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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια σηµαντική λειτουργία µέσα σε κάθε οικονοµική 

οντότητα, επηρεάζοντας πολλές πτυχές της καθηµερινής λειτουργίας της και συµβάλλοντας 

θετικά σε αυτήν.  

     Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας εταιρίας και τα οφέλη που µπορούν να αντληθούν 

για την βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων και της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της.  

    Τα οφέλη αυτά ισχύουν και για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ελλάδας, διασφαλίζοντας έτσι την σταθερότητα και την 

αξιοπιστία αυτού.  

    Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι συνθήκες και οι διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου, που πρέπει να παρατηρούνται στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας και µελετάται η 

περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα αυτή, προκειµένου να ανταποκριθεί στο 

αυστηρό ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, διατηρεί 

αυστηρές ελεγκτικές διαδικασίες, που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη 

λειτουργία της.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: επιχειρηµατική δραστηριότητα, εσωτερικός έλεγχος, σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, Τράπεζα Πειραιώς, χρηµατοπιστωτικός τοµέας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο µέσα σε κάθε 

οικονοµική οντότητα, αποτελώντας ένα αποτελεσµατικό µέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των 

επιχειρησιακών στόχων. 

    Ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και χρησιµοποιείται για να αποδώσει τόσο την 

επιχειρησιακή λειτουργία που είναι επιφορτισµένη µε τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων 

µέσα σε µια οικονοµική οντότητα όσο και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί το 

σύνολο των εσωτερικών δικλείδων, µέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσµατική 

λειτουργία αυτής.  

    Μέσα στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον, ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά µεγαλύτερη 

σηµασία και έρχεται αντιµέτωπος µε νέες προκλήσεις, καθώς καλείται  να µεταβληθεί ως 

προς τη µορφή, τη φύση και το πεδίο εφαρµογής του, ώστε να προσαρµοστεί στο 

µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον.  

      Παρόλο αυτά, ο εσωτερικός έλεγχος εξακολουθεί να αποτελεί µια ανεξάρτητη 

υπηρεσία που αξιολογεί και διασφαλίζει την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, συµβάλει στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων 

και στη διακυβέρνηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.  

    Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας. 

Λόγω της σηµασίας τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η λειτουργία των 

τραπεζών διέπεται από αυστηρό πλαίσιο αρχών λειτουργίας και οργάνωσης του εσωτερικού 

ελέγχου.  

     Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί ο ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου στην αποτελεσµατική λειτουργία ενός ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος. Ο ρόλος 

αυτός διερευνείται περισσότερο µέσω µιας µελέτης περίπτωσης. Συγκεκριµένα µελετάται η 

περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη και εφαρµογή 

διαδικασιών ελέγχου µέσα σε αυτήν. Στόχος της εργασίας, που αποτελείται από πέντε 

κεφάλαια, είναι να φανερώσει την ανάγκη και τη σηµασία της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου µέσα σε µια οικονοµική µονάδα.  

     Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου. 

Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και 



 iv

περιγράφονται οι βασικές αρµοδιότητες της, αναλύεται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και 

ο ρόλος που αυτό διαδραµατίζει, γίνεται µια διάκριση των εσωτερικών ελέγχων στις δύο 

κύριες κατηγορίες του, παρουσιάζεται συνοπτικά η ελεγκτική διαδικασία, ενώ 

παρουσιάζονται και ο κώδικα δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών και τα διεθνή πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου. 

    Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το ρόλο και την συµβολή του εσωτερικού ελέγχου 

στην εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων, τη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση καθώς και στον εξωτερικό έλεγχο, καθώς και µια παρουσίαση των 

συµπερασµάτων διάφορων ερευνών που έχουν διεξαχθεί, µε θέµα το ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

    Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών και 

εξετάζεται το θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

στα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο, που αποτελεί την µελέτη 

περίπτωσης, περιγράφονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον Όµιλο της Τράπεζας 

Πειραιώς, όπως αυτές εµφανίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της εταιρίας. Στο τελευταίο 

µέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι διαπιστώσεις που 

προέκυψαν από αυτήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

1.1 Έλεγχος ως Απαραίτητο Στοιχείο της Αποτελεσµατικής Λειτουργίας της 

Επιχειρηµατικής Οντότητας  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αυξανόµενη ανάγκη για έλεγχο γεγονός που ενισχύει 

τη σηµασία και το ρόλο της ελεγκτικής. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη χρήση 

του ελέγχου είναι:  

� οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης που δηµιουργούν την ανάγκη ελέγχου 

οποιασδήποτε οικονοµικής µονάδας, έτσι ώστε να αποτραπούν η ανειλικρίνεια, οι 

καταδολιεύσεις και οι  απάτες που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ηθικής. Ο 

έλεγχος αποτελεί το απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης 

περιουσίας, αποτελώντας ένα είδος ασφαλίσεως κατά των λαθών, της ανειλικρίνειας 

και της απάτης 

� η ανάγκη για αξιόπιστες, ακριβείς και δίκαια απεικονισµένες πληροφορίες κατά τη 

λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Μια συνηθισµένη λύση για την εξεύρεση αξιόπιστων 

πληροφοριών από κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη αυτών είναι η καθιέρωση κάποιας 

µορφής επισκόπησης, ελέγχου, πιστοποίησης και αξιολόγησης των πληροφοριών 

αυτών από ανεξάρτητα άτοµα 

� ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων, τα οποία είναι 

ανεξάρτητα του ηθεληµένου ή αθέλητου χαρακτήρα τους και µπορούν να οδηγήσουν 

σε µια αλλοιωµένη και ακριβή εικόνα της οικονοµικής µονάδας, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις 

� σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή που δηµιουργεί µια σύγκρουση συµφερόντων λόγω 

της ασυµµετρίας των πληροφοριών που υπάρχει µεταξύ των προσώπων αυτών. Ο 

έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της 
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επιχειρηµατικής ζωής, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωµάτων των 

µετόχων και γενικότερα στην συνοχή µέσα σε µια εταιρία
1 

      Όλα αυτά τα χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί για την έννοια της ελεγκτικής 

που βασίζονται στα εννοιολογικά της στοιχεία. Με βάση τα βασικά δοµικά στοιχεία της 

έννοιας, η ελεγκτική µπορεί να θεωρηθεί ως «ο επιστηµονικός κλάδος της συστηµατικής 

διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 

ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν µετρήσιµες πληροφορίες 

συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους 

ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε 

προκαθορισµένα κριτήρια».  

Με βάση την εννοιολογική αυτή προσέγγιση, η ελεγκτική παρουσιάζει βασικά 

χαρακτηριστικά:  

� πρόκειται για µια συστηµατική, λογική και καλά δοµηµένη σειρά διαδικασιών 

� περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκµηρίων 

� περιλαµβάνει τον καθορισµό του βαθµού ανταπόκρισης µετρήσιµων πληροφοριών µε 

προκαθορισµένα κριτήρια 

� διενεργείται από ανεξάρτητο και ικανό πρόσωπο 

� καταλήγει στην διατύπωση της γνώµης του ελεγκτή 

� αναφέρεται σε συγκεκριµένη οικονοµική µονάδα και σε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο
2 

Η ελεγκτική αποτελεί τον κλάδο εκείνο της λογιστικής επιστήµης που έχει ως 

αντικείµενο α) την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή εκούσιων ή ακούσιων λογιστικών 

λαθών και οικονοµικών ατασθαλιών και β) την διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών 

καταστάσεων, της πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας
3. 

 
 

 

 

 

 
                                                 
1 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 45-48 
2 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 52-54 
3 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 3-4 
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1.2 ∆ιακρίσεις Ελέγχων  

 

Οι έλεγχοι µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες µε βάση διαφορετικά κριτήρια. 

Συγκεκριµένα, ο έλεγχος:  

1. µε βάση το αντικείµενο του µπορεί να χαρακτηριστεί ως:  

� έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων µε στόχο τη διαµόρφωση και έκφραση 

γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης  οικονοµικής µονάδας 

� έλεγχος συµµόρφωσης µε στόχο τον καθορισµό  του βαθµού συµµόρφωσης του 

ελεγχόµενου µε συγκεκριµένους κανόνες ή συγκεκριµένες διαδικασίες 

� λειτουργικός έλεγχος που αξιολογεί τις λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης 

σε σχέση µε συγκεκριµένους αντικειµενικούς στόχους 

� έλεγχος διοίκησης ή έλεγχος αποδοτικότητας της διοίκησης µε στόχο την αξιολόγηση 

των στόχων της διοίκησης της εταιρίας και το βαθµό επίτευξης τους 

� κοινωνικός έλεγχος που έχει ως στόχο την επαλήθευση, επικύρωση και επιβεβαίωση 

των πληροφοριών που συγκεντρώνει  και παρουσιάζει η κοινωνική λογιστική 

� έλεγχος οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης που έχει ως στόχο την έρευνα και την 

αποκάλυψη της απάτης στις οικονοµικές συναλλαγές και τις λογιστικές καταστάσεις 

� ειδικός έλεγχος, που χαρακτηρίζεται κάθε έλεγχος που δεν εµπίπτει σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες  

2. µε κριτήριο το εύρος του, µπορεί να είναι:  

� γενικός έλεγχος, που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

� ειδικός έλεγχος , που αφορά συγκεκριµένους τοµείς, λογαριασµούς ή διαδικασίες της 

εταιρίας 

3. ανάλογα µε την περιοδικότητα, χαρακτηρίζεται ως:  

� µόνιµος έλεγχος , που διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης 

� τακτικός έλεγχος, που διενεργείται κατά περιόδους και τακτικά 

� έκτακτος έλεγχος, που διενεργείται  έκτακτα σε τυχαία χρονική στιγµή 

4. ανάλογα µε το σκοπό του, µπορεί να είναι:  

� προληπτικός έλεγχος, ο οποίος αποσκοπεί στην πρόληψη λαθών κατά την τήρηση 

των λογαριασµών και των διαδικασιών 

� κατασταλτικός έλεγχος, που αποσκοπεί στην έρευνα και την καταστολή των 

ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων  

5. ανάλογα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που τον επιβάλλει, µπορεί να είναι:  
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� υποχρεωτικός έλεγχος που επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία ή κανονιστικό 

πλαίσιο 

� προαιρετικός έλεγχος, που επιβάλλεται από την διοίκηση ή τους µετόχους της 

ελεγχόµενης εταιρίας 

6. ανάλογα µε τον τοµέα που διερευνούν, χαρακτηρίζεται ως: 

� διαχειριστικός έλεγχος µε αντικείµενο την διαχείριση των οικονοµικών της εταιρίας 

� διοικητικός έλεγχος µε αντικείµενο τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των 

ακολουθούµενων διαδικασιών 

� φορολογικός έλεγχος µε αντικείµενο τον έλεγχο της ορθής τήρησης της φορολογικής 

νοµοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων 

7. ανάλογα µε το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, µπορεί να είναι:  

� εξωτερικός έλεγχος που διενεργείται από εξωτερικό πρόσωπο, κατά κανόνα 

ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, που δεν έχει καµία σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας µε την ελεγχόµενη εταιρία 

� εσωτερικός έλεγχος που οργανώνεται και διενεργείται από πρόσωπο που έχει την 

ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόµενης εταιρίας 

� κρατικός έλεγχος που διενεργείται από κρατικούς και ηµι-κρατικούς φορείς
4, 5. 

  

 

1.3 Εννοιολογικό Περιεχόµενο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Μια βασική κατηγορία ελέγχων αποτελούν οι εσωτερικοί έλεγχοι, που χαρακτηρίζονται οι 

έλεγχοι που διενεργούνται από εσωτερικούς ελεγκτές, που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση 

µε την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα.  

Ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσµα της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και χρησιµοποιείται για να αποδώσει τόσο τη 

επιχειρησιακή λειτουργία που είναι επιφορτισµένη µε τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων 

µέσα σε µια οικονοµική οντότητα όσο και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί το 

σύνολο των εσωτερικών δικλείδων, µέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσµατική 

λειτουργία αυτής. Η εννοιολογική αυτή προσέγγιση προέρχεται από την απόδοση στην 

                                                 
4 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 6-7 
5 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 82 
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ελληνική γλώσσα µε τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» των δύο όρων της αγγλικής «internal 

control» και «internal audit».  

 Για να αποφευχθεί αυτή η σύγχυση χρησιµοποιείται ο όρος «υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου» για να αποδώσει εκείνη την ανεξάρτητη και αντικειµενική επιχειρησιακή 

λειτουργία που διενεργεί ελέγχους, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, προσθέτει αξία και 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης οικονοµικής 

µονάδας. Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει προληπτικό, κατασταλτικό και δηµιουργικό ρόλο, 

αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα και των υπόλοιπων µέτρων εσωτερικού ελέγχου, 

όπως είναι και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  

 Η λειτουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει 

την σαφή αποτύπωση και γνώση, από την πλευρά του εσωτερικού ελεγκτή, του σκοπού και 

τρόπου λειτουργίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου.   

  

 

1.4 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας, στην οποία 

απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

που θα πρέπει να διαθέτει επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα γνώσης και εµπειρίας 

και να υπακούει στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρίας και τις υποδείξεις της 

εταιρίας. Σε αντίθεση µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, οι εσωτερικές ελεγκτές αποτελούν 

στελέχη της ίδιας της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν 

την απαιτούµενη ανεξαρτησία, ετοιµότητα και ικανότητα για την διενέργεια ελέγχων µέσα σε 

αυτήν. 

    Παλαιότερα, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρούνταν ως µια διαδικασία που προσέφερε 

έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασµούς, χωρίς να διαδραµατίζει ρόλο στην επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων. Ωστόσο, σταδιακά ως αποτέλεσµα της κοινωνικοοικονοµικής 

ανάπτυξης, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου εξελίχθηκε αποτελώντας µια σηµαντική 

υπηρεσία µέσα σε µια οικονοµική οντότητα
6.  

      Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που προσδιορίζει τους σκοπούς, τη 

φύση και το πεδίο δράσης του εσωτερικού ελέγχου, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µπορεί 

                                                 
6 Γεώργιος ∆ρογαλάς, Σπύρος Γκούµας, Ευανθία Κεσίση, Όλγα Μαλλιαρίδου, «Αποτύπωση του Σύγχρονου 
Ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου», Επιστηµονική Επετηρίδα, 2011 
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να προσδιοριστεί ως  µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική 

υπηρεσία, σχεδιασµένη µε σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός 

οργανισµού. Αποτελεί µια ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης που περιλαµβάνει ένα ευρύ 

φάσµα δραστηριοτήτων.   Συµβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών 

στόχων του, αξιολογώντας την επάρκεια της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και  προσφέροντας µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, τον έλεγχο 

και τη διακυβέρνηση των διαδικασιών.  

         Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της εταιρίας για την εκπλήρωση της αποστολής 

και των καθηκόντων της µέσω αναλύσεων, συστάσεων, εκτιµήσεων και παρατηρήσεων επί 

των λειτουργιών και των συναλλαγών της. Ο εσωτερικός έλεγχος διαµορφώνει ουσιαστικά το 

σύστηµα διαδικασιών της εταιρίας, που συµβάλλει στην αποτελεσµατική λειτουργία της και 

την µακροπρόθεσµη επιβίωση και επιτυχία της.  

 Σύµφωνα µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάθε εισηγµένη εταιρία πρέπει να 

διατηρεί τµήµα εσωτερικού ελέγχου που αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της 

λειτουργίας της εταιρίας και έχει την ευθύνη ενηµέρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως 

προς την εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της.  

    Για να επιτελέσει το ρόλο του ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα. 

Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να επιτελέσουν το έργο τους 

ελεύθερα, αντικειµενικά και αµερόληπτα. Η θέση του εσωτερικού ελέγχου µέσα στο 

οργανόγραµµα µιας εταιρίας δεν απαλλάσσει τη διοίκηση από την υποχρέωση ελέγχου της 

νοµιµότητας της λειτουργίας της εταιρίας. Η ένταξη της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο 

οργανόγραµµα µιας εταιρίας θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να είναι εφικτή 

η αναφορά της στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης και η επίτευξη των στόχων του 

ελέγχου, αποτυπώνοντας και την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης στο έργο του 

εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα της εταιρίας και η 

ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. 

    Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου κατέχει πλέον µια σηµαντική θέση στη 

διοίκηση µιας οικονοµικής οντότητας, αποτελώντας µια ανεξάρτητη υπηρεσία ιεραρχικού 

επιπέδου, µε αυξηµένες ευθύνες και έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό
7.  Ειδικότερα, για 

                                                 
7 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 100-104 
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τις εταιρίες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά είναι 

υποχρεωτική η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.  

     Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αντικαθιστούν στα καθήκοντα τους άλλα άτοµα 

που βρίσκονται σε λειτουργικούς τοµείς δράσης ούτε επιτρέπεται να δίνουν εντολές δράση. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται από το 

διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία 

άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία µη εκτελεστικά 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Μπορούν να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και 

γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να 

παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου 

τους
8. 

  

 

1.5 Ρόλος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Μέσα σε µια εταιρία, το τµήµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µια διοικητική λειτουργία, που 

έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης παρέχοντας 

εποικοδοµητικές προτάσεις και συστάσεις σε διάφορους τοµείς όπως, το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, οι κίνδυνοι και η διαχείριση αυτών, η χρήση των διαθέσιµων πόρων, η 

συµµόρφωση προς τους νόµους και τους κανονισµούς, η διαχείριση των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι δυναµικός και συνεχώς 

µεταβαλλόµενος για να καλύψει τις ανάγκες µιας οικονοµικής οντότητας
9.  

     Οι στόχοι της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου ποικίλλουν ευρέως και εξαρτώνται 

από το µέγεθος και τη δοµή της οικονοµικής οντότητας καθώς και τις απαιτήσεις της 

διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση. Συγκεκριµένα, η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου:  

� εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια της οργανωτικής δοµής καθώς και την ύπαρξη 

διαδικασιών εξουσιοδοτήσεων 

                                                 
8 Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 
110, 17 Μαΐου 2002 
9 The Institute of Chartered Accountants of India, «What is an Internal Audit», June  2009 
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� παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και ελέγχει τη 

τήρηση των προδιαγραφών του 

� συµµετέχει στην οργάνωση, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή των 

βασικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

� εξετάζει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, των 

βιβλίων και των στοιχείων 

� εξετάζει τις βασικές χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές πληροφορίες 

� εξετάζει την παρακολούθηση, εκτίµηση και διαχείριση του κινδύνου 

� παρακολουθεί την εφαρµογή και τη τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και του συνόλου της 

νοµοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων 

εταιριών και της χρηµατιστηριακής 

� αξιολογεί τη συµµόρφωση του προσωπικού µε τους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας, 

τις πολιτικές και τις αποφάσεις της διοίκησης 

� αξιολογεί τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις και τις διαδικασίες που θεσπίζει η 

διοίκηση, καθώς και το βαθµό πιστής εφαρµογής τους και συµµόρφωσης µε την 

σχετική νοµοθεσία 

� συµµετέχει στην οργάνωση, τον σχεδιασµό, την εφαρµογή βασικών λειτουργιών και 

διαδικασιών της εταιρίας, των οποίων η ανάπτυξη βασίζεται στη µηχανοργάνωση και 

την πληροφορική 

� ελέγχει τις διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγών, αξιολόγησης και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναµικού 

� ελέγχει τη τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στα ενηµερωτικά δελτία και τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της εταιρίας ως προς τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 

� αξιολογεί τις επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών όλων των βαθµίδων ιεραρχίας, 

εκτός της ανώτατης διοίκησης 

� αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων προτύπων συµπεριφοράς και 

απόδοσης 

� αξιολογεί το τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ του προσωπικού 

� αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων βάσει προϋπολογισµών και σχεδιασµών 

� εκτιµά το κόστος και την απόδοση του κάθε τµήµατος βάσει των προϋπολογισµών και 

εντοπίζει τις επικερδείς και ζηµιογόνες λειτουργίες  

� εξετάζει τον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης εποπτείας σε όλα τα 

επίπεδα 
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� αξιολογεί τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων 

� αξιολογεί τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για την πρόληψη και την αποτροπή 

περιπτώσεων απάτης εις βάρος της οικονοµικής οντότητας 

� ελέγχει την νοµιµότητα των αµοιβών και παροχών προς τα µέλη της διοίκησης ως 

προς τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων 

� αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των 

διευθυντικών στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας 

� ενηµερώνει τη διοίκηση για τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων, 

υποβάλλοντας και τις σχετικές συστάσεις και υποδείξεις και παρίστανται κατά τις 

γενικές συνελεύσεις των µετόχων 

� ελέγχει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης των 

παραγωγικών µέσων, της παραγωγικής αλυσίδας και της διάθεσης των προϊόντων 

� συνεργάζεται µε τη διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές στο σχεδιασµό των 

εξωτερικών ελέγχων 

� εκτελεί ελέγχους ειδικού σκοπού 

� παρέχει µετά από έγκριση του διοικητικού συµβουλίου οποιαδήποτε πληροφορία 

ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει 

µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές 

ασκούν 

� ελέγχει τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

εταιρίες 

� φροντίζει για τη διασφάλιση της καλής εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω
10, 11, 12, 13. 

      Φαίνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, µέσω του οποίου 

µια οικονοµική οντότητα µπορεί να αντλήσει πολλαπλά οφέλη. ∆ιασφαλίζεται ότι όλες οι 

διαδικασίες, οι λειτουργίες και τα συστήµατα της εταιρίας λειτουργούν ικανοποιητικά, 

εντοπίζοντας τυχόν προβλήµατα και παρεκκλίσεις, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες και 

άσκοπη γραφειοκρατική εργασία, εισπράττοντας διαφυγόντα κέρδη, και υιοθετώντας τις 
                                                 
10 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 390-392 
11 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 102-103 
12 Ηλιάννα Ζαφειράκου, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Ο εσωτερικός έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων: 
Εµπειρική προσέγγιση», ΣΠΟΥ∆ΑΙ, Τεύχος 57, Νο.1, 2007, σελ. 658-679 
13 Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 
110, 17 Μαΐου 2002 
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αναγκαίες βελτιώσεις και νέες ιδέες, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συµφέροντα των 

επενδυτών της εταιρίας και ενισχύοντας τη διαφάνεια µέσα σε αυτήν. 

 

 

1.6 ∆ιάκριση Εσωτερικών Ελέγχων  

 

∆ιεθνώς, η βιβλιογραφία διακρίνει δύο µεγάλες διαφορετικές κατηγορίες εσωτερικών 

ελέγχων. Συγκεκριµένα, από τη µία πλευρά υπάρχουν οι λογιστικοί εσωτερικοί έλεγχοι, ενώ 

από την άλλη οι διοικητικοί εσωτερικοί έλεγχοι. 

     Οι λογιστικοί έλεγχοι αναφέρονται στις µεθόδους, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και το 

σχέδιο χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης και έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων της οικονοµικής οντότητας και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και 

των οικονοµικών καταστάσεων της. Σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να 

παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι συναλλαγές εκτελούνται και καταχωρούνται σωστά, ότι 

διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία και οι 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα της. 

     Η δεύτερη κατηγορία εσωτερικών ελέγχων αφορά τους διοικητικούς ελέγχους, που 

διαφέρουν από τους λογιστικούς ως προς το γεγονός ότι δεν σχετίζονται µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις και συνεπώς δεν ενδιαφέρουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Αντίθετα,  

αναφέρονται στο σχέδιο οργάνωσης της οικονοµικής οντότητας, τις κατευθυντήριες οδηγίες 

της διοίκησης, τις πολιτικές, τους κανονισµούς ή εγκυκλίους καθορισµού αρµοδιοτήτων και 

παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών και λήψης αποφάσεων. 

Σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν ένα ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις 

δραστηριότητες της εταιρίας, καθώς και  λειτουργική αποτελεσµατικότητα και συµµόρφωση 

προς τις πολιτικές της
14. 

  

 

 

 

 

                                                 
14 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 252-253 
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1.7 Ρόλος Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µέρος του ευρύτερου συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου µε τον σκοπό να προσδιοριστεί αν αυτές οι εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας είναι καλά σχεδιασµένες και λειτουργούν σωστά. 

    Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αφορά ένα σύστηµα µέσω του οποίου η διοίκηση 

µιας εταιρίας ελέγχει την λειτουργία της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της. 

Συγκεκριµένα, αποτελεί  µια διαδικασία, που καθιερώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

οικονοµικής οντότητας, τα διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, σχεδιασµένη για να 

παρέχει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

i. αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας, περιλαµβάνοντας τους 

βασικούς λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς στόχους της οικονοµικής 

οντότητας και τη διασφάλιση των διαθέσιµων πόρων 

ii.  αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, µε την παροχή αξιόπιστων, 

έγκαιρων και διαφανών δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων της ενδιάµεσης και των συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και µη οικονοµικών αναφορών 

iii.  συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, στους οποίους η οικονοµική 

οντότητα υπόκειται
15. 

      Κάθε κατηγορία καλύπτει διαφορετικές ανάγκες της επιχείρησης και επιτρέπει µια 

κατευθυνόµενη εστίαση για να καλύψουν τις ξεχωριστές αυτές ανάγκες. O τρόπος µε τον 

οποίο οι εσωτερικές δικλίδες είναι σχεδιασµένες, εφαρµόζονται και τηρούνται ποικίλλει 

ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της κάθε οικονοµικής οντότητας. Το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου δεν είναι απλώς ένα µονοδιάστατο εργαλείο που ελέγχει την τάξη και 

την ορθότητα ορισµένων καταστάσεων. Αντίθετα αποτελεί µια µέθοδος ανίχνευσης της 

προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση, ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητα και την 

αποδοτικότητα αυτής
16. 

      Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µπορεί να βοηθήσει µια επιχείρηση στην επίτευξη 

των στόχων απόδοσης και κερδοφορίας της, και να αποτρέψει την απώλεια των πόρων της. 

                                                 
15 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), «Internal Control-Integrated 
Framework», Executive Summary, May 2013 
16 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Evaggelos Gotzamanis & Ioannis Tampakoudis, «Internal Auditing 
as an Effective Tool for Corporate Governance», Journal of Business Management, Vol 2. No1, January-June 
2010 
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Μπορεί να συµβάλει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων και να βοηθήσει να 

διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται µε τους νόµους και τους κανονισµούς, η 

αποφυγή ζηµίας στη φήµη της και άλλες συνέπειες. Μπορεί δηλαδή να βοηθήσει µια 

επιχείρηση να φτάσει εκεί που θέλει να πάει, και να αποφεύγει τις παγίδες και εκπλήξεις στην 

πορεία. 

     Περιλαµβάνει την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της εταιρίας, την κατανοµή 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών, τη χρηµατοοικονοµική και λογιστική της οργάνωση καθώς και 

όλα τα µέτρα και τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την παροχή εύλογης διασφάλισης 

για:  

� την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων από κλοπές ή καταστροφές 

� την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και των οικονοµικών 

καταστάσεων 

� τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµικότητας 

όλων των δραστηριοτήτων  

� τη συµµόρφωση του προσωπικού της στις στρατηγικές, τις πολιτικές, τις κανονιστικές 

διατάξεις, τις εγκυκλίους και τους νόµους  

� την παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών προς τη διοίκηση για τη λήψη των 

αναγκαίων αποφάσεων 

� τον αποκλεισµό ή την αποθάρρυνση της σπατάλης και της αντιοικονοµικής 

χρησιµοποίησης όλων των παραγωγικών συντελεστών
17.  

     Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς µηχανισµούς και 

εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας που στοχεύουν στην εύρυθµη λειτουργία της ελεγχόµενης 

εταιρίας. Η ύπαρξη αυτών των δικλείδων ασφαλείας λειτουργεί µε τρείς τρόπους: α) 

οργανωτικά (οργανωτικές δικλείδες εσωτερικού ελέγχου) για την βασική οργάνωση των 

δραστηριοτήτων, β) προληπτικά (προληπτικές δικλείδες εσωτερικού ελέγχου) για την 

ανάδειξη λαθών στη λειτουργία των διαδικασιών και γ) κατασταλτικά (κατασταλτικές 

δικλείδες εσωτερικού ελέγχου) για την παρέµβαση του εσωτερικού ελέγχου σε περιπτώσεις 

αποκλίσεων από την ορθή λειτουργία της εταιρίας.  

     Ανάλογα µε το εύρος και το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, οι 

δικλείδες αυτές µπορεί να είναι είτε α) γενικές, που σχετίζονται µε τη γενική οργανωτική 

δοµή, την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών και την προστασία και διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας είτε β) εξειδικευµένες, που 

                                                 
17 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 252-253 
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στοχεύουν στην εξασφάλιση της αναγκαίας εξουσιοδότησης για πρόσβαση, ορθή λογιστική 

απεικόνιση και επαρκή προστασία των περιουσιακών στοιχείων
18.  

      Όσο αποτελεσµατικές και αν είναι αυτές οι εσωτερικές δικλείδες, δεν µπορούν να 

παρέχουν βεβαιότητα, αλλά  µόνο εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των στόχων της 

ελεγχόµενης εταιρίας. Η πιθανότητα επίτευξής τους επηρεάζεται από τους ενδογενείς 

περιορισµούς των εσωτερικών δικλίδων, όπως για παράδειγµα την πιθανότητα ότι η 

ανθρώπινη κρίση στη λήψη αποφάσεων µπορεί να είναι λανθασµένη. Το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία της οικονοµικής οντότητας, 

διασφαλίζοντας την επίτευξη των βασικών στόχων. ∆εν µπορεί όµως να αλλάξει µια εγγενώς 

κακή διοίκηση σε καλή. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία, ή 

ακόµη και την επιβίωση. 

       Κατά  το σχεδιασµό και την εφαρµογή των αναγκαίων δικλίδων, η διοίκηση οφείλει 

να κάνει κρίσεις επί της φύσης και της έκτασης των δικλίδων που επιλέγει να εφαρµόσει, 

καθώς και επί της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που θα αναλάβει τελικά. 

  

 

1.8 Χαρακτηριστικά Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από πέντε αλληλένδετες συνιστώσες. Αυτές 

προκύπτουν από τον τρόπο διοίκησης µιας εταιρίας και ενσωµατώνονται σε αυτόν. Η 

διάκριση αυτών των πέντε στοιχείων παρέχει στον ελεγκτή ένα χρήσιµο πλαίσιο για την 

αξιολόγηση πώς οι διάφορες πτυχές των εσωτερικών δικλίδων της οικονοµικής οντότητας 

µπορεί να επηρεάζουν τον έλεγχο.  

    Τα πέντε αυτά αλληλένδετα στοιχεία που συνθέτουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

είναι:  

� το περιβάλλον ελέγχου, που θέτει το ύφος µιας οικονοµικής οντότητας, επηρεάζοντας 

την ελεγκτική συνείδηση των ανθρώπων της. Αποτελεί το θεµέλιο για όλα τα άλλα 

στοιχεία του ελέγχου, καθώς είναι το σύνολο των διαδικασιών, των προτύπων και των 

δοµών που αποτελούν τη βάση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Περιλαµβάνει 

την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και τις ικανότητες των ανθρώπων της εταιρίας, τη 

φιλοσοφία της διοίκησης και το στυλ λειτουργίας της, την κατανοµή αρµοδιοτήτων 

                                                 
18 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 124-125 
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και ευθυνών, την προσοχή και την κατεύθυνση που παρέχεται από το διοικητικό 

συµβούλιο, τις πολιτικές και πρακτικές ανθρωπίνων πόρων 

� η εκτίµηση των κινδύνων, που αναφέρεται στον εντοπισµό και την ανάλυση των 

σχετικών κινδύνων για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων δηµιουργώντας µια 

βάση για τον προσδιορισµό της διαχείρισης αυτών. Ο προσδιορισµός των 

αντικειµενικών σκοπών µιας εταιρίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκτίµηση 

των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων που αυτή αντιµετωπίζει. Καθώς το 

επιχειρησιακό περιβάλλον είναι συνεχώς µεταβαλλόµενο, νέοι µηχανισµοί 

απαιτούνται για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των ειδικών κινδύνων που 

σχετίζονται µε την αλλαγή 

� οι δραστηριότητες του ελέγχου που περιλαµβάνουν τις πολιτικές και διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες της διοίκησης πραγµατοποιούνται. Αυτές βοηθούν να 

διασφαλίσει ότι λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων για την επίτευξη των στόχων της οικονοµικής οντότητας. Οι 

δραστηριότητες ελέγχου λαµβάνουν χώρα σε όλη την οικονοµική οντότητα, σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες και περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων όπως εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, επαληθεύσεις, διαχωρισµό 

καθηκόντων, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων κ.α.  

� η πληροφόρηση και επικοινωνία, που αναφέρονται στα πληροφοριακά συστήµατα και 

την επικοινωνία των πληροφοριών µέσα σε µια οικονοµική οντότητα. Οι σχετικές 

πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται και να γνωστοποιούνται µε τη µορφή και το 

χρονοδιάγραµµα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκπληρώσουν τα καθήκοντά 

τους. Τα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν εκθέσεις, που καθιστούν δυνατή την 

εκτέλεση και τον έλεγχο της επιχείρησης. Η ποιότητα των πληροφοριών που 

παράγονται από το σύστηµα επηρεάζει την ικανότητα της διοίκησης να λαµβάνει 

κατάλληλες αποφάσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

οικονοµικής οντότητας και να καταρτίζει αξιόπιστες χρηµατοοικονοµικές αναφορές. 

Η αποτελεσµατική επικοινωνία πρέπει να συµβεί σε µια ευρύτερη έννοια, που ρέει 

προς τα κάτω, κατά µήκος του οργανογράµµατος. Όλο το προσωπικό πρέπει να λάβει 

ένα σαφές µήνυµα από την ανώτατη διοίκηση και να κατανοήσει το δικό του ρόλο στο 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και πώς οι µεµονωµένες δραστηριότητες 

συνδέονται µε την εργασία των άλλων. Ταυτόχρονα όµως χρειάζεται, να υπάρχει 

αποτελεσµατική επικοινωνία και µε εξωτερικά µέρη, όπως πελάτες και προµηθευτές. 

Η επικοινωνία µπορεί να λαµβάνει τέτοιες µορφές όπως εγχειρίδια πολιτικής και 



 15

εγχειρίδια χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας βοηθούν 

να εξασφαλίζεται ότι οι εξαιρέσεις αναφέρονται και αντιµετωπίζονται 

� η παρακολούθηση που αποτελεί µια διαδικασία που αξιολογεί την ποιότητα και την 

απόδοση του συστήµατος διαχρονικά. Η παρακολούθηση των δικλίδων από τη 

διοίκηση περιλαµβάνει την εξέταση εάν αυτές λειτουργούν όπως προβλέπεται και 

τροποποιούνται καταλλήλως σύµφωνα µε τις αλλαγές στις συνθήκες. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσα από τις δραστηριότητες παρακολούθησης, τις χωριστές 

αξιολογήσεις ή ένα συνδυασµό και των δύο. Η συνεχής παρακολούθηση λαµβάνει 

χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τυχόν ανεπάρκειες του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρονται στη διοίκηση της εταιρίας 

      Υπάρχει σύνδεση µεταξύ αυτών των συστατικών, που αποτελούν ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα που αντιδρά δυναµικά στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου είναι συνυφασµένο µε τις λειτουργικές δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας. 

Έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ των τριών κατηγοριών 

αντικειµενικών στόχων, που η οικονοµική οντότητα προσπαθεί να επιτύχει, και των πέντε 

συστατικών, τα οποία αντιπροσωπεύουν ότι είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των 

στόχων
19. 

  

 

1.9 Αποτελεσµατικότητα Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για να είναι αποτελεσµατικό θα πρέπει να 

είναι α) οικονοµικό τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήµα, β) ουσιώδες, γ) κατάλληλο για τα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ελεγχόµενης εταιρίας, δ) σύµφωνο µε την επιχειρησιακή 

πολιτική και τη φιλοσοφία του ελέγχου, ε) επίκαιρο, στ) απλό και κατανοητό και ζ) 

λειτουργικό χωρίς δυσλειτουργίες. 

     Οι πέντε σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των 

εσωτερικών αυτών δικλείδων ασφαλείας είναι:  

� προσωπικό µε επαγγελµατική επάρκεια, που αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο 

κάθε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Απαιτείται αξιολόγηση της απαραίτητης 

                                                 
19 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), «Internal Control-Integrated 
Framework», Executive Summary, May 2013 
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ακεραιότητας και ικανότητας του προσωπικού που θα ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

� οργανωτική δοµή που προσδιορίζει µε σαφήνεια τους τοµείς ευθύνης όλων των 

λειτουργιών και των τµηµάτων µιας οικονοµικής οντότητας. Η ύπαρξη σωστά 

σχεδιασµένης οργανωτικής δοµής διασφαλίζει τον επαρκή διαχωρισµό των 

καθηκόντων και των υπευθυνοτήτων µέσα στην εταιρία, ώστε κανένα άτοµο και 

υπηρεσία να µην χειρίζεται όλες τις πλευρές µιας συναλλακτικής πράξης από την 

αρχή ως το τέλος, και συγκεκριµένα α) τον διαχωρισµό της επιτήρησης των 

περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική παρακολούθηση τους, β) τον διαχωρισµό 

της εξουσιοδότησης πραγµατοποίησης των συναλλαγών από την επιτήρηση των 

αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, γ) τον διαχωρισµό υπευθυνοτήτων εντός της 

λογιστικής λειτουργίας και δ) τον διαχωρισµό της λειτουργικής αρµοδιότητας από την 

αρµοδιότητα της λογιστικής καταγραφής της 

� καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα που διασφαλίζει την αποτελεσµατική 

καταγραφή, συγκέντρωση και απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων µιας εταιρίας µε 

βάση ένα ευρύ φάσµα παραστατικών εντύπων και λοιπών εγγράφων που αποτελούν 

τη τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων 

� περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από άτοµα χωρίς εξουσιοδότηση, 

έτσι ώστε να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία, µέσω και της ύπαρξης µέτρων 

φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των λογιστικών βιβλίων 

� ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών µε αντικείµενο την διαρκή επιθεώρηση και 

αξιολόγηση των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων
20. 

 

 

1.10 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών  

 

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι αναγκαίος και σκόπιµος για το επάγγελµα του εσωτερικού 

ελεγκτή, που έχει συσταθεί µε στόχο την αντικειµενική διαβεβαίωση του ως προς τη 

διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας. Ο κώδικας 

αυτός περιλαµβάνει δύο βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που τον συνθέτουν: α) τις αρχές 

που έχουν σχέση µε το επάγγελµα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και β) τους 

                                                 
20 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 259-263 
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κανόνες συµπεριφοράς που περιγράφουν τη συµπεριφορά που αναµένεται από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και ενισχύουν την ερµηνεία των αρχών σε πρακτικές εφαρµογές και 

καθοδηγούν την ηθική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών. 

     Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας εφαρµόζεται τόσο για οικονοµικές οντότητες όσο και 

για τα άτοµα που εκτελούν τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και περιλαµβάνει τις εξής 

αρχές και κανόνες συµπεριφοράς:  

i. την ακεραιότητα που διασφαλίζει την εµπιστοσύνη στους εσωτερικούς ελεγκτές και 

την κρίση τους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

οφείλουν να ενεργούν µε ειλικρίνεια, επιµέλεια και ευθύνη, τηρώντας τους νόµους και 

συµβάλλοντας στην επίτευξη των νόµιµων και ηθικών στόχων της ελεγχόµενης 

οικονοµικής οντότητας χωρίς να προβαίνουν σε παράνοµη δραστηριότητα, ή σε 

πράξεις που είναι αναξιοπρεπείς  προς το επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου ή µε την 

ελεγχόµενη οντότητα 

ii.  την αντικειµενικότητα που είναι απαραίτητη κατά τη συλλογή, αξιολόγηση και 

δηµοσιοποίηση των εξεταζόµενων πληροφοριών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να 

κάνουν µια ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιστάσεων χωρίς να 

επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα ή από την κρίση άλλων. 

Για να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα τους, δεν πρέπει να συµµετέχουν σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση καθώς και να µην δεχτούν οτιδήποτε που µπορεί 

να επηρεάσει ή µπορεί να θεωρηθεί ότι θα επηρεάσει την αµερόληπτη κρίση τους.  

Πρέπει να δηµοσιοποιούν όλα τα πραγµατικά περιστατικά που είναι γνωστά σε 

αυτούς που, αν δεν αποκαλυφθούν, µπορεί να παραποιήσουν την έκθεση των 

εξεταζόµενων δραστηριοτήτων 

iii.  την εµπιστευτικότητα που αναφέρεται στον σεβασµό της αξίας και της ιδιοκτησίας 

των πληροφοριών που λαµβάνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. ∆εν πρέπει να δηµοσιοποιούνται πληροφορίες χωρίς την 

κατάλληλη αρχή, εκτός αν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να γίνει. 

