 

Δπάξθεηα  

 

Οη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηνπο, ηα πξνζφληα ηνπο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δληφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ: 

 Δπηδεηθλχνπλ ηε δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ. 
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 Δθηεινχλ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην Πνιηηηθήο θαη 

Γηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ ιάβεη. 

 Βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε 

ησλ Δπηζεσξεηψλ. 

 

Αλεμαξηεζία  

 

 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ηα κέιε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηεξαξρηθά αλσηέξνπο ηνπο, φπσο απνξξέεη απφ ηα 

ζρεηηθά Οξγαλνγξάκκαηα ησλ Μνλάδσλ θαη απφ ην παξφλ Δγρεηξίδην. Οη επηθεθαιήο 

ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (κέζσ 

ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ απηή ππάξρεη) θαη ζηε Γηνίθεζε. 

 

Οη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ πεξηνρή πνπ ειέγρνπλ 

θαη δελ ειέγρνπλ πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο είραλ εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο πξηλ απφ 

ηελ πάξνδν ελφο έηνπο, θαζψο θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο. Ο φξνο απηφο δελ ηζρχεη εάλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζία 

ζπκβνπιεπηηθνχ θαη φρη ειεγθηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 

Γεγνλφηα πνπ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αλεμαξηεζία ησλ Δπηζεσξεηψλ 

γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Σξαπέδεο θαη κέζσ απηνχ ζηε Γηνίθεζε.  

 

 

5.4  θνπόο ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζην Όκηιν 

 

Έρεη θαζνξηζζεί φηη ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε φηη νη 

γεληθνί ζηφρνη ηνπ Οκίινπ πινπνηνχληαη κε επηηπρία, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: 

 Γηελεξγνχλ ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ αληηθεηκεληθή, 

αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αξρψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβεξλήζεσο. 

 Αμηνινγνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αμηφπηζηεο, πιήξνπο θαη έγθαηξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθνξήζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

 Διέγρνπλ δηεμνδηθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα δεκία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ. 

 Τπνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηε αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο. 

 Παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ησλ πην πάλσ αδπλακηψλ θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

 

5.5  Δμνπζηνδόηεζε ηωλ ηειερώλ ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ 

Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

     

Σα αξκφδηα ηειέρε ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηα απαξαίηεηα κέζα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπίζεο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε ζπλδξνκή ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ ζηηο 

νπνίεο δηελεξγνχληαη έιεγρνη. 

 

Οη Δπηζεσξεηέο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειεγρφκελσλ Μνλάδσλ, θαζψο θαη ζε φια ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ. 

 

Ζ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

θαηά πεξίπησζε ηξέρνπζα ειεγθηηθή εξγαζία, ηειεί ππφ ηελ άδεηα ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

νηθείαο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα 

επηρεηξεζηαθή Μνλάδα. Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 
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παξεκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ 

επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη κέζσ απηνχ ζηε 

Γηνίθεζε θαη ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.   

 

Οη επηθεθαιήο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα: 

 

 Γηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, λα θαζνξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηνλ ζθνπφ ησλ ειέγρσλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ. 

 Δπεμεξγάδνληαη ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ιακβάλνληαο ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 Παξίζηαληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Σξαπέδεο ή ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε επνπηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ζε Γηθαζηηθέο Αξρέο θαη ζε ινηπνχο θνξείο, φπνηε θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Αλά πεξίπησζε, νη επηθεθαιήο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εθρσξνχλ 

κέξνο ησλ αλσηέξσ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ ηνπο.  

 

Σν Πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ επηηξέπεηαη λα: 

 Αζθεί δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα, λα ζπκκεηέρεη ζε πηζηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

λα εγθξίλεη ζπλαιιαγέο εθηφο εάλ απηέο αθνξνχλ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

 Δπνπηεχεη ηελ εξγαζία νπνηνπδήπνηε εξγαδνκέλνπ ζηνλ Όκηιν πνπ δελ 

αλήθεη ζην Πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, εθηφο αλ ν 

εξγαδφκελνο έρεη απνζπαζζεί, θαηφπηλ εγθξίζεσο, πξνζσξηλά ζε απηή, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

 

ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη, ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, 

δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

 Δπηζεσξεηέο ησλ ηνπηθψλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Δπηζεσξεηέο άιισλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ,   θαηφπηλ 

εγθξίζεσο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Σξαπέδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί. 

 Δμεηδηθεπκέλα ηειέρε ηνπ Οκίινπ απφ Μνλάδεο πνπ έρνπλ ίδην ή 
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παξφκνην αληηθείκελν κε απηφ ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο, θαηφπηλ εγθξίζεσο 

ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο. 

 Δμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ επηθεθαιήο 

ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη φηη δελ αλαθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη 

δελ πεξηνξίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 

 

5.6  Αλαγλώξηζε θαη Δθηίκεζε Κηλδύλωλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

       Πξνγξάκκαηνο Διέγρωλ ζηνλ Όκηιν (Risk Based Auditing)  

 

Έρεη θαζνξηζζεί κεζνδνινγία ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ επαξθψο ηνλ ειεγθηηθφ ρψξν (Audit 

Universe), ηνπο ζρεηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη θηλδχλνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ειεγθηηθφ ρψξν θαη λα  

θαζνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ψζηε λα ηεξαξρνχληαη θαηάιιεια νη 

ειεγθηηθέο αλάγθεο θαη λα θαηαξηίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ην καθξνπξφζεζκν 

(ηξηεηέο) θαη βξαρππξφζεζκν (εηήζην)  πξφγξακκα ειέγρσλ ηνπ Οκίινπ.  

 

Με ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη  επηηπγράλεηαη ε απνδνηηθφηεξε ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ ειεγθηηθψλ πφξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη 

βάζεη ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

ειεγθηηθφ ρψξν.  

  

Οη κνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζνχλ ζε ζπλερή 

βάζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 

Σφζν ζηα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φζν θαη ζηηο 

αξρέο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ απαίηεζε 

αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ σο ζεκειηψδεο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ (θαηάξηηζε βξαρππξφζεζκνπ 

θαη καθξνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ).  

 

Με ηε ζρεηηθή κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη, ηα αξκφδηα ζηειέρε ζηνρεχνπλ 

ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαζθάιηζε ηεο 
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επαξθνχο αλαγλψξηζεο, εθηίκεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηνλ Όκηιν κε ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ειεγθηηθφ ρψξν θαη ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ βάζεη ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 

Ζ χπαξμε ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ θαζψο: 

 Απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνλ Όκηιν. 

