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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας επηρεάζεται άµεσα από τις αλλαγές του παγκόσµιου 

οικονοµικού περιβάλλοντος ,γεγονός που γίνεται πιο άµεσα αντιληπτό σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη για τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ,που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό , η 

ύπαρξη οργανωτικού και ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας καθώς και µεθόδων 

διαχείρισης των κινδύνων προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή και ανταγωνιστική 

λειτουργία τους. Στα πλαίσια λοιπόν της ανάγκης αυτής απαραίτητη κρίνεται η 

εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου  τα οποία αποτελούν και αντικείµενο 

µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1Εισαγωγή 
 

Η προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηµατικών στόχων των οικονοµικών µονάδων σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη τους, τόσο σε µέγεθος όσο και σε πολυπλοκότητα, 

δηµιούργησε την ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων µορφών εταιρικής συνεργασίας 

προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η υποχρέωση για ενεργό συµµετοχή στη 

διαχείριση και τη διοίκηση µιας οικονοµικής µονάδας δεν θα αφορά µόνο όσους 

εισφέρουν κεφάλαιο σε µια επιχείρηση αλλά και τα λοιπά ,εµπλεκόµενα µε την 

επιχείρηση άτοµα. 

Η ύπαρξη σύγχρονων εταιρικών µορφών προϋποθέτει και την ύπαρξη 

ολοκληρωµένου συστήµατος λογιστικής παρακολούθησης του οποίου οι διαδικασίες 

θα υπόκεινται σε έλεγχο. Προκειµένου να εφαρµοστούν επιτυχώς τα παραπάνω θα 

πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων το οποίο θα είναι ευέλικτο ,όσον 

αφορά αναπροσαρµογές και αναδιατυπώσεις, ανάλογα µε τις µεταβολές των 

οικονοµικών και γενικότερων συνθηκών του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Τηρώντας λοιπόν τους κανόνες αυτούς µπορεί να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων οποίες αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα µιας 

οικονοµικής µονάδας, η τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου καθώς και η 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των οργανισµών. 

1.2 Σκοπός ∆ιπλωµατικής Εργασίας 
 

Στα πλαίσια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω η παρούσα διπλωµατική στοχεύει στην 

ανάλυση της έννοιας ,του περιεχοµένου και της  εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. 
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1.3 ∆οµή ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγώγη σε βασικές έννοιες καθώς και στην εξέλιξη 

του ελεγκτικού κλάδου.Στο δεύτερο  κεφάλαιο περιλαµβάνεται βιβλιογραφική 

επισκόπηση ερευνών που σχετίζονται µε την εφαρµογή εσωτερικού ελέγχου στην 

πράξη.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών και 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού ελέγχου για το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον 

ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο εσωτερικός έλεγχος σε επίπεδο  

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Στη συνέχεια, στο πέµπτο κεφάλαιο, ακολουθεί 

παρουσίαση της διαδικασίας και των συστηµάτων εφαρµογής εσωτερικού ελέγχου 

στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τέλος,παρατίθενται τα συµπεράσµατα της 

παρούσας εργασίας σχετικά µε την εφαρµογή του και διατυπώνονται προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο  κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται περιλήψεις επιστηµονικών άρθρων και  

ερευνών µε αντικείµενο µελέτης την εφαρµογή του  εσωτερικού ελέγχου σε 

χρηµατοπιστωτικά  ιδρύµατα και παρατίθενται τα συµπεράσµατα των ερευνών 

αυτών. 

 

2.2  Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

Το 2001 οι Loukis E. and Spinellis D. έκαναν έρευνα προκειµένου να αναδείξουν τη 

σηµασία της ασφάλειας των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων 

πληροφορικής για τον δηµόσιο τοµέα. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής δόθηκαν 

ερωτηµατολόγια σε 90 ελληνικούς δηµόσιους οργανισµούς µε ποσοστό απαντήσεων 

59%.Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως στους ελληνικούς οργανισµούς 

δηµόσιου τοµέα η ευαισθητοποίηση στον τοµέα της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστηµάτων δεν ξεπερνά το βασικό επίπεδο. ∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην 

ύπαρξη έµπιστων ψηφιακών δεδοµένων ενώ ολοκληρωµένο σύστηµα ασφάλειας 

πληροφοριακών συστηµάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου διαθέτει πολύ 

µικρός αριθµός οργανισµών. Συµπέρασµα της έρευνας αποτέλεσε η παραδοχή ότι η 

ύπαρξη συστηµάτων ασφαλείας υψηλού επιπέδου συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη 

επαρκώς εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού. 

Το 2006 έρευνα των Bierstaker J.L and Thibodeau J.C εστίασε στο αν η 

ικανότητα ενός εσωτερικού ελεγκτή να εντοπίζει αδυναµίες στο σχεδιασµό του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από χρήση ερωτηµατολογίων ή 

καταγραφή, σε αφηγηµατική µορφή, των διάφορων γεγονότων. Στα πλαίσια της 
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έρευνας υπήρξε διαδικτυακή  επικοινωνία µε ελεγκτές δύο εταιριών της 

νοτιοανατολικής Αµερικής και το συµπέρασµα που εξάχθηκε ήταν πως η χρήση 

ερωτηµατολογίων από τους ελεγκτές κατά την προσπάθεια εύρεσης αδυναµιών 

αποτελεί πιο αποτελεσµατική µέθοδο, ειδικά σε περιπτώσεις ελεγκτών µε εµπειρία 

στην διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. 

To 2008 o Αhmad A.A ερεύνησε τον  βαθµό επιρροής που έχει η 

πληροφοριακή τεχνολογία στις διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 

από τους ελεγκτές. Επιπλέον εστίασε στο πως αξιολογούνται τα πληροφοριακά 

συστήµατα σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Σαουδικής Αραβίας. Για την 

εκπόνηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 700 ερωτηµατολόγια, τα οποία στάλθηκαν 

στους οργανισµούς αυτούς, µε ποσοστό απαντήσεων 31,1&%.Από την έρευνα 

διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω βελτίωσης των ικανοτήτων των εσωτερικών 

ελεγκτών σε θέµατα χειρισµού και τεχνικών των µηχανογραφικών πληροφοριακών 

συστηµάτων .Παρατηρήθηκε µεγαλύτερη εστίαση σε παραδοσιακά  πληροφοριακά 

συστήµατα όπως αυτά που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

δεδοµένων ή την ασφάλεια των διαδικασιών ενώ δε δίνεται  ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ανάπτυξη νέων συστηµάτων και δραστηριοτήτων. Συµπεραίνεται λοιπόν πως στην 

πράξη υπάρχει απόκλιση από τον στόχο της εφαρµογής συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου ο οποίος σχετίζεται µε την ύπαρξη πληροφοριακών συστηµάτων βασισµένων 

στον τύπο, το µέγεθος και τη στελέχωση του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύµατος. 

Το 2008 οι Kοuntoupis A.G and Tsamis διεξήγαγαν βιβλιογραφική έρευνα 

καθώς και τρεις µελέτες περιπτώσεων πρακτικής τριών µεγάλων ελληνικών τραπεζών 

προκειµένου να ερευνήσουν τον τρόπο που εφαρµόζεται η riskbased προσέγγιση στις 

τράπεζες αυτές. Οι ελληνικές τράπεζες ,που αποτελούν εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρίες, υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία αλλά και από 

διεθνείς κανονισµούς όπως τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ή οι 

κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, να διαθέτουν Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στις υποχρεώσεις των τραπεζών περιλαµβάνεται και η εφαρµογή της riskbased 

προσέγγισης. Η riskbased προσέγγιση περιλαµβάνει τη διαχείριση και τον 

υπολογισµό του κινδύνου αλλά παρότι γίνεται προσπάθεια εφαρµογής της στην 

πράξη διαπιστώνεται από την έρευνα ότι δεν εφαρµόζεται επαρκώς από την 

πλειονότητα των ελληνικών τραπεζών. Στην πραγµατικότητα οι ελληνικές τράπεζες 
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εφαρµόζουν µια ενδιάµεση προσέγγιση που ναι µεν λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους 

αλλά δεν τους καταγράφει και δεν γίνεται εκτίµηση τους. 

Επίσης το 2008 o Mcllroy µελετά τις αιτίες της οικονοµικής κρίσης και 

προτείνει τρείς βασικές αλλαγές: 

• Ελαχιστοποίηση του ηθικού κινδύνου µέσω υιοθέτησης του υποδείγµατος 

διανοµής προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που ενέχουν 

κίνδυνο για αυτά. 

• ∆ηµιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου που θα επιβάλλει υψηλότερο 

επίπεδο ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας. 

• Μεγαλύτερη διαφάνεια κινδύνου για να εκτελείται σωστά ο ρυθµιστικός 

έλεγχος. 

Το 2009 διεξήχθη έρευνα από τους Palfi C. and Muresan Μ. Ε µε αντικείµενο 

την µελέτη του ρόλου που διαδραµατίζει ένα καλά οργανωµένο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου  στην ασφάλεια των τραπεζικών δραστηριοτήτων αλλά και στη σταθερότητα 

του ευρύτερου παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Για να είναι αξιόπιστα 

τα συµπεράσµατα της έρευνας διεξήχθη συγκριτική µελέτη των απόψεων για τα 

µειονεκτήµατα του εσωτερικού  ελέγχου της επιτροπής της Βασιλείας και της 

παρούσας έρευνας. Σαν αντιπροσωπευτικό δείγµα χρησιµοποιηθήκαν πιστωτικοί 

οργανισµοί της Ρουµανίας και το αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι η ύπαρξη 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου συνδέεται άµεσα µε την επαρκή 

οργάνωση και συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων µε τον έλεγχο τµηµάτων η 

οποία επιτυγχάνεται µε την διενέργεια περιοδικών συνεδριάσεων µεταξύ των 

τµηµάτων αυτών. 

Το 2014 οι Jerry Sun and Guoping Liu διεξήγαγαν µελέτη που εξετάζει κατά 

πόσο η αποτελεσµατικότητα της επιτροπής ελέγχου επηρεάζει την 

αποτελεσµατικότητα των τράπεζων όσον αφορά την ανάληψη και τη διαχείριση των 

κινδύνων. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι τράπεζες που η λειτουργία τους 

συνδέεται άρρηκτα µε την επιτροπή ελέγχου αντιµετωπίζουν χαµηλότερο συνολικό 

κίνδυνο σε αντίθεση µε τράπεζες που την επιτροπή ελέγχου απαρτίζουν ήδη 

πολυάσχολοι διευθυντές. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό  ότι η ύπαρξη αποτελεσµατικής 

επιτροπής ελέγχου µειώνει τον κίνδυνο που ενέχουν οι διάφορες τραπεζικές 
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δραστηριότητες. Ακόµη µέσω της έρευνας διαπιστώνεται πως η σταθερότερη 

απόδοση των τραπεζών σχετίζεται µε τον αριθµό των γυναικών που στελεχώνουν την 

επιτροπή ελέγχου αλλά και από τον συνολικό αριθµό  ατόµων που απαρτίζουν την 

επιτροπή. Πιο συγκεκριµένα η ύπαρξη µιας πολυάριθµης σε στελέχη επιτροπής 

ελέγχου ,µε ικανό αριθµό γυναικών µεταξύ αυτών είναι πιθανότερο να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία αποτελεσµατικότερης 

στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων. Ωστόσο η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί 

αµφιλεγόµενο ζήτηµα καθώς έρχεται σε  αντίθεση ως προς  τις συνέπειες που µπορεί 

να επιφέρει κάτι τέτοιο στην επιτροπή ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1 Εισαγωγή στην Ελεγκτική 
 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν αυτοτελή επαγγελµατικό κλάδο των διοικητικών και 
οικονοµικών επιστητών, αντικείµενο του οποίου είναι η διενέργεια ελέγχου σε κάθε 
επιχείρηση, οικονοµική µονάδα, ή φορέα µε στόχο τη διαφύλαξη και την ορθή 
διαχείριση των οικονοµικών πόρων αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

Θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ελεγκτική σαν ένα σύνολο αρχών και 
κανόνων που στοχεύουν στην εξακρίβωση του είδους, της έκτασης και του τρόπου 
διενέργειας του ελέγχου τον ενεργειών των αρµόδιων οργάνων των οικονοµικών 
µονάδων για την πρόληψη λαθών ή καταχρήσεων αλλά και για την εξακρίβωση της 
ορθότητας ,νοµιµότητας και σκοπιµότητας αυτών. 

Ο καθηγητής Τιµωράς (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως ''το σύνολο των αρχών, 
κανόνων και ενεργειών διά των οποίων -απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν της 
Οικονοµικής των Εκµεταλλεύσεων(Επιχειρήσεων),της Λογιστικής και του 
∆ικαίου(Εµπορικού, Αστικού, Φορολογικού) διενεργείται η εξέλεγξις εµπορικών 
βιβλίων, οικονοµικών καταστάσεων ,λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς 
διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν ητιολογηµένων 
συµπερασµάτων σχετικών προς οικονοµικήν τινά διαχείρισιν''. 1 

Η Αµερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει 
την Ελεγκτική ως ''µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής συγκέντρωσης και 
αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονοµικών 
ενεργειών και γεγονότων, µε σκοπό την εξακρίβωση του βαθµού ανταπόκρισης 
µεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισµένων κριτηρίων, για τη 
γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων σε ενδιαφερόµενους χρήστες''. 

Εποµένως αντικείµενο της Ελεγκτικής αποτελεί η διενέργεια ελέγχου σε 
επιχειρήσεις προκειµένου να προλαµβάνονται ή να καταστέλλονται ακούσια ή 
εκούσια λογιστικά λάθη και οικονοµικές ατασθαλίες και να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία των οικονοµικών δεδοµένων και η τήρηση των φορολογικών διατάξεων 
και να εκτιµάται η πιστοληπτική ικανότητα τους. 

Η Ελεγκτική επικεντρώνεται στα εξής σηµεία κλειδιά: 2 

                                                           
1
Καζαντζής,Ι.Χ(2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηµατική προσέγγιση 
εννοιών, αρχών και προτύπων » 
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•Στο αντικείµενο του ελέγχου δηλαδή τι ελέγχεται και γιατί και τι επιδιώκεται 
µέσω του ελέγχου αυτού. Άµεσα ενδιαφερόµενοι για τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτού είναι τα άµεσα εµπλεκόµενα µε την επιχείρηση µέρη ,όπως οι πιστωτές και οι 
µέτοχοι και φυσικά η ∆ιοίκηση της εκάστοτε εξεταζόµενης επιχείρησης. 

•Στο υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή ποίοι είναι οι υπεύθυνοι για τη 
διενέργεια του ελέγχου, εάν αυτοί που διενεργούν τον έλεγχο έχουν τα απαραίτητα 
προσόντα και προδιαγραφές ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην άσκηση των 
ελεγκτικών τους καθηκόντων. Ο έλεγχος αυτός αφορά κατά βάση τον ελεγκτή. 

•Στις διαδικασίες ελέγχου. Πρόκειται για τεχνικές και µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκτελεστεί ο έλεγχος και να ολοκληρωθεί το έργο 
των ελεγκτών. 

 

3.2Αναγκαιότητακαι ορισµός εσωτερικού ελέγχου. 
 

Στην προσπάθεια επιβίωσης στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο σε εγχώριο 

όσο και σε διεθνές επίπεδο οι επιχειρήσεις καλούνται να χρησιµοποιήσουν 

εκσυγχρονισµένα συστήµατα και µεθόδους κατά την σχεδίαση, την παραγωγή αλλά 

και την προώθηση των προϊόντων τους και να στοχεύουν σε επιδιώκουν διαρκή 

βελτίωση της ποιότητάς τους µε όσο το δυνατόν µικρότερο λειτουργικό κόστος και 

κόστος παραγωγής αξιοποιώντας κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τους πόρους 

που διαθέτουν. Σηµαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η 

ύπαρξη αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου ,ο οποίος συµβάλλει σηµαντικά στην 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, στην επίβλεψη του ανθρώπινου δυναµικού 

και στην τήρηση κανόνων που  έχουν τεθεί δίνοντας έτσι την δυνατότητα στην 

επιχείρηση να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσµατικά. 

Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται σαν µια ανεξάρτητη συµβουλευτική υπηρεσία 

µέσα στην επιχείρηση η οποία αναλαµβάνει την εξέταση και αξιολόγηση όλων των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων προκείµενου να διαπιστώσει βάσει συγκεκριµένων 

αρχών και κανόνων αν τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Αποτελεί λοιπόν ένα σύνολο κανόνων, µέτρων,διαδικασιών και µεθόδων.3 

                                                           
3
Τσακλαγκάνος Α. (1997), «Ελεγκτική» 

 Καζαντζής Χ. (2006), «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος». 
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Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να συγχέεται µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

που αφορά το οργανωµένο σύστηµα ελέγχων που καθιερώνονται από τη διοίκηση για 

να εξαλειφθούν λάθη και αδυναµίες. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης εσωτερικού ελέγχου πηγάζει από την 

πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων και το µεγάλο εύρος των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες µεγάλες σε µέγεθος επιχειρήσεις έχουν πολλούς 

εργαζοµένους σε διάφορα τµήµατα γεγονός που καθιστά δύσκολη την επίβλεψη τους. 

Με τη χρησιµοποίηση όµως των εκσυγχρονισµένων τεχνολογικών µέσων και 

µεθόδων οι απαραίτητες, για τα διοικητικά στελέχη ,πληροφορίες µπορούν να 

αποκτηθούν ευκολότερα χωρίς όµως να εξασφαλίζεται πως είναι έγκυρες και 

αξιόπιστες. Για το λόγο αυτό απαιτείται καθηµερινή παρακολούθηση και έλεγχος των 

πληροφοριών αυτών προκειµένου να διαπιστώνεται αν επιτυγχάνονται τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα, αν γίνεται γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών 

στα αρµόδιους και αν πραγµατοποιούνται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωσης 

απόκλισης από τους στόχους που έχουν τεθεί. ́ Ενα ακόµη πλεονέκτηµα που απορρέει 

από την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε µια επιχείρηση είναι ότι ελέγχεται η 

απεικόνιση των λογιστικών βιβλίων και η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 

προκειµένου να διαπιστώνεται η ακρίβεια και η επάρκεια τους. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται αξιόπιστη, ακριβής, και επαρκής πληροφόρηση προς τα ενδιαφερόµενα 

µέρη ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τον τρόπο διεξαγωγής εξωτερικού ελέγχου από 

ορκωτούς λογιστικές και φορολογικές αρχές. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπό το πρίσµα του σύνθετου 

ανταγωνιστικού και πολύπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντας µπορούµε να 

συµπεράνουµε πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου στην 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. 
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3.3 Σκοπός και Στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 

,οι οποίες απευθύνονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων, µέσω της αξιολόγησης του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Γενικότερα µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

βοηθητικό, για τα µέλη της επιχείρησης, εργαλείο για την άσκηση των καθηκόντων 

τους ,το οποίο τους παρέχει επιστηµονικές αναλύσεις, συµβουλές και αξιολογήσεις 

χωρίς σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. 

Στα πλαίσια του γενικού σκοπού ο εσωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει:4 

• Μελέτη του συστήµατος οργάνωσης προκειµένου να διαπιστωθεί η επάρκεια 

του σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της οικονοµικής µονάδας, αλλά και αν είναι οι 

διαδικασίες που ρυθµίζουν τις συναλλαγές µε τρίτους διεξάγονται µε αποτελεσµατικό 

τρόπο. 

• Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους που είχαν τεθεί και 

επιβεβαίωση της σωστής και αποτελεσµατικής λειτουργίας. 

• Αξιολόγηση και καταγραφή της απόδοσης των στελεχών κάθε επιπέδου και 

τοµέα της επιχείρησης και παρουσίαση των στοιχείων που προκύπτουν στα αρµόδια 

άτοµα της διοίκησης. 

• Παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και αξιολόγηση κινδύνου 

που απορρέει από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς και ανεύρεση 

τρόπων αποτελεσµατικής διαχείρισής του. 