Απαιτείται η συνετή χρήση και η προστασία των πληροφοριών που αποκτήθηκαν 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου, χωρίς αυτές να χρησιµοποιούνται για οποιοδήποτε 

προσωπικό κέρδος ή ενάντια στους αντικειµενικούς σκοπούς της ελεγχόµενης 

εταιρίας 

iv. την επαγγελµατική επάρκεια, που αναφέρεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και την 

εµπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να αναλαµβάνουν και να εκτελούν µόνο εκείνες τις 
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υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελµατική επάρκεια σύµφωνα 

µε τα εφαρµοζόµενα επαγγελµατικά πρότυπα, φροντίζοντας παράλληλα να 

βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους καθώς και την αποτελεσµατικότητα και την 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών τους
21. 

 

 

1.11 Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Εκτός του παραπάνω κώδικα δεοντολογίας, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει 

διατυπώσει και τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) που 

εφαρµόζονται κατά την διενέργεια των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που διεξάγονται 

σε ποικίλα νοµικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε οργανισµούς που 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Ο στόχος των προτύπων αυτών είναι:  

� η σκιαγράφηση των βασικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου 

� η παροχή ενός βασικού πλαισίου βάσει του οποίου εφαρµόζονται και παρέχονται οι 

προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου 

� η διαµόρφωση της βάσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου 

� η προώθηση βελτιωµένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών. 

    Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται σε πρότυπα χαρακτηριστικών και διεξαγωγής. Τα 

πρότυπα χαρακτηριστικών ασχολούνται µε τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των 

ατόµων που διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, ενώ τα πρότυπα διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση 

των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση 

αυτών των υπηρεσιών. Οι δύο αυτές κατηγορίες προτύπων αφορούν το σύνολο των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

      Υπάρχει, ωστόσο και µια τρίτη κατηγορία προτύπων, τα πρότυπα εφαρµογής που  

αναλύουν περαιτέρω τα πρότυπα χαρακτηριστικών και διεξαγωγής και παρέχουν τις 

απαιτήσεις που ισχύουν τόσο για τις υπηρεσίες διαβεβαίωσης όσο και τις συµβουλευτικές 

υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης σχετίζονται µε την αντικειµενική αξιολόγηση των 

αποδεικτικών στοιχείων µε βάση τα οποία ο εσωτερικός ελεγκτής καταλήγει σε µία 

ανεξάρτητη συµπερασµατική γνώµη για µία λειτουργία, σύστηµα ή άλλο συγκεκριµένο θέµα, 

                                                 
21 The Institute of Internal Auditors, «Code of Ethics», January 2009 
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ενώ αντίθετα οι συµβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και διενεργούνται 

µετά από συγκεκριµένο αίτηµα του πελάτη. 

     Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών δίνει αναλυτική περιγραφή µόνο των δύο 

πρώτων κατηγοριών: των προτύπων Χαρακτηριστικών (Σειρά -1000) και των προτύπων  

διεξαγωγής (Σειρά -2000) που αποτελούνται από τα εξής πρότυπα: 

 

� 1000 - Σκοπός, ∆ικαιοδοσία και Ευθύνη: ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της 

δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς στο 

καταστατικό έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να είναι συνεπές µε την έννοια του εσωτερικού 

ελέγχου, το κώδικα ηθικής και τα πρότυπα 

� 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα: η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε 

αντικειµενικότητα 

� 1200 – Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: οι εσωτερικοί 

έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα επαγγελµατική 

επιµέλεια. 

� 1300 - Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: ο επικεφαλής του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραµµα διαβεβαίωσης 

και βελτίωσης ποιότητας 

� 2000 – ∆ιαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου: ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η προστιθέµενη αξία στην οικονοµική οντότητα. 

� 2100 - Φύση Εργασιών: η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και 

συµβάλλει στην βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης 

� 2200 - Σχεδιασµός Έργου: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να 

αποτυπώνουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτικό έργο, περιλαµβάνοντας τους αντικειµενικούς 

στόχους, το εύρος, το χρονοδιάγραµµα και την κατανοµή των πόρων 

� 2300 – ∆ιεξαγωγή του Έργου : οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν, να 

αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς πληροφορίες για την 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του ελεγκτικού τους έργου 

� 2400 – Κοινοποίηση Αποτελεσµάτων: οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να κοινοποιούν 

τα αποτελέσµατα της εργασίας τους καταλλήλως 
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� 2500 – Παρακολούθηση Προόδου: ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

εφαρµόζει ένα σύστηµα παρακολούθησης της τακτοποίησης των διαπιστώσεων που 

έχουν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση 

� 2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων: όταν ο επικεφαλής του  εσωτερικού 

ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο κινδύνου στο οποίο δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί η ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα, θα πρέπει να συζητάει το 

θέµα µε την ανώτερη διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο επικεφαλής του  

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρει το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

επίλυση
22. 

 

 

1.12 Επιτροπή Ελέγχου  

 

Με βάση τον Ν. 3693/2008, σε κάθε οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος συγκροτείται και 

διατηρείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από όπου και αντλεί τη δύναµη της, 

Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα 

ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου διοίκησής µε συµβουλευτικό κυρίως 

χαρακτήρα. 

   Οι κύριες αρµοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου µέσα σε µια οικονοµική 

οντότητα είναι:  

� η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

� η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας 

� η εποπτεία, σε συνεργασία µε τη διοίκηση, της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου  

� η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

� η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση 

της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων 

υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 

                                                 
22 The Institute of Internal Auditors, «International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
(Standards) », October 2012 
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� η παρακολούθηση της λειτουργίας και της επάρκειας της οργανωτικής δοµής, των 

δραστηριοτήτων και της εφαρµογής των διαδικασιών 

� η συνεργασία µε το τµήµα εσωτερικού ελέγχου για τη διαµόρφωση του ετήσιου 

προγράµµατος ελέγχου 

� η διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτικών οργάνων για ανταλλαγή απόψεων και οικονοµικών 

πληροφοριών 

� ο έλεγχος των τελικών πορισµάτων και αναφορών που συντάσσει η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου
23, 24. 

    Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου οφείλει να επικοινωνεί τακτικά και να συνεργάζεται 

στενά µε την Επιτροπή Ελέγχου. Η συνεργασία αυτή µπορεί να προσδώσει πολλά οφέλη στην 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, όπως η καλύτερη χρηµατοοικονοµική αναφορά, η καλύτερη 

συµµόρφωση µε τον κώδικα δεοντολογίας και συµπεριφοράς, ο γρηγορότερος εντοπισµός 

των προβληµάτων µεταξύ διοίκησης και εσωτερικών ελεγκτών, η καλύτερη συµµόρφωση µε 

τους επιβαλλόµενους κανονισµούς και το αίσθηµα δικαιοσύνης.  

     Η Επιτροπή Ελέγχου, µέσω του ενισχυµένου ρόλου της, µπορεί να συµβάλλει στην 

ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου, 

λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ του διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου και 

του διοικητικού συµβουλίου
25.  

 

  

1.13 ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

1.13.1 Προκαταρτική Έρευνα  

 

Το πρώτο βήµα της ελεγκτικής διαδικασίας αφορά την προκαταρτική έρευνα που 

περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ελέγχου που θα 

                                                 
23 Ν. 3693/2008, «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών 
ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες 
διατάξεις» 
24 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 432-433 
25 Zabihollah Rezaee and Gerald H. Lander, «The Internal Auditor's Relationship with the Audit Committee», 
Managerial Auditing Journal, Vol. 8 No. 3, 1993, pp. 35-40 
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αναφέρεται στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Το πρώτο αυτό στάδιο περιλαµβάνει 

συνήθως µια σειρά διαδικασιών, όπως: α) προετοιµασία της ελεγκτικής διαδικασίας, β) 

δηµιουργία ερωτηµατολογίων για την εκτίµηση του υφιστάµενου συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, γ) πραγµατοποίηση αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων, δ) γνώση του τρόπου 

λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας, ε) γνώση της διοίκησης και του 

προσωπικού που συµµετέχει στη δραστηριότητα, στ) διενέργεια φυσικής επισκόπησης, ζ) 

κατάρτιση διαγραµµάτων ροής διαδικασιών, η) εκτίµηση των κινδύνων που υπάρχουν σε 

κάθε δραστηριότητα και θ) παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την 

προκαταρκτική έρευνα. 

 

  

1.13.2 Πρόγραµµα Ελέγχου  

 

Το δεύτερο µέρος της ελεγκτικής διαδικασίας περιλαµβάνει την κατάρτιση του 

προγράµµατος ελέγχου µε βάση και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το προηγούµενο 

στάδιο. Το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προγραµµατίζεται και ο 

προγραµµατισµός αυτός να τυγχάνει της έγκρισης της διοίκησης. 

     Ο ελεγκτής οφείλει να καταρτίσει τόσο ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα που 

αναφέρεται στην µορφή και την ουσία του ελέγχου όσο και ένα βραχυπρόθεσµο ετήσιο 

πρόγραµµα ελέγχου που περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες κάθε ελεγκτικού έργου και 

καθορίζει τη φύση και τους στόχους του ελέγχου, τους διαθέσιµους πόρους καθώς και το 

κόστος και το χρόνο υλοποίησης του. 

  

1.13.3 Επιτόπια Εργασία  

 

Η επιτόπια εργασία αφορά την εργασία που διενεργεί ο εσωτερικός ελεγκτής, έτσι ώστε να 

συµπληρώσει τα βήµατα που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα έλεγχου που έχει 

καταρτιστεί. Οι ελεγκτικές αυτές εργασίες διενεργούνται τόσο στο γραφείο του ελεγκτή όσο 

και στο χώρο της δραστηριότητας που ελέγχεται. Η επιτόπια εργασία περιλαµβάνει:  

i. ελέγχους  διαδικασιών µε σκοπό την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητας 

λειτουργίας των διαδικασιών και αφορούν ελέγχους εγκρίσεων, ελέγχους διενέργειας 

εργασιών και ελέγχους διαφύλαξης της περιουσίας 
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ii.  έλεγχους τεκµηρίωσης εργασιών µε σκοπό τον εντοπισµό των σφαλµάτων και την 

διατύπωση προτάσεων βελτίωσης και περιλαµβάνουν αναλυτικές διαδικασίες και 

λεπτοµερειακούς ελέγχους
26. 

  

 

1.13.4 Έκθεση Ελέγχου  

 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τη σύνταξη της 

αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, µε βάση τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν κατά την διενέργεια αυτού. Η έκθεση αυτή αποτελεί απόδειξη του 

επαγγελµατικού επιπέδου των ελεγκτών και της αξιολόγησης της συµβολής τους στην 

επίτευξη των στόχων της εταιρίας. 

    Μέσω της εκθέσεως αυτής, ο εσωτερικός ελεγκτής επιδιώκει να πείσει τη διοίκηση 

της ελεγχόµενης οικονοµικής οντότητας ως προς τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Η διοίκηση θα πρέπει να 

ενηµερωθεί για τα σηµεία των προτεινόµενων βελτιώσεων, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα 

διαρθρωτικά µέτρα. 

     Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη  και να ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριµένη δοµή, περιεχόµενο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι  εκθέσεις εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να είναι α) αντικειµενικές, τεκµηριωµένες, αµερόληπτες και όχι 

παραποιηµένες, β) σαφείς, εύκολα κατανοητές και λογικές γ) συνοπτικές και χωρίς άσκοπες 

λεπτοµέρειες, δ) εποικοδοµητικές και ε) έγκαιρες και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Στην πράξη µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές:  

� προφορικές εκθέσεις στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσας λήψης 

µέτρων ή όταν η έκθεση αποτελεί προοίµιο µιας µεταγενέστερης γραπτής έκθεσης 

� ενδιάµεσες ή προσωρινές γραπτές εκθέσεις για τη γνωστοποίηση πληροφοριών που 

απαιτούν άµεση προσοχή ή µιας αλλαγής στο πλαίσιο του ελέγχου, καθώς για την 

ενηµέρωση της διοίκησης για την πρόοδο του ελέγχου, όταν αυτός παρατείνεται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα 

� εκθέσεις µε τη µορφή ερωτηµατολογίου  που χρησιµοποιούνται για εσωτερική χρήση 

στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

                                                 
26 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 116-122 
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� γραπτές εκθέσεις, η µορφή και το περιεχόµενο των οποίων διαφέρει µεταξύ των 

εταιριών και των αναθέσεων ελέγχου 

� σύνοψη γραπτών εκθέσεων που εκδόθηκαν για µια περίοδο αναφοράς 

� εκθέσεις µε ηλεκτρονική µορφή  που διανέµονται µε ηλεκτρονικό µέσο. 

      Παρόλο που οι εκθέσεις ελέγχου µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές, 

παρουσιάζουν ορισµένα κοινά στοιχεία, όπως είναι ο αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου, το 

πλαίσιο αυτού και τα αποτελέσµατα, οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις  

που προκύπτουν από αυτόν
27. 

  

 

1.13.5 Μεταγενέστερες Ενέργειες  

 

Το τελευταίο βήµα της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στις 

«µεταγενέστερες ενέργειες», όπου αξιολογείται η επάρκεια, η αποτελεσµατικότητα και ο 

χρόνος εφαρµογής των ενεργειών που αποφασίζονται από τη διοίκηση ως αποτέλεσµα των 

ευρηµάτων και των συµπερασµάτων του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.  

     Η λήψη διορθωτικών µέτρων αποτελείται από την επιλογή των κατάλληλων µέτρων 

και την εφαρµογή αυτών, µε βάση και τις προτάσεις αντιµετώπισης των ευρηµάτων του 

ελέγχου. Η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της έκθεσης ελέγχου αξιολογείται 

ουσιαστικά µε βάση την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαρθρωτικών µέτρων 

που λαµβάνονται
28. 

 

 

 
 
 
   
     

 
 
    
 
     
 
 
                                                 
27 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 427-429 
28 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 123 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΡΟΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 

 

2.1 Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 

Η  δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι οργανωµένη συνήθως σε ένα αυτόνοµο 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου, µεταξύ των αρµοδιοτήτων του οποίου είναι και η διασφάλιση 

των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης εντός της επιχείρησης. Η εταιρική διακυβέρνηση 

καθορίζει την όλη ιδέα των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, τους κανόνες και τους 

κανονισµούς. Ως  σύνολο κανόνων και προτύπων, ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ µετόχων, 

διοικητικού συµβουλίου, και άλλων ενδιαφερόµενων µερών, προσδιορίζονται η δοµή και οι 

επιχειρηµατικοί στόχοι, τα µέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων και η παρακολούθηση 

των επιδόσεων. Περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών και των εσωτερικών δικλείδων 

µιας οικονοµικής οντότητας, αποτελώντας ένα δοµηµένο σύστηµα αρχών σύµφωνα µε την 

οποία µια επιχείρηση λειτουργεί, οργανώνεται, διοικείται και ελέγχεται.  

    Έχει µεγάλη σηµασία καθώς επιδρά στην καθηµερινή λειτουργία µιας οικονοµικής 

οντότητας, επηρεάζοντας τις οικονοµικές επιδόσεις της ή την ικανότητά πρόσβασης σε 

µακροπρόθεσµες πηγές κεφαλαίων.  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης αποκτά ακόµη 

µεγαλύτερη σηµασία κατά τη τρέχουσα οικονοµική κρίση. Η εταιρική διακυβέρνηση είχε 

σηµαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της κρίσης µε την 

ανάληψη κινδύνων και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών. Το τρέχον οικονοµικό περιβάλλον 

έχει ιδιαίτερη σηµασία στην  αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης, φανερώνοντας την 

έλλειψη αποτελεσµατικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις.  

     Η βελτίωση της διαδικασίας διοίκησης µιας επιχείρησης απαιτεί γνώσεις των  

σύγχρονων αρχών µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας των φορέων, από την άποψη της 

επίδοσης και της ανταγωνιστικότητας.  

     Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής διακυβέρνησης 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα µε τον Ν. 3016/2002, η οργάνωση 

και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των µετοχών ή 



 26

άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να 

διενεργείται από ειδική, ανεξάρτητη και ιεραρχικά αυτόνοµη υπηρεσία της εταιρίας, στην 

οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης
29. 

     Είναι αποδεκτό ότι υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και 

εσωτερικού ελέγχου που επηρεάζει όλα τα είδη της οικονοµικής δραστηριότητας µε 

σηµαντικές επιπτώσεις. Το θέµα αυτό έχει αποτελέσει µείζον αντικείµενο δηµοσίου 

ενδιαφέροντος. ∆ιεθνώς επικρατεί η αντίληψη ότι η αποτελεσµατική συνεργασία της 

εταιρικής διακυβέρνησης και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου βελτιώνει την 

απόδοση µιας εταιρίας, και είναι µια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.   

Αυτή η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση µπορεί να 

απεικονιστεί µέσω της οριοθέτησης της σχέσης µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και των 

βασικών συστατικών στοιχείων της εταιρικής διακυβέρνησης. Από τα πέντε βασικά 

συστατικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το περιβάλλον ελέγχου καθώς και η 

πληροφόρηση και επικοινωνία διαπιστώνεται ότι είναι αυτά που παρέχουν θετική συµβολή 

στην  διαδικασία διακυβέρνησης µέσα σε µια οικονοµική οντότητα.  

      Ο βασικός παράγοντας εταιρικής διακυβέρνησης είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 

διοικητικό συµβούλιο έχει ένα ξεχωριστό και διακριτό ρόλο  από τα διευθυντικά στελέχη της 

εταιρίας. Μια σηµαντική πτυχή της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων µεταξύ του διοικητικού 

συµβουλίου και της ανώτερης διοίκησης είναι ο καθορισµός των ορίων, που παρέχει ένα ευρύ 

πλαίσιο για την εξισορρόπηση των αντικειµενικών στόχων της εταιρίας για τη δηµιουργία 

αξίας µε τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήµατα ελέγχου που κρίνονται κατάλληλα
30.  

Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου εστιάζει στην εταιρική διακυβέρνηση, και κυρίως 

στο ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τονίζοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 

υποβοήθηση της επίτευξης των στόχων της οικονοµικής οντότητας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχει την τελική ευθύνη για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων µιας εταιρίας. 

Θεµελιώδης ρόλος του διοικητικού συµβουλίου αποτελεί η παροχή της απαραίτητης 

καθοδήγησης και η διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων. Με δεδοµένες τις τρέχουσες 

                                                 
29 Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 
110, 17 Μαΐου 2002 
30 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), «Improving Organizational 
Performance and Governance», February 2014 
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οικονοµικές συνθήκες,  η εταιρική διακυβέρνηση απαιτείται να ανταποκριθεί σε ένα πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο
31. 

    Αντίστοιχα, η συµβολή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή των 

αναγκαίων πληροφοριών σχετικά µε τις οικονοµικές και λειτουργικές δραστηριότητες 

βοηθώντας την διοίκηση και βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και 

την οικονοµία της απόδοσης και των δραστηριοτήτων της διοίκησης. Ο ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει την εξέταση των εγγράφων, τον έλεγχο των αρχείων και 

τον εντοπισµό των προβληµάτων και τη διατύπωση των αναγκαίων συστάσεων για την 

εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στα προβλήµατα αυτά. Επιπλέον, οι ελεγκτές εντοπίζουν 

τα λάθη ή τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την έλλειψη σαφήνειας ή τη λάθος ερµηνεία  

των διαδικασιών, προτείνοντας λύσεις για τη βελτίωσή τους. Έτσι, οι απόψεις των 

εσωτερικών ελεγκτών είναι χρήσιµες προς τη διοίκηση. 

    Ένας αποτελεσµατικός έλεγχος εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο οι 

πληροφορίες συλλέγονται, αναλύονται και δηµοσιοποιούνται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει 

να έχουν µια καλή κατανόηση της ελεγχόµενης επιχείρησης, ώστε να είναι  σε θέση να 

παρακολουθούν  την κατάσταση και να αξιολογήσουν τις αλλαγές στις οποίες η ίδια η 

οικονοµική οντότητα υπόκειται. 

      Η  απόδοση µιας οικονοµικής οντότητας δεν γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσµα της 

συµµόρφωσης µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες, αλλά ως το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης όλων των µέσων ελέγχου τα οποία το προσωπικό έχει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έτσι, ο εσωτερικός ελεγκτής 

αποτελεί ένα σύµβουλο της διοίκησης σε σχέση µε τα διάφορα είδη των εσωτερικών 

δικλείδων που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στην οντότητα
32. 

    Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση µέσω της 

αξιολόγησης του κώδικα δεοντολογίας, ηθικής και συµπεριφοράς διασφαλίζοντας  ότι οι 

πολιτικές αυτές είναι ενηµερωµένες και γνωστοποιούνται στους εργαζοµένους. Μπορεί  να 

αξιολογήσει τη διαδικασία διακυβέρνησης κατά την επίτευξη από µέρους της στόχων σχετικά 

µε τη δεοντολογία και τις αξίες, τη διαχείριση των επιδόσεων και τη λογοδοσία, τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών προς κατάλληλους τοµείς του οργανισµού σχετικά µε κινδύνους 

και δικλίδες και την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µεταξύ εκείνων που είναι 

                                                 
31 Michalis Bekiaris, Thanasis Efthymiou, Andreas G. Koutoupis, «Economic Crisis Impact on Corporate 
Governance and Internal Audit: The Case of Greece», Corporate Ownership & Control / Volume 11, Issue 1 
pp.65-74, 2013 
32 Victor Munteanu, Dragos Laurentiu Zaharia, «Current Trends in Internal Audit», 5th World Conference on 
Educational Sciences 2013, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 2014, pp 2239 – 2242 
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επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και της 

διοίκησης. 

    Εκτός αυτού, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

συµβάλλει αποφασιστικά στην εταιρική διακυβέρνηση :  

� παρέχοντας βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις εσωτερικές δικλείδες και τις 

διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου στην Επιτροπή Ελέγχου 

� παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τυχόν παράνοµες δραστηριότητες ή παρατυπίες 

� διεξάγοντας ετήσιους ελέγχους και κοινοποιώντας τα αποτελέσµατα αυτών στην 

Επιτροπή Ελέγχου 

� ενθαρρύνοντας την Επιτροπή Ελέγχου να αξιολογεί τακτικά τις δραστηριότητες και 

πρακτικές της σε σχέση µε τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές. 

      Από την πλευρά της, η Επιτροπή Ελέγχου ενισχύει τη θέση της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου παρέχοντας ένα ανεξάρτητο περιβάλλον και επανεξετάζοντας την 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της.  

    Συνολικά, ο εσωτερικός έλεγχος αναπτύσσει διαρκώς νέες προσεγγίσεις, νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες ελέγχου, που ανταποκρίνονται στις όλο και πιο σύνθετες απαιτήσεις των 

διοικήσεων των οικονοµικών οντοτήτων. Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να 

προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς την παροχή συµβουλών προς τη διοίκηση ως 

προς την αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση
33. 

 

   

2.2 Εσωτερικός Έλεγχος και Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση 

 

Κάθε εταιρία καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της έτσι ώστε να απεικονίσει την 

οικονοµική θέση και επίδοση της. Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, την επίδοση και τις ταµιακές ροές µιας 

οικονοµικής οντότητας, που είναι χρήσιµες για τις οικονοµικές αποφάσεις ευρέος κύκλου 

χρηστών. 

     Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικότερα παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα 

σηµαντικό µέρος της δοµής της εταιρικής διακυβέρνησης κάθε οικονοµικής οντότητας. Η 

εταιρική διακυβέρνηση περιλαµβάνει εκείνες τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται υπό 

                                                 
33 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas,Evaggelos Gotzamanis & Ioannis Tampakoudis, «Internal Auditing 
as an Effective Tool for Corporate Governance», Journal of Business Management, Vol 2. No1, January-June 
2010 
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την εποπτεία του διοικητικού συµβουλίου και της επιτροπής ελέγχου για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

      Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης ανήκει σε 

εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση της οικονοµικής οντότητας καθώς 

και µε τη διοίκηση. Η διοίκηση θα πρέπει να δίνει µεγάλη έµφαση στην πρόληψη και την 

αποτροπή της απάτης µέσω της δηµιουργίας µιας κουλτούρας εντιµότητας και δεοντολογικής 

συµπεριφοράς.  

       Μεταξύ των ευθυνών του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνεται και η διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και αρτιότητας των οικονοµικών πληροφοριών και των οικονοµικών 

καταστάσεων. Αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ως προς 

την επίτευξη των στόχων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του. Οι εσωτερικές δικλίδες όµως, 

όσο αποτελεσµατικές και αν είναι, είναι σε θέση να παρέχουν µόνο εύλογη διασφάλιση 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της ελεγχόµενης 

εταιρίας.  

      Η αξιολόγηση από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου, αφορά εσωτερικές και 

εξωτερικές οικονοµικές και µη οικονοµικές εκθέσεις και µπορεί να αναφέρεται στην 

αξιοπιστία, την επικαιρότητα, τη διαφάνεια, όπως ορίζονται από τις ρυθµιστικές αρχές, τα 

αναγνωρισµένα πρότυπα, ή τις πολιτικές της οικονοµικής οντότητας.  

     Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από το πώς η εταιρία τον εφαρµόζει,  

οπότε δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε το ρόλο του στην ανίχνευση της απάτης. Ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής σε µια οικονοµική οντότητα  που 

επεκτείνεται πέρα από τους ελέγχους των οικονοµικών εκθέσεων. Έτσι, ορισµένες 

λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου µπορούν να εκτελούν ως επί το πλείστον ελέγχους 

οικονοµικών εκθέσεων, ενώ άλλες µπορεί να αφιερώνονται σε ελέγχους λειτουργικούς και 

συµµόρφωσης. Αναγνωρίζεται η σηµασία της αντικειµενικότητας του εσωτερικού ελέγχου 

προκειµένου να παρέχει αµερόληπτες πληροφορίες προς την Επιτροπή Ελέγχου.  

    Οι δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών  θα µπορούσαν  να θεωρηθούν ως ένα 

αποτρεπτικό µέσο απλά µε τη δηµιουργία της αίσθησης ότι αξιολογούν διαρκώς την 

αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών δικλείδων και ελέγχων απάτης και επανεξετάζουν τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής τους.  

    Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την τάση να επικεντρώνονται στα ειδικά κίνητρα και 

τις ευκαιρίες που κάνουν  πιθανή την απάτη στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και στο 

σχεδιασµό και την παρακολούθηση των κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ελέγχων. 
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Ωστόσο, η έµφαση του εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζεται µόνο στην ανίχνευση της 

απάτης αλλά καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων
34.  

      Μέσω του εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας επιδιώκεται 

ο περιορισµός και η εξάλειψη των ανακριβειών και της απάτης στις οικονοµικές 

καταστάσεις, διαφυλάσσοντας τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και την πληρότητα και 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.  

     Λόγω του αριθµού των εταιριών που πτώχευσαν κατά τα τελευταία χρόνια, η εταιρική 

απάτη έχει αποκτήσει σηµαντικό ενδιαφέρον. Οι κυρώσεις για τη δόλια χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση έχουν αυξηθεί σηµαντικά ώστε να αντικατοπτρίζουν την αντίληψη της 

κοινωνίας για αυτού του είδους τη συµπεριφορά. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι τόσο ενήµεροι 

όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές για το που µπορεί να εντοπιστούν περιπτώσεις απάτης. Κατά 

την εξέταση παραποιηµένων οικονοµικών εκθέσεων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πιστεύουν ότι η 

απάτη είναι ο λόγος για µια απροσδόκητη διαφορά στα αποτελέσµατα της ελεγχόµενης 

εταιρίας
35.  

       Κατά τη διενέργεια ενός οικονοµικού ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει να 

αντιµετωπίσει τον κίνδυνο ελέγχου, δηλαδή ο κίνδυνος το συµπέρασµα του εσωτερικού 

ελεγκτή να είναι εσφαλµένο ως προς το γεγονός ότι οι ανακρίβειες στις οικονοµικές 

καταστάσεις περιορίζονται σε ένα ανεκτό ποσό, όταν στην πραγµατικότητα, οι ανακρίβειες 

αυτές υπερβαίνουν το ανεκτό ποσό. Το ανεκτό ποσό είναι το ποσό της ανακρίβειας που ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι πρόθυµος να ανεχθεί, χωρίς να χρειαστεί να επεκτείνει την έκταση 

των προβλεπόµενων διαδικασιών ελέγχου ή να δώσει ένα µη ικανοποιητικό συµπέρασµα.  

    Ο συνολικός αυτός κίνδυνος είναι συνάρτηση του εγγενή κινδύνου, του κινδύνου των 

εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και του κινδύνου ανίχνευσης. Ο ελεγκτής θα επιλέξει 

εκείνες τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατά την κρίση του θα µειώσουν τον κίνδυνο 

εντοπισµού κάτω από σχεδιαζόµενο επίπεδο κινδύνου. Αυτό δείχνει ότι οι εγγενείς και οι 

κίνδυνοι του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητοι από τον έλεγχο και 

σχετίζονται αντίστροφα µε τον κίνδυνο ανίχνευσης
36. 

                                                 
34 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Petros Christodoulou, Michail Pazarskis, «Conceptual Framework, 
Development Trends and Future Prospects of Internal Audit: Theoretical approach», 5th Annual Conference, 
Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) , Thessaloniki, Conference Proceedings, December 
2006 
35 Paul Coram, Colin Ferguson, Robyn Moroney, «The Value of Internal Audit in Fraud Detection», AFAANZ 
Conference, May 2006 
36 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Iordanis Eleftheriadis, Petros Christodoulou, «Internal Audit 
Contribution to Efficient Risk Management», Journal of Business Management, 2(1), International Science 
Press, 2010, pp. 1-14 
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      Ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να µην εντοπιστούν παραποιήσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρίας. Οι παραποιήσεις αυτές αναφέρονται σε δράσεις της 

διοίκησης που αναλαµβάνονται µε την πρωταρχική πρόθεση της επίτευξης ορισµένων 

στόχων κερδών. Η διοίκηση της εταιρίας επιδιώκει να αυξήσει ή να µειώσει τα οικονοµικά 

της αποτελέσµατα κατά βούληση, µε απώτερο σκοπό να παραπλανήσει ορισµένους από τους 

ενδιαφερόµενους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για τις πραγµατικές επιδόσεις 

αυτής.  

    Τα κίνητρα που οδηγούν µια εταιρία σε µια τέτοια συµπεριφορά µπορεί να 

προέρχονται είτε από δυνάµεις που βρίσκονται στο γενικότερο εξωτερικό της περιβάλλον 

(πιστωτές, τράπεζες, ανταγωνισµός, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές, ρυθµιστικό πλαίσιο 

κλάδου) είτε από συνθήκες και καταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της περιβάλλον 

(δανειακές συµβάσεις, µερισµατική πολιτική, µείωση φορολογικών υποχρεώσεων, εταιρική 

κουλτούρα) και από την ίδια την διοίκηση της.  

   Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι από τους οποίους µπορεί να προέλθει η 

παραποίηση αυτή της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων: α) η 

ηθεληµένη παραβίαση ενός λογιστικού προτύπου, β) τα κενά που αφήνουν τα λογιστικά 

πρότυπα σε αρκετά ζητήµατα και γ) τα περιθώρια επιλογών που αφήνουν τα λογιστικά 

πρότυπα στην αντιµετώπιση πολλών ζητηµάτων
37.      

      Οι εταιρίες χρησιµοποιούν διάφορους µηχανισµούς στην προσπάθεια τους να 

περιορίσουν την παραποίηση αυτή των οικονοµικών τους στοιχείων, όπως είναι η εταιρική 

διακυβέρνηση, ο εξωτερικός έλεγχος, ο εσωτερικός έλεγχος και οι εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας.  

       Σύµφωνα µε έρευνες, οι εταιρίες που διαθέτουν λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι 

πιο πιθανό να ανιχνεύουν και να καταγγέλλουν την απάτη σε σχέση µε εκείνες που δεν 

διαθέτουν. Η βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται µε  

χαµηλότερα επίπεδα της λογιστικής παραποίησης των κερδών, καθώς η ύπαρξη εσωτερικού 

ελέγχου αποτρέπει τις παρατυπίες της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

    Σε αντίθεση µε τον εξωτερικό ελεγκτή, ο εσωτερικός ελεγκτής έχει γνώση για τις 

διαδικασίες και λειτουργίες της ελεγχόµενης εταιρίας, το προσωπικό και τις εσωτερικές 

δικλείδες ασφαλείας κατά τον έλεγχο της απάτης και την εξασφάλιση της αξιόπιστης 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, αποκτούν γνώση σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρίας και ως εκ 
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τούτου, µπορεί να έχουν την ικανότητα να διακρίνουν µεταξύ της κανονικής λειτουργίας των 

αποφάσεων της διοίκησης και της καιροσκοπικής συµπεριφοράς. 

    Υπάρχουν και µελέτες που έδειξαν ότι η δράση των εσωτερικών ελεγκτών δεν έχει 

καµία σχέση µε τις αποφάσεις των διευθυντών να υπερεκτιµούν τα κέρδη της ελεγχόµενης 

εταιρίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι οι εταιρίες δεν επιθυµούν πάντα να 

αποτρέψουν την παραποίηση των κερδών για διάφορους λόγους, όπως η ελαχιστοποίηση του 

φόρου ή η  εξοµάλυνση των εσόδων και οι πληρωµές µερισµάτων
38. 

  

 

2.3 Εσωτερικός Έλεγχος και ∆ιαχείριση Κινδύνων  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος, προσαρµόζεται συνεχώς µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 

οικονοµικών µονάδων. Το συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον µπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη των διαδικασιών και την υποδοµή της διαχείρισης των κινδύνων. 

Σήµερα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι προσανατολισµένος στον εντοπισµό των κυριότερων 

κινδύνων της οντότητας, καθώς και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της. 

 Κάθε οικονοµική οντότητα έχει µια φιλοσοφία διαχείρισης του κινδύνου. Επειδή η 

διάθεση ανάληψης κινδύνου θέτει όρια γύρω από κάθε επιχειρηµατικό µοντέλο, είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για κάθε διαδικασία διακυβέρνησης να επιδιώκει να εξισορροπήσει 

κατάλληλα τις δραστηριότητες της εταιρίας γύρω από τη δηµιουργία αξίας και την  

προστασία αυτής.  

 Κατά τον προσδιορισµό των αντικειµενικών στόχων και στρατηγικών, η διάθεση 

ανάληψης κινδύνου και η ανοχή κινδύνου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
39. Η διαχείριση 

κινδύνων δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση µιας οικονοµικής οντότητας να πετύχει την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων και την αβεβαιότητα µε την οποία αυτοί 

συνδέονται καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας της για τη δηµιουργία αξίας για την ίδια 

και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων µπορεί να συµβάλλει 

σηµαντικά προς την επίτευξη των στόχων µιας εταιρίας. Τα οφέλη µιας τέτοιας διαδικασίας 

περιλαµβάνουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης των αντικειµενικών στόχων, τη 

βελτίωση της κατανόησης των βασικών κινδύνων και των ευρύτερων συνεπειών τους, 
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39 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), «Improving Organizational 
Performance and Governance», February 2014 
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λιγότερες εκπλήξεις ή κρίσεις, τη µεγαλύτερη πιθανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών αλλαγής, 

τη δυνατότητα ανάληψης µεγαλύτερου κινδύνου για µεγαλύτερη ανταµοιβή.  

        Η τρέχουσα οικονοµική κρίση αποκάλυψε σηµαντικές αδυναµίες στις πρακτικές 

διαχείρισης κινδύνου, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του κινδύνου να θεωρείται ως βασική 

δραστηριότητα για όλες τις επιχειρήσεις. Ο κύριος λόγος που  διαµόρφωσε την οικονοµική 

κατάσταση των επιχειρήσεων σήµερα είναι  οι αναποτελεσµατικές πρακτικές διοίκησης που 

αφορούν τη διαχείριση του κινδύνου. Η καλύτερη διαχείριση του κινδύνου θα µπορούσε να 

έχει συµβάλλει στην µείωση του αντίκτυπου των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονοµικής 

κατάστασης µιας επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος θα µπορούσε να βοηθήσει στον 

εντοπισµό των σηµαντικότερων κινδύνων, ώστε να είναι εφικτό να αποτραπούν ορισµένες 

από τις οικονοµικές συνέπειες που αντιµετωπίζουν πολλές εταιρίες
40.  

     Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά, όπως είναι η µη χρησιµοποίηση κατάλληλων 

µετρικών για τη µέτρηση του κινδύνου, η λάθος εκτίµηση των κινδύνων, η αδυναµία να 

ληφθούν υπόψη οι γνωστοί κίνδυνοι, η αποτυχία επικοινωνίας των κινδύνων στην ανώτερη 

διοίκηση και η αδυναµία παρακολούθησης του κινδύνου
41.  

     Πολλές  επιχειρήσεις έχουν δώσει µεγαλύτερη προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο και 

έχουν εφαρµόσει σύστηµα διαχείρισης των κινδύνων. Σε αυτές τις συνθήκες, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν και αξιολογούν τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων που 

εφαρµόζονται από την διοίκηση. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν αν οι διαδικασίες αυτές είναι 

επαρκείς και αποτελεσµατικές, και, τέλος, να συντάσσουν εκθέσεις και συστάσεις για τη 

βελτίωσή τους. 

    Η αξιολόγηση του έργου του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου γίνεται στη βάση της 

ανάλυσης κινδύνου. Οι εκθέσεις ελέγχου αναφέρονται στους προσδιορισµένους κινδύνους ή 

τα προβλήµατα που παρατηρούνται κατά τον έλεγχο και περιλαµβάνουν συστάσεις για τη 

βελτίωση των επιχειρήσεων. 

       Ο εσωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να δώσει µια πλήρη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει 

καµία δυσλειτουργία ή ότι οι δραστηριότητες που υπόκεινται σε έλεγχο προστατεύονται χάρη 

                                                 
40 The Institute of Internal Auditors Research Foundation, «The Financial Crisis and Its Impact on the Internal 
Audit Profession», March 2009 
41 Michalis Bekiaris, Thanasis Efthymiou, Andreas G. Koutoupis, «Economic Crisis Impact on Corporate 
Governance and Internal Audit: The Case of Greece», Corporate Ownership & Control / Volume 11, Issue 1, 
2013, pp.65-74 
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στις εφαρµοζόµενες εσωτερικές δικλείδες, αλλά, µπορεί να δώσει εύλογη διασφάλιση στη 

διοίκηση ότι οι κίνδυνοι εντοπίζονται και διατηρούνται υπό έλεγχο
42. 

     Για τη συλλογή στοιχείων, για την κατανόηση και εκτίµηση των κινδύνων, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποκτήσουν βαθιά γνώση των δραστηριοτήτων και των 

ευκαιριών για βελτίωση, γεγονός που µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµο για την ίδια την 

επιχείρηση
43.  

        Η κάθε εταιρία αντιµετωπίζει διάφορους κινδύνους, που εξαρτώνται από 

διαφορετικούς παράγοντες όπως είναι η δραστηριότητα της, διάφοροι οικονοµικοί, 

κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες, τα χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείται 

κ.α. και µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, 

ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός 

κίνδυνος, ο ελεγκτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήµης, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος κτλ.  

     Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία και  βελτιώνει τις λειτουργίες µιας οικονοµικής 

οντότητας, βοηθώντας την να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας µια συστηµατική 

προσέγγιση για την εκτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των 

κινδύνων, τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας και τις διαδικασίες διακυβέρνησης, 

αναγνωρίζοντας το διαβεβαιωτικό και συµβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 

εταιρική διακυβέρνηση και ταυτόχρονα στην εκτίµηση κινδύνου. Ο εσωτερικός έλεγχος 

αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα  και  συµβάλλει στη βελτίωση της διαδικασίας 

διαχείρισης των κινδύνων µέσα σε µια οικονοµική οντότητα, εκτιµώντας και αξιολογώντας 

την έκθεση σε κίνδυνο σχετικά µε τη διακυβέρνηση της, τη λειτουργία και τα πληροφοριακά 

συστήµατα. 

    Τόσο η διαχείριση κινδύνου όσο και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θεωρούνται 

θεµελιώδη στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης. Η  εκτίµηση των κινδύνων θεωρείται ως 

µία από τις πέντε συνιστώσες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που βοηθάει στην 

αρµονική υιοθέτηση και την αποτελεσµατική λειτουργία της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου, αποτελώντας ένα σύνολο κοινών πεποιθήσεων και συµπεριφορών που 

χαρακτηρίζουν το πώς η οικονοµική οντότητα αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο σε κάθε 

λειτουργία και δραστηριότητα της.  