 Δπηηξέπεη ηελ ζε ζπλερή βάζε ηεξάξρεζε ησλ ειεγθηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη εζηίαζε ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δπηηξέπεη ηελ επαξθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλάινγα κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ θαη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ. 

 Απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Πεξηνξίδεη ηελ χπαξμε πεξηπηψζεσλ επηθαιχςεσλ θαηά ηνλ έιεγρν. 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρσλ νη θίλδπλνη δηαβαζκίδνληαη θαη 

εθηηκψληαη κφλν ζην εγγελέο επίπεδν δει. ρσξίο λα ιακβάλνληαη  ππφςε νη 

αληίζηνηρεο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία ειέγρνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ηε Γηνίθεζε, γηα  

λα ηνπο κεηξηάζνπλ.  

 

Ζ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο θηλδχλσλ ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο. 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα κειεηήζεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πηζαλά γεγνλφηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ
50

. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ μεθηλά 

κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειεγθηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, δηαδηθαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο ειεγθηήο θαηαλνεί ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο.  
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Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ φπσο απηή δηελεξγείηαη απφ ηε Μνλάδα Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ, 

κε ηελ εκπινθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο Σξάπεδαο, δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ. 
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Ζ ζπκβνιή ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ είλαη ζεκαληηθή 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ρψξνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ  (inherent risks) 

γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο θάζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη θαη΄επέθηαζε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ, πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηνλ αληαγσληζκφ, νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη ηελ εμέηαζε 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ δηελεξγείηαη ζε επίπεδν νληφηεηαο (Entity) 

θαη δξαζηεξηφηεηαο (Activity).  

 

χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Αλαγλψξηζεο θαη Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρσλ ηνπ Οκίινπ, νη θίλδπλνη δηαρσξίδνληαη ζε 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Βαζηιείαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο. Ζ 

αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ηεο επίπησζεο 

ηνπ θηλδχλνπ (Impact) θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο 

ηνπ (Likelihood) θαη ελ ζπλερεία ζπλδέεηαη κε ηελ αλάζεζε κίαο βαζκνινγίαο ζε 

θάζε δπλεηηθή πεξηνρή ειέγρνπ κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηελ 

επίπησζε ηεο εκθάληζήο ηνπ ζηνλ Όκηιν θαζψο θαη κε βάζε θαζνξηζκέλνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κνλάδσλ θαη ηελ 

ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Με ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

ειέγρσλ ζηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ειέγρνπ θαη ε νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 

Ζ εθαξκνγή κηαο ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο 

θηλδχλσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ, επηηξέπεη ζηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ : 

 Σελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ινγηθήο βάζεη ηεο νπνίαο 

θαηαξηίδεηαη ην πξφγξακκα ειέγρσλ θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

θαζνξηζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο δχλαηαη πην εχθνια 
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λα αηηηνινγεζνχλ.  

 Σελ άκεζε ελζσκάησζε λέσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

θηλδχλσλ θαζψο απηά ζπιιέγνληαη.  

 Σνλ θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε 

ησλ θηλδχλσλ βάζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ κε απνηέιεζκα λα 

εληζρχεηαη ε ζπλνρή θαη ε ζπλέπεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο.   

 Σελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί, φζν ην δπλαηφλ, ε θαηάιιειε ζπρλφηεηα θαη ην εχξνο ησλ 

ειέγρσλ.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θίλδπλνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη εθηηκεζεί, ν 

Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, ζέηεη ηηο ειεγθηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη θαζνξίδεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη. 

ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην εηήζην πξφγξακκα ειέγρσλ ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ. 

 

Ο ειεγθηηθφο ρψξνο (audit universe) θαη  νη παξάγνληεο θηλδχλνπ (custom 

measures) θαζψο θαη ε κεζνδνινγία βαζκνιφγεζεο, απνηεινχλ δπλακηθά κέξε ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο θηλδχλσλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ ηνπ Οκίινπ θαη σο εθ ηνχηνπ επηζθνπνχληαη ζε 

πεξηνδηθή βάζε (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν) ή φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

 

5.6.1  Αλαγλώξηζε θαη Καηαγξαθή ηνπ  Διεγθηηθνύ Υώξνπ ηνπ 

Οκίινπ (Audit Universe) 
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Ζ θαηαγξαθή ηνπ Διεγθηηθνχ Υψξνπ (Audit Universe) απνηειεί ηελ αλαγλψξηζε θαη 

απνηχπσζε φισλ ησλ πηζαλψλ ειεγθηηθψλ έξγσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζνχλ 

ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

 Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε 

ελδειερή αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε απηέο, ψζηε λα θαηαγξάςνπλ φζν ην δπλαηφ 

πιεξέζηεξα ηνλ Διεγθηηθφ Υψξν.  

 

 Δλδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ν Διεγθηηθφο Υψξνο πεξηιακβάλεη:  

 

Καηαζηήκαηα 

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα Καηαζηήκαηα πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο  

Πεξηιακβάλνληαη νη Γηεπζχλζεηο θαη ινηπέο Τπεξεζίεο. 

 

Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ 

Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ 
ΥΩΡΟΤ (AUDIT 
UNIVERSE) 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ - 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΚΙΝΓΤΝΩΝ - RISKS 

ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΓΙΚΩΝ  
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  -
CUSTOM MEASURES 

ΙΔΡΑΡΥΗΗ 
ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ 

ΥΩΡΟΤ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ- ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 
- ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Γηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο  

Πεξηιακβάλεη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ή ιεηηνπξγίεο ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο Μνλάδεο.  

 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο  

Πεξηιακβάλεη φια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ. 

 

Αλαζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. 

 

 Ζ θαηαγξαθή ηνπ Διεγθηηθνχ Υψξνπ είλαη δηαδηθαζία δπλακηθή, κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθάζηνηε ειεγθηηθψλ αλαγθψλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη 

απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

  

 Γεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο ηνπ ειεγθηηθνχ ρψξνπ, απηφο επηθαηξνπνηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, φπσο επίζεο θαη νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν
51

.  