• Τήρηση της πολιτικής που έχει καθιερωθεί από την διοίκηση σχετικά µε τον 

τρόπο που διαχειρίζονται οι ανθρώπινοι πόροι, διεξάγονται οι αξιολογήσεις και 

ακολουθούνται οι κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς αλλά και της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. Ακόµη, εξασφάλιση ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην απόδοση τόσο των 

ευθυνών όσο και των επιβραβεύσεων. 

                                                           
4
Παπαστάθης Π. (2003), «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις – 
Οργανισµούς και η Πρακτική Εφαρµογή του». 
 Flott L. (2000), “Internal Audits”, Quality Control. 
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• Υπολογισµό του βαθµού που είναι επικερδείς διάφορες δραστηριότητες για 

την επιχείρηση και επικέντρωση στα στοιχεία που µπορούν να βελτιώσουν την 

απόδοση των δραστηριοτήτων. 

• Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα πρότυπα που είχαν τεθεί αλλά και 

αξιολόγηση αυτών των προτύπων αλλά και αξιολόγηση της απόδοσης των 

επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύγκριση µε τον σχεδιασµό που είχε γίνει 

αρχικά. 

• Καταγραφή του τρόπου που εφαρµόζεται η εποπτεία από τα στελέχη όλων 

των ιεραρχικών επιπέδων και αν συµµορφώνονται οι εργαζόµενοι στους κανόνες και 

στις προκαθορισµένες διαδικασίες . 

• Υπολογισµό της σχέσης κόστους - ωφελείας τόσο συνολικά όσο και κατά 

τµήµα αλλά και σύγκριση του υπολογισθέντος κόστους µε βάσει το πρότυπο και το 

προϋπολογισθέν κόστος. 

• Εξακρίβωση αν οι διευθυντές έχουν κατανοήσει σε βάθος την αποστολή και 

τις αρµοδιότητες που θα πρέπει να αναλάβουν και πως θα διαχειρίζονται 

αποτελεσµατικά τους πόρους. 

•Παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων και των οικονοµικών καταστάσεων 

ως προς την εγκυρότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία. 

•Έλεγχο για το αν τηρούνται οι προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου που 

αφορά την παραγωγική διαδικασία. 

•Αξιολόγηση της συνεργασίας της επιχείρησης µε τρίτους αλλά και µε το 

γενικότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον της. 

•Παρακολούθηση της ακολουθούµενης πολιτικής πληρωµών και εισπράξεων 

και του τρόπου που διαχειρίζονται τα διαθέσιµα ,ποίοι είναι οι όροι δανεισµού 

αλλά και παροχής πιστώσεων. 

•Βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας µεταξύ του προσωπικού και 

την καταγραφή, σε περίπτωση που εντοπιστούν, προβληµάτων του 

προσωπικού. 
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• Μελέτη της εικόνας των προϊόντων αλλά και της στρατηγικής της 

επιχείρηση προς τους καταναλωτές αλλά και τους ανταγωνιστές και 

ενηµέρωση της διοίκησης για την εικόνα αυτή. 

• Έλεγχο των καθηµερινών δραστηριοτήτων για να εξακριβωθεί η ποιότητα 

των αποτελεσµάτων και να προτείνεται στη διοίκηση στρατηγική για να απαλειφθούν 

οι αδυναµίες και να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 

3.4∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Η εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει χώρα σε ποικίλους 

οργανισµούς που διαφέρουν ανάλογα µε τον σκοπό, το  µέγεθος, την πολυπλοκότητα 

και τη δοµή .Προκειµένου οι διαφορές αυτές  να µην επηρεάζουν την εφαρµογή του  

εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον είναι αναγκαία η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται η Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου (Πρότυπα) .Σε περίπτωση που το ισχύον νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο 

εµποδίζει την εφαρµογή κάποιων Προτύπων θα πρέπει να γίνεται σχετική 

γνωστοποίηση ενώ υποχρεωτική είναι η συµµόρφωση µε τα υπόλοιπα πρότυπα. Σε 

περίπτωση που τα Πρότυπα αυτά εφαρµόζονται παράλληλα µε άλλα πρότυπα   

επίσηµων φορέων , οι κοινοποιήσεις ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη χρήση των 

προτύπων αυτών ,εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση ύπαρξης αντιφάσεων 

µεταξύ των λοιπών προτύπων και των Προτύπων υποχρεωτική είναι η συµµόρφωση 

των εσωτερικών ελεγκτών και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου µε τα 

Πρότυπα, ενώ δύνανται να συµµορφώνονται και µε τα λοιπά πρότυπα, εάν αυτά 

έχουν πιο περιοριστικό χαρακτήρα. 

Η εφαρµογή των Προτύπων αυτών στοχεύει:5 

• Στην καταγραφή των  βασικών αρχών που διέπουν την πρακτική 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου. 

• Στη δηµιουργία ενός πλαισίου  εφαρµογής και προώθησης ενός φάσµατος 

προστιθέµενης αξίας στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

                                                           
5
Ανάκτηση από  www.hiia.gr 
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• Στην εγκαθίδρυση µιας βάσης αξιολόγησης της απόδοσης του εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Στην προώθηση  βελτιωµένων οργανωσιακών διαδικασιών και 

λειτουργιών. 

 

Τα Πρότυπα εστιάζουν σε συγκεκριµένες αρχές από τις οποίες απορρέουν  

υποχρεώσεις ως προς:6 

• Την καθιέρωση βασικών απαιτήσεων επαγγελµατικής πρακτικής εσωτερικού 

ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς του βάσει της διεθνούς πρακτικής 

τόσο σε οργανωσιακό όσο και σε ατοµικό επίπεδο. 

• Την δηµιουργία επεξηγήσεων ώστε να αποσαφηνίζονται  όροι ή έννοιες των 

απαιτήσεων επαγγελµατικής πρακτικής  του εσωτερικού ελέγχου. 

Στα Πρότυπα χρησιµοποιούνται όροι οι οποίοι ερµηνεύονται στο Γλωσσάριο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο όρος «πρέπει» χρησιµοποιείται προκειµένου να δηλωθεί κάποια 

απαίτηση ενώ ο όρος  «συνιστάται» χρησιµοποιείται σε  περιπτώσεις όπου 

αναµένεται κάποια συµµόρφωση αλλά ενδέχεται να δικαιολογείται  κάποια 

παρέκκλιση. Η κατανόηση των Απαιτήσεων και των Επεξηγήσεων είναι απαραίτητη 

για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προτύπων αυτών στην πράξη. 

Τα Πρότυπα συνίστανται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και τα Πρότυπα 

∆ιεξαγωγής. 

 Όσον αφορά τα Πρότυπα των Χαρακτηριστικών έµφαση δίνεται στα 

χαρακτηριστικά των ατόµων καθώς και των οργανισµών όπου εφαρµόζεται ο 

εσωτερικός  έλεγχος. Από την άλλη, τα Πρότυπα ∆ιεξαγωγής αναλύουν τη φύση των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και περιλαµβάνουν ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης 

των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα αυτά χρησιµοποιούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

για να µπορούν να αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να διαµορφώσουν 

αντικειµενική και ανεξάρτητη γνώµη κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

Αποτελεί υποχρέωση όλων των εσωτερικών ελεγκτών  η συµµόρφωση µε τα 

Πρότυπα όσον αφορά την ατοµική τους αντικειµενικότητα, την επάρκεια των 

                                                           
6
Ανάκτηση από  www.hiia.gr 
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γνώσεων τους, την επαγγελµατική επιµέλεια τους αλλά και την εκτέλεση των 

επαγγελµατικών τους καθηκόντων. Στη συνέχεια ακολουθεί αναφορά και σύντοµη 

περιγραφή των Προτύπων αυτών. 

 

3.4.1 Πρότυπα χαρακτηριστικών ιδιοτήτων (Attribute 
StandardsΣειρά 1000): 
 

Τα πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν περιγραφή των οργανισµών και των προσώπων που 

διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο και αναλύονται στη συνέχεια:7 

1000 – Σκοπός, ∆ικαιοδοσία και Ευθύνη: Απαραίτητος είναι ο καθορισµός 

κανονισµού εσωτερικού ελέγχου όπου θα περιλαµβάνεται ο σκοπός, η δικαιοδοσία 

καθώς και  η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Ο κανονισµός αυτός θα 

πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να εγκρίνεται από την ανώτερη διοίκηση και το 

συµβούλιο. 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα :Ο εσωτερικός έλεγχος  θα πρέπει 

να αποτελεί µια ανεξάρτητη λειτουργία  και οι ελεγκτές οφείλουν να είναι εκτελούν 

το έργο τους µε αντικειµενικότητα. 

1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία : Υποχρέωση του επικεφαλή εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεί η  υποβολή αναφορών σε επίπεδο ιεραρχίας ώστε η  λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της καθώς και η ετήσια 

επιβεβαίωση του συµβουλίου ότι εξασφαλίζεται η  οργανωσιακή ανεξαρτησία της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.  

1120 - Ατοµική Αντικειµενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να είναι 

αµερόληπτοι ,να µην επηρεάζονται από προσωπικά συµφέροντα και να µη 

προβαίνουν σε αντιδεοντολογικές ή ανάρµοστες πράξεις.  

1130 - Παρεµπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειµενικότητας: Σε περιπτώσει 

όπου διαπιστώνεται παρεµπόδιση της ανεξαρτησία ή της αντικειµενικότητα θα πρέπει 

η διαπίστωση αυτή να κοινοποιείται  στα αρµόδια όργανα.  

                                                           
7
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1200 - Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: Η 

εκτέλεση των έργων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται επαγγελµατική επάρκεια και 

δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια.  

1210 - Επαγγελµατική Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και λοιπές ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να 

εκπληρώνουν αποτελεσµατικά  τα ατοµικά τους καθήκοντα. 

1220 - ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν 

να επιδεικνύουν επαγγελµατική επιµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

1230 - Συνεχής Επαγγελµατική Επιµόρφωση: Απαραίτητη είναι η επιδίωξη 

συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 

1300 - Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: Στις 

αρµοδιότητες του επικεφαλή εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνεται η ανάπτυξη και 

διατήρηση προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. Το πρόγραµµα 

αυτό περιλαµβάνει µια εκτίµηση του βαθµού συµµόρφωσης της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τον Ορισµό του Εσωτερικού Ελέγχου, τα Πρότυπα 

και τον Κώδικα ∆εοντολογίας από τους εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και αξιολόγηση 

της  αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου. 

1310 - Απαιτήσεις του Προγράµµατος ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης 

Ποιότητας: Στο πρόγραµµα αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται εσωτερικές αλλά και 

εξωτερικές αξιολογήσεις.  

1320 - Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης 

Ποιότητας: Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος πρέπει να γνωστοποιούνται στο 

συµβούλιο. 

1321 - Χρήση της φράσης «∆ιενεργήθηκε Σύµφωνα µε τα Πρότυπα»: Χρήση 

της φράσης αυτής θα πρέπει να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις όπου µόνο τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγηση του προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης 

ποιότητας το επιβάλλουν. 
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1322 - Αποκάλυψη της µη Συµµόρφωσης: Εάν διαπιστώνεται µη  

συµµόρφωση µε τον Ορισµό Εσωτερικού Ελέγχου, τα Πρότυπα ή τον Κώδικα 

∆εοντολογίας ,η οποία επηρεάζει τη λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τότε πρέπει η 

µη συµµόρφωση να κοινοποιείται στην ανώτατη διοίκηση και το συµβούλιο. 

 

3.4.2 Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards Σειρά 2000) 
 

Στα πρότυπα αυτά περιλαµβάνονται τα παρακάτω:8 

2000 - ∆ιαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου: Θα πρέπει να  

εξασφαλίζεται ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου συνεισφέρει στην δηµιουργία 

αξίας από τον οργανισµό. 

2010 – Προγραµµατισµός: Απαραίτητη είναι η σύνταξη προγράµµατος 

ελέγχων όπου θα λαµβάνεται υπόψη εκτίµηση κινδύνων, προκειµένου να 

προσδιορίζονται  οι προτεραιότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου βάσει των 

στόχων του οργανισµού. 

2020 - Κοινοποίηση και Έγκριση: Ο σχεδιασµός της λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου. Oι απαιτήσεις αυτής σε πόρους καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική 

µεταβολή θα πρέπει να κοινοποιείται στην ανώτατη διοίκηση και το συµβούλιο 

προκειµένου να ελέγχεται και να εγκρίνεται 

2030 - ∆ιαχείριση Πόρων: Θα πρέπει να διασφαλίζεται  η καταλληλότητα, η 

επάρκεια και η αποτελεσµατική αξιοποίηση  των χρησιµοποιούµενων , για την 

επίτευξη των στόχων ,πόρων. 

2040 - Πολιτικές και ∆ιαδικασίες: Απαιτείται καθορισµός πολιτικών  και 

διαδικασιών καθοδήγησης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

2050 – Συντονισµός: Σηµαντική είναι η διάχυση πληροφοριών και ο  

συντονισµός των  δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε συνδυασµό µε άλλους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους  
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διαβεβαίωσης  προκειµένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα τους και να 

ελαχιστοποιείται η επανάληψη ενεργειών. 

2060 - Υποβολή Αναφοράς στο Συµβούλιο και την Ανώτερη ∆ιοίκηση: 

Πρέπει  να υποβάλλεται περιοδικά  αναφορά που περιλαµβάνει τον σκοπό, τις 

δικαιοδοσίες , την απόδοση του προγράµµατος ελέγχων , το βαθµό έκθεσης σε 

κίνδυνο και άλλα θέµατα όπως της εταιρικής διακυβέρνησης ,στην ανώτερη διοίκηση 

και το συµβούλιο  

2070 - Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή  Ευθύνη για τον  

Εσωτερικό Έλεγχο: Σε περιπτώσεις ύπαρξης εξωτερικού παρόχου θα πρέπει να 

επισηµαίνεται ότι ο οργανισµός φέρει την ευθύνη διατήρησης της  αποτελεσµατικής 

δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. 

2100 - Φύση των Εργασιών: Στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

περιλαµβάνεται αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης (Πρότυπο 

2110), διαδικασιών  διαχείρισης κινδύνων (Πρότυπο 2120) και συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπο 2130). 

2200 - Σχεδιασµός Έργου: Το κάθε έργο θα πρέπει να αναπτύσσεται και να 

σχεδιάζεται µε τρόπο που θα  λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικούς σκοποί, το 

εύρος, το χρονοδιάγραµµα καθώς και  η κατανοµή των πόρων. 

2300 - ∆ιεξαγωγή του Έργου: Κατά τη διεξαγωγή του έργου θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται, να αναλύονται, να αξιολογούνται και να καταγράφονται 

πληροφορίες απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του έργου. 

2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσµάτων: Απαιτείται κοινοποίηση των 

αποτελεσµάτων των έργων. 

2500 - Παρακολούθηση Προόδου: Καθιερώση και διατήρηση συστήµατος 

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσµάτων τα οποία κοινοποιούνται 

στη διοίκηση. 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων: Εάν διαπιστωθεί από τον 

εσωτερικό ελεγκτή ότι έχει γίνει από τη διοίκηση αποδοχή µη αποδεκτού βαθµό 

κινδύνου απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και αναφορά στο συµβούλιο. 



18 

 

 

3.5 Κώδικας ∆εοντολογίας  Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Η ύπαρξη Κώδικα ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου στοχεύει στην παροχή 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Όσον αφορά τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας που έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

εστιάζει κυρίως στα ελάχιστα απαιτούµενα πρότυπα συµπεριφοράς και όχι σε 

συγκεκριµένα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών. 

Στον Κώδικα ∆εοντολογίας υπάγονται ο υπεύθυνος του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και τα άτοµα τα οποία εποπτεύει. Αφού γίνει αποδεκτός λοιπόν ο κώδικας 

από τα µέλη του τµήµατος, θα πρέπει να δείχνουν πειθαρχία στις κανονιστικές 

αποφάσεις και στη νοµοθεσία. Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαµβάνεις κάποιες 

βασικές αρχές σχετικά µε τον τρόπο που θα εκτελούνται τα καθήκοντα, των 

εµπλεκόµενων µε το ελεγκτικό έργο ,µελών. Βασικός παράγοντας αποτελεσµατικής 

εφαρµογής του κώδικα δεοντολογίας είναι η κατανόηση του  και η ανταπόκριση από 

τους απασχολούµενους Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα µέλη 

παραβιάζει τις αρχές του κώδικα απαλλάσσεται των καθηκόντων του. 

Οι βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στον κώδικα είναι αυτές της 

ακεραιότητας, της αντικειµενικότητας, της εχεµύθειας και της επάρκειας, οι οποίες 

αναλύονται στη συνέχεια.9 

• ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διακρίνονται από 

υπευθυνότητα, ειλικρίνεια επάρκεια γνώσεων καθώς και αφοσίωση στην 

τήρηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να εµπλέκονται σε παράνοµες, αντικανονικές και αντιδεοντολογικές 

δραστηριότητες, που ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη 

λειτουργία µιας οικονοµικής µονάδας. 

 

  

                                                           
9
Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης ∆. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής 

& Εσωτερικού Ελέγχου (Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου) ». 
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• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ: Τα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών 

πρέπει να εκτελούνται µε πλήρη αντικειµενικότητα χωρίς να επηρεάζεται 

η κρίση τω ελεγκτών από προσωπικά ή άλλα συµφέροντα που είναι 

ενάντια στα συµφέροντα της εταιρίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά να 

δέχονται δώρα ή αµοιβές από άλλους υπαλλήλους, προµηθευτές, πελάτες 

ή εταιρίες τα οποία ενδεχοµένως να επηρεάζουν την διαµόρφωση 

αντικειµενικής γνώµης.10 

 

• ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ: Μια ακόµη σηµαντική αρχή για το επάγγελµα του 

εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί η προσεκτική διαχείριση των πληροφοριών 

που αποκτώνται κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου. Οι πληροφορίες 

αυτές είναι εµπιστευτικές και δεν πρέπει να µεταφέρονται σε άλλα άτοµα 

ούτε και να χρησιµοποιούνται προς όφελος του ελεγκτή. 

 

• ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να είναι ικανός να υιοθετήσει τα κατάλληλα µέσα διενέργειας του 

ελέγχου, έχοντας ως γνώµονα τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, τις αποφάσεις 

της διοίκησης και το ευρύτερο νοµοθετικό πλαίσιο. Οφείλει να µπορεί να 

εντοπίσει λάθη, οικονοµικές ατασθαλίες ,σπατάλες και οποιαδήποτε άλλη 

µη αποδοτική ή αναποτελεσµατική δραστηριότητα αλλά και να ερευνά  τις 

αιτίες των προβληµάτων που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία της 

µονάδας. Επιπλέον αφού ο ελεγκτής µελετήσει τις αδυναµίες του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου καλείται να ενηµερώσει τη διοίκηση 

σχετικά µε τα ευρήµατα του ελέγχου και να προτείνει διορθωτικές 

ενέργειες για την εξάλειψη των αδυναµιών αυτών. Σηµαντικό είναι ακόµη 

να µην επαναπαύονται οι ελεγκτές  αλλά να επιδιώκουν συνεχή βελτίωση 

και αύξηση της αποτελεσµατικότητας τους. Είναι γεγονός πως οι εργασίες 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι απαιτητικές σε γνώσεις αλλά 

και επιµέλεια. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διενεργούνται 

τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις αυτών και το αποδεικτικό υλικό που 

συγκεντρώνεται να είναι επαρκές για την στήριξη του πορίσµατος που 

εξάγεται. Τέλος στην έκθεση τους οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 
                                                           
10

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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περιλαµβάνουν οποιοδήποτε γεγονός υπέπεσε στην αντίληψη τους ώστε 

να διασφαλίζεται πως δεν υποκρύπτουν παράνοµες δραστηριότητες. 
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3.6 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το πλέγµα οικονοµικών, διοικητικών, 

λειτουργικών ελέγχων καθώς και µέτρων και µεθόδων εργασίας που 

χρησιµοποιούνται από µία επιχείρηση µε στόχο να προωθήσει, να κατευθύνει, να 

περιορίσει, να διοικήσει και να ελέγξει τις διάφορες δραστηριότητές της προκειµένου 

να πετύχει τους στόχους της. Στην ουσία το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µιας 

επιχείρησης αποτελεί ένα προσωπικό σύστηµα της διοίκησης µιας επιχείρησης που 

περιλαµβάνει τον τρόπο που θα οργανωθούν οι λειτουργιές της, τον τρόπο που θα 

κατανεµηθούν οι  αρµοδιότητες και ευθύνες των εµπλεκόµενων µελών, το πως θα 

οργανωθεί σε χρηµατοοικονοµικό και λογιστικό επίπεδο και τι µέτρα και διαδικασίες 

θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά της 

στοιχείων, να απεικονίζονται µε ακρίβεια και αξιοπιστία οι λογιστικές καταστάσεις, 

να εξετάζεται το προσωπικό ως προς τη συµµόρφωσης στις στρατηγικές και πολιτικές 

της διοίκησης αλλά και στο γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο.11 

Θα µπορούσαµε λοιπόν να συµπεράνουµε πως βασικός στόχος του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου κάθε οργανισµού είναι να συµβάλλει στην 

αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του οργανισµού και στην 

επίτευξη των αντικειµενικών του σκοπών.  