                                                 
42 Dragos Laurentiu Zaharia, Andreea Lazar, Doina Maria Tilea, «The Role of Internal Audit regarding the 
Corporate Governance and the Current Crisis», 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 116,  2014 , pp 4819 – 4823 
43 Victor Munteanu, Dragos Laurentiu Zaharia, «Current Trends in Internal Audit», 5th World Conference on 
Educational Sciences 2013, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 2014, pp 2239 – 2242 
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    Η αξιολόγηση του κινδύνου περιλαµβάνει µια δυναµική και επαναληπτική 

διαδικασία για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων για την επίτευξη των 

στόχων. Οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων αυτών εξετάζονται από ολόκληρη την 

εταιρία σε σχέση µε την καθιερωµένη ανοχή κινδύνου. Έτσι, η εκτίµηση του κινδύνου 

αποτελεί τη βάση για τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η διαχείριση των 

κινδύνων. 

     Μια προϋπόθεση για την εκτίµηση του κινδύνου είναι ο ορισµός των στόχων, που 

συνδέονται µε τα διάφορα επίπεδα της οικονοµικής οντότητας. Η αξιολόγηση του κινδύνου 

απαιτεί από τη διοίκηση να εξετάσει τον αντίκτυπο των πιθανών αλλαγών στο εξωτερικό και 

στο εσωτερικό περιβάλλον της, που µπορεί να καταστήσει αναποτελεσµατικό το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου.  

       Το διοικητικό συµβούλιο και οι εσωτερικοί ελεγκτές συµφωνούν ότι οι δύο πιο 

σηµαντικοί τρόποι µε τους οποίους ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει αξία για την ελεγχόµενη 

οικονοµική οντότητα είναι η παροχή αντικειµενικής διαβεβαίωσης ότι οι σηµαντικότεροι 

επιχειρηµατικοί κίνδυνοι αντιµετωπίζονται κατάλληλα καθώς και η παροχή διαβεβαίωσης ότι 

το πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων και οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν 

αποτελεσµατικά
44.  

     Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου οφείλει να 

αξιολογήσει την ποιότητα των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων της διοίκησης στο πλαίσιο 

ειδικών επιχειρησιακών διαδικασιών, παρέχοντας διαβεβαίωση προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρίας. Η διασφάλιση αυτή µπορεί να παρέχεται µέσω ενός ευρέος 

φάσµατος καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένης της εύλογης παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να εφιστούν την προσοχή τους στις διαδικασίες µε την 

υψηλότερη έκθεση κινδύνου. Είναι σαφές ότι ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει την 

αποτελεσµατική εκτίµηση και διαχείριση του κινδύνου. 

     Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει αν :  

� οι στόχοι της οικονοµικής οντότητας και η αποστολή τους ευθυγραµµίζονται 

� οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται και εκτιµούνται 

� οι σχετικές πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο λαµβάνονται και κοινοποιούνται 

εγκαίρως σε όλη την οικονοµική οντότητα, επιτρέποντας στο προσωπικό και τη 

διοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.   

                                                 
44 The Institute of Internal Auditors, «The Role of Internal Auditing in Enterprise – Wide Risk Management», 
IIA Position Paper, January 2009 



 36

       Σε κάθε όµως περίπτωση, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να παρέχει εύλογη µόνο, και όχι απόλυτη διασφάλιση ότι µια 

εταιρία δεν θα παρεµποδιστεί στην επίτευξη των επιχειρηµατικών της στόχων από γεγονότα 

που µπορούν εύλογα να προβλεφθούν
45.  

 

 

2.4 Εσωτερικός Έλεγχος και Εξωτερικός Έλεγχος 

 

Η συνεργασία µεταξύ των δραστηριοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι πολύ 

σηµαντική. Από την µια πλευρά, οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν 

την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ από την άλλη 

πλευρά οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αντλήσουν βασικές πληροφορίες για την 

αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου.  

    Η σχέση αυτή έχει αποκτήσει µεγάλη προσοχή ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια 

καθώς γίνεται κατανοητό ότι τα ισχυρά συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης βοηθούν στην 

ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων της εταιρικής  κατάρρευσης.  

    O εξωτερικός έλεγχος, θεωρείται όπως και ο εσωτερικός, ως ένας σηµαντικός 

παράγοντας της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισµό 

της απάτης και τα σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις. Η σχέση µεταξύ των εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να βασίζεται στην  αµοιβαία υποστήριξη και 

συνεργασία, προκειµένου να ενισχύσει τη συνολική ποιότητα του ελέγχου και των 

µηχανισµών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

     Για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης, η συνεργασία αυτή αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα. Όταν ο έλεγχος δεν είναι σωστά συντονισµένος, οι  εξωτερικοί 

ελεγκτές µπορούν να επαναλάβουν τυχόν εργασίες που έχουν ήδη γίνει από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές προκαλώντας υψηλότερο κόστος και χωρίς απαραίτητα να αυξάνεται η 

αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας.  

    Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές έχουν διαφορετικά πλεονεκτήµατα που 

συνδυάζονται για να αυξήσουν την  αποτελεσµατικότητα των ελέγχων. Από την µια πλευρά, 

οι εσωτερικοί ελεγκτές περνούν το µεγαλύτερο µέρος ή το σύνολο του χρόνου τους 

εργαζόµενοι µέσα στην  ίδια εταιρία και ως εκ τούτου, έχουν µια καλύτερη εικόνα της 
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κουλτούρας και λειτουργίας της. Αυτό επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να δουν 

πράγµατα που οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν θα δουν κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους. 

Από την άλλη, οι εξωτερικοί ελεγκτές εργάζονται για πολλούς πελάτες, και είναι εκτεθειµένοι 

σε µια ευρύτερη ποικιλία χρηµατοοικονοµικών  ζητηµάτων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές µπορεί 

εποµένως να ανακαλύψουν και να λύσουν ζητήµατα µε τα οποία οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 

έχουν ασχοληθεί πιο πριν. 

     Οι στόχοι του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να είναι το ίδιο µε τους στόχους της 

εταιρείας. Επειδή ο εσωτερικός ελεγκτής ασχολείται µε την επίτευξη των στόχων της εταιρίας 

και όχι µόνο µε την ικανοποίηση των λογιστικών προτύπων, θα πρέπει να επιδιώξει να 

βελτιώσει την εταιρία περισσότερο από ότι ο εξωτερικός ελεγκτής. Η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την συνεργασία µε τον εξωτερικό 

ελεγκτή. Η επιτροπή ελέγχου µπορεί να συµβάλλει µε τον ορισµό ενός συγκεκριµένου 

προσώπου στο τµήµα εσωτερικού ελέγχου που θα είναι υπεύθυνος για το συντονισµό των 

προσπαθειών µε τον εξωτερικό ελεγκτή
46. 

     Η χρήση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (για 

λογαριασµό των µετόχων) και η συµµετοχή των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών στην 

ενίσχυση της χρησιµότητας των πληροφοριών που παρέχονται (και χρησιµοποιούνται) από τη 

διοίκηση παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της σχέσης που υπάρχει µεταξύ των 

διαφορετικών στοιχείων της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

βοηθούν στη βελτίωση  της αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής Ελέγχου
47.  

     Η σηµασία της σχέσης αυτής αντικατοπτρίζεται και από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 610, αν και οι σκοποί της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

και του εξωτερικού ελεγκτή είναι διαφορετικοί, µερικοί από τους τρόπους µε τους οποίους 

αυτοί επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους στόχους τους µπορεί να είναι παρόµοιοι.  

     Ανεξάρτητα από το βαθµό αυτονοµίας και αντικειµενικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου, η λειτουργία αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την ίδια την επιχείρηση όπως 

απαιτείται από τον εξωτερικό ελεγκτή κατά την έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει αποκλειστική ευθύνη για τη γνώµη ελέγχου που 

εκφράζεται, και αυτή η ευθύνη δεν µειώνεται από τη χρήση της εργασίας των εσωτερικών 

ελεγκτών.  
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    Παράγοντες  που µπορεί να επηρεάσουν την κρίση του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά 

ως προς το αν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

είναι πιθανό να είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου αποτελούν η αντικειµενικότητα 

τους, η τεχνική τους ικανότητα, η δέουσα επαγγελµατική προσοχή και η µεταξύ τους 

επικοινωνία. 

      Η ποιότητα και επάρκεια της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών αξιολογείται από 

τον εξωτερικό ελεγκτή, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς του εξωτερικού 

ελέγχου. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου µιας οικονοµικής οντότητας είναι πιθανό να 

είναι σχετική για τον έλεγχο εάν η φύση των ευθυνών και δραστηριοτήτων της λειτουργίας 

του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται µε τη χρηµατοοικονοµική αναφορά της οντότητας, και ο 

ελεγκτής προσδοκά να χρησιµοποιήσει την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών για να 

τροποποιήσει τη φύση ή το χρόνο, ή να µειώσει την έκταση, των διαδικασιών ελέγχου που 

πρέπει να διενεργηθούν. 

    Σε κάθε περίπτωση, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει επαρκώς τις 

δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό και την εκτίµηση των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων και για να σχεδιάσει 

και να εκτελέσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες
48. Η  εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών 

από το έργο του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να προκαλέσει µια σηµαντική εξοικονόµηση 

κόστους µέσω της µείωσης του χρόνου διεξαγωγής του εξωτερικού ελέγχου.  

      Ανάµεσα σε αυτές τις δύο διαφορετικές λειτουργίες ελέγχου µπορούν να 

εντοπιστούν ορισµένες συµπληρωµατικές σχέσεις, που µπορούν να εξασφαλίσουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της αποτελεσµατικότητας σε όλη την 

οικονοµική οντότητα. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί συµπλήρωµα του εξωτερικού ελέγχου, 

καθώς σε αυτές τις εταιρίες, όπου λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός 

έλεγχος εκτιµά µε ένα διαφορετικό τρόπο την κανονικότητα, την ειλικρίνεια και την εύλογη 

εικόνα των αποτελεσµάτων και των οικονοµικών καταστάσεων. Από την άλλη, ο εξωτερικός 

έλεγχος είναι ένα συµπλήρωµα του εσωτερικού ελέγχου, µε την έννοια ότι, όταν ο 

εξωτερικός ελεγκτής έκανε τη δουλειά του σωστά, είναι βέβαιο ότι υπάρχει καλύτερος 

έλεγχος. Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη ως αποτέλεσµα της 

εξωτερικής δραστηριότητας ελέγχου, προκειµένου να εκφράσει την γνώµη ή να υποστηρίζει 

τις συστάσεις του. 

                                                 
48 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης , «Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», ΣΟΛ, Αθήνα 2007 
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       Η  ιδανική κατάσταση είναι όταν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές επικοινωνούν 

κατά τακτά διαστήµατα για να συζητήσουν για τα κοινά συµφέροντα τους,   να επωφεληθούν 

από τις συµπληρωµατικές τους ικανότητες, τους τοµείς εµπειρογνωµοσύνης, καθώς και τις 

προοπτικές, να αποκτήσουν κατανόηση του πεδίου των εργασιών και τις µεθόδους του 

άλλου, να παρέχουν πρόσβαση σε εκθέσεις, προγράµµατα και φύλλα εργασίας και να 

εκτιµήσουν από κοινού τους τοµείς κινδύνου
49. 

    Μέσα σε µια οικονοµική µονάδα, το ίδιο το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να 

απαιτεί το συντονισµό και τη συνεργασία των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, έτσι 

ώστε να αυξηθεί η οικονοµία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της συνολικής 

ελεγκτικής διαδικασίας.  

 

  

2.5 Παρουσίαση Μελετών σχετικά µε τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από ορισµένες µελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µε αντικείµενο το ρόλο και τη σηµασία 

του εσωτερικού ελέγχου σε µια επιχείρηση. Όλες τονίζουν τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας για την αποτελεσµατική και 

αποδοτική λειτουργία µιας οικονοµικής οντότητας. 

 

   Την έννοια και σηµασία του εσωτερικού ελέγχου διερευνούν οι Karagiorgos, 

Drogalas, Christodoulou και Pazarskis (2006)50. Αυτοί αναγνωρίζουν το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου ως µια βασική λειτουργία, η οποία προσεγγίζει τις ελλείψεις και 

προτείνει ρεαλιστικές λύσεις στο όλο και πιο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

     Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο εσωτερικός θεωρείται ως «τα µάτια και 

τα αυτιά της διοίκησης» αποκτώντας αυξηµένη σηµασία στις σηµερινές επιχειρήσεις, 

βοηθώντας την διοίκηση τους στην αξιολόγηση των εσωτερικών δικλείδων και ενεργειών. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ένα όχηµα για την επιβίωση και την επιτυχία κάθε οικονοµικής 

οντότητας.  

                                                 
49 Atanasiu Pop, Cristina Bota-Avram, Florin Bota-Avram, «The Relationship between Internal and External 
Audit»,Annales Universitas Apulensis Series Oeconomica, vol. 1, issue 10, 2008 
50 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Petros Christodoulou, Michail Pazarskis, «Conceptual Framework, 
Development Trends and Future Prospects of Internal Audit: Theoretical approach», 5th Annual Conference, 
Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) , Thessaloniki, Conference Proceedings, December 
2006 
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    Ο Κουµπλής (2006)51 ασχολήθηκε µε τις έννοιες της διαχείρισης του κινδύνου και του 

εσωτερικού ελέγχου στο τραπεζικό σύστηµα. Καθώς οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να 

ανταπεξέλθουν µέσα σε ένα περιβάλλον όπου έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι  αλλά και οι 

υποχρεώσεις προσαρµογής τους στο Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές Θεσµικό Πλαίσιο που 

επιβάλλουν κυρίως τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα σύµφωνα της Βασιλείας, απαιτείται 

ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που θα δηµιουργεί συνθήκες διάφανης και 

αξιόπιστης απεικόνισης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των τραπεζών,  

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και νέες συνθήκες εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

    Ένα τέτοιο σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να µελετάται από άποψη κόστους/οφέλους 

και να περιλαµβάνει συγκεκριµένα στοιχεία, όπως ο καθορισµός των πολιτικών της τράπεζας 

και η ύπαρξη οργανογράµµατος, η διασφάλιση του ελέγχου και αξιοπιστίας των 

πληροφοριακών συστηµάτων, η αποτελεσµατική διοικητική πληροφόρηση, η υλοποίηση 

αποτελεσµατικών διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών και η δηµιουργία κατάλληλων 

επιπέδων ευθυνών, όπου ενσωµατώνονται τα κατάλληλα µέτρα ελέγχου κα.  

 

    Οι Ζαφειράκου και Ταχυνάκης (2007)52 ασχολήθηκαν µε το θέµα του ρόλου και της 

θέσης του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια οικονοµική οντότητα. Παρόλο που ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι σε αρχικό στάδιο εφαρµογής στις ελληνικές επιχειρήσεις, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι οι περισσότερες εταιρίες θεωρούν τον εσωτερικό έλεγχο ζωτικής σηµασίας 

και αναπόσπαστο στοιχείο για την ικανοποιητική και αποτελεσµατική πορεία τους, 

παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια προς τη διοίκηση και αποτελώντας µέρος της 

αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης.  

    Λόγω αυτής της σηµασίας, πολλές εταιρίες αποφασίζουν να διατηρούν ξεχωριστό και 

ανεξάρτητο τµήµα εσωτερικού ελέγχου, συµβάλλοντας και στην αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου,  ακόµη και στην περίπτωση που η εναλλακτική λύση της 

πρόσληψης ενός εσωτερικού ελεγκτή από µια εξωτερική ελεγκτική εταιρία συµβάλλει στη 

µείωση του κόστους λειτουργίας και των δαπανών της.  

     Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια επιχείρηση και ιδιαίτερα στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµούς στην Ελλάδα διερεύνησαν οι Mihiotis και 

                                                 
51 Αναστάσιος Κουµπλής, «Πολιτικές για Αποτελεσµατικό Εσωτερικό Έλεγχο και ∆ιαχείριση Κινδύνων στο 
Σύγχρονο Τραπεζικό Σύστηµα», www.epistimonikomarketing.gr, Ιούνιος 2006 
52 Ηλιάννα Ζαφειράκου, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Ο εσωτερικός έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων: 
Εµπειρική προσέγγιση», ΣΠΟΥ∆ΑΙ, Τεύχος 57, Νο.1, 2007, σελ. 658-679. 
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Konidaris (2007)53. Παρουσίασαν το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και οργανισµούς αναλύοντας τα όρια, τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες, τις εξουσίες 

και την έννοια της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου επικεντρώνοντας κυρίως στην 

εφαρµογή του στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς.  

    Θεωρούν τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα απαραίτητο εργαλείο και απαραίτητη 

προϋπόθεση στο επιχειρηµατικό περιβάλλον για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους 

οργανισµούς έτσι ώστε να αλλάξουν από τα παραδοσιακά σε πιο σύγχρονα µοντέλα 

διοίκησης, χωρίς απαραίτητα να αντικαταστήσουν  θεµελιώδεις πρακτικές διοίκησης τους. 

 

    Με το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ως µέσο µείωσης του επιχειρησιακού κινδύνου 

ασχολήθηκαν οι Karagiorgos, Drogalas και Chatzispirou (2008)54 ως αποτέλεσµα των 

ραγδαίων αλλαγών στην τεχνολογία των πληροφοριών και των διοικητικών πρακτικών. 

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον, διερεύνησαν την ύπαρξη και την 

επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης. Ο 

ρόλος των ελεγκτών των συστηµάτων πληροφοριών είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι 

ενισχύουν τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας των πληροφοριών, την αξιολόγηση των 

κινδύνων και εφαρµόζουν δικλείδες ασφαλείας πάνω σε αυτούς τους κινδύνους.  

    Παρατήρησαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δίνουν αξιοσηµείωτη προσοχή στους 

κινδύνους που συνδέονται µε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και θα πρέπει 

να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία ελέγχου του πληροφοριακού συστήµατος είναι 

αποτελεσµατική, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.  

    

     Οι Koutoupis και Tsamis (2008)55 εστίασαν στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

στις ελληνικές τράπεζες που επιβάλλεται και ρυθµίζεται είτε από την νοµοθεσία είτε από 

διεθνείς κανονισµούς και ρυθµίσεις, παρόλο που στην πράξη αυτοί συχνά δεν εφαρµόζονται. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου προβλέπονται από 

την Τράπεζα της Ελλάδας και ακολουθούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από τις 

ελληνικές τράπεζες, και αξιολογούνται περιοδικά από αυτήν.  

                                                 
53 A.N. Mihiotis, N.F. Konidaris, «Internal Auditing: an Essential Tool for Adding Value and Improving the 
Operations of Financial Institutions and Organisations», International Journal of Financial Services 
Management, vol. 2, issue 1/2, 2007, pp 75-81 
54 Theofanis Karagiorgos, Ioanna Chatzispirou, George Drogalas, «Internal Control System and Management 
Information Systems», The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 6(1), 2008 
55 Andreas G. Koutoupis , Anastasios Tsamis, «Risk based Internal Auditing within Greek Banks: a Case Study 
Approach», Journal of Management & Governance, Volume 13, Issue 1-2, May 2009, pp 101-130 
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     Σύµφωνα µε την µελέτη, οι περισσότερες τράπεζες, που συµµετείχαν σε αυτήν, 

δήλωσαν ότι ακολουθούν µια προσέγγιση ελέγχου που βασίζεται στον κίνδυνο και 

αναπτύσσουν ένα πρόγραµµα ελέγχου µε βάση τον κίνδυνο αυτό. Υπάρχουν  αρκετές 

διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση των κινδύνων και του ελέγχου σχεδιασµού και 

τον σχεδιασµό του ελέγχου που εστιάζουν στο υψηλό επίπεδο των κινδύνων. Ωστόσο, η 

πλειοψηφία των τραπεζών αυτών δεν µπόρεσε να το αποδείξει  αυτό µέσα από µια σαφώς 

τεκµηριωµένη εκτίµηση του κινδύνου και ένα ελεγκτικό σχέδιο.  

 

    Ανάλογα, οι Karagiorgos, Drogalas και Dimou (2008) αξιολόγησαν την 

αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας των ελληνικών τραπεζών. Μέσα 

σε  ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον, προσπάθησαν να προσδιορίσουν τη 

σηµασία ενός καλά οργανωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας και της ευρωστίας της δραστηριότητας ενός πιστωτικού ιδρύµατος, και συνεπώς 

της σταθερότητας του συνολικού εγχώριου τραπεζικού συστήµατος .  

     Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο καθώς αποτελεί ένα βασικό 

µέσο για την ακριβή διαχείριση των οικονοµικών  κάθε οικονοµικής οντότητας, ενώ όλα τα 

συστατικά αυτού αξιολογούνται θετικά για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του  και 

την επιτυχία του πιστωτικού ιδρύµατος
56.  