 

 

5.6.2  Αλαγλώξηζε θαη Αμηνιόγεζε ηωλ Κηλδύλωλ  
 

ε απηφ ην ζηάδην αλαγλσξίδνληαη νη βαζηθνί εγγελείο θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 

Δλδεηθηηθά ζηαζκίδνληαη νη παξαθάησ θίλδπλνη : 

 ηξαηεγηθφο θίλδπλνο 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλνο αγνξάο 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλν θήκεο 

 Ννκηθφο θίλδπλνο 
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Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

ρψξνπ (audit universe)  ελζσκαηψλνληαο λέα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε δπλεηηθή πεξηνρή ειέγρνπ. Σα 

ελ ιφγσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ σο απφξξνηα νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ θαη 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, κεηαβνιψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

απαηηήζεσλ, θιπ ηα νπνία ελ ζπλερεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθ λένπ ησλ ειεγθηηθψλ αλαγθψλ.   
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 Κίλδπλνο ζπκκνξθψζεσο 

 Κίλδπλνο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

 

 Έρνληαο αλαγλσξίζεη ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο θαη έρνληαο ζπζρεηίζεη απηνχο 

κε ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, δηελεξγείηαη 

αλάιπζε  θαη αμηνιφγεζή ηνπο σο πξνο ηηο θαησηέξσ δχν δηαζηάζεηο: 

 Σελ Πηζαλφηεηα (Likelihood) εκθαλίζεσο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ 

θαη  

 Σελ Δπίπησζε (Impact) πνπ ζα επηθέξεη ε εκθάληζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ 

πεξηνρή  ειέγρνπ ζε φξνπο δπλεηηθήο δεκίαο. 

 

 Γηα θάζε πεξηνρή ειέγρνπ, θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή θιίκαθα πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί, πξνθχπηεη βαζκνινγία αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγγελψλ 

θηλδχλσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζε απηή. 

 

 

5.6.3  Καζνξηζκόο Δηδηθώλ Παξαγόληωλ (Custom Measures) 

 

Πέξα απφ ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη  ζηηο πεξηνρέο ειέγρνπ, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη εηδηθνί παξάγνληεο (custom measures) πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε απηέο.   

 

Οη εηδηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ιακβάλνληαη ππφςε (ελδεηθηηθά ) είλαη νη θάησζη: 

 Σν χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ (π.ρ. ππφ δηαρείξηζε 

Κεθάιαηα, χςνο πηζηνδνηήζεσλ, χςνο επελδχζεσλ θαη δαπαλψλ). 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ πξνεγνχκελνπο 

ειέγρνπο. 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ.  

 Ζ χπαξμε εηδηθψλ ζεκάησλ (π.ρ. δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ, εθηάθησλ αιιαγψλ ζην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, παξαηεξήζεηο ειέγρσλ επνπηηθψλ αξρψλ, παξαηεξήζεηο 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, δηαπηζηψζεηο απφ εηδηθνχο ειέγρνπο, λνκηθέο δηεθδηθήζεηο 

ηξίησλ θ.ιπ.). 

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ.  

 Ζ αλάζεζε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο (Outsourcing). 

 Ζ επάξθεηα Πξνζσπηθνχ. 

 Διιείςεηο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε. 
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 Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ιακβάλνληαη ππφςε, επηπιένλ ησλ 

αλσηέξσ, νη αθφινπζνη εηδηθνί παξάγνληεο: 

 Ο ρξφλνο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 εκαληηθέο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 

 εκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία, ζηελ απφδνζε ή ζηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 Γηα θάζε πεξηνρή ειέγρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα πνπ έρεη θαζνξηζζεί, 

πξνθχπηεη βαζκνινγία αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ηε ραξαθηεξίδνπλ. 

 

 Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγγελψλ 

θηλδχλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ, δηακνξθψλνπλ 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε πεξηνρή ειέγρνπ.  

 

 ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, ηεξαξρνχληαη νη πεξηνρέο 

ειέγρνπ θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

 

 

5.7  Καηάξηηζε θαη Έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο ηωλ 

Διέγρωλ ηνπ Οκίινπ  

 

Σν πξφγξακκα ειέγρσλ θάζε Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εγγελψλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ.  

 

 Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε 

ειεγθηηθνχ θχθινπ αλά ειεγρφκελε Μνλάδα ή ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνχ Υψξνπ 

(Audit Universe), ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ. 

 

Οη πην πάλσ έιεγρνη εγθξίλνληαη κε ηα  εηήζηα Πξνγξάκκαηα Διέγρσλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ ειέγρσλ ιακβάλνληαη επηπιένλ 
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ππφςε : 

 Σπρφλ νδεγίεο ή απνθάζεηο γηα ειέγρνπο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Σξαπέδεο ή ησλ 

Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Σαθηηθνί έιεγρνη πνπ επηβάιινληαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 Έθηαθηεο εμειίμεηο ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Δπίζεο, πξνυπνινγίδεηαη εηεζίσο ην απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ αλά ειεγθηηθφ 

έξγν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηειέζεσο ησλ ειέγρσλ.  

 

Δπηπιένλ, πξνγξακκαηίδνληαη νη επαλέιεγρνη (follow-up) θαη 

πξνυπνινγίδνληαη νη εηδηθνί έιεγρνη θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, κε βάζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. Δπαλέιεγρνη πξνγξακκαηίδνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη αδπλακίεο 

ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κεζνδνινγία. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ ειεγθηηθνχ ρξφλνπ, κε βάζε 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αθαηξείηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κε ειεγθηηθέο 

εξγαζίεο (π.ρ. δηνηθεηηθέο εξγαζίεο Μνλάδαο, εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε 

Δπηζεσξεηψλ, ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο, πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ, 

θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ).  

Με βάζε ηνλ δηαζέζηκν ειεγθηηθφ ρξφλν θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, 

πξνζδηνξίδνληαη ηπρφλ αλάγθεο Πξνζσπηθνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Διέγρσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ππ’ φςηλ ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο. 

 

Σα εηήζηα Πξνγξάκκαηα Διέγρσλ πνπ θαηαξηίδνληαη σο αλσηέξσ, 

αμηνινγνχληαη θαη νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο.  

Σν ζχλνιν ησλ εηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Διέγρνπ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ππνβάιιεηαη γηα ηειηθή έγθξηζε ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο. 

 

 Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειέγρσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ψζηε λα 

ππνβάιιεηαη εγθαίξσο γηα έγθξηζε ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.  