                                                           
11

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 

Καζαντζής,Ι.Χ(2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων »  
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Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εστιάζεται στις παρακάτω 

ενέργειες: 

• Αν ακολουθείται η επιχειρησιακή στρατηγική µε αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει µια επιχείρηση 

• Αν κατά την εκτέλεση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων λαµβάνονται 

υπόψη οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και αν γίνονται ενέργειες για την 

αντιµετώπιση τους 

• Αν προσδιορίζεται επιτυχώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του 

οργανισµού και αν αποδίδεται σωστά στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Αν επιτυγχάνεται η συµµόρφωση των µελών στους εσωτερικούς 

κανονισµούς και στον κώδικα δεοντολογία 

• Αν ακολουθούνται ενέργειες πρόληψης και απαλοιφής σφαλµάτων και 

παρατυπιών που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα 

 

3.7 Περιεχόµενο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου απαρτίζεται από ένα σύνολο συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική λειτουργία ενός 

οργανισµού. Τα συστατικά αυτά µέρη είναι:12 

• Το γενικό οργανόγραµµα της επιχείρησης το οποίο περιλαµβάνει την 

στελέχωση αλλά και τον διαχωρισµό των λειτουργιών σε πρωτεύουσες και σε 

δευτερεύουσες. 

• Καταγραφή της στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση η οποία βασίζεται 

σε προγραµµατισµό δράσης. 

• Πλαίσιο στο οποίο θα περιγράφονται τα καθήκοντα και οι διαδικασίες. 

• Σύστηµα µηχανογράφησης το οποίο θα παρέχει ακριβή και έγκυρη 

πληροφόρηση. 

                                                           
12

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 

Καζαντζής,Ι.Χ(2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων » , Εκδόσεις BusinessPlusA.E,Πειραιάς. 
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• Σύστηµα ΜΙS που θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων ου οργανισµού. 

• Σύστηµα ISO το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόµενων 

προϊόντων και των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

• Κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης όπως εγχειρίδια 

διαδικασιών ή κανονισµό ολοκληρωµένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας 

προϊόντων. 

• Καταγραφή των πολιτικών αγορών, προµηθειών,πωλήσεων,τιµολόγησης και 

διαχείρισης προσωπικού. 

• ∆ιαχείριση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων και του χαρτοφυλακίου 

• Σύστηµα εξουσιοδότησης 

 

Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η ορθή 

επεξεργασία, ταξινόµηση και διαχωρισµός των δραστηριοτήτων, η συνεχής και 

σωστή επίβλεψη, η επαρκής τεκµηρίωση του αλλά και η σχέση του κόστους που έχει 

για µια επιχείρηση σε σχέση µε τα οφέλη που απορρέουν από την ύπαρξη του. 

 

3.8 Βασικές αρχές του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Το πλαίσιο βασικών αρχών αποτελείται από τα παρακάτω σηµεία-κλειδιά:13 

• Εταιρικό οργανόγραµµα, όπου παρουσιάζονται υπό µορφή πυραµίδας, οι 

αρµοδιότητες των υπηρεσιών και η µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. 

• Αποκεντρωµένη διοίκηση. Σηµαντικό είναι να µην είναι όλες οι αρµοδιότητες 

συγκεντρωµένες στα στελέχη της διοίκησης αλλά να γίνεται εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων και εξουσιών σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας όλων των επιµέρους 

τµηµάτων που απαρτίζουν µια επιχείρηση και το κάθε τµήµα να έχει την 

ευθύνη για τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων. 

 

                                                           
13

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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• Αναλυτική και ακριβή περιγραφή των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των 

στελεχών της επιχειρησιακής µονάδας. 

• Κατάλληλη στελέχωση. Η εξασφάλιση εξειδικευµένου και έµπειρου 

προσωπικού αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία µιας επιτυχηµένης 

οικονοµικής µονάδας του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

• Σύστηµα υπογραφών. Αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος που ασχολείται 

µε την έγκριση, την εκταµίευση και τη λογιστική θεώρηση προκειµένου να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών, να επιτυγχάνονται οι στόχοι και 

να ικανοποιούνται τα συµφέροντα της επιχείρησης. 

• Οριοθέτηση των εξουσιοδοτήσεων εγκρίσεως δαπανών. 

• Σύστηµα Εκπροσώπησης και ∆έσµευσης της επιχείρησης απέναντι σε τρίτους, 

το οποίο θα περιγράφει µε λεπτοµέρεια τις εξουσιοδοτήσεις του διοικητικού 

συµβουλίου προς τρίτους ώστε να είναι σε θέση εκπροσωπούν την επιχείρηση 

σε συναλλαγές της µε τρίτους. 

• Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των ελέγχων βασικών λειτουργιών 

του εσωτερικού πλαισίου βάσει του οποίου ενεργεί η επιχείρηση. 

• ∆ιαµόρφωση και καθιέρωση πολιτικών. 

• ∆ηµιουργία συστηµάτων παροχής πληροφοριών. 

 

3.9 ∆ικλίδες ασφαλείας  Συστήµατος Εσωτερικού  Ελέγχου. 
 

Κάθε σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς µηχανισµούς και 

δικλίδες ελέγχου τα οποία αποσκοπούν στην διασφάλιση της ορθής λειτουργίας µιας  

οικονοµικής µονάδας. Μέσω των δικλίδων ασφαλείας επισηµαίνονται και 

αντιµετωπίζονται έγκαιρα οι κίνδυνοι.14 

Υπάρχουν τριών ειδών δικλίδες ασφαλείας ανάλογα µε τον τρόπο δράσης: 

• Οργανωτικές δικλίδες: Σχετίζονται µε την βασική οργάνωση των 

δραστηριοτήτων µιας οικονοµικής µονάδας και εστιάζουν κυρίως στη 

                                                           
14

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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µελέτη των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας για θέµατα όπως 

κανονισµούς προσωπικού ή διασφάλιση ποιότητας. 

• Προληπτικές δικλίδες: Στοχεύουν στην ανάδειξη των λαθών που 

επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία των διαδικασιών 

• Κατασταλτικές δικλίδες: Λειτουργούν παρεµβατικά όταν εντοπίζονται 

εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας προκειµένου 

να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση των αποκλίσεων. 

Σηµαντική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου αποτελεί το να περιγράφονται αναλυτικά και µε σαφήνεια ώστε 

να γίνονται κατανοητές και αποδεκτές από όλους τους εργαζοµένους. 

Ανάλογα µε την έκταση και το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου  οι δικλίδες ασφαλείας διακρίνονται σε γενικές και εξειδικευµένες. 

Γενικές δικλίδες ασφαλείας: Εστιάζουν στα παρακάτω σηµεία 

• Στον τρόπο που είναι δοµηµένη οργανωτικά µια εταιρία όσον αφορά τη 

διαµόρφωση, την καθιέρωση των πολιτικών και την τήρηση τους από το 

σύνολο των µελών που απαρτίζουν την εταιρία. Ακόµη σχετίζονται µε θέµατα 

επιλογής προσωπικού και διαχωρισµό των ευθυνών. Πιο συγκεκριµένα θα 

πρέπει κατά την επιλογή της οργανωτικής δοµής να λαµβάνεται υπόψη το 

είδος και ο όγκος των εργασιών και τα καθήκοντα να επιµερίζονται ώστε να 

µην χειρίζεται µια εργασία αποκλειστικά από ένα πρόσωπο και να µη 

συγκεντρώνεται στο πρόσωπο αυτό και η εξουσιοδότηση και η λογιστική 

απεικόνιση και η διαφύλαξη .Επιπλέον ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να έχει 

τα απαιτούµενα προσόντα και γνώσεις σχετικά µε το έργο που καλείται να 

εκτελέσει και να είναι υπόλογος για κάθε ενέργεια του στην διοίκηση. Τέλος 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ 

των τµηµάτων προκειµένου να µεταδίδονται οι εντολές και οδηγίες της 

διοίκησης. 

 

• Στη δοµή των παραγόµενων υπηρεσιών καθώς και στη διεκπεραίωση 

οικονοµικής φύσεως υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά επιβάλλουν την σύνταξη 

αναλύσεων σε πραγµατική και προϋπολογιστική βάση µε παράλληλη 
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διερεύνηση των αποκλίσεων που ενδέχεται να εµφανιστούν καθώς και τη 

σύνταξη περιοδικών οικονοµικών εκθέσεων ανά τοµέα ευθύνης, στις οποίες 

θα εντοπίζονται και θα αναλύονται τα προβλήµατα που προκύπτουν. Ακόµη 

επιτάσσουν την υιοθέτηση διαδικασιών σύγκρισης  των οικονοµικών 

δεδοµένων που προέρχονται από ανεξάρτητες πηγές, την καθιέρωση 

κατάλληλων λογιστικών αρχών ,οι οποίες θα αποτυπώνονται και σε εγχειρίδια 

,και τέλος στη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε καταρτισµένα και 

αξιόπιστα άτοµα 

• Στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, των πελατών της 

και λοιπών τρίτων µέσω  θέσπισης ,στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, 

διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την περιουσία της εταιρίας και την 

ποιότητα των προσφερόµενων από αυτή υπηρεσιών. 

Εξειδικευµένες ∆ικλίδες Ασφαλείας: Αποσκοπούν στην αποτελεσµατική προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων, στην εξασφάλιση της απαραίτητης εξουσιοδότησης 

σχετικά µε θέµατα πρόσβασης και στην σωστή λογιστική απεικόνιση. 

Το ποιές διαδικασίες και ενέργειες θα χρησιµοποιηθούν ως δικλίδες ασφαλείας 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το κόστος λειτουργίας που απορρέει από 

τη χρησιµοποίηση τους ,ο βαθµός δυσκολίας στην εφαρµογή τους ή ακόµη ο βαθµός 

ασφαλείας τους. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η επιλογή αυτή δεν αποτελεί εύκολη 

απόφαση γιατί θα πρέπει  να επιτυγχάνεται ισορροπία µεταξύ της ζηµίας και του 

κόστους εφαρµογής των ελεγκτικών εργασιών. 

3.10 Παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιους 

παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία και 

αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος. Οι πιο σηµαντικοί λοιπόν παράγοντες είναι οι 

παρακάτω:15 

  
                                                           
15

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 

Καζαντζής,Ι.Χ(2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων » 
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• Οργανωτική δοµή 

• Περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία σε άτοµα που δεν 

έχουν εξουσιοδοτηθεί 

• Καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα 

• Προσωπικό µε ευσυνειδησία και επαγγελµατική επάρκεια 

• Υπηρεσία εσωτερικών ελεγκτών 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την οργανωτική δοµή ,απαραίτητο συστατικό 

ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη οργανωτικού 

σχεδίου το οποίο θα καθορίζει µε ακρίβεια και σαφήνεια τους τοµείς ευθύνης όλων 

των λειτουργιών και των τµηµάτων µιας οικονοµικής µονάδας. Όταν ανατίθεται η 

ευθύνη για την εκτέλεση την εκτέλεση ενός έργου µιας λειτουργίας ή ενός τµήµατος 

θα πρέπει παράλληλα να εκχωρείται και ανάλογη αρµοδιότητα και εξουσία για να 

λαµβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις. Ο διαχωρισµός των καθηκόντων είναι 

σηµαντικός για την πρόληψη λαθών και ανωµαλιών και µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

ως εξής:16 

• ∆ιαχωρισµός της επιτήρησης των περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική 

παρακολούθηση τους: Σκοπός του διαχωρισµού αυτού είναι η διαφύλαξη της 

οικονοµικής µονάδας από τη διενέργεια απατών από το προσωπικό. Θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση και η λογιστική παρακολούθηση δεν 

διενεργείται από το ίδιο άτοµο γιατί στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος 

κατάχρησης είναι µεγάλος µε στόχο την ικανοποίηση προσωπικών 

συµφερόντων. Παραδείγµατος χάριν εάν ένας ταµίας τηρεί και τα λογιστικά 

βιβλία υπάρχει η πιθανότητα παρακρατήσεως χρηµατικών ποσών που 

προέρχονται από πελάτες και κάλυψη της διαφοράς αυτής µε λογιστικού 

χειρισµούς όπως χορήγηση έκπτωσης ή συµψηφιστική εγγραφή. Εάν όµως 

διαχωρίζονται οι υπηρεσίες φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και λογιστικής 

παρακολούθησης οι εργασίες της µιας υπηρεσίας επαληθεύουν τις εργασίες 

της άλλης. Επιπλέον πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να συγκρίνονται 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης µε τα λογιστικά βιβλία προκειµένου 

να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις και η αιτία τους. 

                                                           
16

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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• ∆ιαχωρισµός της εξουσιοδότησης πραγµατοποίησης των συναλλαγών από την 

επιτήρηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.: Προκειµένου να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υπάρχει σαφής 

διαχωρισµός της παροχής εξουσιοδότησης κάθε συναλλαγής και της 

αρµοδιότητας φύλαξης και επιτήρησης των περιουσιακών στοιχείων στα 

οποία αναφέρονται οι συναλλαγές. Παραδείγµατος χάριν δεν θα πρέπει το 

πρόσωπο που αναλαµβάνει την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού να 

προσλαµβάνει ή να απολύει το προσωπικό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος 

καταχράσου χρηµατικών ποσών µέσω εικονικών προσλήψεων. Ο κίνδυνος 

αυξάνεται σε περίπτωση που µόνο µία υπηρεσία αναλαµβάνει την παραγγελία 

και παραλαβή των αγαθών. 

• ∆ιαχωρισµός υπευθυνοτήτων µέσα στη λογιστική λειτουργία: Εάν µόνο ένα 

στέλεχος της λογιστικής λειτουργίας είναι αρµόδιο για τις εργασίες όλων των 

φάσεων του λογιστικού κυκλώµατος τότε αυξάνεται ο κίνδυνος µη 

αποκάλυψης σφαλµάτων ή παραλείψεων που ενδέχεται να έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Αντίθετα αν συµµετέχουν παραπάνω από µία υπηρεσίες 

τότε υπάρχει µεταξύ τους έλεγχος. 

• ∆ιαχωρισµός της λειτουργικής αρµοδιότητας από την αρµοδιότητα της 

λογιστικής καταγραφής της: Προκειµένου να διασφαλίζεται αντικειµενική και 

αξιόπιστη πληροφόρηση δεν πρέπει να εκχωρείται στο ίδιο το τµήµα η 

λογιστική καταγραφή των δραστηριοτήτων του συγκεκριµένου τµήµατος 

διαφορετικά τα τµήµατα θα παρουσιάζουν βελτιωµένα αποτελέσµατα δράσης 

µέσω αλλοίωσης πληροφοριακών στοιχείων. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στην βασική αρχή του 

εσωτερικού ελέγχου ότι δε πρέπει µια συναλλακτική πράξη να υλοποιείται από την 

αρχή έως το τέλος από µόνο ένα άτοµο ή µια λειτουργία. Για το λόγο αυτό πρέπει στο 

οργανωτικό σχέδιο µιας επιχείρησης να προβλέπεται η  οργάνωση των λειτουργιών 

ώστε η ολοκλήρωση µιας συναλλαγής να περιλαµβάνει τη συµµετοχή τουλάχιστον 

δύο ατόµων ή τµηµάτων. Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος ελέγχου εξαρτάται 

από την ύπαρξη µηχανισµών οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές των 

διάφορων ιεραρχικών επιπέδων θα ανταποκρίνονται στην πολιτική και στις 

αποφάσεις που έχουν παρθεί από τη διοίκηση. Παράδειγµα τέτοιου είδους 
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µηχανισµού αποτελεί η εξουσιοδότηση ως βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση 

κάθε συναλλαγής. 

Την ανώτατη εξουσία για τη λήψη αποφάσεων έχουν οι ιδιοκτήτες µιας 

οικονοµικής µονάδας οι οποίοι εκχωρούν την εξουσία αυτή στο διοικητικό 

συµβούλιο, στους διευθυντές και σε λοιπά στελέχη της διεύθυνσης. Στη συνέχεια 

αρµοδιότητες για τη διενέργεια ορισµένων συναλλαγών εκχωρούν τα διευθυντικά 

στελέχη σε υφιστάµενα κλιµάκια. Η αρµοδιότητα που εκχωρείται µπορεί να είναι είτε 

γενική είτε ειδική. Οι γενικές αρµοδιότητες εκχωρούνται από την διοίκηση 

καθιερώνοντας τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι 

συναλλαγές. Στην εκχώρηση γενικών αρµοδιοτήτων περιλαµβάνεται η χορήγηση 

πίστωσης σε κάποιο πελάτη µέσα σε προκαθορισµένα όρια καθώς και η παραγγελία 

υλικών όταν τα αποθέµατα µειώνονται στα όρια ασφαλείας. Από την άλλη οι ειδικές 

αρµοδιότητες εκχωρούνται για πιο συγκεκριµένες συναλλαγές σε περιπτώσεις όπου η 

διοίκηση θέλει να προβεί σε εκχώρηση αρµοδιοτήτων αφού διενεργηθεί ξεχωριστή 

µελέτη κάθε περίπτωσης. Παράδειγµα ειδικής εξουσιοδότησης αποτελεί  όταν κατά 

την έγκριση σύναψης δανείου υψηλού ποσού µεταξύ µιας τράπεζας και του 

διοικητικού συµβουλίου µιας επιχείρησης εξουσιοδοτείται ο οικονοµικός διευθυντής 

για να υπογράψει το δάνειο. 

 

Όσον αφορά το λογιστικό σύστηµα, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσµατικότητα του  αποτελεί η χρησιµοποίηση Λογιστικού Σχεδίου καθώς και 

κατευθυντήριων οδηγιών για το πως να χρησιµοποιείται το σύστηµα  σε µορφή 

λογιστικού εγχειριδίου. Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο περιλαµβάνονται ένα 

σχέδιο λογαριασµών καθώς και οι απαραίτητοι κανόνες για το πώς κινούνται 

λογιστικά. Σύµφωνα µε µια βασική αρχή επιχειρησιακής πρακτικής ο υπεύθυνος για 

την πραγµατοποίηση των συναλλαγών θα πρέπει µην ενδιαφέρεται για οτιδήποτε 

άλλο παρά µόνο µε το αν η συναλλαγή διενεργείται σε συµφωνία µε τις πολιτικές της 

επιχείρησης. Επιπλέον θα πρέπει το επίπεδο ιεραρχικής πυραµίδας στο οποίο θα 

βρίσκεται ο υπεύθυνος για τη συναλλαγή να είναι ανάλογο της σηµαντικότητας της 

συναλλαγής καθώς και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τις 

συναλλαγές που αναλαµβάνει αλλά και τι συνέπειες έχουν αυτές. 
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Η τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα 

εντύπων και παραστατικών σχετικά µε την καταγραφή, την συγκέντρωση και 

απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων πόσο σωστά τεκµηριωµένα είναι µια 

επιχείρηση και τα παραστατικά της επηρεάζει άµεσα το πόσο αποτελεσµατικό είναι 

ένα σύστηµα ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα ο σχεδιασµός και η χρήση των 

παραστατικών θα πρέπει να περιλαµβάνει:17 

• Αρίθµηση αύξοντα αριθµού, η οποία βοηθά στο να ελέγχεται ο αριθµός 

των παραστατικών που εκδόθηκαν καθώς και αυτών που έχουν χαθεί ή  

ακυρωθεί. Επιπλέον διευκολύνει την αναζήτηση παραστατικών σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

• Έγκαιρη κατάρτιση κατά τον χρόνο όπου πραγµατοποιείται η συναλλαγή 

ή όσο πιο σύντοµα κοντά στην ηµεροµηνία αυτή διαφορετικά µειώνεται η 

αξιοπιστία των παραστατικών ,των εντύπων και των εγγράφων. 