 

      Με το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και την συµβολή του στην αποτελεσµατική 

διαχείριση των κινδύνων ασχολήθηκαν οι Karagiorgos, Drogalas, Eleftheriadis και 

Christodoulou (2010)57. Καθώς οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον και η διαχείριση των κινδύνων αποκτά όλο και 

µεγαλύτερη σηµασία, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο.    

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσφέρει πολλά στην επιτυχία των 

επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.  

    Τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο του εσωτερικού 

ελέγχου, που έχουν συµβάλλει σε µεγάλη βελτίωση  σε πολλούς τοµείς των επιχειρήσεων  

όπως η εκτίµηση και διαχείριση των κινδύνων. ∆ίνεται µεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση 

του κινδύνου λόγω της µεγάλης σηµασίας της για την παγκόσµια οικονοµία.  Ταυτοχρόνως, 

                                                 
56 Theofanis Karagiorgos,  George Drogalas, Alexandra Dimou, «Effectiveness of internal control system in the 
Greek Bank Sector», The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 6(2), 2008 
57 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Iordanis Eleftheriadis, Petros Christodoulou, «Internal Audit 
Contribution to Efficient Risk Management», Journal of Business Management, 2(1), International Science 
Press, 2010, pp. 1-14 
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όλες οι ελεγκτικές πληροφορίες έχουν καθιερωθεί ως βασικό µέσο για την ακριβή διαχείριση 

των επιχειρηµατικών οικονοµικών πόρων. 

  

      Οι Karagiorgos, Drogalas, Gotzamanis και Tampakoudis (2010)58 διερεύνησαν το 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου ως απαραίτητο µέσο για την διαχείριση των οικονοµικών 

πόρων κάθε οικονοµικής οντότητας και τη συµβολή του στην εταιρική  διακυβέρνηση, που 

αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία λόγω των µεγάλων λογιστικών σκανδάλων και των 

µεγάλης κλίµακας πτωχεύσεων των εταιριών. Κατά την µελέτη αυτή, λαµβάνονται υπόψη 

διάφοροι παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως το διοικητικό συµβούλιο, η ελεγκτική 

επιτροπή,  ο εξωτερικός ελεγκτής, και η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.  

    Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στην αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση. ∆ιαπιστώθηκε µια θετική σχέση  

µεταξύ των γενικών χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

 Σε οµιλία του ο Κουκλέλης (2010)59 αναφέρθηκε στην συµβολή του εξωτερικού και 

εσωτερικού ελέγχου στην αξιόπιστη πληροφόρηση και στη διαµόρφωση διάφανων εταιρικών 

διαδικασιών ως δυο µέσα για τη δηµιουργία µιας καλής σχέσης µεταξύ της επιχείρησης και 

των συµµέτοχων.  

 Ως προς τον εσωτερικό έλεγχο υποστήριξε ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο µέσα σε 

µια επιχείρηση έχοντας αρµοδιότητες ελεγκτικές και συµβουλευτικές, στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

ένα µέσο εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης και διαφάνειας για τους απολογισµούς 

εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης, που στη συνέχεια θα ελεγχθούν και θα 

πιστοποιηθούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

 

    Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική επιτυχία µε βάση τα πέντε συστατικά 

στοιχεία αυτού αποτέλεσε το αντικείµενο της µελέτης των Karagiorgos, Drogalas και 

                                                 
58 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Evaggelos Gotzamanis & Ioannis Tampakoudis, «Internal Auditing 
as an Effective Tool for Corporate Governance», Journal of Business Management, Vol 2. No1, January-June 
2010 
59 Κωνσταντίνος Κουκλέλης, «Η Συµβολή του Εξωτερικού και Εσωτερικού ελέγχου στην Αξιόπιστη 
Πληροφόρηση και στη ∆ιαµόρφωση ∆ιάφανων Εταιρικών ∆ιαδικασιών», Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό 
Επιµελητήριο, Εκδήλωση µε θέµα: Εταιρική ∆ιακυβέρνηση Εργαλείο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Αθήνα 
Ιούνιος 2010 
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Giovanis (2011)60. Η έρευνα τους επικεντρώθηκε στον κλάδο των ξενοδοχείων και εξέτασε 

την αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και της 

απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

     Τα  πέντε συστατικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που εξετάστηκαν ήταν το 

περιβάλλον του ελέγχου (που αξιολογήθηκε ως το σηµαντικότερο από τα πέντε), η εκτίµηση 

των κινδύνων, οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου, η επικοινωνία και πληροφόρηση καθώς 

και η παρακολούθηση του συστήµατος.  

    Η έρευνα τους κατέληξε στο συµπέρασµα πως όλα τα παραπάνω συστατικά στοιχεία 

που συνθέτουν τον  εσωτερικό έλεγχο είναι ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική 

λειτουργία και, κατά συνέπεια, για την επιβίωση και επιτυχία των ελληνικών ξενοδοχείων και 

της ελληνικής ξενοδοχειακής βιοµηχανίας που αποτελεί το βασικό παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.  

 

     Τη σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στις σύγχρονες οικονοµικές µονάδες εξετάζουν 

οι ∆ρογαλάς, Γκούµας, Κεσίση και Μαλλιαρίδου (2011)61. Σύµφωνα µε αυτούς, οι εταιρίες 

δραστηριοποιούνται σε ένα ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου για την εξασφάλιση της 

επιβίωσης τους και της περαιτέρω ανάπτυξης τους είναι αναγκαίος ο εσωτερικός έλεγχος, 

προσθέτοντας αξία και αποτελώντας πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

      ∆ιαπιστώθηκε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν σε ικανοποιητικό βαθµό το 

σύγχρονο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος συµβάλλει στην αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών της διοίκησης, στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των 

δραστηριοτήτων τους, στην αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων τους, 

στην αποτροπή του ενδεχόµενου των παραλήψεων, λαθών και ατασθαλιών, στην ενίσχυση 

των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, στη βελτίωση της στρατηγικής τους.  

 

     Οι  Pantelidis, Drogalas, Ioannidou και Kesisi (2011)62 συνόψισαν τα συµπεράσµατα 

µελετών στην Ευρώπη και την Ελλάδα ως προς τον ρόλο και την αποτελεσµατικότητα της 

διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου και διερεύνησαν τον τρόπο που ο εσωτερικός έλεγχος 

ασκείται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν τα βασικά επιστηµονικά 
                                                 
60 Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Nikolaos Giovanis, «Evaluation of the effectiveness of internal 
audit in Greek hotel business», International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 4, Iss. 1, 
2011, pp. 19-34  
61 Γεώργιος ∆ρογαλάς, Σπύρος Γκούµας, Ευανθία Κεσίση, Όλγα Μαλλιαρίδου, «Αποτύπωση του Σύγχρονου 
Ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου», Επιστηµονική Επετηρίδα, 2011 
62 Panagiotis Pantelidis, George Drogalas, Euaggelia Ioannidou, Evanthia Kesisi , «Major Studies of Internal 
Auditing: Greece in Conjunction with Europe», New Horizons in Industry, Business and Education 
(NHIBE2011), Chios, Greece, Conference Proceedings, 2011 
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ενδιαφέροντα σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα και την  αλληλεπίδραση µε τις 

µελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ευρώπη. 

      Ως βασικό συµπέρασµα της έρευνας αποτελούν οι απόψεις ότι από τη µία πλευρά 

υπάρχει σύζευξη των ερευνητικών αντικειµένων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχουν 

τεράστια περιθώρια διεύρυνσης των ερευνητικών προσπαθειών.  

 

   Οι Kontogeorgis και Filos (2012)63 εξέτασαν τη λειτουργία και σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα, αναλύοντας τον ορισµό τόσο της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου όσο και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. ∆ίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα και του Κώδικα 

∆εοντολογίας για την ανάπτυξη του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελεγκτή. 

      Η εφαρµογή των αρχών των ∆ιεθνών Προτύπων από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης.  

 

  Οι Koutoupis και Bekiaris (2012)64 παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της έρευνας τους 

ως προς την επίδραση της οικονοµικής ύφεσης στο επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. 

Συµπέραναν ότι ως αποτέλεσµα των πολιτικών µείωσης του προσωπικού, η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να αλλάξει ρόλο µέσα σε µια οικονοµική οντότητα. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αντιµετωπίσουν τη συρρίκνωση αυτή είτε ως ευκαιρία είτε 

ως απειλή.  

    Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέες διαδικασίες έχουν λάβει υπόψη τις εκτιµήσεις 

του εσωτερικού ελέγχου και οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν µε τον πλέον 

οικονοµικό, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να 

έχουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες συρρίκνωσης, προκειµένου να αποφευχθούν ελλείψεις, 

καθώς και ενσωµατωθούν οι αλλαγές στα εταιρικά σχέδια, προτείνοντας τις αναγκαίες 

εσωτερικές δικλείδες στο νέο εταιρικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε.  

 

                                                 
63 Georgios K. Kontogeorgis, John Filos, «The Implementation of Internal Auditing in Greece», Social Science 
Research Network, Working Papers Series, December 2012 
64 Andreas G. Koutoupis, Michail Bekiaris, «Effect of Financial Crisis in the Internal Audit Profession in 
Greece», 10th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance», April 2012 
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    Ανάλογα και πιο αναλυτικά, οι Bekiaris, Efthymiou και Koutoupis (2013)65 

παρουσίασαν τα συµπεράσµατα τους ως προς το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και την 

επίδραση της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης για αυτόν. ∆ιαπιστώθηκε πως οι εσωτερικοί 

ελεγκτές έχουν να αντιµετωπίσουν πολλές προκλήσεις µέσα στο τρέχον οικονοµικό 

περιβάλλον, παρά την αντίληψη πως, στο πλαίσιο των ολοένα αυξηµένων µειώσεων των 

δαπανών των οικονοµικών οντοτήτων προκειµένου να επιβιώσουν, ο εσωτερικός έλεγχος 

θεωρείται ως περιττό βάρος. 

      Οι οικονοµικές συνθήκες απαιτούν µια πιο αποτελεσµατική µορφή της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ο πρωταρχικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στο σηµερινό περιβάλλον 

εστιάζεται στον εντοπισµό πιθανών απατών και εκτίµηση των κρίσιµων κινδύνων καθώς και 

την ενασχόληση µε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων.   

      Καθώς η οικονοµική κρίση επηρεάζει όλο και περισσότερο τις οικονοµικές 

δραστηριότητες, ο βασικός στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι να αναζητήσει 

και να βρει τρόπους για να προσθέσει αξία στην επιχείρηση, µέσω της δηµιουργίας 

ολοκληρωµένων διαδικασιών διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου ή της αύξησης των 

υφιστάµενων διαδικασιών σε ολόκληρη την οικονοµική οντότητα.  

  

    Οι Lemonakis, Voulgaris, Sifakis και Zopounidis (2013)66 ασχολήθηκαν µε τον ρόλο 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια επιχείρηση και επικεντρώθηκαν στην έρευνα 

τους αυτή στην εξέταση 28 ξενοδοχείων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο 

αυτό συµβάλλει στη µείωση του κόστους λειτουργίας και στη βελτίωση της ποιότητας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών.  

     Οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος και οι εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας αποτελούν βασικές λειτουργίες µέσα σε µια επιχείρηση και ιδιαίτερα στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, συµβάλλοντας τόσο στην καλή φήµη όσο και την αποτελεσµατικότητα 

ενός ξενοδοχείου. ∆ιαπιστώθηκε µια σηµαντική σχέση µεταξύ του µεγέθους ενός 

ξενοδοχείου και της αποτελεσµατικότητας και του µεγέθους του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Τα µεγάλα ξενοδοχεία µε καλά οργανωµένο τµήµα εσωτερικού ελέγχου βρέθηκαν 

να αντιµετωπίζουν µικρότερο κίνδυνο από την άποψη των ψευδών στοιχείων και τη µη 

συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανόνες και νοµοθεσία σε σχέση µε τα µικρότερα.  

                                                 
65 Michalis Bekiaris, Thanasis Efthymiou, Andreas G. Koutoupis, «Economic Crisis Impact on Corporate 
Governance and Internal Audit: The Case of Greece», Corporate Ownership & Control / Volume 11, Issue 1, 
2013, pp.65-74 
66 Christos Lemonakis, Fotini Voulgaris, Emmanuel Sifakis, Constantin Zopounidis, «Effective Organisation and 
Operation Characteristics of Internal Audit Departments (IAD) in Greek Hotel Units (HUs): an Empirical 
Perspective», International Journal of Business Performance Management, vol. 14, issue 3, 2013,  pp 221-244 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

3.1 Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Οι σηµαντικές αλλαγές που παρατηρούνταν στον επιχειρηµατικό κόσµο και χαρακτηρίζονταν 

από τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την ανάγκη τους για άντληση 

σηµαντικών κεφαλαίων οδήγησαν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην λήψη µέτρων για την 

προστασία των επενδυόµενων κεφαλαίων. 

 Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών καθώς και ο υψηλός κίνδυνος 

σφαλµάτων δηµιούργησαν την ανάγκη και το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου µέσα στα 

πιστωτικά ιδρύµατα. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να διαθέτει όλους εκείνους  τους 

αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 

και απρόσκοπτη λειτουργία του και να λαµβάνει ειδική µέριµνα για την καθιέρωση 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος, που περιλαµβάνει το 

οργανόγραµµα και τις διαδικασίες λειτουργίας του. Μεταξύ των άλλων προβλέπεται η 

εφαρµογή κατάλληλων µέτρων και µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διατηρείται η 

τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
67.  

 Μέσω αυτών των ελεγκτικών µηχανισµών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της 

χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, η διαφάνεια των συναλλαγών, η ενίσχυση του 

ανταγωνισµού καθώς και η κάλυψη των τραπεζών έναντι κάθε µορφής κινδύνου που 

αναλαµβάνουν. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο, έτσι 

ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των πελατών τους και να διασφαλίζεται η εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς
68. 

                                                 
67 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 138-140 
68 Παναγιώτης Κυριακόπουλος, «Ρυθµίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί Εσωτερικού Ελέγχου, ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης των Πιστωτικών και Χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων», ∆ελτίο 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , Α’ Τρίµηνο 2006, σελ. 17-22 
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3.2 Εσωτερικός Έλεγχος – Κανόνες Επιτροπής Βασιλείας 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου παίζει έναν κρίσιµο ρόλο στην συνεχή διατήρηση και 

την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, των συστηµάτων 

διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης καθώς και στις διαδικασίες-περιοχές στις οποίες οι 

εποπτικές αρχές έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να αναπτύξει µια ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη άποψη για τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζει η τράπεζα µε βάση την πρόσβασή του σε όλα τα τραπεζικά αρχεία και 

δεδοµένα, τις έρευνες του και την επαγγελµατική του ικανότητα. Η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητά τις απόψεις, τις διαπιστώσεις και 

τα συµπεράσµατα  άµεσα µε την Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, βοηθώντας 

µε αυτόν τον τρόπο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να επιβλέπει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

        Στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η επίβλεψη τους ρυθµίζεται από 

τους τρεις κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, που πήραν το όνοµα τους από την οµώνυµη 

πόλη της Ελβετίας. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απαιτούν την θέσπιση αρχών που θα:  α) δίνουν έµφαση στα 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και τις µεθόδους διοίκησης που αναπτύσσουν οι τράπεζες, β) 

ενισχύουν την διαδικασία εποπτείας τους και γ) διασφαλίζουν την πειθαρχία µέσω της 

αγοράς.  

    Η ύπαρξη επαρκών και αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 

παράλληλα µε το σαφώς καθορισµένο πλαίσιο εποπτείας αποτελούν τις βασικές αρχές 

εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυµάτων
69.  

     Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ δηµιουργούν ένα πλαίσιο σχετικά µε τον κανονισµό 

λειτουργίας των  χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και συνδέονται µε τον εσωτερικό έλεγχο 

αυτών. Στόχος των ρυθµίσεων αυτών αποτελεί η θωράκιση των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων από ενδεχόµενους λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, έχοντας ως 

επίκεντρο την κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυµάτων. Η συµφωνία αυτή βασίζεται σε τρεις 

πυλώνες: 

                                                 
69 Ιωάννης Πάσχας, «O ρόλος των εποπτικών αρχών και η αναγκαιότητα λειτουργίας επαρκών συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου», ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Β’-Γ’ Τρίµηνο 2001, σελ. 61-66 
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� ο πρώτος πυλώνας καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας που 

απαιτείται για την αντιµετώπιση των κινδύνων ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, 

ποσοτικοποιώντας τον κίνδυνο και την συνεπακόλουθη κεφαλαιακή επάρκεια 

� ο δεύτερος πυλώνας καθορίζει τα εργαλεία για την διασφάλιση των στόχων του 

πρώτου πυλώνα καθώς και το πλαίσιο για τον καθορισµό των µέσων 

παρακολούθησης των µεθόδων που εφαρµόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων 

� ο τρίτος πυλώνας δηµιουργεί ένα πλέγµα κανονιστικών διατάξεων για την ορθή και 

ολοκληρωµένη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων των δύο πρώτων πυλώνων. 

        Μέσω της συµφωνίας αυτής, η Επιτροπή επιδίωξε να θωρακίσει τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου, αναγνωρίζοντας τις βασικές αρχές για την αποτελεσµατική επιτροπεία 

και επίβλεψη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε αυτές, οι τράπεζες οφείλουν να 

έχουν µια µέθοδο αξιολόγησης της εκτιµώµενης κεφαλαιακής επάρκειας τους σε σχέση µε το 

επίπεδο κινδύνου που εµφανίζουν, καθώς και µια στρατηγική προκειµένου να διατηρήσουν 

σταθερά τα κεφαλαιακά τους επίπεδα.  

     Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να µπορούν να αποδείξουν πως οι 

κεφαλαιακοί στόχοι που έχουν εκτιµηθεί είναι ορθά δοµηµένοι και εµφανίζουν συνάφεια µε 

τη λειτουργία της τράπεζας και την εκτιµώµενη έκθεση στον κίνδυνο. Η ορθή αξιολόγηση 

των κεφαλαίων απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, που 

υιοθετείται από την διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος και διασφαλίζει την αξιοπιστία 

ολόκληρου του συστήµατος διοίκησης και την ορθή αξιολόγηση των εκτιµώµενων µεγεθών.   

     Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει στα πιστωτικά ιδρύµατα την βεβαιότητα πως οι 

πρακτικές τους για την διαχείριση των κινδύνων και της φερεγγυότητας είναι 

αποτελεσµατικές στον σχεδιασµό και την εφαρµογή τους. Με βάση την Συµφωνία της 

Βασιλείας ΙΙ, ο εσωτερικός έλεγχος αντιµετωπίζεται ως ο καλύτερος ενδιάµεσος ανάµεσα στα 

εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη.  

    Ως αποτέλεσµα της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Συµφωνία της Βασιλείας 

ΙΙΙ, αποτελεί τη νέα προσπάθεια για τον καθορισµό του πλαισίου για την εκτίµηση του 

απαιτούµενου επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας, δεδοµένων των διάφορων κινδύνων που 

αντιµετωπίζει κάθε πιστωτικό ίδρυµα, µε στόχο την ενίσχυση και διασφάλιση της τραπεζικής 

ρευστότητας καθώς και την απαραίτητη µόχλευση τους.  

       Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση ενός 

ορθού ρυθµιστικού πλαισίου για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, την ποσοτικοποίηση του 

κινδύνου και την εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Η αξιολόγηση των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου είναι αναγκαία, όπως και η αξιολόγηση των συστηµάτων εκτίµησης του 
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κινδύνου
70. Η ύπαρξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ελέγχου αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα για την οµαλή λειτουργία των τραπεζών.    

 

  

3.3 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Τραπεζών 

 

Κάθε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτει άρτιο και 

αποτελεσµατικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, που θα περιλαµβάνει σαφή οργανωτική 

διάρθρωση µε ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές 

διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους 

οποίους αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού 

ελέγχου, περιλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών
71.  

    Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει σκόπιµο και αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύµατα να 

υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, που στηρίζουν 

σηµαντικά την άσκηση εποπτείας.   Τα θέµατα οργάνωσης του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου αναφέρονται και πρέπει να ενσωµατώνονται και να προσαρµόζονται και στη 

γενικότερη στρατηγική σε επίπεδο οµίλου επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.   

 Τα ισχυρά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έχουν εδώ και καιρό θεωρηθεί ως 

ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για τις τράπεζες λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα τους σε απάτη 

και της σχέσης ανάµεσα στα πληροφοριακά συστήµατα και τα χρήµατα
72. 

    Σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ενός 

πιστωτικού ιδρύµατος αποτελεί το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που 

καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του και συντελεί στην αποτελεσµατική και 

ασφαλή λειτουργία του, έχοντας ως στόχο:  

� τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των 

διαθέσιµων πόρων 

� την αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαµβάνονται, 

συµπεριλαµβανοµένου και του πιστωτικού κινδύνου 

                                                 
70 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 154-158 
71 Ν.3601/07, «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων 
των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 
178 Α/1-8-2007 
72 Theofanis Karagiorgos,  George Drogalas, Alexandra Dimou, «Effectiveness of internal control system in the 
Greek Bank Sector», The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 6(2), 2008 
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� την διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που είναι απαραίτητα για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος και την κατάρτιση 

αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων 

� τη συµµόρφωση µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων 

δεοντολογίας και  

� την πρόληψη και την αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα έχουν 

πιθανή συνέπεια να θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα του πιστωτικού 

ιδρύµατος, των µετόχων και των συναλλασσοµένων µε αυτό 

� την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

       Συνολικά, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών πρέπει να περιλαµβάνει: α) 

τον καθορισµό των πολιτικών της τράπεζας και την ύπαρξη κατάλληλου οργανωτικού 

σχήµατος, β) την καθιέρωση και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών για την εκτέλεση 

των εργασιών της και τη δηµιουργία κατάλληλων επιπέδων ευθυνών, όπου ενσωµατώνονται 

τα κατάλληλα µέτρα ελέγχου, γ) τη δηµιουργία κατάλληλων συστηµάτων προϋπολογισµού 

και απολογισµών, δ) την αποτελεσµατική διοικητική πληροφόρηση, ε) τον έλεγχο των 

συστηµάτων πληροφορικής και στ) τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών 

συστηµάτων
73. 

      Η διοίκηση ενός πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει να µεριµνήσει ώστε να διαµορφωθεί 

ένα εσωτερικό περιβάλλον, όπου αναγνωρίζεται και εκτιµάται η σηµασία της ελεγκτικής 

διαδικασίας και εξασφαλίζεται η εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες 

του, αφού πρώτα έχουν προηγηθεί ο προσδιορισµός αντικειµενικών επιχειρηµατικών στόχων 

και πολιτικών σχετικά µε τα όρια, το είδος και το ύψος των κινδύνων καθώς και η δηµιουργία 

εφικτών επιχειρηµατικών προγραµµάτων δράσης και προϋπολογισµών
74.  

       Κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει καταγεγραµµένη και τεκµηριωµένη Επιχειρησιακή 

Στρατηγική που αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στις θεµατικές που προβλέπονται στην Πράξη 

αυτή και έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός 

έτους και σαφείς στόχους, τόσο για το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα όσο και για τον όµιλο του 

οποίου είναι επικεφαλής.  

                                                 
73 Αναστάσιος Κουµπλής, «Πολιτικές για Αποτελεσµατικό Εσωτερικό Έλεγχο και ∆ιαχείριση Κινδύνων στο 
Σύγχρονο Τραπεζικό Σύστηµα», www.epistimonikomarketing.gr, Ιούνιος 2006 
74 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 140-142 
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    Προκειµένου να είναι σε θέση να επιτύχει τους παραπάνω στόχους του, το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένο και λεπτοµερώς 

καταγεγραµµένο ως προς τα σηµεία ελέγχου και τις διαδικασίες, καλύπτοντας όλες τις 

επιχειρηµατικές και επενδυτικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές του ελεγχόµενου 

πιστωτικού ιδρύµατος. ∆εδοµένων των συνθηκών, για να είναι αποτελεσµατικό αυτό οφείλει  

να είναι προσαρµοσµένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του πιστωτικού 

ιδρύµατος, όπως είναι το εύρος, ο όγκος, οι κίνδυνοι και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

και εργασιών του ιδρύµατος, του οµίλου συνολικά καθώς και των θυγατρικών, καθώς και οι 

ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και να αξιολογείται τακτικά η 

επάρκεια του.  

       Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και επάρκειας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου απαιτείται για κάθε δραστηριότητα αναλυτική περιγραφή 

και σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ορίων ευθύνης κάθε εµπλεκόµενης 

υπηρεσιακής µονάδας και επιτροπής, καθώς και αντίστοιχες διαδικασίες εξουσιοδότησης. Το 

πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να ρυθµίζει επαρκώς τα θέµατα που σχετίζονται µε το προσωπικό,  

τον διαχωρισµό καθηκόντων, τη σύγκρουση συµφερόντων, τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται για συναλλαγές προσώπων που έχουν ειδικές σχέσεις µε το πιστωτικό ίδρυµα, 

την υποστήριξη συγκεκριµένων λογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων, τις 

υποχρεώσεις που ακολουθούνται για την διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες καθώς και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τόσο των ελεγκτικών οργάνων 

από τις ελεγχόµενες δραστηριότητες και τους λειτουργούς τους όσο και της διαχείρισης 

κινδύνων από δραστηριότητες ανάληψης κινδύνων και τους λειτουργούς τους
75.  

 

  

3.4  Όργανα ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ανάλογα µε το µέγεθος του πιστωτικού ιδρύµατος και την πολυπλοκότητα των εργασιών του, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε Επιτροπές αρµοδιότητες σχετικά µε το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Για λόγους ισότητας των όρων ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυµάτων προβλέπεται υποχρεωτικά η σύσταση:  

                                                 
75 Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών 
ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.» 
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� Επιτροπής Ελέγχου είτε στην περίπτωση εισηγµένων πιστωτικών ιδρυµάτων, είτε 

εφόσον διατηρούν θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό είτε εφόσον 

το ενεργητικό τους υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ. Το έργο της Επιτροπής αυτής που 

αποτελείται υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆Σ, 

περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε ατοµική 

βάση και σε επίπεδο οµίλου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, την παροχή διαβεβαίωσης ότι 

εφαρµόζονται πλήρως οι νόµοι και οι κανονισµοί, την επίβλεψη του εξωτερικού 

ελέγχου που διενεργείται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και την διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας τους, την διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καθώς και την αξιολόγηση του 

έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 

� Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων εφόσον πρόκειται για πιστωτικό ίδρυµα που είτε 

είναι εισηγµένο σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, είτε διατηρεί θυγατρικές 

εταιρίες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό, είτε το ενεργητικό του υπερβαίνει τα 10 

δις. ευρώ. Κατ’ εξαίρεση και παρά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών, ένα 

πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να µην διατηρεί Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων εφόσον 

έχει µεταβιβάσει τις αρµοδιότητες της  Επιτροπής τουλάχιστον σε ένα εκτελεστικό και 

ένα µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα 

διαχείρισης κινδύνων ή τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται σε επίπεδο οµίλου από 

αντίστοιχη Επιτροπή και καλύπτουν και το πιστωτικό ίδρυµα. Οι κύριες αρµοδιότητες 

της Επιτροπής περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση της στρατηγικής ανάληψης πάσης 

µορφής κινδύνων, την µέριµνα για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης 

κινδύνων και την ενσωµάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηµατικών 

αποφάσεων, τον καθορισµό των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των 

κινδύνων και την ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως προς τους 

σηµαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυµα
76.  

 

 

 

                                                 
76 Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών 
ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.» 
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3.5  Υπηρεσιακές Μονάδες  

 

3.5.1 Γενικά  

 

Από την Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπεται επίσης και η 

λειτουργία τριών υπηρεσιακών µονάδων: α) της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, β) της 

Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων και γ) υπό προϋποθέσεις της Μονάδας Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης.  

    Οι µονάδες αυτές είναι διοικητικά ανεξάρτητες από τις µονάδες µε εκτελεστικές 

αρµοδιότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση ή 

λογιστικοποίηση των συναλλαγών και έχουν υποχρέωση αναφοράς. Η Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης και η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων αναφέρονται ως προς τα θέµατα 

αρµοδιότητάς τους, στο ∆.Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στη ∆ιοίκηση. Οι επικεφαλείς 

των µονάδων αυτών ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων αντίστοιχα, όπου υπάρχει) και 

η τοποθέτησή τους όπως και η τυχόν αντικατάστασής τους γνωστοποιούνται στην Τράπεζα 

της Ελλάδος. Από την άλλη, η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης υπάγεται στην ∆ιοίκηση 

και υποβάλλει ετήσιες τουλάχιστον αναφορές για θέµατα της αρµοδιότητάς της και στο ∆.Σ.  

      Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα τους, οι τρεις αυτές µονάδες 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τις µονάδες, τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής και οφείλουν να διαθέτουν το 

αναγκαίο επιστηµονικά καταρτισµένο και επαγγελµατικό έµπειρο και επαρκές προσωπικό.  

 

 

3.5.2 Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης  

 

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης αποτελεί την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Αποτελεί µια ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει στην επίτευξη των στόχων του µέσω µιας 

συστηµατικής και πειθαρχηµένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση των 

διαδικασιών. 
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      Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης αποτελεί εκείνη την υπηρεσιακή µονάδα που 

έχει ως αποστολή την διενέργεια ελέγχων έτσι ώστε να διαµορφωθεί αντικειµενική, 

ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου τόσο σε επίπεδο πιστωτικού ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο 

οµίλου του. Οφείλει να ελέγχει και να αξιολογεί το υφιστάµενο πλαίσιο πρακτικών, 

πολιτικών και διαδικασιών που διέπει την οργάνωση και την λειτουργία του οµίλου ως προς 

την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, της αποτελεσµατικής και αποδοτικής 

παραγωγικής λειτουργίας του, της παραγωγής αξιόπιστης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα και της συµµόρφωσης µε το ισχύον 

κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο
77.  

      Επιπλέον, η µονάδα αυτή διενεργεί ειδικούς ελέγχους στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη των συµφερόντων του πιστωτικού ιδρύµατος ή των εταιριών 

του οµίλου, έτσι ώστε να εξεταστεί διεξοδικά το θέµα και να προσδιοριστεί η έκταση της 

τυχόν ζηµίας. Μεταξύ των άλλων, φροντίζει επίσης για την αξιολόγηση, µέσω 

διενεργηθέντων ελέγχων, του βαθµού εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, την αξιολόγηση του έργου των τοµέων εσωτερικού 

ελέγχου και την επιβεβαίωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος της πληρότητας και 

εγκυρότητας των διαδικασιών αυτών.  

    Με βάση τις διαπιστώσεις της, η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης υποβάλλει  

προτάσεις για τη θεραπεία τυχόν αδυναµιών που εντοπίζονται στο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, ή και τη βελτίωση των υφιστάµενων, διαδικασιών και πρακτικών, προκειµένου να 

επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του συστήµατος. Η µονάδα οφείλει να παρακολουθεί την 

εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών µέτρων από τις ελεγχόµενες µονάδες 

του πιστωτικού ιδρύµατος και τις εταιρίες του οµίλου, για την επαρκή αντιµετώπιση των 

αδυναµιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως 

ελέγχων.  

      Η επίτευξη των στόχων της µονάδας προϋποθέτει την ύπαρξη λεπτοµερών και 

καταγεγραµµένων ελεγκτικών στόχων, προγραµµάτων, διαδικασιών ελέγχου, κατάλληλης 

µεθοδολογίας διενέργειας ελέγχων καθώς και µηχανισµών ελέγχου συµµόρφωσης ως προς τις 

                                                 
77 Γεώργιος  Ι. Πάσχας, «Κατευθύνσεις και προοπτικές που τίθενται για τις Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης 
των πιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο της Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006», ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , Α’ 
Τρίµηνο 2006, σελ. 33-38 
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υποδείξεις των ελέγχων καθώς και ενηµέρωσης της διοίκησης ως προς την εφαρµογή των 

απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών
78.  

 

  

3.5.3 Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 

Η Μονάδα ∆ιαχείρισης των Κινδύνων αποτελεί την δεύτερη υπηρεσιακή µονάδα που 

λειτουργεί υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύµατα και η οποία υπόκειται στον έλεγχο της 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος.  

    Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυµα είναι:  

� ο πιστωτικός κίνδυνος που αναφέρεται στην πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων 

από τους χρηµατοδοτούµενους πελάτες 

� ο κίνδυνος ρευστότητας που αφορά την πιθανή αδυναµία του πιστωτικού ιδρύµατος 

να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις 

� ο κίνδυνος της αγοράς, που απορρέει από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

� ο λειτουργικός κίνδυνος, που µπορεί να προκύψει ως συνέπεια είτε της 

αναποτελεσµατικότητας των εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων, είτε 

εξωτερικών παραγόντων είτε ανθρώπινου παράγοντα
79. 

     Η Μονάδα ∆ιαχείρισης των Κινδύνων ευθύνεται για το σχεδιασµό, την εξειδίκευση 

και την υλοποίηση της πολιτικής σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής 

επάρκειας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελώντας µια 

γραµµή άµυνας. Στην µονάδα αυτή ανατίθεται ο ρόλος της συγκεντρωτικής απεικόνισης της 

εκτίµησης της συνολικής έκθεσης του πιστωτικού ιδρύµατος στους κινδύνους, ώστε να είναι 

εφικτή η σύγκριση της πορείας των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος σε σχέση µε το πλαίσιο 

της στρατηγικής που καθορίστηκε σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιοίκησης. 

     Είναι υπεύθυνη για την χρησιµοποίηση των κατάλληλων µεθόδων διαχείρισης των 

επενδυτικών κινδύνων, τον προσδιορισµό των κριτηρίων εντοπισµού των επιχειρηµατικών 

κινδύνων, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των συστηµάτων αναγνώρισης, µέτρησης και 

παρακολούθησης των επιχειρηµατικών κινδύνων, την διενέργεια δοκιµών προσοµοίωσης για 

                                                 
78 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 145-146 
79 Αναστάσιος Κουµπλής, «Πολιτικές για Αποτελεσµατικό Εσωτερικό Έλεγχο και ∆ιαχείριση Κινδύνων στο 
Σύγχρονο Τραπεζικό Σύστηµα», www.epistimonikomarketing.gr, Ιούνιος 2006 



 57

την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης και τον προσδιορισµό των αναγκαίων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων
80.  

 

 

3.5.4 Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης  

 

 

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης συστήνεται σε ένα πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον είναι 

εισηγµένο σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ή διατηρεί θυγατρικές εταιρίες ή 

υποκαταστήµατα στο εξωτερικό ή το σύνολο των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων του 

ενεργητικού του υπερβαίνει το ποσό των 10 δις ευρώ και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας 

Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών 

της κανονιστικής συµµόρφωσης. Το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο.  

    Το έργο της µονάδας αυτής περιλαµβάνει τη θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων 

διαδικασιών και την εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράµµατος µε στόχο την επίτευξη 

πλήρους και διαρκούς συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος προς το εκάστοτε ισχύον 

ρυθµιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος, που 

µπορεί να προκύψουν από την επιχειρησιακή δραστηριότητα  έτσι ώστε να είναι εφικτή ανά 

πάση στιγµή µια πλήρης εικόνα για το βαθµό επίτευξης του στόχου αυτού. Η µονάδα αυτή 

συντονίζει επιπλέον το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συµµόρφωσης των καταστηµάτων 

εξωτερικού του πιστωτικού ιδρύµατος και των θυγατρικών εταιριών εσωτερικού και 

εξωτερικού, ώστε όλες οι µονάδες να συµµορφώνονται πλήρως µε τις ισχύουσες διατάξεις
81. 

     Το αντικείµενο του έργου της κανονιστικής συµµόρφωσης εκτείνεται σύµφωνα µε τις 

διεθνείς πρακτικές σε όλο το εύρος των ισχυουσών διατάξεων και πρακτικών που διέπουν τη 

λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης αποσκοπεί :  

� στην ταυτοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση του κινδύνου του πιστωτικού 

ιδρύµατος και του Οµίλου από τη µη συµµόρφωση προς το εκάστοτε κανονιστικό 

πλαίσιο 

                                                 
80 Αντώνης ∆ραγγιώτης, «Θέµατα πρακτικής εφαρµογής σε ότι αφορά τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων  µε 
αναφορά στην Π∆/ΤΕ 2577/2006», ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , Α’ Τρίµηνο 2006, σελ. 57-62 
81 Πράξη ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών 
ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.» 
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� στη διασφάλιση του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιριών του οµίλου στο εκάστοτε 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

� στην έγκαιρη ενηµέρωση της διοίκησης για περιπτώσεις σηµαντικής παράβασης του 

κανονιστικού πλαισίου 

� στην έγκαιρη ενηµέρωση της διοίκησης ως προς τις επικείµενες εξελίξεις στο 

κανονιστικό πλαίσιο µε στόχο την εκτίµηση των επιπτώσεων των αλλαγών αυτών στο 

πιστωτικό ίδρυµα και τον όµιλο 82. 

      Η δυνατότητα συµµόρφωσης µε το κανονιστικό πλαίσιο και η αντιµετώπιση των 

ρυθµιστικών εξελίξεων µπορούν να αποτελέσουν πηγή νέων ευκαιριών και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, προσδίδοντας κύρος και αποτελώντας το θεµελιώδη λίθο της ηθικής 

εταιρικής συµπεριφοράς. ∆ιαφορετικά, η αδυναµία συµµόρφωσης µε το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο κανονιστικό πλαίσιο µπορεί να επιδράσει αρνητικά στη φήµη των 

πιστωτικών ιδρυµάτων ή να προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων
83. 

  
 
 
 
 
    
  
 
       
 
   
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, «Το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και 
των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων: 
µια συστηµατική επισκόπηση», ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , Α’ Τρίµηνο 2006, σελ. 23-32 
83 Γεράσιµος Μανωλάκενας, «Η λειτουργία της κανονιστικής συµµορφώσεως στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  
και η εµπειρία της Alpha Bank», ∆ελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , Α’ Τρίµηνο 2006, σελ. 39-48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

4.1  Γενικά Στοιχεία 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί έναν όµιλο εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε 

παρουσία στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η έναρξη της ιστορίας της 

εντοπίζεται το 1916, αλλά η σύγχρονη πορεία της ξεκίνησε µε την ιδιωτικοποίησή της στα 

τέλη του 1991. 

     Τα τελευταία χρόνια,  µέσω της οργανικής ανάπτυξης της, αλλά και µιας σειράς 

εξαγορών, έχει καταφέρει να εξελιχθεί στη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, 

διαδραµατίζοντας ηγετικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, 

ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει την παρουσία της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

    Συνολικά, ο Όµιλος διατηρεί 1.037 καταστήµατα στην Ελλάδα και αλλά 412 στο 

εξωτερικό και συγκεκριµένα σε 9 άλλες χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, 

Ουκρανία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ην. Βασίλειο και Γερµανία), εκ των οποίων 5 µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απασχολεί 16.558 εργαζοµένους στην Ελλάδα και 5.952 στο 

εξωτερικό.  

       Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Οµίλου καλύπτουν όλο το φάσµα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της αγοράς, δίνοντας έµφαση 

στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων µεσαίου και µικρού µεγέθους, καθώς και ιδιωτών. 

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής, η τράπεζα επεκτείνεται συνεχώς σε 

αναπτυσσόµενους τοµείς, όπως αυτοί της αγροτικής τραπεζικής, της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και της πράσινης τραπεζικής, διαβλέποντας τις προοπτικές και τη δυναµική τους 

τα επόµενα χρόνια. 

    Ο Όµιλος Πειραιώς είναι ο µεγαλύτερος σε όρους ενεργητικού, δανείων και 

καταθέσεων στην Ελλάδα διαδραµατίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών και πιστοδοτήσεων σε µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις, µε ετήσιο κύκλο εργασιών 

από 2,5 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ.  Η πλειονότητα των τραπεζικών εργασιών παρέχεται 

στην ελληνική αγορά και περιλαµβάνει λιανική, εµπορική και επενδυτική τραπεζική, καθώς 

και διαχείριση κεφαλαίων.  
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     Η δραστηριότητα της επιχείρησης παρουσιάζει ευρεία διασπορά στους διάφορους 

κλάδους της οικονοµίας, ενώ η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι σε σηµαντικό βαθµό 

καλυµµένη µε καλύµµατα και εξασφαλίσεις
84. 

 

   

4.2  Οργανωτική ∆ιάρθρωση  

 

Η οργανωτική δοµή της Τράπεζας Πειραιώς βασίζεται στις αρχές του θεσµικού πλαισίου που 

διέπει την λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας. Η εταιρία δίνει έµφαση στο 

σχεδιασµό σαφούς οργανωτικής διάρθρωσης, µε ευκρινείς και συνεπείς γραµµές ευθύνης και 

σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων.  