 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ην εγθεθξηκέλν εηήζην Πξφγξακκα Διέγρνπ. Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Διέγρσλ παξαθνινπζείηαη ζε δηαξθή βάζε. Πηζαλέο απνθιίζεηο δηεξεπλψληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη.  Σα απνηειέζκαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο 

Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.  

 

 Σν Πξφγξακκα Διέγρσλ αλαζεσξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

επείγνπζεο ή εηδηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπνί ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ. 

 

 

5.8  Δίδε Διέγρωλ 

 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο (πεξηνδηθνχο) θαη εηδηθνχο 

ειέγρνπο. 

 

Οη Σαθηηθνί Έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε φιν ηνλ Διεγθηηθφ Υψξν  θαη δηαθξίλνληαη 

ζε Γεληθνχο, Μεξηθνχο θαη Δπαλειέγρνπο (Follow Up). 

 

    Οη Γεληθνί Έιεγρνη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα φιν ην εχξνο 

ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ (π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο, ζπλαιιαγέο, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.ιπ.).  

    Οη Μεξηθνί Έιεγρνη θαιχπηνπλ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηνρήο 

ειέγρνπ. Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη πεξηνδηθά θαη θαιχπηνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ 

(ζπλαιιαγψλ, ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θ.ιπ.) ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ. 

    Οη Δπαλέιεγρνη (Follow Up) απνζθνπνχλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ηαθηνπνηήζεσο ησλ εθθξεκνηήησλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο θαη ηεο 

ζπκκνξθψζεσο κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ ειέγρσλ. Οη Δπαλέιεγρνη 

επηθεληξψλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο ησλ 

ειέγρσλ. 

 

Οη Δηδηθνί Έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε δηεμνδηθή 

εμέηαζε ζεκάησλ.  

 

Οη εηδηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο:  

 

 Οη πξνιεπηηθνί εηδηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ επηζθφπεζε ή δηεξεχλεζε 
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ζεκαληηθψλ ζεκάησλ γηα δηακφξθσζε γλψκεο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ, γηα ηε δεκηνπξγία ή ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ θ.ιπ.   

 Οη θαηαζηαιηηθνί εηδηθνί έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη θίλδπλνο γηα δεκία ζηνλ Όκηιν, ζηε δηεξεχλεζε 

δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ θαη αηαζζαιηψλ θαη ζηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζε 

ηειέρε ηνπ Οκίινπ. 

 

 

5.9  ρεδηαζκόο θαη Γηελέξγεηα Διέγρνπ ζηνλ Όκηιν  

 

5.9.1  ρεδηάγξακκα ζρεδηαζκνύ θαη δηελέξγεηαο ειέγρνπ  

 

 

 

5.9.2  ρεδηαζκόο ειέγρνπ 

 

α)  Δπηινγή νκάδαο ειέγρνπ 

 

Ζ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, κε επηζηνιή ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο πνπ ζα 

ειεγρζεί θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ην φλνκα ηνπ 

Δπηζεσξεηνχ ή ησλ Δπηζεσξεηψλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν.  

 

Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνπο Δπηζεσξεηέο γίλεηαη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο.  

 

Γηα θάζε έιεγρν νξίδεηαη Τπεχζπλνο Έξγνπ ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα: 

ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 
ΜΔΛΔΣΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ  Ή  

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ 
ΒΗΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 
  ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

(FIELDWORK) 

 
ΓΚΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

(FIELDWORK) 

 

 
  ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

(EXIT MEETING) 

 

 

 
ΑΝΑΘΔΗ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 
ΤΝΑΝΣΗΗ 
ΔΝΑΡΞΔΩ 

(OPENING MEETING) 
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 ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ.  

 ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 ηελ επηζθφπεζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο.  

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο επηιέγνληαη, γηα 

θάζε έξγν, Δπηζεσξεηέο νη νπνίνη δελ εξγάδνληαλ νη ίδηνη ή ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα 

ζηε Μνλάδα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα ειεγρζεί. 

 

Δπίζεο, ιακβάλεηαη κέξηκλα, φπνπ είλαη εθηθηφ, ψζηε:  

 λα κελ δηεμάγεη, απνθιεηζηηθά, ν ίδηνο Δπηζεσξεηήο δηαδνρηθνχο ειέγρνπο 

ζηελ ίδηα Μνλάδα,  

 ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ειέγρνπ λα αιιάδεη, αλά ειεγθηηθφ έξγν.  

      Δμαίξεζε απνηεινχλ ειεγθηηθά έξγα πνπ απαηηνχλ πςειή εμεηδίθεπζε. 

 

β)  Μειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

Οη Δπηζεσξεηέο νθείινπλ θαη’ αξρήλ λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα κειεηνχλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ.  

 

Κχξηεο πεγέο ελεκεξψζεσο είλαη: 

 Δθζέζεηο πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 

 Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο. 

 Δγρεηξίδηα Πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ. 

 Δγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ.  

 Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο. 

 Έιεγρνη Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη Δπνπηηθψλ Αξρψλ. 

 Πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ Οκίινπ, ηηο νπνίεο θξνληίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Ζ Αμηνιφγεζε Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ (Operational Risk Evaluation) ηεο 

ειεγρφκελεο πεξηνρήο, ε νπνία δηελεξγείηαη  απφ ηελ Μνλάδα Γηαρεηξίζεσο 

Κηλδχλσλ. 
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γ)  Καηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε βεκάηωλ ειέγρνπ (Audit Steps) 

 

Μεηά ηε κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεη ην 

εχξνο ηνπ ειέγρνπ θαη θαηαξηίδεη ή επηθαηξνπνηεί ηα βήκαηα ειέγρνπ. 

 

Σα  ειεγθηηθά βήκαηα (audit steps) είλαη ην ιεπηνκεξέο ζρέδην ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Δπηζεσξεηή γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ ειέγρνπ. Λεηηνπξγεί σο νδεγφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε εληαίν 

ηξφπν απφ φινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο, πξνζδηνξίδεη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ θαη βνεζάεη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ζηελ επηβεβαίσζε φηη φινη νη 

θίλδπλνη εμεηάζζεθαλ επαξθψο. 

 

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ βεκάησλ ειέγρνπ, γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ εθζέζεσλ, ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ 

ινγηζκηθφ. 

 

Γηα ηνπο επαλειέγρνπο (follow-up), ν Τπεχζπλνο Έξγνπ επηιέγεη ζχκθσλα κε 

ηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ ηα 

νπνία πξέπεη λα επαλειεγρζνχλ. 