• Απλή συµπλήρωση, ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις και λάθη. 

• Σχεδιασµό  πολλαπλών χρήσεων, έτσι ώστε ένα δελτίο να µπορεί να 

χρησιµοποιείται σε διάφορα τµήµατα. 

 

Όσον αφορά το προσωπικό, αδιαµφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πιο βασικά 

συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό η 

ύπαρξη έντιµου, έµπιστου, ικανού και γενικότερα αποδοτικού προσωπικού 

συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη υψηλών επιχειρηµατικών επιδόσεων ακόµη 

και αν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει αδυναµίες. Αντίθετα εάν το 

σύστηµα πληροί όλες τις προϋποθέσεις αλλά το ανθρώπινο δυναµικό υστερεί τότε δεν 

επιτυγχάνεται η απόλυτη αποτελεσµατικότητα και επάρκεια του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά ακόµη και αν το προσωπικό είναι ικανό και 

έµπιστο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν παράγοντες τόσο εντός όσο 

και εκτός της επιχείρησης οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση 

του προσωπικού. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να αξιολογείται και το 

προσωπικό κατά την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
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Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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Η διαρκής επιθεώρηση και αξιολόγηση των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων 

αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου. Οι 

ελεγκτές που απαρτίζουν την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να κατανοούν 

πλήρως την έννοια, το περιεχόµενο και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου 

.Παρόλα αυτά για να διασφαλίζεται περισσότερο η ισχύς ενός συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθιερώνουν µια µορφή ασφάλισης, 

την δηµιουργία ασφάλεια απέναντι σε καταχρήσεις µε όποια ασφαλιστική εταιρία 

είναι διατεθειµένη να αποζηµιώσει την επιχείρηση σε περίπτωση που υποστεί ζηµιές 

από κλοπές ή καταχρήσεις του προσωπικού.18 

 

3.11 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών  η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική υπηρεσία, 

σχεδιασµένη και οργανωµένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισµού. Μέσω τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει 

στην εκτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, τον περιορισµό ή την 

εξάλειψη του, βοηθώντας τον οργανισµό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και 

επιχειρησιακούς τους στόχους. 

 

3.11.1 Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Αντικειµενικό στόχο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η παροχή 

εξειδικευµένων και τεκµηριωµένων επιστηµονικά υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης προκειµένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει ορθά και αποτελεσµατικά 

τα καθήκοντα της. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται στη διοίκηση µέσω αναλύσεων, 

εκτιµήσεων, συστάσεων και παρατηρήσεων πάνω σε θέµατα λειτουργιών, 

συναλλαγών καθώς και δοσοληψιών της επιχείρησης. Αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα και 

από τα πρότυπα του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών βάσει των οποίων 
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Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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αντικειµενικό στόχο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποτελεί  ‘’ η βοήθεια προς 

τα µέλη του οργανισµού στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους µε 

παροχή προς αυτούς αναλύσεων, αξιολογήσεων, συστάσεων, συµβουλών και 

πληροφοριών σχετικά µε τις ελεγχόµενες δραστηριότητες’’. Στον στόχο αυτό 

περιλαµβάνεται και  το λογικό κόστος διενέργειας του ελέγχου.19 

Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε πως ο πιο βασικός στόχος της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι να διαµορφώσει ένα σύστηµα διαδικασιών της επιχείρησης 

µε το οποίο επιδιώκει την κατάλληλη οργάνωση των οικονοµικών, λογιστικών, 

µηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, τον αποτελεσµατικό 

διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων και ευθυνών ανάµεσα στους εργαζοµένους, την 

επαρκή προστασία των περιουσιακών στοιχείων, την διασφάλιση ακριβείας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων, την αποτελεσµατική 

λειτουργία καθώς και την εξασφάλιση της µακροβιότητας της. Επιπλέον µεριµνά 

ώστε το προσωπικό καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες να λειτουργεί και να 

συµπεριφέρεται µε βάση τις αρχές και τους κανόνες. Τα ευρήµατα του ελέγχου µαζί 

µε προτάσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοίκηση η οποία αναλαµβάνει την 

αξιολόγηση και ,εφόσον προκύψει ανάγκη, έκδοση οδηγιών και προτάσεων 

βελτίωσης. 

Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/00 κάθε εταιρία 

εισηγµένη στην χρηµατιστηριακή αγορά είναι υποχρεωµένη να διαθέτει ξεχωριστό 

τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Πρωταρχικός στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

είναι ο έλεγχος, η εκτίµηση και η επισήµανση στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας 

του κατά πόσο οι βασικοί µέτοχοι µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα στελέχη και 

όσοι εµπλέκονται µε την επιχείρηση λειτουργούν χωρίς να απειλείται η διαφάνεια και 

η οµαλή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς.20 
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Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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3.11.2 Καθήκοντα και αρχές της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνεται:21 

• Ενηµέρωση της διοίκησης της εταιρίας για τα ευρήµατα του ελέγχου σε 

συνδυασµό µε την υποβολή συστάσεων και προτάσεων καθώς και 

υλοποίηση των µέτρων που έχουν παρθεί από τη διοίκηση. 

• Εκτίµηση της συµµόρφωσης µε τις διοικητικές και οικονοµικές 

διαδικασίες καθώς και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών αυτών 

αλλά και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παράγονται. 

• Έλεγχος της πληρότητας ,ακρίβειας και αξιοπιστίας των στοιχείων, των 

λογιστικών εγγραφών και βιβλίων  και των οικονοµικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

• Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης, των αποφάσεων αλλά και των 

διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση καθώς και µε το αν 

εφαρµόζονται πιστά αλλά και αν συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία, 

ιδίως αυτή που σχετίζεται µε τη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

• Έλεγχος της πολιτικής που αφορά τις προσλήψεις, τις αξιολογήσεις και τις 

προαγωγές του προσωπικού. 

• Αξιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των 

µελών του προσωπικού και των τµηµάτων επιχείρησης. 

• Εκτίµηση του κόστους κάθε τµήµατος της εταιρίας και σύγκριση του µε 

το κόστος που είχε υπολογισθεί κατά τον προϋπολογισµό αλλά και του 

οφέλους ,αν δηλαδή η δραστηριότητα είναι επικερδής ή ζηµιογόνα. 

• Αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων σε σύγκριση µε τους αρχικούς 

προϋπολογισµούς και σχεδιασµούς. 

• Συστηµατική εξέταση της διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου και 

ανεύρεση της πηγής των κινδύνων αλλά και προτάσεις µέτρων για την 

αντιµετώπιση τους. 
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• Αξιολόγηση διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί σχετικά µε την προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αλλά και επιβεβαίωση της 

ύπαρξης τους µε καταµέτρηση ή άλλες µεθόδους. 

• Ευθύνη για τη διενέργεια ελέγχων ειδικού σκοπού εφόσον έχει προηγηθεί 

εντολή από τη διοίκηση. 

• Συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές αλλά και τη διοίκηση της 

εταιρίας σε θέµατα σχετικά µε το πως θα σχεδιαστεί αλλά και θα διεξαχθεί 

ο τακτικός και έκτακτος εξωτερικός έλεγχος. 

• Συµµετοχή στον τρόπο που θα οργανωθούν, θα σχεδιαστούν, θα  

αναπτυχθούν και θα εφαρµόζονται οι  βασικές λειτουργίες και οι 

διαδικασίες της εταιρίας οι οποίες βασίζονται στη µηχανογράφηση και την 

πληροφορική. 

• ∆ιενέργεια ελέγχου σχετικά µε το αν τηρούνται οι δεσµεύσεις  που 

εµπεριέχονται στα ενηµερωτικά δελτία και στα επιχειρηµατικά σχέδια 

όσον αφορά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν. 

• Έλεγχος νοµιµότητας των αµοιβών και κάθε παροχής προς τα µέλη της 

διοίκησης. 

• Έλεγχος των σχέσεων και των συναλλαγών της εταιρίας µε εταιρίες ή 

µέλη διοικητικών συµβουλίων εταιριών µε τις οποίες συνδέεται. 

Προκειµένου να εκτελούνται οι παραπάνω αρµοδιότητες θα πρέπει να 

εφαρµόζονται οι παρακάτω βασικές αρχές:22 

• Κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη και επαρκή λογιστική οργάνωση 

• ∆ιαχωρισµός της συναλλακτικής, της λογιστικής και της διαχειριστικής 

λειτουργίας µιας οικονοµικής µονάδας προκειµένου να διασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία τους  καθώς και ότι δε θα διαχειρίζονται από πρόσωπα που 

συνδέονται µε συγγενικούς δεσµούς. 

• Εκχώρηση ευθυνών και αρµοδιοτήτων στους εργαζοµένους οι οποίοι θα 

πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ,ικανότητες, αφοσίωση 

στους στόχους της εταιρίας αλλά και ακεραιότητα χαρακτήρα µε τήρηση 

                                                           
22

Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & 

Εσωτερικού Ελέγχου (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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πάντα της βασικής αρχής περί µη συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων σε ένα 

µόνο πρόσωπο. 

• Ύπαρξη µέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών αλλά και των 

λογιστικών βιβλίων καθώς και εξασφάλιση µη εξουσιοδοτηµένης 

πρόσβασης σε αυτά. 

• Έκδοση στοιχείων σχετικά µε κάθε συναλλαγή τα οποία θα είναι 

προαριθµηµένα αλλά και επικυρωµένα από τον αρµόδιο υπεύθυνο αλλά 

και λογιστικοποίηση τους. 

• Φυσική επαλήθευση, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, των περιουσιακών 

στοιχείων της οικονοµικής µονάδας και των λογαριασµών οι οποίοι 

τηρούνται από πρόσωπο ανεξάρτητο από αυτό που είναι αρµόδιο για την 

λογιστική παρακολούθηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 

4.1 Εισαγωγή στην έννοια και χαρακτηριστικά του 
Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος. 
 

Είναι γνωστό ότι απώτερος σκοπός κάθε οικονοµίας είναι η οικονοµική ανάπτυξη και 

η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία. Βάση για την οργάνωση της οικονοµίας και 

ταυτόχρονα αφετηρία για την οικονοµική ανάπτυξη αποτελούν δύο κύριοι τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας ,ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας. Το µέγεθος και η 

συνεισφορά καθενός από τους δύο τοµείς προσδιορίζεται διαχρονικά από τις 

κρατούσες ιδεολογικοπολιτικές τάσεις και επιλογές. Στο σηµερινό 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον κυρίαρχη επιλογή αποτελεί ο περιορισµός του 

δηµοσίου και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα. 

Ο δηµόσιος τοµέας εκφράζεται από το κράτος (δηµόσιο) και από τις δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Ο ιδιωτικός τοµέας περιλαµβάνει τα 

νοικοκυριά(ιδιώτες) και τις επιχειρήσεις. Εποµένως οι οικονοµικές µονάδες σε κάθε 

οικονοµία κατατάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στις οικονοµικές µονάδες του 

δηµοσίου τοµέα που εκφράζονται από το κράτος και τις δηµόσιες επιχειρήσεις, και 

στις οικονοµικές µονάδες του ιδιωτικού τοµέα, που εκφράζονται από τα νοικοκυριά 

και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Οι οικονοµικές αυτές µονάδες στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή κατά τη 

σύνταξη του προϋπολογισµού τους εµφανίζουν θετικό υπόλοιπο (πλεόνασµα), 

αρνητικό υπόλοιπο (έλλειµµα) ή µηδενικό υπόλοιπο (ισοσκελισµένες ροές). 

Είναι φανερό ότι οι οικονοµικές µονάδες που παρουσιάζουν πλεόνασµα, και 

κατά συνέπεια διαθέσιµα αποταµιευµένα κεφάλαια, έχουν συµφέρον να µην 

κρατήσουν τα κεφάλαια που τους περισσεύουν αδρανή, αλλά αντίθετα να τα 

µεταβιβάσουν, έναντι κάποιας αµοιβής ή απόδοσης, στις ελλειµµατικές οικονοµικές 

µονάδες ή σε άλλες οικονοµικές µονάδες µε πλεονασµατική ή ισοσκελισµένη θέση, 
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εφόσον οι προβλεπόµενες χρηµατοοικονοµικές εισροές αυτών για τη νέα οικονοµική 

περίοδο υστερούν των αναµενόµενων εκροών τους. 

Εδώ όµως προκύπτει το ερώτηµα πόσο εύκολο είναι να γίνει µια τέτοια 

µεταφορά και αν είναι σε θέση κάθε πλεονασµατική µονάδα να εντοπίσει τις µονάδες 

που έχουν ανάγκη κεφαλαίων και αντίστροφα. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι 

ότι η επικοινωνία µεταξύ των οικονοµικών µονάδων δεν είναι εύκολη αλλά και να 

καταστεί δυνατή συνήθως δε συµπίπτει το ύψος των κεφαλαίων ή το χρονικό 

διάστηµα που επιθυµούν να διαρκέσει η συναλλαγή. Ένα ακόµη σηµαντικό θέµα που 

αντιµετωπίζουν οι µονάδες είναι η εξασφάλιση καλής έκβασης της συναλλαγής 

.Εποµένως και να υπάρξει επικοινωνία και συµφωνία δεν εξασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική διοχέτευση κεφαλαίων στην οικονοµία. Αποτέλεσµα όλων των 

παραπάνω είναι η πληµµελής χρηµατοδότηση της οικονοµικής δραστηριότητας και ο 

περιορισµός του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας και της κοινωνικής ευηµερίας. 

Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει το χρηµατοπιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα, ρόλος του οποίου είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της 

οικονοµίας και η αποτελεσµατική διοχέτευση τους σε όσες οικονοµικές µονάδες 

χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους. Η 

αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων αυτών πραγµατοποιείται µε τα 

χρηµατοπιστωτικά ή χρηµατοοικονοµικά µέσα ή προϊόντα(financial instruments),τα 

οποία έχουν δηµιουργηθεί και, ανάλογα µε τις εξελίξεις, δηµιουργούνται διαρκώς από 

το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων είναι:23 

• Οµολογίες(Βοnds) 

• Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου(Τreasury Bills) 

• Πιστοποιητικά Καταθέσεων(Certificates of Deposit) 

• Εµπορικά ή Βιοµηχανικά Οµόλογα(Commercial Papers) 

• Οµολογίες επιχειρήσεων(Corporate Bonds) 

• Προϊόντα Εξασφάλισης Κεφαλαίου(Capital Guarantee Products) 

• Στεγαστικά ∆άνεια(Mortages) 

  

                                                           
23

Αγγελόπουλος Χ.Π(2010) « Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» 
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Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα διοχετεύονται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών ,οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται ανάλογα µε την πορεία 

των µέσων γεγονός που ταυτόχρονα συµβάλλει στη βελτίωση ή τη δηµιουργία νέων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων(µέσων). 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω τα πλεονάζοντα κεφάλαια µπορούν να 

µεταφερθούν µετά από άµεση συνεννόηση µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών οπότε 

στην περίπτωση αυτή έχουµε άµεση χρηµατοδότηση. Παρόλα αυτά ο τρόπος αυτός 

χρηµατοδότησης δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος. Η δυσκολία αυτή συνέβαλλε λοιπόν 

στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Ρόλος των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών είναι η µεσολάβηση µεταξύ των 

αποταµιευτών (πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες) και αυτών που έχουν ανάγκη 

δανειοδότησης είτε αποτελούν πλεονασµατικές είτε ελλειµµατικές οικονοµικές 

µονάδες, η συγκέντρωση κεφαλαίων από τους πρώτους και η κατάλληλη διαµόρφωση 

τους προκειµένου να τα διοχετεύσουν στους δεύτερους. Xαρακτηριστικά 

παραδείγµατα χρηµατοπιστωτικών οργανισµών αποτελούν τα παρακάτω:24 

• Πιστωτικά Ιδρύµατα(τράπεζες) 

• Συνεταιριστικές τράπεζες 

• Τράπεζες Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

• Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης( leasing companies) 

• Εταιρίες Forfeiting 

• Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) 

• Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών(ΑΕΠΕΥ) 

• Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Aµοιβαίων Κεφαλαίων(ΑΕ∆ΑΚ) 

• Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών(venture capital 

companies) 

• Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

• Εταιρίες Χρηµατοδότησης Κατανάλωσης 

• Πιστωτικές ενώσεις 

• Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων 

• Ενώσεις Αποταµιεύσεων και ∆ανείων 

                                                           
24

Αγγελόπουλος Χ.Π(2010) « Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» 
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Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δραστηριοποιούνται και σε πρωτογενείς αγορές 

,όπου η εµφάνιση των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων λαµβάνει χώρα πρώτη φορά 

,αλλά και σε δευτερογενείς αγορές, όπου γίνεται διαπραγµάτευση υπαρχόντων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

Αν επεκτείνουµε περισσότερο τις οικονοµικές µονάδες τόσο του δηµοσίου όσο 

και του ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχουν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε σκοπό 

είτε την τοποθέτηση είτε την άντληση κεφαλαίων τότε στους συµµετέχοντες πέραν 

των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών περιλαµβάνονται οι παρακάτω: 

• Ιδιώτες επενδυτές 

• Θεσµικοί επενδυτές 

• Εθνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις 

• Κεντρικές Τράπεζες 

 

4.2 Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί. 
 

Κάθε χρηµατοπιστωτικός οργανισµός συµµετέχει µε διαφορετικό τρόπο στις αγορές 

κεφαλαίου και χρήµατος βάσει των αναγκών άντλησης κεφαλαίων και µε στόχο να 

αξιοποιήσει µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα διαθέσιµα προκειµένου να πετύχει τη 

µέγιστη απόδοση χαρτοφυλακίου. Γενικό κανόνα που ακολουθούν όλοι οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αποτελεί η προσπάθεια όσο το δυνατόν µικρότερης 

διαφοροποίησης του χρονικού διαστήµατος για την τοποθέτηση και άντληση 

κεφαλαίων ειδικά όταν οι τίτλοι παρουσιάζουν χαµηλή ρευστότητα και υψηλή 

µεταβλητότητα τιµής σε συνδυασµό µε υψηλή απόδοση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµµετοχή των πιστωτικών 

ιδρυµάτων(τραπεζών) στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στις αγορές. Βασικό 

χαρακτηριστικό τους αποτελεί το ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχειά τόσο του 

ενεργητικού όσο και του παθητικού παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία. Η ποικιλία αυτή 

είναι αποτέλεσµα διαχρονικών αλλαγών στους τρόπους αντλήσεως και τοποθετήσεως 

κεφαλαίων λόγω του συνεχώς µεταβαλλόµενου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. 
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Έως το 1960 η βασική µορφή πιστωτικών ιδρυµάτων ,δηλαδή οι εµπορικές τράπεζες, 

εξασφάλιζαν ρευστότητα µέσω διαχείρισης κυρίως των στοιχείων του ενεργητικού 

λόγω του ότι τα στοιχεία του παθητικού ήταν συγκεκριµένα, δηλαδή κυρίως 

σταθερού ύψους καταθέσεις, άτοκες ή µε χαµηλό τόκο γεγονός που έκανε τον 

ανταγωνισµό µηδαµινό. Έχοντας λοιπόν δεδοµένα τα στοιχεία του παθητικού ,οι 

τράπεζες στρέφονταν σε τοποθετήσεις στοιχείων ενεργητικού σε χρεόγραφα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα όπως για παράδειγµα σε χρηµατοδοτήσεις ή τίτλους του δηµοσίου. 