     Η διάρθρωση της εταιρίας βασίζεται στη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών 

διεξαγωγής των εργασιών και δραστηριοτήτων της εταιρίας καθώς και µηχανισµών ελέγχου, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται:  

� ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων διαπραγµάτευσης, διακανονισµού και 

λογιστικοποίησης των συναλλαγών 

� η ανεξαρτησία µεταξύ των δραστηριοτήτων ανάληψης κινδύνων, της διαχείρισης 

κινδύνων και των λειτουργιών ελέγχου 

� ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων που αφορούν τη φύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας ή των πελατών της από τις προηγούµενες δραστηριότητες 

� η ανεξαρτησία των ελεγκτικών οργάνων από τις ελεγχόµενες δραστηριότητες 

   Συνολικά, η οργανωτική διάρθρωση των λειτουργιών της τράπεζας βασίζεται : 

� στην άµεση ή έµµεση εµπλοκή δύο τουλάχιστον λειτουργών της σε κάθε 

δραστηριότητα ή ελεγκτική λειτουργία 

� στη συµµετοχή των αρµόδιων οργάνων των Τοµέων Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου και 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου καθώς και της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης στο σχεδιασµό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια λήψης 

των σχετικών επιχειρηµατικών αποφάσεων 

� στη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση 

αναφορών προς την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά µε σοβαρές παρατυπίες ή αξιόποινες 

πράξεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του προσωπικού 

                                                 
84 Τράπεζα Πειραιώς, «Ετήσια Έκθεση 2013», www.piraeusbankgroup.com, Αύγουστος 2014 
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� στη θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων για την φυσική και ηλεκτρονική πρόσβαση του 

προσωπικού σε αρχεία και εµπιστευτικές πληροφορίες. 

    Μέρος της οργανωτικής δοµής της τράπεζας αποτελούν και οι Επιτροπές του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθώς η εταιρία πληροί τα κριτήρια που θέτει το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο, είναι υποχρεωµένη να διατηρεί τόσο Επιτροπή Ελέγχου όσο και Επιτροπή 

∆ιαχείρισης Κινδύνων, που αποτελούν δύο από τις Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

που λειτουργούν µέσα σε αυτήν, υποβοηθώντας τη ∆ιοίκηση στην άσκηση των καθηκόντων 

της.  

    Οφείλει, επιπλέον, να διατηρεί τις τρεις υπηρεσιακές µονάδες (Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και  Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης) 

που προβλέπονται. Οι µονάδες αυτές είναι διοικητικά ανεξάρτητες από τις µονάδες µε 

εκτελεστικές αρµοδιότητες και έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τις µονάδες, τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους 

και οφείλουν να διαθέτουν το αναγκαίο και επαρκές προσωπικό. 

 

  

4.3  Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και φροντίζει για την συνεχή 

ανάπτυξη και αναβάθµιση του τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο Οµίλου.  Το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα σύνολο επαρκώς τεκµηριωµένων και λεπτοµερών 

ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών, που ενσωµατώνει τις βέλτιστες αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος, 

συντελώντας  στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία του. 

     Οι στόχοι του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς 

περιλαµβάνουν:  

� τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των 

εκάστοτε διαθέσιµων πόρων 

� την αναγνώριση και διαχείριση των αναλαµβανοµένων ή δυνητικών κινδύνων 

� την διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και για τον ακριβή και έγκαιρο 

προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης 
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� τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και 

τις θεσπιζόµενες πολιτικές και διαδικασίες της 

� τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων και την διασφάλιση των συµφερόντων 

αυτής, των µετόχων και των συναλλασσόµενων  

� τον διαρκή έλεγχο των εργασιών και δραστηριοτήτων, των οποίων η διεκπεραίωση 

ανατίθεται σε τρίτους  

� στην διεξαγωγή τακτικών ή έκτακτων ελέγχων από τις αρµόδιες µονάδες του Τοµέα 

Εσωτερικού Ελέγχου για την διαπίστωση της ορθούς εφαρµογής των προβλεπόµενων 

κανόνων και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές µονάδες. 

      Η τράπεζα παρακολουθεί συστηµατικά την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα 

του υφιστάµενου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, υλοποιώντας άµεσα τις ενδεχόµενες 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διαρκή αντιµετώπιση και µείωση του λειτουργικού 

κινδύνου και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρµογή του συστήµατος στις µονάδες, καθώς και 

την πλήρη συµµόρφωση όλων των εµπλεκοµένων µε τις αρχές και τους στόχους αυτού. 

Υπεύθυνοι για τη τήρηση του συστήµατος είναι ο εσωτερικός ελεγκτής, η Επιτροπή Ελέγχου 

και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

     Τα µέλη του ∆.Σ. έχουν την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του συστήµατος, την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικής εφαρµογής του. Η 

αξιολόγηση του ανατίθεται περιοδικά και ανά τριετία τουλάχιστον, σε τρίτους ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές. Η αξιολόγηση αυτή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στις 

διεθνώς αναγνωρισµένες βέλτιστες πρακτικές.   

    Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας υποστηρίζεται, µε βάση το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο, από ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής Πληροφόρησης  και Επικοινωνίας, καθώς 

και µηχανισµούς, οι οποίοι αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου τόσο της 

οργανωτικής δοµής και των δραστηριοτήτων της τράπεζας όσο και του κανονισµού. 

 

 

4.4  Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας Πειραιώς ασκείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου που αποτελεί την Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης του, 

λειτουργώντας ως ενιαίο σύνολο µε τις µονάδες που υπάγονται σε αυτήν και τις Μονάδες 

Εσωτερικής Επιθεώρησης των θυγατρικών εταιριών του οµίλου.  
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    Κύριος στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της διαχείρισης των κινδύνων, του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης. Στις κύριες αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Οµίλου περιλαµβάνονται:  

� η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε όλες τις µονάδες, δραστηριότητες και 

παρόχους ουσιωδών δραστηριοτήτων της τράπεζας προκειµένου να διαµορφωθεί 

αντικειµενική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη άποψη για την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του οµίλου  

� η αντικειµενική διαβεβαίωση µέσω της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της, του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

CEO της τράπεζας ως προς την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου   

� οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που προκύπτει από το κανονιστικό και ρυθµιστικό 

πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία της. 

    Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου φέρει την ευθύνη για το σύνολο 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, έχοντας την ευθύνη της εποπτείας και του 

συντονισµού των Μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης και των εσωτερικών ελεγκτών των 

θυγατρικών εταιριών του Οµίλου. Ο επικεφαλής της, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, έχει την γενική ευθύνη για τον καθορισµό της 

στρατηγικής και την εύρυθµη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο οµίλου µε βάση 

το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.   Κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του, ο Γενικός ∆ιευθυντής υποβοηθείται από ελεγκτές και 

διοικητικά στελέχη.  

    Πρωταρχικό µέληµα του εσωτερικού ελέγχου είναι η διασφάλιση της ποιότητας της 

ελεγκτικής εργασίας, µε στόχο την αποτελεσµατικότητα, την λειτουργικότητα και την 

αντικειµενική τεκµηρίωση των εκθέσεων και των λοιπών αναφορών που πηγάζουν από την 

λειτουργία αυτή. Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει η 

Επιτροπή Ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία αυτού και να επιτευχθεί η 

ενηµέρωση του µέσω σχετικών διαδικασιών και µηχανισµών στις περιπτώσεις εµφάνισης 

σηµαντικών προβληµάτων και έκτακτων περιστατικών.  

    Η µεθοδολογία ελέγχου που εφαρµόζεται από τον εσωτερικό έλεγχο του Οµίλου 

συµµορφώνεται κατά περίπτωση µε τα ∆ιεθνή Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου, τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και το Auditing 

Standard No 5 του Public Company Accounting Oversight Board. 
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      Ο προγραµµατισµός των ελεγκτικών έργων αποτελεί µια κρίσιµη διαδικασία που 

βασίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων και εστιάζει στις περιοχές υψηλού 

κινδύνου. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται, κατόπιν έγκρισης και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ο ελεγκτικός κύκλος, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να καλύπτονται 

τουλάχιστον οι περιοχές υψηλού και µεσαίου κινδύνου.  

 

  

4.5  ∆ιαχείριση Κινδύνων  

 

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει µεγάλη έµφαση στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και 

διαχείριση των κινδύνων, σε ατοµικό και επίπεδο Οµίλου, µε στόχο τη διατήρηση της 

σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών της. Τα αρµόδια όργανα της φροντίζουν για την 

καταγραφή και τακτική επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της ως προς την 

ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και τη διάκριση των συναλλαγών και 

πελατών κατά επίπεδο κινδύνου, τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων 

ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε είδους κινδύνου και την περαιτέρω εξειδίκευση 

καθενός εκ των ορίων αυτών, καθώς και τη θέσπιση ορίων παύσης ζηµιογόνων 

δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών. 

     Η τράπεζα θεσπίζει αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και ολοκληρωµένες πολιτικές και 

διαδικασίες για την αξιολόγηση και διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και 

της κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κρίνονται αναγκαία και κατάλληλα από τη 

∆ιοίκηση της για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων που αναλαµβάνει ή 

ενδέχεται να αναλάβει.  

     Τρεις διαφορετικές οργανωτικές µονάδες λειτουργούν και φροντίζουν για τον 

σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την διαχείριση των κινδύνων:  

� η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, που διαθέτει αρµοδιότητες σχετικές µε τη 

διαχείριση των κινδύνων και την κάλυψη όλων των µορφών κινδύνων σε όλο το 

φάσµα δραστηριοτήτων της εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η 

αντιµετώπιση τους καθώς και ο συντονισµός σε επίπεδο τράπεζας και οµίλου 

� ο Τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου, που ευθύνεται για το σχεδιασµό, την 

εξειδίκευση και την υλοποίηση της πολιτικής σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και 

κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆ιοικητικού 



 65

Συµβουλίου, καλύπτοντας όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων και όλες τις µορφές 

κινδύνων.  

� ο Τοµέας Πίστης Οµίλου, που αξιολογεί την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου κατά 

την εγκριτική διαδικασία και καταρτίζει και συντηρεί την πιστωτική πολιτική. 

  

 

4.6  Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

4.6.1 Επιτροπή Ελέγχου  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. και απαρτίζεται από µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποβοηθώντας στην άσκηση των 

καθηκόντων αυτού που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο. Σε αυτήν µετέχει και ο 

Εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Το έργο της περιλαµβάνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε ατοµική βάση και επίπεδο 

οµίλου µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Τοµέα Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου 

και τις διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών και εποπτικών αρχών.  

    Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαµβάνουν επιπλέον την επίβλεψη και 

αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δηµοσιευµένων ετήσιων και περιοδικών 

οικονοµικών καταστάσεων, την επίβλεψη του διενεργούµενου ελέγχου τακτικών ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών , την υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των αδυναµιών που 

έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων που αποφασίζονται από 

τη διοίκηση, την υποβολή πρότασης ως προς την επιλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 

την υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων 

ελέγχων από τον Τοµέα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, την αξιολόγηση του έργου του Τοµέα 

Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου κ.α. 

  

 

4.6.2 Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων της τράπεζας ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

και αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα 
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της διαχείρισης κινδύνων, ενώ συµµετέχει και ο Εκπρόσωπος του Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Η επιτροπή αυτή αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των κινδύνων, όπως είναι η διαµόρφωση της στρατηγικής 

ανάληψης πάσης µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους 

επιχειρηµατικούς στόχους της τράπεζας, η διατύπωση προτάσεων και η εισήγηση 

διορθωτικών ενεργειών στη ∆ιοίκηση σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναµία υλοποίησης 

της στρατηγικής, ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε το καθορισµένο επίπεδο ανοχής του κάθε 

κινδύνου, η µέριµνα για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, η 

διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης για όλους τους 

σηµαντικούς κινδύνους, ο καθορισµός των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των 

κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, µέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και 

αντιµετώπισή τους κ.α. 

 

  

4.7  Τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου 

 

Ο Τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου υπόκειται  στον έλεγχο της Γενικής ∆ιεύθυνσης του 

Οµίλου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος και επιτελεί τις αρµοδιότητες της Μονάδας ∆ιαχείρισης 

των Κινδύνων κατά τις διατάξεις της Π.∆./Τ.Ε. 2577/9.3.2006 καθώς και της Μονάδας 

Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου κατά τις διατάξεις της Π.∆./Τ.Ε.2589/20.8.2007 και 

Π.∆./Τ.Ε.2594/20.8.2007. Οι πολιτικές και διαδικασίες του πιστωτικού ιδρύµατος υπόκεινται 

σε τακτική εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τον Τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές παραµένουν πλήρεις, επαρκείς και ανάλογες µε τη 

φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εκάστοτε δραστηριοτήτων του. 

      Οι κύριες αρµοδιότητες της µονάδας αυτής περιλαµβάνουν:  

� τη διαµόρφωση του συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρατηγικής, πολιτικών 

και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που αναλαµβάνει ο όµιλος 

� τον καθορισµό πολιτικών και διαδικασιών α) ανάληψης, αναγνώρισης, µέτρησης, 

αξιολόγησης των κινδύνων, β) καθορισµού και παρακολούθησης των ορίων 

ανάληψης ανά αντισυµβαλλόµενο, γεωγραφική περιοχή, οικονοµικό κλάδο και λοιπά 

κριτήρια, γ) µέτρησης της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο αποδοτικότητας και 
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κατανοµής των κεφαλαίων µεταξύ των επιχειρηµατικών µονάδων και δ) ανάπτυξης, 

υλοποίησης και αξιολόγησης εργαλείων προσαρµοσµένων στον κίνδυνο τιµολόγησης 

προϊόντων και υπηρεσιών και εκπαίδευσης των επιχειρηµατικών µονάδων για τη 

χρήση τους 

� την ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση της επάρκειας των εργαλείων, των 

κριτηρίων και των µεθόδων ανάληψης, αναγνώρισης, µέτρησης και αξιολόγησης των 

κινδύνων 

� την αναγνώριση και µέτρηση όλων των µορφών κινδύνου που αναλαµβάνουν οι 

επιχειρηµατικές µονάδες της τράπεζας 

� τον τακτικό έλεγχο των εκτιµήσεων και υποθέσεων του Σχεδίου Αντιµετώπισης 

Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας και τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας του 

σχεδίου αυτού 

� τη διενέργεια δοκιµών προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης µε σενάρια 

προσαρµοσµένα στην φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων 

� τη σύνταξη αναφορών επί των θεµάτων αρµοδιότητας της 

� τον έλεγχο της εφαρµογής της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης της Επάρκειας του 

Εσωτερικού Κεφαλαίου της τράπεζας και του οµίλου  

� την εισήγηση για τη χάραξη της πολιτικής του οµίλου σε θέµατα εποπτείας και τη 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των 

κινδύνων 

� τη διαµόρφωση επίγνωσης σχετικά µε τους αναλαµβανόµενους κινδύνους και τη 

διαχείριση τους. 

 

 

4.8 ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ και των 

διατάξεων της Π.∆./Τ.Ε. 2577/9.3.2006, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ∆ιεύθυνση 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου, που υπάγεται στον Τοµέα Εταιρικής ∆ιοίκησης, 

υπόκειται στον έλεγχο του Τοµέα Εσωτερικού Ελέγχου και έχει ως αντικείµενο την 

υλοποίηση της πολιτικής που θεσπίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της για τη συµµόρφωσή της 

µε το εκάστοτε  νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

    Οι κύριες αρµοδιότητες της κανονιστικής συµµόρφωσης αφορούν :  
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� τη θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και την εκπόνηση σχετικού 

ετήσιου προγράµµατος κανονιστικής συµµόρφωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

έγκαιρη και διαρκής συµµόρφωση της τράπεζας και του οµίλου προς το εκάστοτε 

ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο 

� τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

το οποίο ρυθµίζει την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

� την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για θέµατα 

κανονιστικής συµµόρφωσης καθώς και για περιπτώσεις παράβασης του ρυθµιστικού 

πλαισίου ή ελλείψεων στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει 

� την παροχή σχετικών οδηγιών για την προσαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και 

του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου σε περίπτωση αλλαγής του ισχύοντος 

ρυθµιστικού πλαισίου 

� τη διασφάλιση της τήρησης των προθεσµιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που προβλέπονται από το ρυθµιστικό πλαίσιο 

� τη διασφάλιση της διαρκής ενηµέρωσης των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό 

µε τις αρµοδιότητές τους ρυθµιστικό πλαίσιο 

� τον συντονισµό του έργου των υπευθύνων κανονιστικής συµµόρφωσης των εταιριών 

του οµίλου 

� την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος εκθέσεων επί των θεµάτων αρµοδιότητάς 

της. 

    Εντός της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου έχει συσταθεί 

Ειδική Υπηρεσία για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύµατος χρήµατος και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, µε επικεφαλή τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της 

∆ιεύθυνσης. Η εταιρία λαµβάνει µέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών της για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
85. 

 

 

 
 
                                                 
85 Τράπεζα Πειραιώς, «Εσωτερικός Κανονισµός Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης & Λειτουργίας», 
www.piraeusbankgroup.com, Ιούνιος 2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

 ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια σηµαντική λειτουργία µέσα σε κάθε οικονοµική οντότητα 

και αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής διακυβέρνησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δηµόσιο τοµέα, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας προς το διοικητικό 

συµβούλιο να εκπληρώσει τις ευθύνες της διακυβέρνησης του.  

     Όπως είναι φυσικό, η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει και την λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου. Μέσα στις συνθήκες αυτές, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί 

να ενισχυθεί, διορθώνοντας τις µεγάλες αδυναµίες του παρελθόντος τόσο στην εταιρική 

διακυβέρνηση όσο και στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων. 

       Η εργασία αυτή είχε ως αντικείµενο την εξέταση της εφαρµογής και του ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και µελέτησε την περίπτωση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα της χώρας, µέσω της ανάλυσης των ελεγκτικών µηχανισµών της  

Τράπεζας Πειραιώς.  

 Η θεωρητική διερεύνηση του αντικειµένου του εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασµό µε 

την επισκόπηση των σηµαντικότερων ερευνών που αναφέρονται στην ελληνική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα έδειξαν ότι η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να 

συµβάλει σε πολλαπλά οφέλη, όταν επιτελεί σωστά το ρόλο και την αποστολή του. Η 

δραστηριότητα αυτή µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, των διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου και των 

εσωτερικών δικλείδων χρησιµοποιώντας µια συστηµατική και πειθαρχηµένη προσέγγιση. 

 Η θεωρητική αυτή διερεύνηση εστίασε στον τραπεζικό τοµέα της Ελλάδας. 

Συγκεκριµένα για την πιο πλήρη αξιολόγηση αυτής της θετικής συµβολής του εσωτερικού 

ελέγχου αναλύθηκε η εφαρµογή αυτού στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας και κυρίως στην 

Τράπεζα Πειραιώς.   

    Η λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων στη χώρα ρυθµίζεται από ένα ισχυρό 

ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διασφαλίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι 

Οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας ορίζουν την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσµατικών 
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συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων. Βασικοί µηχανισµοί των 

συστηµάτων αυτών αποτελούν οι Υπηρεσιακές Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης, 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Οι εν λόγω µηχανισµοί αυτοί θα 

πρέπει να συνεργάζονται στενά, έτσι ώστε να διαµορφωθεί ένα αποτελεσµατικό εσωτερικό 

περιβάλλον. 

      Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρυθµιστικού πλαισίου που 

την διέπει και εφαρµόζει όλους εκείνους τους µηχανισµούς και τις µονάδες που διασφαλίζουν 

την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία της. Σαφώς όµως και είναι απαραίτητη η 

συνεχή αξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών της εταιρίας, ιδιαίτερα µέσα 

στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, διοίκησης και ελέγχου, και θα έχουν γενικότερο 

αντίκτυπο στην σταθερότητα και αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας.  

      Τα παραπάνω, βέβαια, µπορούν να διαπιστωθούν καλύτερα µέσω µιας περισσότερο 

εµπειρικής έρευνας που θα αξιολογεί την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου µε βάση συγκεκριµένες µεταβλητές και θα εξετάζει την θετική 

αλληλεπίδραση µεταξύ εσωτερικού ελέγχου και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Προτείνεται η διεξαγωγή µιας τέτοιας µελλοντικής έρευνας που θα ενισχύει τα 

συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας.  

     Παρόλο όµως, τον περιορισµό αυτό, µπορεί να διαπιστωθεί η σηµασία και η 

σπουδαιότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για κάθε οικονοµική οντότητα καθώς 

και τα οφέλη που προσφέρει.  
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