 

Γηα ηνπο εηδηθνχο ειέγρνπο, ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ ζρεδηάδεη ηα βήκαηα 

ειέγρνπ, αλάινγα κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη θαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπηζεσξεηή γηα ην εχξνο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ. 

 

 

5.9.3  Γηελέξγεηα ειέγρνπ 

 

α)  πλάληεζε ελάξμεωο (opening meeting) 

 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ νξγαλψλεηαη ζπλάληεζε κε ηα 

Γηεπζπληηθά ηειέρε ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο. ηε ζπλάληεζε απηή γίλεηαη 

παξνπζίαζε ησλ Δπηζεσξεηψλ, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο.  

  

Καηά ηε ζπλάληεζε νη Δπηζεσξεηέο αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ην 

αληηθείκελν ην νπνίν πξφθεηηαη λα ειέγμνπλ (π.ρ. λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ειεγρζνχλ 
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θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ζνβαξά 

πεξηζηαηηθά, ζεκαληηθά έξγα ή ελέξγεηεο ζε εμέιημε θ.ιπ.). 

 

β)  Διεγθηηθή εξγαζία (fieldwork)  

 

Ζ ειεγθηηθή εξγαζία αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ . 

 

Δλδεηθηηθψο, νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ: 

 

 πλεληεχμεηο κε ην Πξνζσπηθφ ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο, ψζηε λα 

δηαπηζησζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο ή ειιείςεηο ζηε δηεθπεξαίσζε θαη ζηελ 

επνπηεία ησλ εξγαζηψλ,  ν βαζκφο ελεκεξψζεσο ηνπ Πξνζσπηθνχ, εηδηθά 

ζέκαηα ζε εμέιημε πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ, ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

απνδφζεσο θαη αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. 

πλεληεχμεηο δηεμάγνληαη κε ηειέρε θαη Τπαιιήινπο φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ. 

 ρεδηαζκφ θαη επεμεξγαζία θαηάιιεισλ δεηγκάησλ ειέγρνπ. Ζ 

δεηγκαηνιεπηηθή εμέηαζε θαη ε ζχγθξηζε κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα, αθνξά 

ηφζν παξαζηαηηθά θαη έγγξαθα ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ινηπά ζηνηρεία.  

 Δπηζθφπεζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο 

φπσο Οξγαλνγξάκκαηα, πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο, πξαθηηθά, εζσηεξηθέο 

αλαθνξέο, αιιεινγξαθία, δηθαηνινγεηηθά ζπλαιιαγψλ, νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, εηζεγήζεηο, εγθξίζεηο ζπκβνπιίσλ θ.ιπ.  

 Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη νξγαλψζεσο ηεο πιεξνθνξηθήο 

(πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηθήο), ηεο πξνκήζεηαο θαη πινπνηήζεσο 

ησλ ζπζηεκάησλ (ηεθκεξίσζε, αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο), ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ππνζηεξίμεσο ησλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. δηαρείξηζε, αζθάιεηα, ζπλέρεηα) θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ επνπηείαο θαη παξαθνινπζήζεσο (απφδνζε, εμέηαζε logs θαη 

audit trails). 

 Λήςε έγγξαθσλ αλαθνξψλ φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ. 

 

Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν Δπηζεσξεηήο δηαπηζηψζεη ζνβαξέο 

παξεθθιίζεηο απφ πθηζηάκελεο νδεγίεο ή γεγνλφηα πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, 

νθείιεη λα  ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία θξίλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ  φηη 
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απαηηνχληαη άκεζεο ελέξγεηεο (π.ρ. πεξηζηαηηθά απάηεο, επξήκαηα πςεινχ θηλδχλνπ) 

ελεκεξψλεηαη ν επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 

γ)  Αμηνιόγεζε επξεκάηωλ ηαθηηθώλ ειέγρωλ ωο πξνο ηνλ θίλδπλν 

 

ηηο εθζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ φια ηα επξήκαηα αμηνινγνχληαη απφ 

πιεπξάο ζεκαληηθφηεηαο σο πξνο ηνλ θίλδπλν . Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ 

βαζκνινγείηαη ε Πηζαλφηεηα (Likelihood) εκθαλίζεψο ηνπο θαη ε Δπίπησζε (Impact) 

πνπ ζα έρνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη θαζνξηζζεί εμαβάζκηα θιίκαθα δηαβαζκίζεσο 

ηνπ θηλδχλνπ . 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ησλ ειέγρσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη αθελφο κελ ζπκβάιιεη ψζηε ηα αξκφδηα ηειέρε ησλ ειεγρφκελσλ 

Μνλάδσλ  θαη ε Γηνίθεζε λα επηθεληξψλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα  ζηηο 

δηαπηζηψζεηο ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο θαη αθεηέξνπ 

εμππεξεηεί ζηελ ηαμηλφκεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ επξεκάησλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 

Δπίζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επξεκάησλ απφ 

πιεπξάο θηλδχλνπ, νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγνχλ ην  πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο  κε βάζε ζρεηηθή  θιίκαθα 

αμηνινγήζεσο. 

 

δ)  Σεθκεξίωζε ειέγρνπ 

 

Ζ ειεγθηηθή εξγαζία ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη, καδί κε ηα ειεγθηηθά 

βήκαηα, παξέρεη ηεθκεξίσζε γηα ηελ εξγαζία πνπ νινθιεξψζεθε.  

 

Οη Δπηζεσξεηέο ζπγθεληξψλνπλ επαξθή ζηνηρεία, ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ηεθκεξηψλνληαη κε ζηνηρεία πνπ εηζάγεη ν Δπηζεσξεηήο ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ 

(π.ρ. πεξηγξαθή ηνπ  δείγκαηνο ειέγρνπ ), κε αξρεία πνπ επεμεξγάζζεθε θαη ινηπά 

έγγξαθα ηα νπνία ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

 

Ζ πιήξεο ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ ηεξείηαη ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη 

απνηειεί ηνλ θάθειιν ηνπ ειέγρνπ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβάζεσο ζε απηά 
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ηεξνχληαη επξεηήξηα ηαμηλνκήζεσο θαη αξρεία παξαπνκπψλ. 

 

ε)  Ζ Σειηθή πλάληεζε (Δxit Μeeting) 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ, δηελεξγείηαη Σειηθή πλάληεζε κε ηα 

ηειέρε ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο. 