Παρόλα αυτά στην έναρξη της δεκαετίας του 1960 άρχισε να παρατηρείται 

αλλαγή στην πολιτική ρευστότητας και στροφή στη διαχείριση στοιχείων του 

παθητικού. Βασική αιτία για την αλλαγή αυτή αποτέλεσε η αυξανόµενη ζήτηση για 

κεφάλαια σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των καταθέσεων ως αποτέλεσµα της 

διεθνούς ανάπτυξης η οποία οδήγησε και στη δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων για άντληση κεφαλαίων όπως τα τραπεζικά οµόλογα. 

Η ανάπτυξη λοιπών των αγορών σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία νέων µέσων 

άντλησης κεφαλαίων οδήγησαν και στη δηµιουργία νέων µέσων τοποθέτησης 

κεφαλαίων όπως γραµµάτια τραπεζικής αποδοχής, κοινοπρακτικά δάνεια και 

συµφωνίες επαναγοράς. 

Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση των αγορών σε 

συνδυασµό µε την αύξηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων δηµιούργησαν την 

ανάγκη δηµιουργίας εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων που παράλληλα 

λειτουργούν και σαν επενδυτικά εργαλεία. Παράλληλα κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη 

πολιτικών διαχείρισης κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ο όρος διαχείριση 

κινδύνων αναφέρεται στα µέτρα και τις ενέργειες που πρέπει να εφαρµόσει ένα 

πιστωτικό ίδρυµα ώστε να µετριάζει ή να εξαφανίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που 

συνεπάγεται η εµφάνιση των κινδύνων. 

 

4.3 Πιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζες). 
 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι οι κύριοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί κάθε 

οικονοµίας. Στην Ελλάδα το πρώτο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ήταν η Ιονική 

Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1834 ενώ το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζας της 
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Ελλάδος. Το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο για τις τράπεζες άρχισε να διαµορφώνεται το 

νόµο 5076/1931 ''περί Ανωνύµων Εταιριών και Τραπεζών''. 

Κατά την πάροδο των ετών έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για τις τραπεζικές 

επιχειρήσεις. Σήµερα, το βασικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται µε 

το νόµο 3601/01.08.2007 βάσει του οποίου το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων προσαρµόζεται στους κανόνες που έχουν τεθεί από την επιτροπή της 

Βασιλείας(Βασιλεία ΙΙ) και στο σύγχρονο περιβάλλον του χρηµατοοικονοµικού 

χώρου σύµφωνα µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ.Βάσει του νόµου αυτού ως πιστωτικό 

ίδρυµα ορίζεται η επιχείρηση η οποία έχει ως δραστηριότητα την αποδοχή 

καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και τη χορήγηση 

δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό της, καθώς και το ίδρυµα ηλεκτρονικού 

χρήµατος. Με την οδηγία 2009/110/ΕΚ έγινε τροποποίηση του προηγούµενου 

ορισµού και του Ιδρύµατος Ηλεκτρονικού Χρήµατος που θεωρούνται πλέον 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και όχι πιστωτικά. 

 

4.4 Κίνδυνοι Χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 
 

Το παγκοσµιοποιηµένο  περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό και πολυπλοκότητα. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε την επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αλλά 

και τη δηµιουργία Οµίλων Τραπεζών οι οποίοι αναλαµβάνουν ετερογενείς 

δραστηριότητες, πέραν της εµπορικής, αυξάνει σηµαντικά τους κινδύνους που 

απειλούν τα ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Στην σηµαντική αυτή αύξηση 

συντελεί ακόµη η ευρεία ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος, η 

διεύρυνση των επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων καθώς και η απελευθέρωση 

της κίνησης των κεφαλαίων. Οι κίνδυνοι λοιπόν που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• Πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος αναφέρεται στην πιθανότητα ύπαρξης 

ζηµιών λόγω αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων που έχουν οι 

αντισυµβαλλόµενοι προς µια τράπεζα. Στην ουσία ο κίνδυνος αυτός 
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προέρχεται από την αδυναµία των αντισυµβαλλοµένων να καλύψουν τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριµένα πιστωτικός κίνδυνος 

εµφανίζεται σε περιπτώσεις όπου ο αντισυµβαλλόµενος δεν εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις τους έγκαιρα ή πλήρως ή κατά τους όρους που έχουν γίνει 

αποδεκτοί κατά την σύµβαση ή σε περιπτώσεις όπου µετά από 

ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων προκύπτουν ανοίγµατα που 

αντιστοιχούν σε αθετηµένες υποχρεώσεις. 

 

• Κίνδυνος της αγοράς ,ο οποίος σχετίζεται µε την απώλεια αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών οικονοµικών µεταβλητών 

όπως των επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών των 

µετοχών. Η εµφάνιση του κινδύνου της αγοράς συνδέεται άµεσα µε την 

ύπαρξη δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος. 

 

• Λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος προέρχεται είτε από ελλιπή εσωτερική 

πολιτική και διαδικασίες εντός της τράπεζας είτε από λάθη του 

προσωπικού, είτε από αστάθµητους παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα είναι οι απάτες. 

 
 

• Κίνδυνος ρευστότητας ,ο οποίος σχετίζεται µε τις αναχρηµατοδοτήσεις 

τραπεζικών υποχρεώσεων που λήγουν µε υψηλό κόστος ή µε την 

αδυναµία άντλησης ρευστότητας που απαιτείται προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθούν επιχειρησιακοί στόχοι. Θα µπορούσαµε να ορίσουµε 

τον κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς σαν κίνδυνο ρευστοποιήσεως θέσεων 

ο οποίος έχει επίπτωση στην αγοραία αξία τους εξαιτίας χαµηλού βάθους 

ή αναταραχών της αγοράς. 

 

• Νοµικός κίνδυνος ,ο οποίος εµφανίζεται όταν το νοµικό πλαίσιο στο οποίο 

εµπίπτουν κάποια χρηµατοοικονοµικά προϊόντα δε τους παρέχει επαρκή 

προστασία και ασφάλεια όσον αφορά διαφωνίες νοµικού τύπου ιδίως όταν 

οι εµπλεκόµενοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές όπου 

ισχύουν διαφορετικά νοµικά συστήµατα. 
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• Κίνδυνος συµµόρφωσης ,ο οποίος αναφέρεται σε νοµικές ή εποπτικές 

κυρώσεις, οικονοµικές ζηµίες ή επιπτώσεις στην φήµη της τράπεζας, 

προβλήµατα δηλαδή που απορρέουν από τη µη συµµόρφωση σε νόµους 

και διατάξεις του εξωτερικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και σε 

πρότυπα και πολιτικές του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου. 

 

• Κίνδυνος των συστηµάτων πληροφορικής των τραπεζών ,τα οποία 

ενδέχεται να µην είναι αρκετά ασφαλή και αποδοτικά προκειµένου να 

υποστηρίζουν αποτελεσµατικά υφιστάµενες αλλά και µελλοντικές 

ανάγκες των τραπεζών. 

Την ευθύνη για τον εντοπισµό, την εκτίµηση και την αντιµετώπιση των 

παραπάνω επιχειρησιακών κινδύνων των τραπεζών αναλαµβάνει η ∆ιοίκηση της 

εκάστοτε τράπεζας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες µονάδες όπως για παράδειγµα τη 

µονάδα εσωτερικού ελέγχου ή τη µονάδα διαχειρίσεως κινδύνων ο ρόλος των οποίων 

θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

4.5 Ο Εσωτερικός Έλεγχος του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 
 

4.5.1 Ορισµός και στόχοι Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Με τον όρο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αναφερόµαστε στο σύνολο 

ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε 

δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και συντελεί στην αποτελεσµατική και 

ασφαλή λειτουργία του. Πιο συγκεκριµένα η ύπαρξη του συστήµατος αυτού 

αποσκοπεί στο να διασφαλίζονται οι παρακάτω στόχοι: 

• Υλοποίηση επιχειρησιακής στρατηγικής µέσω αποτελεσµατικής 

αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων. 

• Αναγνώριση και αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνονται, στους 

οποίους περιλαµβάνεται και ο λειτουργικός κίνδυνος. 
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• ∆ιασφάλιση ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για 

να προσδιορίζεται η χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού 

ιδρύµατος και η παραγωγή αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων είναι 

έγκυρες και αξιόπιστες. 

• Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, 

περιλαµβανοµένων των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων 

δεοντολογίας. 

• Πρόληψη και αποφυγή παρατυπιών και λανθασµένων ενεργειών που 

θέτουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα του πιστωτικού ιδρύµατος 

όπως και των εµπλεκόµενων µε αυτό µερών δηλαδή των µετόχων και των 

συναλλασσοµένων. 

 

4.5.2 Αντικείµενο Εσωτερικού Ελέγχου Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων. 

 
Στα πλαίσια της διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων 

αντικείµενο έρευνας και µελέτης αποτελούν τα παρακάτω:25 

• Η ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των τοποθετήσεων των 

καταστηµάτων που επιθεωρούνται και η εξέλιξη αυτών καθώς και η δυνατότητα 

επωφελούς περαιτέρω ανάπτυξης τους. 

• Η εξέλιξη των καταθέσεων των καταστηµάτων που επιθεωρούνται. Η 

δραστηριότητα της ∆ιεύθυνσης και των υπαλλήλων του καταστήµατος για 

προσέλκυση αποταµιεύσεων σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές οδηγίες της ∆ιοίκησης. 

•Η µορφή, η έκταση και οι µέθοδοι ανταγωνισµού. Η δραστηριότητα των 

καταστηµάτων για την αντιµετώπιση του. Στα συµπεράσµατα σχετικής έρευνας 

πρέπει να υποδεικνύονται τα ληπτέα µέτρα και να υποβάλλονται προτάσεις στη 

∆ιοίκηση για την παροχή ενδεχόµενων ευχερειών µε σκοπό τη θετική και 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. 

                                                           
25
Νεγκάκης Ι. Χρήστος & Ταχυνάκης ∆. Παναγιώτης (2013) , « Σύγχρονα Θέµατα 

Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου (Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου)» 
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•Η έρευνα της οικονοµικής κατάστασης και σύνθεσης των περιφερειών των 

επιθεωρούµενων καταστηµάτων, του εδάφους που υπάρχει για τραπεζική 

µεσολάβηση και εισήγηση ενδεχοµένως για δυνατότητα ίδρυσης µονάδων ή 

ανταποκρίσεων της τράπεζας ή αντίθετα κατάργησης καταστηµάτων που υπάρχουν. 

•Η επάρκεια του προσωπικού και πως αυτό αποδίδει σε σχέση µε τη 

βαθµολογική του σύνθεση. Εάν χρησιµοποιείται  ορθολογικά και αξιοποιείται κατά 

το έπακρον. Επιπλέον, ενδελεχής έλεγχος της προσπάθειας που καταβάλλεται στα 

καταστήµατα για υπηρεσιακή κατάρτιση των νεοπροσλαµβανοµένων υπαλλήλων, η 

επισήµανση των παραλείψεων και ο καταλογισµός των ευθυνών. 

•Η επάρκεια από άποψη χώρων και προβολής της τράπεζας, της 

εγκατάστασης των καταστηµάτων. 

Όσον αφορά τους παράγοντες ασφάλειας, ρευστότητας και απόδοσης των 

τοποθετήσεων των καταστηµάτων ερευνούνται ειδικότερα και τα ακόλουθα θέµατα 

:26 

•Η οικονοµική κατάσταση των πιστούχων και ιδιαίτερα των σοβαρότερων 

άπαυτους και η προοπτική εξέλιξης των εργασιών τους, σαν καθοριστικοί παράγοντες 

οµαλής ρευστότητας ρευστοποίησης των χορηγήσεων. 

•Η ύπαρξη ενήµερων δελτίων πληροφοριών που να εµφανίζουν την 

πραγµατική θέση των πιστούχων. 

•Η πληρότητα και ενηµερότητα των πιστωτικών καταλόγων. Η διαφυγή 

επιθυµητών πελατών. Αν µε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διενέργεια 

της Επιθεώρησης, οι πιστώσεις που καθορίζονται µε τους πιστωτικούς καταλόγους ή 

µε ειδικές εγκρίσεις, ανταποκρίνονται προς την οικονοµική επιφάνεια και 

επιχειρηµατική δραστηριότητα των πιστούχων. Ο έλεγχος της βασιµότητας του 

χαρακτηρισµού των πελατών σαν ανεπιθύµητων. 

•Η διενέργεια των χορηγήσεων στα εγκεκριµένα κατά πελάτη όρια και µε 

τους εγκριµένους όρους και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα δε η ύπαρξη των καθορισµένων 

κάθε φύσης ασφαλειών (υποθηκών ,προσηµειώσεων, σε ενέχυρο εµπορευµάτων, 

                                                           
26
∆ήµου Ν.(2000) «Ελεγκτική Ι Βασικές Αρχές Γενικής και Τραπεζικής Ελεγκτικής » 
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γραµµατίων κλπ) και των άπαυτες περιθωρίων, η τήρηση των νοµίµων διατυπώσεων 

προς σύσταση τους, η ύπαρξη εκτιµήσεων των ακινήτων για υποθήκη ή των 

ενέχυρων εµπορευµάτων και αξιών, η ύπαρξη πυρασφαλειών κλπ. 

•Η ποσοτική επαλήθευση (στις περιπτώσεις που η ποσοτική επαλήθευση είναι 

ανέφικτη, το ανέφικτο πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς),ο ποιοτικός έλεγχος και η 

διαπίστωση ασφαλούς φύλαξης των εµπορευµάτων σε ενέχυρο. Η διενέργεια από τα 

καταστήµατα του διαταγµένου για το σκοπό που προαναφέρθηκε ,ελέγχου των 

ενέχυρων της τράπεζας. 

•Ο ποιοτικός, σύµφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης, έλεγχος των γραµµατίων 

ή συναλλαγµατικών ,που προεξοφλούνται ή δίνονται για ενέχυρο ή εγγύηση ,και η 

τυχόν συγκέντρωση σοβαρών κινδύνων από ορισµένους εκδότες γραµµατίων ή 

συναλλαγµατικών. Ανάλογος έλεγχος συγκέντρωσης κινδύνων από τριτεγγυήσεις. 

•Η ανάθεση στα καταστήµατα και των εργασιών των πελατών τους που δε 

χρηµατοδοτούνται άπαυτα. 

•Η έρευνα της θέσης των ασφαλών ή επισφαλών απαιτήσεων που βρίσκονται 

σε οριστική καθυστέρηση και αν ακόµα οι τελευταίες έχουν αποσβεσθεί ,το ύψος 

αυτών σε σχέση µε το σύνολο των τοποθετήσεων των καταστηµάτων, ο τρόπος και ο 

προβλεπόµενος χρόνος ρευστοποίησης τους, οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η 

δηµιουργία των καθυστερήσεων και µάλιστα ο καταλογισµός ευθυνών. Ιδιαίτερα 

ερευνάται ο έλεγχος που γίνεται από τα καταστήµατα για τη φερεγγυότητα όλων 

όσων ενέχονται για καθεµία σε καθυστέρηση χορήγηση και η έγκαιρη επίσης λήψη 

των ενδεδειγµένων ασφαλιστικών και εξώδικων ή ένδικων µέτρων, για την ταχύτερη 

εξασφάλιση τους και είσπραξη. Στο πόρισµα της Επιθεώρησης σηµειώνονται ευθύνες 

και υποδεικνύονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι επιθεωρητές εφόσον 

κρίνουν ότι διαφαίνονται κίνδυνοι από υφιστάµενες χορηγήσεις, διατάσσουν τη λήψη 

πρόσθετων εξασφαλίσεων και γενικά κάθε µέτρου, για αποτροπή διαφαινόµενων 

ζηµιών της τράπεζας, αναφέροντας αµέσως στη ∆ιεύθυνση της Επιθεώρησης. 

•Η επαλήθευση µε λεπτοµερή καταµέτρηση των ταµείων χρηµατικού, 

ενσήµων ΙΚΑ και Νοµικών Προσώπων και τίτλων σε ενέχυρο, εγγύηση ή για 

φύλαξη. 
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•Η διαπίστωση της ύπαρξης των τίτλων όλων των δανείων που έχουν 

χορηγηθεί (συµβάσεων, γραµµατίων, συναλλαγµατικών) και συµβάσεων εγγυητικών 

επιστολών και της ασφαλούς φύλαξης αυτών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης. 

•Η επαλήθευση των υπολοίπων όλων των γενικών λογαριασµών ενεργητικού 

και παθητικού του Λογιστικού των καταστηµάτων. 

•Η ασφάλεια των καταστηµάτων. Η ευπρόσωπη εµφάνιση των γραφείων 

αυτών. Η συντήρηση των επίπλων, µηχανικών µέσων και σκευών. Η διαχείριση του 

υλικού. Η τάξη και ενηµερότητα του αρχείου των καταστηµάτων. 

•Η ασφαλής, σύµφωνα µε τις εντολές της ∆ιοίκησης, φύλαξη των 

χαρτοφυλακίων αξιών σε ενέχυρο, εγγύηση ή προς είσπραξη, 

βιβλίων(καρτελών)χορηγήσεων και καταθέσεων, υποδειγµάτων υπογραφών πελατών, 

κρυπτογραφικών κλειδών, εγκυκλίων ή ειδικών διαταγών της ∆ιοίκησης και εντύπων 

αξίας(επιταγών, εντολών, εγγυητικών επιστολών κλπ). 

•Η έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού των καταστηµάτων 

στις καθορισµένες ώρες. 

•Η κανονική σύνταξη, χαρτοσήµανση και υπογραφή των κάθε φύσης 

συµβάσεων και δικαιογράφων ,καθώς και των δικαιολογητικών των ταµιακών 

δοσοληψιών. 

•Η τήρηση των κανονισµών, εγκυκλίων και ειδικών διαταγών που βρίσκονται 

σε ισχύ. 

•Η τήρηση των κανονικών βιβλίων στα εγκεκριµένα υποδείγµατα (βιβλίων 

δικών, παραγραφών, πυρασφαλειών, µητρώου συµβάσεων κλπ) και η χρήση από τις 

υπηρεσίες των καταστηµάτων των εγκεκριµένων υποδειγµάτων εντύπων. 

•Η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών των καταστηµάτων σε συνδυασµό µε 

την άρτια διεξαγωγή των εργασιών και πρόθυµη και γρήγορη εξυπηρέτηση της 

πελατείας. 

•Η µελέτη της λειτουργίας και διεξαγωγής των εργασιών και η εισήγηση για 

τυχόν βελτιώσεις που ενδείκνυται να γίνουν. 
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4.5.3 Στελέχωση 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος σε κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα διεξάγεται από τους 

υπαλλήλους και τα στελέχη του ιδρύµατος. Ο διαχωρισµός των λειτουργικών 

διαδικασιών και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπαλλήλων του 

καταστήµατος πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το σύστηµα του 

εσωτερικού ελέγχουσα κατανοµή αρµοδιοτήτων, όπως προϊστάµενος, υπάλληλοι επί 

των χορηγήσεων κλπ και πάνω από αυτούς οι υποδιευθυντές και τέλος ο διευθυντής 

του καταστήµατος, οι οποίοι δρουν µέσα σε ορισµένα όρια και σύµφωνα µε οδηγίες 

που θέτει η ∆ιοίκηση της τράπεζας, αποτελεί την πρώτη βάση οργάνωσης του 

εσωτερικού ελέγχου. Η υπογραφή καθενός από αυτούς στα δικαιολογητικά µαρτυρεί 

την έγκριση της πράξης και τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου. 

Τονίζεται ότι οι αρµοδιότητες του προσωπικού των καταστηµάτων πρέπει να 

είναι σαφώς καθορισµένες και σχεδιασµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρµόζεται 

απόλυτα η βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε την οποία καµία 

διαχειριστική και λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από ένα 

και µόνο υπάλληλο, αλλά η εργασία του καθενός πρέπει απαραίτητα να είναι 

συµπληρωµατική της εργασίας ενός τουλάχιστον άλλου υπαλλήλου και να ελέγχεται 

από ένα τρίτο υπάλληλο(τον εσωτερικό ελεγκτή ή τον εποπτεύοντα 

προϊστάµενο).Επίσης ο σχεδιασµός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να εφαρµόζεται και 

η άλλη βασική αρχή της µη ανάθεσης στο ίδιο πρόσωπο ασυµβίβαστων 

αρµοδιοτήτων πχ ο ταµίας απαγορεύεται να είναι και λογιστής και αντίστροφα, οι 

διαχειριστές αξιών (γραµµατίων, χρεογράφων κλπ) απαγορεύεται να τηρούν τους 

σχετικούς λογαριασµούς και να εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά, πολύ δε 

περισσότερο να εισπράττουν ή να εξοφλούν τους τίτλους που διαχειρίζονται. Σε 

τελευταίο στάδιο ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών που διενεργείται από τους 

υπαλλήλους των καταστηµάτων της τράπεζας, συµπληρώνεται από τον έλεγχο που 

διενεργείται από την ανεξάρτητη υπηρεσία της τράπεζα, την Επιθεώρηση. Η 

Επιθεώρηση είναι στην πραγµατικότητα ένα µέρος του όλου συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου της τράπεζας και δεν αποτελεί µόνο αυτή τον εσωτερικό έλεγχο. 

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η κατάλληλη στελέχωση του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποτελεί µια από τις βασικότερες 
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επιδιώξεις των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων οποία θα επιτυγχάνεται µέσω της 

εφαρµογής αυστηρών επαγγελµατικών κριτηρίων κατά την επιλογή. Η επιλογή των 

στελεχών µπορεί να γίνεται και από µέλη του υπάρχοντος προσωπικού. Την ευθύνη 

για την προσεκτική και αυστηρή επιλογή των ατόµων που θα απαρτίζουν την οµάδα 

των εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να κατέχει η ∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος 

αν ληφθεί υπόψη η µεγάλη συµβολή του ρόλου τους στην αποτελεσµατική και 

γρήγορη επίτευξη των στόχων του ιδρύµατος. Κατά την επιλογή τους θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελµατική τους κατάρτιση, στην 

προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ικανότητα 

συνεργασίας, την ευελιξία τους όσον αφορά την προσαρµογή σε νέα δεδοµένα και 

την διάθεση τους για συνεχή επιµόρφωση για νέα ζητήµατα σχετικά µε το πιστωτικό 

χώρο. 

Πιο συγκεκριµένα ένας εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
ενδεικτικά προσόντα: 27 

Όσον αφορά τις γνώσεις και τις επαγγελµατικές δεξιότητες: 

•Θα πρέπει να διαθέτει ανωτάτου επιπέδου πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

οικονοµικής κατεύθυνσης σε συνδυασµό µε επιχειρηµατική και οικονοµική σκέψη 

αλλά και δυνατότητα να αντιλαµβάνεται επιχειρηµατικούς κινδύνους και να βρίσκει 

κατάλληλους τρόπους ώστε να τους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά. 

•Θα πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά  τα κεφάλαια και γενικά τους 

διαθέσιµους πόρους και να διαθέτει πλήρη επαγγελµατική και επιστηµονική 

κατάρτιση και εξειδικευµένες γνώσεις υψηλού επιπέδου µέσω συνεχούς 

επιµόρφωσης. 

•Οφείλει να είναι σε θέση να χειρίζεται σύγχρονα µέσα εργασίας και να είναι 

γνώστης προτύπων, τεχνικών, διαδικασιών και µεθόδων εκτέλεσης ελέγχων αλλά και 

να µπορεί να αξιολογεί, να εκτιµά και να κρίνει τα συστήµατα λειτουργίας των 

οργανισµών. 

•Να µπορεί να κατανοήσει και να αναλύσει πολυσύνθετα προβλήµατα καθώς 

και τα ευρήµατα των ελέγχων αλλά και να ερµηνεύσει τις αιτίες αυτών. 

                                                           
27

Δήμου Ν.(2000) «Ελεγκτική Ι Βασικές Αρχές Γενικής και Τραπεζικής Ελεγκτικής » 

Τσακλαγκάνος Α. (2001), «Ελεγκτική» 
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Γενικά οφείλει να είναι άρτια καταρτισµένος πάνω σε θέµατα τεχνικής των 

πιστοδοτικών και τραπεζικών εργασιών και λειτουργιών και να έχει διαθέτει εµπειρία 

στον ελεγκτικό τοµέα. 

Όσον αφορά τα στοιχεία του χαρακτήρα του αλλά και την συµπεριφορά του  θα 

πρέπει: 

•Να διαθέτει σταθερότητα, συνέπεια, δικαιοσύνη, αυτοπεποίθηση, υποµονή, 

ευγένεια και συνεργατικό πνεύµα. 

•Να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος κατά τη διαµόρφωση της γνώµης 

του  αλλά και να έχει τη δυνατότητα ορθού καταλογισµού των ευθυνών σε 

περιπτώσεις καταχρήσεων. Για να επιτυγχάνεται η αντικειµενικότητα θα πρέπει να 

αναπτύσσει καθαρά επαγγελµατικές σχέσεις χωρίς ιδιαίτερες οικειότητες ώστε να 

αποφεύγονται οι συναισθηµατισµοί και γενικά να διέπεται από λεπτότητα, 

διπλωµατικότητα και διακριτικότητα στις επαφές του. 

•Επιπλέον δεν θα πρέπει να κοινοποιεί τα ευρήµατα του και ότι εµπιστευτικές 

πληροφορίες λαµβάνει ή ανακαλύπτει και να µη δηµοσιεύει τα πορίσµατα του 

ελέγχου καθώς και να µην αποκρύπτει την αλήθεια ακόµη και αν δέχεται πιέσεις  και 

να αντιστέκεται σε πειρασµούς και σε καµία περίπτωση να µη συµµετέχει σε 

παράνοµες δραστηριότητες που ενδέχεται να βλάψουν τα συµφέροντα του 

πιστωτικού ιδρύµατος. 

 

4.5.4 Εποπτεία των στελεχών του χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος 
 

Σηµαντικό είναι να εξασφαλίζεται από το τµήµα εσωτερικού ελέγχου ότι οι 

έλεγχοι εκτελούνται µε ορθότητα κάτω από επαρκή εποπτεία. Η εποπτεία αποτελεί 

µια διαρκή διαδικασία που ξεκινά κατά τον προγραµµατισµό και ολοκληρώνεται 

αφού βγει το πόρισµα του ελέγχου. Στην διαδικασία της εποπτείας περιλαµβάνεται: 28 

                                                           
28

Δήμου Ν.(2000) «Ελεγκτική Ι Βασικές Αρχές Γενικής και Τραπεζικής Ελεγκτικής », 

Καζαντζής,Ι.Χ(2006) «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων »  

ΤσακλαγκάνοςΑ. (2001), «Ελεγκτική» 
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•Παροχή κατάλληλων οδηγιών στους υφιστάµενους κατά την έγκριση του 

προγράµµατος ελέγχου και την έναρξη του. 

•∆ιαβεβαίωση ότι υλοποιείται το πρόγραµµα ελέγχου που έχει εγκριθεί εκτός 

αν παράλληλα επιτρέπονται παρεκκλίσεις. 

•∆ιακρίβωση αν τα έγγραφα υποστηρίζουν τις διαπιστώσεις, τα πορίσµατα 

αλλά και τις εκθέσεις ελέγχου. 

•Επιβεβαίωση της ακρίβειας, αντικειµενικότητας και σαφήνειας των 

εκθέσεων ελέγχων καθώς και ότι εκπληρώνονται οι αντικειµενικοί σκοποί. 

Η έκταση της εποπτείας εξαρτάται από τη δυσκολία της εργασίας που 

ελέγχεται αλλά και τις γνώσεις των εσωτερικών ελεγκτών. Η ευθύνη για κάθε 

εργασία ελέγχου είναι του διευθυντή της τράπεζας στον οποίο η εποπτεία ελέγχου 

προσφέρει κατάλληλη υποδοµή για τη διενέργεια µελλοντικών εσωτερικών και 

εξωτερικών επανελέγχων αλλά και δυνατότητα για άµεση διορθωτική παρέµβαση 

,εφόσον απαιτείται, προκειµένου να τηρούνται και να είναι κατανοητές οι διαδικασίες 

αλλά και να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 

4.6 Θεσµικό πλαίσιο εποπτείας Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. 
 

Στην ενότητα αυτή, παρατίθεται το πλαίσιο που διέπει τις εποπτικές 

αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. H 

∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος (∆ΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος 

είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας και 

της εύρυθµης λειτουργίας του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Το θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας έχει κατά κύριο λόγο 

διαµορφωθεί από την ενσωµάτωση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία µε 

τη σειρά της είναι συµβατή µε τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ. Πιο συγκεκριµένα, ο Νόµος 

3601/2007 (όπως τροποποιήθηκε από τους ν.3693/2008, ν.3746/2009, ν.3862/2010 , 

4002/2011 και 4021/2011) και οι Πράξεις ∆ιοικητή 2630/2010, 2588/2007, 

2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2592/2007, 2645/2011,  2594/2007, 2595/2007, 
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2635/2010 συνιστούν το πλαίσιο εποπτείας (Βασιλεία ΙΙ). Επιπλέον, στο θεσµικό 

εποπτικό πλαίσιο περιλαµβάνονται  και οι Πράξεις ∆ιοικητή , 2577/2006, 2595/2007 

και 2597/2007 που αφορούν τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι 

αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, 285/6/9.7.2009 και 290/12/11.11.2009 που 

αφορούν την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 

τη νοµιµοποίηση των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και λοιπά θέµατα.29 

Ειδικότερα, ο ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και οι ανωτέρω Π∆/ΤΕ σχετικά µε 

το πλαίσιο εποπτείας «Βασιλεία ΙΙ» αποτελούν ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη 

τάξη των αντίστοιχων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ,και 

2007/64/ΕΚ, 2009/111/ΕΚ (CRD II) και 2010/76/ΕΕ (CRD III) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών 2009/27/ΕΚ και 2009/83/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Με το ν. 4021/2011 ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ 

(CRD II) οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 και συνίστανται κυρίως 

στα εξής: 

• Ορίζεται η έννοια των σηµαντικών υποκαταστηµάτων πιστωτικών 

ιδρυµάτων, 

• Καθιερώνεται ο θεσµός του «σώµατος εποπτών» (οµάδα συγκροτούµενη 

από τις εποπτικές αρχές πιστωτικών ιδρυµάτων µε παρουσία σε άλλα 

κράτη-µέλη ή τρίτες χώρες, µέσω θυγατρικού πιστωτικού ιδρύµατος ή 

σηµαντικού υποκαταστήµατος), 

• Καθιερώνεται η υποχρέωση υιοθέτησης των κατευθυντήριων γραµµών, 

προτύπων, συστάσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής µε γνώµονα τη 

σύγκλιση των εποπτικών µέσων και µεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

θεσπίζεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να συµµετέχει στις 

δραστηριότητές της, 

• Καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των αρµόδιων εποπτικών αρχών και 

λήψης απόφασης σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων µε παρουσία σε 

διαφορετικά κράτη-µέλη σε καιρούς οµαλής λειτουργίας ή κρίσεων. 

                                                           
29
Ανάκτηση από www.bankofgreece.gr 
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Οι λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II) οδήγησαν στην 

αντικατάσταση ή/και τροποποίηση προϋπάρχουσων κανονιστικών διατάξεων. 

Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν οι Π∆/ΤΕ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, 

που αφορούν αντίστοιχα: α) τον ορισµό των Ιδίων Κεφαλαίων, β) την εφαρµογή της 

Τυποποιηµένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων και τον 

λειτουργικό κίνδυνο, γ) τη δηµοσιοποίηση στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ), δ) την 

τιτλοποίηση, ε) τους κινδύνους αγοράς και αντισυµβαλλοµένου, και στ) τα µεγάλα 

χρηµατοδοτικά ανοίγµατα.  

Επιπλέον, µε το ν. 4021/2011:30 

• Ενσωµατώνονται ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ (CRD III), 

σχετικά µε τα µέτρα του Πυλώνα ΙΙ (ν. 3601/2007, άρθρο 62, παρ. 2, εδ. στ) 

και η)) και µε τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του 

κατάλληλου επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων (ν. 

3601/2007, άρθρο 62, παρ. 4). 

• Υιοθετούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για τη ρύθµιση έκδοσης 

ηλεκτρονικού χρήµατος και την εποπτεία της έκδοσης ηλεκτρονικού 

χρήµατος. Οι διατάξεις του κεφ. Ι του ν. 3601/2007 που αναφέρονται στα 

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (άρθρα 51-59) καταργούνται δεδοµένου ότι 

µε τις νέες διατάξεις τα Ιδρύµατα Ηλεκτρονικού Χρήµατος παύουν να είναι 

πιστωτικά ιδρύµατα και εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. 

• Ενισχύεται το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και θεσπίζονται 

µέτρα εξυγίανσης εκ µέρους της Τράπεζας της Ελλάδος επί αυτών, µε στόχο 

την αποτελεσµατική διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. 

Ειδικότερα, ενισχύονται σηµαντικά οι εποπτικές αρµοδιότητες της Τράπεζας 

της Ελλάδος προκειµένου να αντιµετωπισθεί έγκαιρα η µη συµµόρφωση ή ο 

κίνδυνος µη συµµόρφωσης πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις απαιτήσεις του 

νόµου και των σχετικών αποφάσεών της, και εξειδικεύεται περαιτέρω το 

ισχύον καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 

  

                                                           
30
Ανάκτηση από www.bankofgreece.gr 
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Επιπρόσθετα, µε την Π∆/ΤΕ 2651/20.1.2012, επανακαθορίζονται και 

συµπληρώνονται οι υποχρεώσεις περιοδικής υποβολής εποπτικής φύσεως στοιχείων 

και πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύµατα, ορισµένα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και 

τα ιδρύµατα πληρωµών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και καθορίζονται τα πρόσωπα 

που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα 

Σύµφωνα µε τον ν.3601/07 τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην 

Ελλάδα υποχρεούνται να διαθέτουν µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι θα 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και πολιτικών 

αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων. Η επιλογή των µηχανισµών αυτών θα 

πρέπει να γίνεται βάσει του µεγέθους και της πολυπλοκότητας του εκάστοτε 

ιδρύµατος µε στόχο στην κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται από το άρθρο 16 ν.40002/11. 

Στη συνέχεια, βάσει του ν.3965/11,στα πλαίσια των καθηκόντων των επιτροπών 

ελέγχων προστίθεται ο διαχειριστικός έλεγχος ατοµικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων ,καθώς και η αξιολόγηση, ως προς την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, των εκτελεστικών οργάνων του ∆.Σ και τέλος, η εξαγωγή 

πορισµάτων ,τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται στα αρµόδια Υπουργεία. 

 

4.7 Όργανα ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης ΣΕΕ. 
 

Το πλαίσιο κανονιστικής συµµόρφωσης πέρα από την αποφυγή χρηµατοοικονοµικών 

ατασθαλιών και προβληµάτων στοχεύει στη βελτίωση της καθηµερινής λειτουργίας 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Στα πλαίσια λοιπόν επίτευξης του στόχου αυτού 

επιβάλλεται από τη νοµοθεσία  η ύπαρξη Οργάνων ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης ΣΕΕ 

καθώς και Υπηρεσιακών Μονάδων. 

 

4.7.1 Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και της ∆ιοίκησης. 

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που είναι διαρθρωτικά οργανωµένο ένα πιστωτικό 

ίδρυµα το σύνολο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να διαθέτει 
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επαρκείς γνώσεις και εµπειρία τουλάχιστον όσον αφορά  τις πιο  σηµαντικές 

δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί εποπτεία 

επί του συνόλου των λειτουργιών είτε άµεσα είτε έµµεσα, µέσω των Επιτροπών που 

θεσµοθετούνται υποχρεωτικά ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του πιστωτικού 

ιδρύµατος µε βάση την Πράξη Π∆.ΤΕ_2577-9.3.2006. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει 

να διασφαλίζει τη συµµετοχή στο ∆.Σ. τουλάχιστον ενός ή στην περίπτωση που 

πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 2.2. της ενότητας Β της  Πράξης , δύο µη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών.31 

Για να αποφεύγονται περιπτώσεις σύγκρουσης καθηκόντων η Τράπεζα της 

Ελλάδος κρίνει σκόπιµο τα πιστωτικά ιδρύµατα να υιοθετούν τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές και αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν, ιδίως, το 

διαχωρισµό των εκτελεστικών και εποπτικών αρµοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ., 

περιλαµβανοµένου του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου από τις εκτελεστικές αρµοδιότητες του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου. 

Το ∆.Σ. έχει, γενικά, την ευθύνη για τα  παρακάτω: 

• Τη διαµόρφωση του κατάλληλου εσωτερικού περιβάλλοντος, που 

διασφαλίζει ότι κάθε στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του 

πιστωτικού ιδρύµατος κατανοεί τόσο τη φύση κάθε κινδύνου που 

σχετίζεται µε τις δραστηριότητες στις οποίες µετέχει ή εποπτεύει, όσο και 

την ανάγκη της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης τους, αναγνωρίζει τη 

σηµασία των ελεγκτικών διαδικασιών και διευκολύνει την εφαρµογή τους 

αλλά και για την υιοθέτησης Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς που 

εφαρµόζεται από τη ∆ιοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του 

πιστωτικού ιδρύµατος επί τη βάσει των γενικώς αποδεκτών αρχών 

(επιµέλεια, αποτελεσµατικότητα, υπευθυνότητα, ευπρέπεια στις σχέσεις 

µε το κοινό, µη αίτηση ή αποδοχή ασυνήθους αξίας ωφεληµάτων , τήρηση 

επαγγελµατικού απορρήτου κλπ). 

• Τη συνεπή εφαρµογή των διατάξεων της Πράξης και µεταξύ άλλων την 
ευθύνη για τον στρατηγικό προσανατολισµό του πιστωτικού ιδρύµατος 
της επαναξιολόγησης του και της υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών που 
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αποσκοπούν στη διασφάλιση επαρκούς και αποτελεσµατικού συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και για την  ύπαρξη κατάλληλης πολιτικής, 
τόσο για τη διαχείριση κινδύνων µε καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών 
ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου, όσο και για την κανονιστική 
συµµόρφωση. 

• Την παροχή στη ∆ιοίκηση και τις υπηρεσιακές µονάδες όλων των 

απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου τους µέσων. 

• Την ακρίβεια των δηµοσιευοµένων ετήσιων και περιοδικών οικονοµικών 

καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου, σε ατοµική και 

ενοποιηµένη βάση αντίστοιχα, καθώς και των υποβαλλοµένων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και τις άλλες εποπτικές αρχές στοιχείων. 

• Τη διασφάλιση ότι η λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος είναι σύµφωνη 

µε τα προβλεπόµενα από το θεσµικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς 

κανονισµούς και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, λαµβάνοντας τα 

κατάλληλα µέτρα ως προς την επιλογή και τυχόν αντικατάσταση των 

στελεχών που κατέχουν καίριες θέσεις. 

• Την ύπαρξη καταγεγραµµένων διαδικασιών (ανάθεση συγκεκριµένων 

ρόλων και συντονισµό τους, εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για επικοινωνία 

µε την Τράπεζα της Ελλάδος ή και άλλες αρχές, εναλλακτικές πηγές 

κάλυψης αναγκών ρευστότητας κλπ) που θα διασφαλίζουν την 

αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή 

λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος και την αποκατάσταση και 

απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής του λειτουργίας 

• Τη συνεπή υλοποίηση της εγκεκριµένης από το ∆.Σ. επιχειρησιακής 

στρατηγικής και της εξειδίκευσής της µε τη χάραξη κατάλληλης για κάθε 

λειτουργία πολιτικής, τον καθορισµό επιµέρους στόχων για κάθε τοµέα 

δραστηριότητας, διοικητικό όργανο και υπηρεσιακή µονάδα. 