  

Ο ζθνπφο ηεο ζπλαληήζεσο απηήο είλαη: 

 Ζ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

 Ζ παξνρή ηπρφλ δηεπθξηλήζεσλ γηα ηα επξήκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 

ειέγρνπ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ Δπηζεσξεηνχ γηα ηα επξήκαηα πνπ ηαθηνπνηήζεθαλ ή γηα 

ηηο ελέξγεηεο πνπ δξνκνινγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 

ζη)  ύληαμε Δθζέζεωο Διέγρνπ 

 

Ζ έθζεζε ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ παξάγεηαη κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζε 

ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σα ζηνηρεία ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο. 

 Σε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ν έιεγρνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δηεμαρζέληνο 

ειέγρνπ. 

 Σα ζηνηρεία θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ Δπηζεσξεηψλ. 

 Σνλ ζθνπφ θαη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ. 

 πλνπηηθφ θείκελν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο θπξηφηεξεο ελέξγεηεο πνπ επξίζθνληαη ζε εμέιημε 

θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ Δπηζεσξεηνχ γηα ην χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζηάζεσλ. 

 Παξαξηήκαηα κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

Ζ έθζεζε εηδηθνχ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεπζχλζεσο ηεο αξκφδηαο 

Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Πεξηιακβάλεη: 

 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ.  
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 Σν ηζηνξηθφ ηεο ππνζέζεσο πνπ δηεξεπλάηαη. 

 Αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ. 

 πκπέξαζκα (άπνςε ηνπ ειέγρνπ θαη θαηαινγηζκφο επζπλψλ, εθφζνλ 

πξνθχπηνπλ). 

 Σα ζηνηρεία θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ Δπηζεσξεηψλ. 

 Παξαξηήκαηα κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

Οη εθζέζεηο ειέγρνπ είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκεο, πεξηεθηηθέο, απιέο, 

αθξηβείο, αληηθεηκεληθέο θαη ζε νπδέηεξν χθνο. ε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ 

επζπλψλ, νη επζχλεο είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο θαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο. 

 

δ)  Δπηζθόπεζε Διεγθηηθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ ειεγθηηθή εξγαζία επηζθνπείηαη εγθαίξσο, ηφζν γηα ηνπο ηαθηηθνχο 

ειέγρνπο (πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζπλάληεζε), φζν θαη γηα ηνπο εηδηθνχο ειέγρνπο, απφ 

ηνλ Δπηζεσξεηή-Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε θάιπςε ηνπ 

εχξνπο ηνπ ειέγρνπ, ε επαξθήο θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ θαη λα 

ζπκθσλεζεί κε ηνλ Δπηζεσξεηή ε αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ απφ πιεπξάο θηλδχλσλ 

ή ν θαηαινγηζκφο επζπλψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ εηδηθψλ ειέγρσλ. 

 

Σν ζχλνιν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο επηζθνπείηαη κε επηκέιεηα απφ ηα αξκφδηα 

ηειέρε ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη έρεη 

δηεθπεξαησζεί δεφλησο φιε ε πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

θαη ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. 

 

 

5.10  Έιεγρνη πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο Οκίινπ 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ, νη Μνλάδεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εζηηάδνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάπηπμε, 

ελζσκάησζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, εμεηάδνπλ ηελ επάξθεηα 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (controls) θαη  πξνηείλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηηο 

θαηάιιειεο βειηηψζεηο.   

 

Δπίζεο νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ, αμηνινγνχλ ην βαζκφ 

ζπκκνξθψζεσο µε ηελ επηρεηξεζηαθή  ζηξαηεγηθή  θαη ηηο θαηαγεγξακκέλεο  

επηρεηξεζηαθέο  πνιηηηθέο, ηα  πξφηππα  θαη  ηηο  δηαδηθαζίεο ηεο Σξαπέδεο θαη 
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θξνληίδνπλ λα  έρνπλ νινθιεξσκέλε  θαη ζαθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.  

 

Πξνο ηνχην  ζπκκεηέρνπλ  ζε επηηξνπέο έξγσλ (Project Steering Committees), 

ζε κφληκεο ή έθηαθηεο επηηξνπέο γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε θχξηα ζπζηήκαηα ηεο Σξαπέδεο θαη ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ελεκεξψλoληαη 

έγθαηξα γηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

θαζψο θαη γηα ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (πεξηπηψζεηο απάηεο, παξαβηάζεσο ηεο 

αζθάιεηαο ή µε δηαζεζηκφηεηαο ζεκαληηθψλ ζπζηεκάησλ, ελεξγνπνηήζεσο ζρεδίσλ 

αλαθάκςεσο απφ θαηαζηξνθή θ.ιπ.). 

  

Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ  ζπκβνπιεπηηθά ζηηο θάζεηο ηεο αλαπηχμεσο 

ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ, γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο, θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ αξρείσλ θαηαγξαθήο θαη αλαθνξψλ πνπ ζα 

παξάγνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ.  

 

Δπηπιένλ ειέγρνπλ  θαη  αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο αλαζέζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη παξφρνπο ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Σξάπεδα θαη ηηο Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ (επηινγή  

ζπλεξγάηε, ζχλαςε θαη ηήξεζε ζχκβαζεο, επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.). 

 

Οη  Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία (Computer-

Assisted Audit Techniques - CAATs) γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ 

απφ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, λα επηηπγράλεηαη ε απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ειέγρσλ γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ θαη γηα λα πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο 

θαη ν ρξφλνο ησλ ειέγρσλ.  