• Την υλοποίηση της εγκεκριµένης από το ∆.Σ. πολιτικής διαχείρισης 

κινδύνων. 

• Τον καθορισµό των επιµέρους ορίων και των αρµοδιοτήτων κάθε 

υπηρεσιακής µονάδας στη διαχείριση των κινδύνων και η αξιολόγηση της 

απόδοσής της καθώς και ο διαρκής έλεγχος της διαχείρισης των κινδύνων 

του πιστωτικού ιδρύµατος µέσα στα εγκεκριµένα από το ∆.Σ. όρια 

ανάληψης. 
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• Την ανάπτυξη και ενσωµάτωση των µηχανισµών και διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι προσιδιάζουν στο εύρος, το µέγεθος και τη 

φύση των εργασιών του πιστωτικού ιδρύµατος, της περιοδικής 

αξιολόγησης των σηµαντικών, από πλευράς επιπτώσεων, δυσλειτουργιών 

και της εν γένει αποτελεσµατικής εφαρµογή του ΣΕΕ.32 

4.7.2Επιτροπές του ∆.Σ. ή της ∆ιοίκησης. 
 

Ανάλογα µε το µέγεθος του πιστωτικού ιδρύµατος και την πολυπλοκότητα 

των εργασιών του, το σ. υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές στις οποίες µπορεί 

να αναθέτει αρµοδιότητες σχετικά µε το ΣΕΕ, προσδιορίζοντας σαφώς τα καθήκοντα, 

τη σύνθεση και τις διαδικασίες λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση 

την εσωτερική του συνοχή, τη συµπληρωµατικότητα και τον απαιτούµενο 

συντονισµό. Το ∆.Σ. διατηρεί για τις εν λόγω αρµοδιότητες την τελική ευθύνη, εκτός 

εάν προβλέπεται ρητά από διατάξεις της νοµοθεσίας αυξηµένος βαθµός 

ανεξαρτησίας έναντι του ∆.Σ. για συγκεκριµένες αρµοδιότητες (όπως π.χ. της 

Επιτροπής Ελέγχου), οπότε και γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ∆.Σ. 

ορίζει από τα µέλη του τον Πρόεδρο των Επιτροπών και καθορίζει τη συχνότητα της 

περιοδικής εναλλαγής των µελών τους (rotation). Οι σχετικές αποφάσεις 

καταγράφονται στα πρακτικά του ∆.Σ. 

 Για λόγους εξασφάλισης της ισότητας των όρων ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και της αποτελεσµατικότητας  και υπό την επιφύλαξη των 

παράλληλα ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας για τη σύσταση Επιτροπών από το 

∆.Σ απαιτούνται τα παρακάτω:33 

• Υποχρεωτική σύσταση  Επιτροπής Ελέγχου από τα πιστωτικά ιδρύµατα 

εφόσον αυτά έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά ή διατηρούν θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό ή το 

ενεργητικό τους υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ. Ακόµη υποχρεωτική είναι η 

σύσταση σε περίπτωση που πληρείται µία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το 

εντός και εκτός ισολογισµού ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος υπερβαίνει το 

ποσό των 10 δισ. ευρώ. 
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Κατ΄ απόκλιση από τα προαναφερόµενα, το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να αναθέσει, 

µε γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των λόγων που επιβάλουν τη χρήση της 

εν λόγω δυνατότητας, τις αρµοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής τουλάχιστον σε ένα 

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

σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων. 

• Η σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων από το πιστωτικό ίδρυµα 

δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται σε 

επίπεδο οµίλου από αντίστοιχη Επιτροπή και καλύπτουν ρητά και το πιστωτικό 

ίδρυµα. 

 

4.7.3 Λοιπές Επιτροπές. 
 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προβαίνουν σε 

σύσταση ανάλογων οργάνων σύµφωνα µε την αρχή του κόστους/οφέλους και της εν 

γένει αποτελεσµατικότητας, τα οποία και γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Εδώ εντάσσεται και η σύσταση πρόσθετων Επιτροπών, Εκτελεστικής(ων) 

Επιτροπής(ων) στο επίπεδο της ∆ιοίκησης, η ανάθεση  πρόσθετων αρµοδιοτήτων 

στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, ή ειδικών αρµοδιοτήτων σε Επιτροπή 

∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), Επιτροπή Ανοιών, κλπ. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί  ότι η σύσταση της ειδικής συντονιστικής 

επιτροπής για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee), της οποίας ο Πρόεδρος 

συνιστάται να είναι µέλος της ∆ιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του 

Παραρτήµατος 2 (Κεφ. Α1, παρ. 152). Σχετικά µε την αρµοδιότητα αξιολόγησης της 

ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε τα συστήµατα 

πληροφορικής, εναπόκειται στην κρίση του ∆.Σ. η ανάθεσή της στην εν λόγω 

Επιτροπή ή στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, εφόσον υπάρχει.34 
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4.8 Υπηρεσιακές Μονάδες. 
 

Σύµφωνα µε το ΠΤ∆Ε 2577/2006 υπηρεσιακές µονάδες των πιστωτικών 

ιδρυµάτων αποτελούν οι εξής: 

4.8.1 Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης. 
 

Η ύπαρξη µονάδας εσωτερικής επιθεώρησης διοικητικά ανεξάρτητης από 

µονάδες µε εκτελεστικές αρµοδιότητες καθώς και από υπηρεσίες αρµόδιες για την 

πραγµατοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών είναι υποχρεωτική για όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. Η µονάδα αυτή οφείλει, αφού καθοριστούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ,να απευθύνεται για τα θέµατα 

των αρµοδιοτήτων της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στη ∆ιοίκηση µέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

Στις κύριες αρµοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 

περιλαµβάνονται:35 

• Η διεξαγωγή ελέγχων µε στόχο την διαµόρφωση αντικειµενικής, 

ανεξάρτητης και τεκµηριωµένης άποψης για το πόσο επαρκές και 

αποτελεσµατικό είναι ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου τόσο σε επίπεδο 

πιστωτικού ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο οµίλου στον οποίο είναι 

επικεφαλής. 

• Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εάν εµφανίζονται  ενδείξεις για απειλή των 

συµφερόντων του πιστωτικού ιδρύµατος  ή των εταιρειών του Όουλου, 

προκειµένου να εξετάζεται διεξοδικά το θέµα και να εξακριβώνεται η 

έκταση της πιθανής ζηµιά. 

• Η εκτίµηση, µέσω  ελέγχων, του βαθµού στον οποίο εφαρµόζονται και 

λειτουργούν αποτελεσµατικά οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων αλλά 

και η εξέταση των παραµέτρων στις οποίες βασίζεται ο υπολογισµός της 

κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του 

οµίλου, όταν απαιτείται, καθώς και του βαθµού στον οποίο 
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ενσωµατώνεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων στους µηχανισµούς που 

χρησιµοποιούνται για την λήψης αποφάσεων . 

• Η επιβεβαίωση της πληρότητας και εγκυρότητας των παραπάνω  

διαδικασιών και ειδικά των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την 

εκτίµηση των παραµέτρων βάσει των οποίων εκτιµάται το ύψος πιθανών 

ζηµιών. 

• Η αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης, της κατανοµής των 

αρµοδιοτήτων και καθηκόντων καθώς και η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναµικού, αλλά και του βαθµού καθιέρωσης κατάλληλων πολιτικών και 

διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Η εκτίµηση  του έργου των τοµέων εσωτερικού ελέγχου, εάν υπάρχουν, 

στις µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου 

του. 

• Η αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων 

και των µηχανισµών παραγωγής αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης 

χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά 

περίπτωση παρέχεται καθώς και αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας των πληροφοριακών και λογιστικών συστηµάτων ,όπως 

προβλέπει το Παράρτηµα 2 (Κεφ. ∆) του ΠΤ∆Ε 2577/2006 

• Η εξέταση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική 

συµµόρφωση. 

• Η αξιολόγηση του βαθµού που τα συλλογικά όργανα, οι µονάδες του 

πιστωτικού ιδρύµατος  και οι εταιρείες του οµίλου κάνουν 

αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων µέσων και των πόρων  

προκειµένου να υλοποιηθεί η επιχειρησιακή στρατηγική. 

• Η αξιολόγηση του βαθµού τήρησης των οδηγιών και των διαδικασιών που 

έχουν καθορισθεί από τους αρµόδιους υπεύθυνους για τη συστηµατική 

παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνονται (π.χ. 

θέσπιση και τήρηση ορίων). 

• Η εξασφάλιση ότι τα συλλογικά όργανα, οι µονάδες του πιστωτικού 

ιδρύµατος  και οι εταιρείες του οµίλου µεριµνούν για να διασφαλίζεται η 

πληρότητα και η ακρίβεια των απαραίτητων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

λογιστικές αρχές, στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση 
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αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων αλλά και η ενσωµάτωση  

κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών µηχανισµών 

και ασφαλιστικών δικλείδων  σε όλες τις διενεργούµενες διαδικασίες και 

συναλλαγές. 

• Η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών που µπορεί 

να εντοπιστούν στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ή για τη βελτίωση των 

ήδη υπαρχουσών διαδικασιών και πρακτικών ώστε να επιτυγχάνονται 

πλήρως οι στόχοι του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

• Η παρακολούθηση ταυ τρόπου που εφαρµόζονται τα διορθωτικά µέτρα 

από τις µινώδες του πιστωτικού αδρότατος και τις εταιρείες του οµίλου  

που ελέγχονται , για να αντιµετωπίζονται επαρκώς οι αδυναµίες ή 

παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις  ελέγχων που 

εκτελούνται είτε από εσωτερικούς ή  εξωτερικούς ελεγκτές, είτε από 

εποπτικές ή  φορολογικές. 

• Η ενηµέρωση του ∆.Σ. και της ∆ιοίκησης του πιστωτικού ιδρύµατος 

σχετικά µε τη επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ, όσον αφορά το πιστωτικό 

ίδρυµα και τις εταιρείες του οµίλου του οποίου είναι επικεφαλής µέσω 

τριµηνιαίας γραπτής αναφοράς για τις κυριότερες διαπιστώσεις από τους 

ελέγχους που έχουν διενεργηθεί καθώς και υποβολή στη ∆ιοίκηση, εντός 

του πρώτου τριγώνου κάθε έτους, αλλά και στο ∆.Σ µέσω της Επιτροπής 

Ελέγχου του πιστωτικού ιδρύµατος, έκθεση σχετικά µε: 

α) το πόσο επαρκές και αποτελεσµατικό είναι το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου στο πιστωτικό ίδρυµα και στις εταιρείες του οµίλου, 

β) το πόσο αποτελεσµατικές είναι οι  διαδικασίες που έχουν τεθεί για 

τη διαχείριση κινδύνων και των συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών 

(συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής προβλέψεων) και αν τηρείται η 

συµµόρφωση σε αυτές. 

γ) το αν είναι  επαρκείς οι διαδικασίες συγκριτικά µε την  κεφαλαιακή 

επάρκεια του πιστωτικού ιδρύµατος, 

δ) την εκτίµηση της πληρότητας της διαδικασίας ή  της µεθοδολογίας 

του υπολογισµού της αποµείωσης της αξίας των δανείων και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων αλλά και µεταβολών που µπορεί να έχουν γίνει κατά 
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τη διάρκεια της χρήσης και τέλος καθορισµός του προγράµµατος δράσης για 

τον επόµενο χρόνο. 

• Η παροχή στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα γραπτώς, 

οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας ζητηθεί, στο πλαίσιο της ειδικής 

νοµοθεσίας για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων (νοούµενης ως 

της πέραν των διατάξεων του Νόµου 3016/2002 νοµοθεσίας, του Ν.∆. 

588/1948, του Α.Ν. 1965/1951, του Ν. 2076/1992 και του άρθρου 55Α του 

Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος), τα οποία αφορούν θέµατα της 

αρµοδιότητας της και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο της. (Για 

τις λοιπές εποπτικές αρχές εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου 

3016/2002, άρθρο 8). 

 

Προκειµένου να ασκούνται αποτελεσµατικά οι αρµοδιότητες της, είναι καθοριστικό η 

Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης να:36 

• Έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και µονάδες, αλλά και σε όλα 

τα στοιχεία και πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών 

του οµίλου. 

 

• ∆ιαθέτει έµπειρο και  επαρκές σε αριθµό προσωπικό, το οποίο είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε 

άλλη υπηρεσιακή µονάδα του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος δύναται να παρέχει εξαίρεση από την προϋπόθεση της 

αποκλειστικής απασχόλησης σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών 

ιδρυµάτων σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Ο επικεφαλής της ΜΕΕ του πιστωτικού ιδρύµατος  ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, σε 

περίπτωση που υπάρχει,και η τοποθέτησή του αλλά και η τυχόν 

αντικατάστασή του θα πρέπει γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

(∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 

την ευχέρεια να ζητήσει την αντικατάστασή του σε περίπτωση που κρίνει ότι 
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δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας ή επάρκειας για την εκπλήρωση 

των αρµοδιοτήτων του.  

Ο επικεφαλής οφείλει:37 

• Να διαθέτει γνώσεις υψηλού επιπέδου καθώς και επαρκή εµπειρία σε 

ελεγκτικές µεθόδους και  βέλτιστες  διεθνείς πρακτικές. 

• Να είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Βέβαια η Τράπεζα της 

Ελλάδος µπορεί να εξαιρέσει  από την υποχρέωση αυτή ορισµένες 

κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων, έχοντας υπόψη την αρχή της 

αναλογικότητας και να µερινά για την εξασφάλιση ορθής οργανωτικής 

δοµής της ΜΕΕ, καθώς και για την εφαρµογή από τη µονάδα αυτή 

αποτελεσµατικών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών που βασίζονται 

σε βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και  πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου. 

• Να αναλαµβάνει την εκ των υστέρων ενηµέρωση των ρόδιων οργάνων της 

Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά  µε σηµαντικές µεταβολές στην οργάνωση 

και την λειτουργία της ΜΕΕ. 

• Να ασκεί εποπτεία και να αναλαµβάνει τον συντονισµό τη 

δραστηριότητας των µονάδων εσωτερικού ελέγχου στις λοιπές µονάδες 

του πιστωτικού ιδρύµατος, σε περίπτωση που υπάρχουν, και στις εταιρείες 

του οµίλου. 

• Να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

 

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 

εφαρµογής των συµφωνηθέντων και την τήρηση των διαδικασιών όσον αφορά 

τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί σε τρίτους όπως ορίζεται στο  

Παράρτηµα 1 της Π∆/ΤΕ2577/9.3.2006. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ,όσον αφορά την ορθολογιστική 

οργάνωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και της διενέργειας του εσωτερικού 

ελέγχου των τραπεζών, ότι οι λειτουργίες των τραπεζών χωρίζονται σε 
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συναλλακτικούς κύκλους και ο ελέγχονται µε κάποιες  διαφορές σε σχέση µε τον 

διαχωρισµό των κύκλων δραστηριοτήτων των λοιπών επιχειρήσεων. 

4.8.2 Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 

Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη  υπηρεσιακής  Μονάδας 

∆ιαχείρισης Κινδύνων (Μ∆Κ), η οποία θα λειτουργεί  βάσει των ακόλουθων αρχών:38 

• Η διοίκηση της θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση µονάδων µε 

εκτελεστικές αρµοδιότητες και από τη διοίκηση  υπηρεσιών  που είναι 

αρµόδιες για την πραγµατοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών και 

αξιοποιούν την ανάλυση των κινδύνων που διενεργεί. 

• Θα πρέπει να αναφέρεται, για θέµατα της αρµοδιότητας της, στη ∆ιοίκηση και 

στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων ή και µέσω αυτής στο ∆.Σ. 

• Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων  ελέγχεται από  τη  Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης όσον αφορά την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

• Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής 

σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις του ∆.Σ. Πιο συγκεκριµένα οφείλει:39 

 

� Να κάνει χρήση κατάλληλων µεθόδων  διαχείρισης των κινδύνων τους 

οποίους εν γένει το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει ή στους οποίους 

µπορεί να εκτεθεί, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης υποδειγµάτων 

(models) για την πρόβλεψη, αναγνώριση, µέτρηση, παρακολούθηση, 

αντιστάθµιση, µείωση και αναφορά τους. 

� Να εξειδικεύει, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες  εκτελεστικές µονάδες , τα 

όρια ανάληψης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος µε ταυτοποίηση και 

καθορισµό  των  επιµέρους παραµέτρων κατά είδος κινδύνου και ανά 

κατηγορία αντισυµβαλλοµένου, κλάδου, χώρας, νοµίσµατος, είδους 

πιστοδοτήσεων, µορφής χρηµατοπιστωτικών τίτλων, µετοχών, 

παραγώγων, επιχειρησιακού χώρου, λειτουργίας, δραστηριότητας, 
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προϊόντος, συστήµατος κλπ και να παρακολουθεί την τήρησή τους, 

θεσπίζοντας παράλληλα τις κατάλληλες διαδικασίες 

� Να καθορίζει κριτήρια που θα συµβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισµό 

κινδύνων (early warning system) σε ατοµικά και συνολικά χαρτοφυλάκια 

και να εισηγείται για τις κατάλληλες διαδικασίες και για µέτρα αυξηµένης 

παρακολούθησης, διαρκώς, ή και περιοδικά, ανάλογα µε τη φύση των 

κινδύνων. 

� Να εισάγει στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων  κατάλληλες τεχνικές 

για την προσαρµογή των κινδύνων στα αποδεκτά επίπεδα. 

 

� Να αξιολογεί ανά περιόδους την επάρκεια των µεθόδων και συστηµάτων 

αναγνώρισης, µέτρησης και παρακολούθησης κινδύνων και να προτείνει 

διορθωτικά µέτρα εφόσον κρίνεται σκόπιµο. 

� Να διενεργεί σε ετήσια βάση , µε στοιχεία τέλους έτους ή εξαγώνου, 

δοκούς προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests) µε σενάρια τα 

οποία θα  προσαρµόζονται στη φύση των δραστηριοτήτων του πιστωτικού 

ιδρύµατος ή/και κατόπιν οδηγιών της Τράπεζας της Ελλάδος για όλες τις 

µορφές των κινδύνων και ιδίως του πιστωτικού, αγοράς, επιτοκίων και 

ρευστότητας, να αναλύει τα αποτελέσµατά τους, να  εισηγείται τις 

κατάλληλες πολιτικές και να υποβάλλει τα σχετικά αποτελέσµατα στην 

Τράπεζα της Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος) σε 

διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη του έτους ή του εξαµήνου. 

� Να συντάσσει τις απαιτούµενες αναφορές σε θέµατα της αρµοδιότητας 

της, τουλάχιστον ανά τρίµηνο.  για την επαρκή πληροφόρηση της οίκησης 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν 

υπόκεινται σε σηµαντική µεταβολή της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων 

τους µπορούν να εφαρµόσουν διαφορετική συχνότητα. 

� Να προσδιορίζει τις  απαιτήσεις σε κεφάλαιο  και να αναπτύσσει  

µεθοδολογίες εκτίµησης τους για την κάλυψη όλων των κινδύνων στους 

οποίους εκτίθεται το πιστωτικό ίδρυµα και να εισηγείται τις πολιτικές 

διαχείρισής τους. 
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Προκειµένου να ασκεί αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητες της  η Μονάδα ∆ιαχείρισης 

Κινδύνου θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση σε κάθε δραστηριότητα και µονάδα, 

καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος και των 

εταιρειών του οµίλου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της. 

Ακόµη θα πρέπει να έχει στη διάθεση της  επαρκή, ποσοτικά και ποιοτικά, 

προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις, το οποίο είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. 

Ο επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων:40 

• Ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής 

∆ιαχείρισης Κινδύνων, όπου υπάρχει ,και η τοποθέτησή του όπως και η 

τυχόν αντικατάστασή του θα πρέπει γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος ,στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος. Η Τράπεζα 

της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την αντικατάσταση εάν 

διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας ή επάρκειας 

για την  επιτυχή εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του. 