 

 

5.10.1  Αξρέο Διέγρνπ πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο 

 

Οη εμεηδηθεπκέλνη επηζεσξεηέο ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο, εθαξκφδνπλ ηα  δηεζλή πξφηππα θαη ηηο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθαινχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαιχπηνπλ  φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο ζηελ Πιεξνθνξηθή, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, 
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ζην δηεζλέο πξφηππν 

CΟΒΗT
52

 :  

 

 ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε Πιεξνθνξηθήο, πνπ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ηελ νξγάλσζε ηεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

 Πξνκήζεηα θαη Τινπνίεζε πζηεκάησλ, πνπ αθνξά ηηο κεζνδνινγίεο, 

πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο αλαπηχμεσο θαη πξνκήζεηαο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

 Λεηηνπξγία θαη Τπνζηήξημε, πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ, ζηε θπζηθή θαη ινγηθή ηνπο αζθάιεηα, θαζψο θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε, πνπ αθνξά ηελ απφδνζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ επνπηεία ησλ εζσηεξηθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηελ αζθάιεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (Confidentiality), 

αθεξαηφηεηαο (Integrity) θαη δηαζεζηκφηεηαο (Availability) ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ ειεγθηηθφο ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο  (ΗΣ Audit Universe)  

πεξηιακβάλεη φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Σξαπέδεο (hardware, software, 

applications) θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ηηο θχξηεο δηεξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Σα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο. Δηδηθά, νη θεληξηθέο 

«πιαηθφξκεο» νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιέο δηεξγαζίεο (π.ρ.Core 

Banking Systems), θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά  σο ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, 

γηα λα ειεγρζνχλ νη ππνδνκέο θαη ε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Δπίζεο 

θαηαγξάθνληαη θαη νη επηκέξνπο απηφλνκεο κνλάδεο (ππνζπζηήκαηα, 

modules) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηκέξνπο έιεγρνο ζε εχινγν ρξφλν. 

 Οη δηεξγαζίεο δηαθπβεξλήζεσο πιεξνθνξηθήο θαη αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 
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 Σν πξφηππν COBIT απνηειεί έλα πξαθηηθφ εξγαιείν δηαθπβέξλεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζςζηημάηων 

(IT governance) κε αξθεηά ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο λα 

γεθπξψζνπλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ηερληθψλ ζεκάησλ, απαηηήζεσλ γηα κεραληζκνχο ειέγρνπ 

(controls) θαη επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Απνηειεί έλα ζχλνιν βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, βειηηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ 

παξάγεη ε πιεξνθνξηθή ζε κηα επηρείξεζε θαη επζπγξάκκηζεο πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ (www.isaca.gr). 

http://www.isaca.gr/
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 Ζ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή θαη νη εθαξκνγέο ηξίησλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο 

έρνπλ αλαηεζεί δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ 

(Outsourcing).  

 Ζ θπζηθή αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα δίθηπα επηθνηλσληψλ.  

 Ζ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ.  

 

 

5.10.2  Δίδε Διέγρωλ πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο 

 

Ζ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φζνλ αθνξά  ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο (πεξηνδηθνχο) θαη εηδηθνχο ειέγρνπο.  

  

α)  Σαθηηθνί έιεγρνη 

 

Δηδηθφηεξα δηελεξγνχληαη πεξηνδηθά έιεγρνη: 

 ε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο Μνλάδνο ηεο Σξαπέδεο θαη ηνπ Οκίινπ (Entity 

Level Controls) γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηεξίμεσο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Μνλάδνο (Μνλάδα ηεο Σξαπέδεο, 

Δηαηξία ηνπ Οκίινπ, Δπηηξνπή, Τπεχζπλνο Αζθαιείαο θ.ιπ.) απφ ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 

   

Οη ηαθηηθνί έιεγρνη ζε επίπεδν Μνλάδνο επηθεληξψλνληαη ζηηο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηθήο, ζηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ππνζηεξίμεσο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Μνλάδνο απφ ηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ  χπαξμε θαη ιεηηνπξγία  απνηειεζκαηηθψλ 

γεληθψλ  ζεκείσλ ειέγρνπ.  

 

Ο έιεγρνο ησλ  γεληθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ (Information Technology General 

Controls) ζε επίπεδν Μνλάδνο, αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ, ζηε πξνζηαζία ησλ εθαξκνγψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζβάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζε πεξίπησζε κε αλακελφκελσλ δηαθνπψλ. 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γεληθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζε επίπεδν Μνλάδνο, 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απηφκαησλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο (Automated Controls) ζε επίπεδν εθαξκνγήο. Υσξίο 

απνηειεζκαηηθά γεληθά ζεκεία ειέγρνπ ζε επίπεδν Μνλάδνο , νη απηφκαηεο 
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δηθιείδεο αζθαιείαο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα κελ απνδίδνπλ ή λα είλαη 

εθηθηφ  λα παξαθακθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ην απηφκαην  ζεκείν ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνζηεί 

ζε έλα ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξσκψλ φπνπ ν ρξήζηεο δελ ζα κπνξεί λα 

θαηαρσξήζεη πνζά κεγαιχηεξα απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην, είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή δηθιείδα αζθαιείαο ηεο εθαξκνγήο. Ωζηφζν αλ ζην επίπεδν 

ησλ γεληθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ επηηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 

γηα αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςνπλ θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο λα εμαηξνχληαη απφ απηφλ ηνλ θαλφλα, ηφηε ην απηφκαην ζεκείν 

ειέγρνπ είλαη αλαμηφπηζην θαη ζπλεπψο ν επηζεσξεηήο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζε απηφ γηα λα πξνβεί ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

 ε επίπεδν πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ (Application Level), γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ (Application Software), ησλ ππνδνκψλ 

(Hardware), ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Data Bases), ησλ θχξησλ δηαζπλδέζεσλ 

κε ηξίηα ζπζηήκαηα (Interfaces) θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Operating Systems). 

 

Με ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηηο εθαξκνγέο, 

αμηνινγνχληαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθιείδσλ 

αζθάιεηαο ζην ζχλνιν ησλ ζπλζεηηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα, εθηφο αλ 

έρεη νξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ.   

 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνεγείηαη, πξνεπηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (π.ρ. επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζρεδηαζκφο, αηηήκαηα αιιαγψλ πξνγξακκάησλ, εγρεηξίδηα 

ρξεζηψλ, ηερληθά έγγξαθα, (blueprints, business process narratives, 

flowcharts, Incidents). 

 

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε ηελ θαηάιιειε ζχλζεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ (Audit Steps) πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (π.ρ. 

πξφγξακκα ειέγρνπ εθαξκνγήο, ιεηηνπξγηθνχ, βάζεσο δεδνκέλσλ, 

governance). 

 

 ε επίπεδν ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, πνπ αθνξά ζε πνιιά  πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο Σξαπέδεο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, γηα ηελ επάξθεηα  
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ησλ  ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

(π.ρ. έιεγρνο δηαδηθαζηψλ  archiving δεδνκέλσλ ζηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα). 

 

β)  Δηδηθνί έιεγρνη     

   

ηηο  πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηεμνδηθή εμέηαζε ζεκάησλ πιεξνθνξηθήο, 

δηελεξγνχληαη εηδηθνί έιεγρνη γηα πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 Γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο δηελεξγνχληαη έιεγρνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

πξνεπηζθφπεζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

εθαξκνγψλ (Pre-Implementation Review),  έιεγρνη γηα ηελ αμηνιφγεζε λέσλ 

εθαξκνγψλ (Post-Implementation Review) θαη ινηπνί έιεγρνη γηα 

πξνιεπηηθνχο ιφγνπο κεηά απφ εληνιή ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 

 Pre – implementation  Review 

 

Ζ Μνλάδα  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιακβάλεη κέξηκλα, γηα πεξηπηψζεηο 

θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ, λα δηελεξγεί πξνεπηζθφπεζε (pre-implementation 

review) πξηλ ηε κεηάπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο εθαξκνγήο ζε πιήξε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζζεί κε ηνλ έιεγρν φηη ην ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο θαη θαηαλνεηέο θαη φηη έγηλε επαξθήο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ  

θαηάιιεισλ ζεκείσλ ειέγρνπ. 

 

 Post – implementation  Review 

 

Γηα ηα λέα ζπζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

(ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο), δηελεξγείηαη επηζθφπεζε 

Post implementation Review, κε πξνηεξαηφηεηα ζε θξίζηκα ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο.  

 

Καηά ηελ επηζθφπεζε ειέγρεηαη εάλ ην λέν ζχζηεκα ή ε εθαξκνγή 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί θαη εάλ 

έρνπλ πινπνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζεκεία ειέγρνπ.  

 

Οη Δπηζεσξεηέο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ ηπρφλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζην ζρεδηαζκφ ή ζηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ή ηεο εθαξκνγήο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηζθφπεζε. 

 

 Γηα θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο δηελεξγνχληαη έιεγρνη ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(πεξηπηψζεηο απάηεο, παξαβηάζεσο ηεο αζθάιεηαο  ζεκαληηθψλ ζπζηεκάησλ, 

µε δηαζεζηκφηεηαο θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ, ελεξγνπνηήζεσο ζρεδίσλ 

αλαθάκςεσο απφ θαηαζηξνθή).  

 

 

5.11  Αμηνιόγεζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζωηεξηθνύ  Διέγρνπ ζηνλ 

Όκηιν 

          

Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο εθαξκφδεη 

δηαδηθαζίεο αμηνινγήζεσο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

 Δηδηθφηεξα αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά Δγρεηξίδηα. Δπίζεο 

αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο:  

 Δπνπηείαο ζε ζπλερή βάζε. 

 Δζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο. 

 Δμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο. 

 

 

 

 

α)  Δπνπηεία ζε ζπλερή βάζε 
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Ζ επνπηεία φισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ είλαη κία ζπλερήο 

δηαδηθαζία γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Οκίινπ. 

Δπίζεο, ε επνπηεία επεθηείλεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ ειέγρσλ, 

ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ζε ζέκαηα εθπαηδεχζεσο 

ησλ Δπηζεσξεηψλ.    

 

Σν ειεγθηηθφ έξγν επνπηεχεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη ηα ηειέρε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

β)  Δζωηεξηθέο αμηνινγήζεηο 

 

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηειέρε ησλ Μνλάδσλ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα.  

 

Αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζπκκνξθψζεσο κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεθκεξηψζεσο ηνπ ειέγρνπ.  

 

Οη εθζέζεηο αμηνινγήζεσο ππνβάιινληαη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο θαη πεξηέρνπλ ηπρφλ ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε. 

 

γ)  Δμωηεξηθέο αμηνινγήζεηο 

 

Οη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία απφ 

άηνκα κε εκπεηξία ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν (εμσηεξηθνί ειεγθηέο ή εηδηθνί ζχκβνπινη), 

ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ Όκηιν θαη γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη ζέκα 

ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ.   

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο αμηνινγήζεσο, εθδίδεηαη γξαπηή έθζεζε. Ζ 

ζρεηηθή αμηνιφγεζε αθνξά: 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.  

 ηε ρξήζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 ηε ζπλνιηθή επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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 Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεπζχλζεσο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξαπέδεο ελεκεξψλεη 

ηε Γηνίθεζε θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ. 

 

 

5.12.  πκπέξαζκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηνλ 

         Όκηιν Alpha Bank 

         

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ         

Όκηιν Alpha Bank είλαη αλεμάξηεηε θαη δελ απνηειεί κία δηαδηθαζία ξνπηίλαο, αιιά 

είλαη  κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή δηεξγαζία πνπ εθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

 

Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ είλαη  

ηεθκεξησκέλεο, έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο, ην νπνίν έρεη πηνζεηήζεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο πξναλαθέξζεθαλ ζην  ηέηαξην (4
ν
) θεθάιαην, κε 

ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηα πξφηππα πνπ επηβάιεη ε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε ησλ 

εηαηξηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν.  

 

Ο Όκηινο ζηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, έρεη 

πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

ησλ Ζ.Π.Α (Institute of Internal Auditors - IIA), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθά δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξνζθέξνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ (controls) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο. 

 

 Δπίζεο έρνπλ πηνζεηεζεί θαη αθνινπζνχληαη ηα δηεζλή επαγγεικαηηθά 

πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (ζπκπεξηθνξάο, δηεμαγσγήο θαη εθαξκνγήο) φπσο 

πξναλαθέξζεθαλ ζην ηξίην (3
ν
) θεθάιαην. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ εμαληιείηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ησλ 
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ζπλαιιαγψλ ή ησλ ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ ησλ  ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ, 

αιιά  επεθηείλεηαη ζηελ  θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη  παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ θηλδχλσλ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ (risk based 

auditing) θαη δηαδξακαηίδεη  νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην δηεζλέο θαη ζην 

ειιεληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην.   

 

Δπίζεο νη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ εθαξκφδνπλ   

θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ, ζε ζπλδηαζκφ  κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ ειέγρνπ, γηα ηελ παξνρή αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πιεξνθνξήζεσο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηφζν θαηαζηαιηηθή φζν θαη πξνιεπηηθή θαη παξαθνινπζνχλ 

ζπζηεκαηηθά ηηο δηνξζσηηθέο  ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ. 

 