• Θα πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαρκή εµπειρία σε 

θέµατα διαχείρισης κινδύνων, σχετικά µε σχετικές µεθόδους αλλά και µε  

βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

• Οφείλει να συµµετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει των 

οποίων καθορίζονται οι όροι των χρηµατοδοτήσεων που δεν υπόκεινται σε 

προκαθορισµένες ή γενικές παραµέτρους. 

• Υποβάλλει ετησίως έκθεση στο ∆.Σ., µέσω της Ε∆Κ, σχετικά µε τα 

θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Μ∆Κ. 

• Συµµετέχει στη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων άµεσα στη 

∆ιοίκηση και µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων στο ∆.Σ. για 

µεταβολές στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων της τράπεζας για την 

αναδιάρθρωση/ρύθµιση υφισταµένων δανείων και τη διαφοροποίηση της 

πολιτικής των προβλέψεων. 

• Συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της 

επάρκειας του οικονοµικού και εποπτικού κεφαλαίου. 
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• Εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητα των µονάδων διαχείρισης 

κινδύνων, εφόσον υφίστανται, στις λοιπές µονάδες του πιστωτικού 

ιδρύµατος και στις εταιρείες του οµίλου. 

 

4.8.3 Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
 

Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα πληροί µία από τις προϋποθέσεις των  παρ. 

2.1.1. και 2.1.2. του Κεφ. ΙV – ενότητα Β1 –  της Π∆ΤΕ2577 ή το σύνολο των εντός 

και εκτός ισολογισµού στοιχείων του ενεργητικού του υπερβαίνει το ποσό των € 10 

δις, κρίνεται υποχρεωτική  η σύσταση Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

Εναλλακτικά της υποχρέωσης αυτής, τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να 

αναθέτουν τα αντίστοιχα καθήκοντα σε υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί, µετά 

από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αναλαµβάνει την  αξιολόγηση της 

παροχής της σχετικής δυνατότητας ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των εργασιών 

του πιστωτικού ιδρύµατος και τους αναλαµβανόµενους από αυτό κινδύνους. Σε όσα  

πιστωτικά ιδρύµατα δεν πληρούνται  οι  παραπάνω προϋποθέσεις  τα καθήκοντα που 

αναφέρονται παραπάνω εκτελούνται από εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό 

υπαλλήλους. 

Η µονάδα ή τα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί  θα υπάγεται/ονται στη 

∆ιοίκηση και θα υποβάλλει/ουν αναφορές, τουλάχιστον ετησίως, για θέµατα της 

αρµοδιότητάς της/τους και στο ∆.Σ ενώ θα πρέπει να είναι διοικητικά ανεξάρτητη/α, 

να διασφαλίζεται η αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων κατά την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της / τους και να έχει/έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης 

σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα προκειµένου να  

εκπληρώνεται η αποστολής της/τους. 

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης (ή τα εξουσιοδοτηµένα, κατά τα 

ανωτέρω πρόσωπα) υπόκειται/νται στο έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής 

Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών της 

κανονιστικής συµµόρφωσης. 
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Όσον αφορά τη Μονάδα (ή Λειτουργία) Κανονιστικής Συµµόρφωσης καθορίζονται 

τα εξής:41 

• Θα πρέπει να διευθύνεται από κάποιο επιλεγµένο πρόσωπο που διαθέτει 

επαρκείς γνώσεις σχετικά µε τις τραπεζικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, η τοποθέτηση και η τυχόν αντικατάστασή του οποίου θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έχει τη 

δυνατότητα αντικατάστασης του προσώπου αυτού σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας ή επάρκειας 

όσον αφορά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του. 

• Θα πρέπει να αναλαµβάνει  τη θέσπιση και την εφαρµογή κατάλληλων 

διαδικασιών και την εκπόνηση ετήσιου προγράµµατος προκειµένου να 

επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και συνεχής  συµµόρφωση του 

πιστωτικού ιδρύµατος προς το εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο και 

τους εσωτερικούς κανονισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος και να υπάρχει 

ανά πάσα στιγµή πλήρης εικόνα για το βαθµό στον οποίο επιτυγχάνεται ο 

στόχος αυτός. 

• Οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση και το ∆.Σ. του πιστωτικού ιδρύµατος 

σχετικά µε κάθε σηµαντική παράβαση ή σηµαντικές ελλείψεις που µπορεί 

να διαπιστωθούν. 

• Να παρέχει σχετικές οδηγίες για την  προσαρµογή των εσωτερικών 

διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που 

εφαρµόζονται από τις υπηρεσιακές µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος 

καθώς και από τα καταστήµατα και τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού 

και εξωτερικού  σε τυχόν τροποποιήσεις  του ισχύοντος ρυθµιστικού 

πλαισίου. 

• Να ενηµερώνει διαρκώς τους  υπαλλήλους σχετικά µε τις εξελίξεις στο 

σχετικό µε τις αρµοδιότητες τους ρυθµιστικό πλαίσιο και να θεσπίζει 

κατάλληλες διαδικασίες και εκπαιδευτικά προγραµµάτα. 

• Να συντονίζει το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συµµόρφωσης 

(compliance officers) των καταστηµάτων εξωτερικού του πιστωτικού 

ιδρύµατος και των θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, 
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προκειµένου όλες οι µονάδες να συµµορφώνονται πλήρως µε τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου. 

• Να διασφαλίζει, µέσω κατάλληλων διαδικασιών, την τήρηση των 

προθεσµιών σχετικά µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται από το κατά τα ως άνω ρυθµιστικό πλαίσιο και να παρέχει 

σχετική διαβεβαίωση προς το ∆.Σ. 

• Να διασφαλίζει τη συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος µε το 

κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την πρόληψη και την  καταστολή 

της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

Ο επικεφαλής µπορεί, κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύµατος, και για 

λόγους αποτελεσµατικότητας ή κόστους/οφέλους να αναλαµβάνει και κάποιες  

ειδικές θεσµικές αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό κατά τα προβλεπόµενα (όπως 

τροποποιήθηκε µε τοΝ.2331/1995, (3424/2005, Εγκύκλιος ΤτΕ 16/2.8.2004, όπως 

εκάστοτε ισχύει), να εισηγείται µέτρα ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της 

εφαρµογής των υποχρεώσεων και να λειτουργεί ως σηµείο επικοινωνίας, για τα 

θέµατα ευθύνης του, µε τις αρµόδιες αρχές και τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της 

Ελλάδος παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες. 

Στα πλαίσια αυτής της αρµοδιότητας γίνεται ο καθορισµός των  κατάλληλων 

διαδικασιών και προτύπων αναφορών των υπόπτων συναλλαγών προς τις αρµόδιες 

αρχές, καθώς και των διαδικασιών  αµοιβαίας πληροφόρησης µεταξύ των 

υποκαταστηµάτων, των θυγατρικών και της µητρικής καθώς και η παροχή οδηγιών  

για την παύση διενέργειας συναλλαγών που θα έθεταν σε λειτουργικό κίνδυνο το 

πιστωτικό ίδρυµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 

 

5.1 Εισαγωγικά. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βήµατα που απαιτούνται για τη 

διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, τα είδη και 

συστήµατα ελέγχων καθώς και οι ενέργειες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα µετά 

το πέρας του ελέγχου. 

 

5.2 Προγραµµατισµός Εσωτερικού Ελέγχου Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων. 
 

5.2.1 Εκτίµηση υφιστάµενης κατάστασης και αναγκαιότητας ελέγχου. 

 
Πρώτο βήµα αποτελεί η εξέταση των υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου του 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος καθώς και εκτίµηση των κινδύνων αλλά και των 

αναγκών αυτού. Η εκτίµηση αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στο πως θα οργανωθεί το 

ελεγκτικό έργο και αν χρειάζεται εκ βάθρων ανασχεδιασµός του υπάρχοντος 

συστήµατος ή απλά να γίνουν κάποιες διορθώσεις ή να προστεθούν νέες διαδικασίες. 

Η µελέτη αυτή θα πρέπει να επαναλαµβάνεται ανά διαστήµατα  ανάλογα µε το 

περιβάλλον και τις µεταβολές σε αυτό ή στις λειτουργίες του ιδρύµατος. 42 

 

 

5.2.2 ∆ηµιουργία χρονοδιαγράµµατος 

 
Το ελεγκτικό χρονοδιάγραµµα καταρτίζεται από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου αφού γίνει εκτίµηση του κινδύνου κάθε συστήµατος ή τυχόν σφαλµάτων 

                                                           
42

 F. H Fadzil, H Haron, M Jantan ( 2005), « Managerial Auditing Journal » 

 JL Bierstaker, JC Thibodeau (2006), « Managerial Auditing Journal » 
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που υπάρχουν σε αυτά και λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί 

από τη διοίκηση του ιδρύµατος. Προκειµένου να καταρτιστεί το χρονοδιάγραµµα 

λαµβάνονται ακόµη υπόψη τα µέσα καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό που έχει στη 

διάθεση της η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται 

για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από τον 

όγκο των εργασιών, τον αριθµό των υπό εξέταση λειτουργιών ,από το βαθµό 

συµµόρφωσης αυτών µε τις οδηγίες καθώς και από τη δυναµικότητα του ανθρώπινου 

δυναµικού της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Στο χρονοδιάγραµµα 

περιλαµβάνονται οι ηµεροµηνίες διενέργειας βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

ελέγχων, πόσο αυτοί θα διαρκέσουν και από ποίους θα εκτελεστούν. 

 

5.3 ∆ιενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

5.3.1 Έλεγχος Λειτουργιών. 

 

Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου της ∆ιεύθυνσης ο έλεγχος των 

λειτουργιών περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

1.Καθορισµός του ελεγκτικού έργου: Στη φάση αυτή εκδίδεται η απόφαση 

πραγµατοποίησης εσωτερικού ελέγχου καθώς και του αντικειµένου του. 

Καταρτίζεται το χρονοδιάγραµµα και καθορίζονται οι οµάδες ελεγκτών που θα 

διενεργήσουν τον έλεγχο. 

2.Πρόγραµµα ελέγχου/Σχεδιασµός και ανάπτυξη: Περιλαµβάνει περιγραφή 

των διαδικασιών που θα ελεγχθούν καθώς και αναφορά των κινδύνων που συνδέονται 

µε αυτές. 

3.Εκτέλεση ελέγχου και αξιολόγηση του αποτελέσµατος :Αφού διενεργηθεί ο 

έλεγχος σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει καταρτιστεί καταγράφονται τα 

συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα. 

4. Ολοκλήρωση του ελέγχου.: Στο στάδιο αυτό συντάσσεται η έκθεση 

εσωτερικού ελέγχου η οποία παραδίδεται στην Επιτροπή του ελέγχου και στη 

∆ιοίκηση του Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος. 
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5.3.2 Προληπτικός έλεγχος 
 

∆ιενεργείται κατά τη διάρκεια των συναλλαγών προκειµένου να αποφευχθούν 

ακούσια ή εκούσια λάθη τα οποία θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στην εγκυρότητα 

των συναλλαγών και στη γενικότερη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. 

Για το λόγο αυτό ο έλεγχος πρέπει να είναι ενδελεχής και εξειδικευµένος. Στις 

κεντρικές υπηρεσίες µιας τράπεζας διενεργείται κατά τµήµα από τους προϊσταµένους 

των τµηµάτων ενώ στο συνολικό δίκτυο από ειδικευµένους υπαλλήλους των 

καταστηµάτων. Σηµαντικό στο σηµείο αυτό είναι να τονιστεί πως η κατανοµή των 

αρµοδιοτήτων των υπαλλήλων θα πρέπει να συνάδει µε µια από τις  βασικές αρχές 

του εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε την οποία καµία εργασία δε θα πρέπει να 

διενεργείται εξολοκλήρου από έναν µόνο υπάλληλο. Η κατανοµή των καθηκόντων 

αποφασίζεται από τη ∆ιοίκηση του οργανισµού και η επιλογή του αρµόδιου 

διενέργειας του προληπτικού ελέγχου κάθε τµήµατος θα πρέπει να στηρίζεται σε 

αντικειµενικά κριτήρια και λαµβάνοντας υπόψη τα προσόντα τις γνώσεις και την 

εµπειρία. 43 

5.3.3 Κατασταλτικός έλεγχος 
 

∆ιενεργείται  µετά την εκτέλεση των πράξεων και στοχεύει στον εντοπισµό 

παραλήψεων ή λαθών του προληπτικού ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζεται 

κυρίως  το άνοιγµα και το κλείσιµο του ταµείου και η ορθότητα -νοµιµότητα των 

συναλλαγών. Ο κατασταλτικός έλεγχος περιλαµβάνει: 

1. Καθορισµό και Προετοιµασία του Ελεγκτικού Έργου: Προκειµένου να 

καθοριστεί  το  ελεγκτικό  έργο του κατασταλτικού ελέγχου  απαιτείται η έκδοση 

απόφασης σχετικά µε τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπου θα προσδιορίζονται οι 

περιοχές που πρόκειται να ελεγχθούν, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 

ελεγκτικού έργου, η οίδα που θα αναλάβει τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και ο 

Προϊστάµενος της οµάδας. Τα απαραίτητα  για την προετοιµασία του ελεγκτικού  

                                                           
43

Μακρής Α. (1992) «Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Τραπεζικών Εργασιών(πλην 

πιστοδοτήσεων) », Τομέας Εκδόσεων Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα. 
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έργου στοιχεία αντλούνται από την πληροφοριακή υποδοµή της ∆ιεύθυνσης, από 

αρχεία που έχουν συλλεχθεί από προηγούµενους ελέγχους καθώς και από διοικητικά 

στοιχεία των Μονάδων.  Για να διευκολύνεται η προετοιµασία του προγράµµατος 

ελέγχου είναι  απαραίτητη η  επεξεργασία των στοιχείων  που συγκεντρώθηκαν. 

Τέλος ο Προϊστάµενος της Αράδας Ελέγχου έχει την ευθύνη του πως θα 

κατανεµηθούν οι αρµοδιότητες του έργου στους Ελεγκτές της Αράδας. 

2.Εκτέλεση του Ελεγκτικού Έργου: Για να εκτελεστεί ο κατασταλτικός 

έλεγχος στο δίκτυο ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες του πιστωτικού ιδρύµατος, η οµάδα 

των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να  µεταβεί στην µονάδα που πρόκειται να 

ελεγχθεί και να ενηµερώσει τον διευθυντή της µονάδας αυτής για την έναρξη της 

εκτέλεσης του έργου.  Κατά την εκτέλεση του έργου, η οµάδα των Εσωτερικών 

Ελεγκτών πρέπει να καταγράφει και να ιεραρχεί τα ευρήµατα  που προκύπτουν από 

τον έλεγχο ανάλογα µε τον κίνδυνο που ενέχουν. Ο Προϊστάµενος της Οµάδας 

Ελέγχου, ως επικεφαλής, αναλαµβάνει την επισκόπηση του σχεδίου της τελικής 

έκθεσης το οποίο  συζητεί µε το ∆ιευθυντή της  µονάδας προκειµένου να 

συµφωνηθούν οι  ενέργειες που θα γίνουν για  υλοποίηση των προτάσεων του 

Εσωτερικού Ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί η οριστικοποίηση. 

3.Ολοκλήρωση του Ελεγκτικού Έργου: Αφού οριστικοποιηθεί η έκθεση 

ελέγχου και παραδοθεί   στην υπηρεσιακή µονάδα που ελέγχεται, ενηµερώνεται η  

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά µε  τα αποτελέσµατα του ελέγχου, η οποία 

στη συνέχεια  συντάσσει και υποβάλλει συνοπτική έκθεση ελέγχου στη ∆ιοίκηση και 

στην Επιτροπή Ελέγχου.  Για να ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο, συντάσσονται  και 

υποβάλλονται φύλλα αξιολόγησης της ελεγχόµενης µονάδας. 

 

5.3.4 Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής 

 

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο το οποίο αποτελείται από 

τα εξής στοιχεία: 44 

                                                           
44

 Hermanson, D. R., M. C. Hill and D. M. Ivancevich (2000) , « Information technology-related 

activities of internal auditors. » Journal of Information Systems. 
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1.Άνθρωποι(το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται µε το πληροφοριακό 

σύστηµα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες ,διαχειριστές κ.τ.λ.) 

2.∆ιαδικασίες(το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και το συνδυασµό όλων 

των στοιχείων υποδοµής ενός ΠΣ) 

3.Βάση ∆εδοµένων (database) 

4.Λογισµικό(software),δηλαδή το σύνολο των προγραµµάτων που 

χρησιµοποιούνται. 

5.Υλικός εξοπλισµός (hardware) 

6. ∆ίκτυο (network) 

Ένα Πληροφοριακό σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισµό, στην 

ανάλυση προβληµάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Κάθε πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να: 45 

•Προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών 

που χρησιµοποιούν το πληροφοριακό σύστηµα και να 

•Επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των 

αναγκών αυτών. 

Αυτό γίνεται πραγµατικότητα µε: 

•Αποτελεσµατική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και 

διάδοση των πληροφοριών, 

•Παροχή των απαραίτητων µέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος 

µάθησης στους εµπλεκόµενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα 

της διαδικασίας λήψης απόφασης, 

•Υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού 

σχεδιασµού την επιχείρησης ή του οργανισµού. 
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activities of internal auditors. » Journal of Information Systems. 
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Στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ο όγκος των συναλλαγών και η 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών καθιστούν αναγκαία την  ύπαρξη ενός άρτια 

οργανωµένου συστήµατος µηχανογράφησης. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός πως η 

εµφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα ξεκίνησε από τον τραπεζικό 

και στη συνέχεια ακολούθησε η χρήση τους στις επιχειρήσεις και  στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα. Παρατηρήθηκε ακόµη η εισαγωγή των νέων συστηµάτων συνέβαλλε 

σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού αλλά και στη µείωση 

του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών αλλά και του κόστους αφού πλέον τα 

στοιχεία των συναλλασσόµενων είναι καταχωρηµένα στο σύστηµα οπότε κατά τη 

συναλλαγή µπορούν να ανακτηθούν από τα σύστηµα στοιχεία όπως το υπόλοιπο του 

λογαριασµού καταθέσεων. Επιπλέον µέσω των συστηµάτων αυτών εξασφαλίζεται 

µεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια των στοιχείων. Στις υπηρεσίες που προσφέρουν 

τα συστήµατα µηχανογράφησης των τραπεζών περιλαµβάνεται και η ενηµέρωση  των 

τραπεζικών λογαριασµών, των χορηγήσεων, η αποστολή εµβασµάτων, στο εσωτερικό 

αλλά και στο εξωτερικό, οι αγοραπωλησίες συναλλάγµατος και επιταγών, οι 

εισαγωγές και οι εξαγωγές, οι εγγυητικές επιστολές,  χρηµαταποστολές καθώς και 

διαφορά τραπεζικά προϊόντα όπως προθεσµιακές καταθέσεις  και Repos. 

Πέρα από τα  µηχανογραφικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τις 

εργασίες των τραπεζικών καταστηµάτων τα πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν 

συστήµατα  υψηλής τεχνολογίας που χειρίζονται  βάσεις δεδοµένων που 

επεξεργάζονται µεγάλο αριθµό σηµαντικών στοιχείων κα γενικά έχουν περίπλοκο 

τρόπο λειτουργίας  και αυξηµένο κόστος. Συνήθως τα συστήµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται για τη µηχανογράφηση των λογιστικών πράξεων, την παρουσίαση 

της οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος και γενικότερα για την 

υποστήριξη της στρατηγικής που ακολουθεί το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυµα. 

Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων µηχανογράφησης 

µπορούµε να αναφέρουµε τα παρακάτω: 

•Σύστηµα προϋπολογισµού και κοστολόγησης 

•Σύστηµα Μισθοδοσίας Εργαζοµένων του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

•Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της 

•Σύστηµα Πιστωτικού Κινδύνου 
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•Σύστηµα συµφωνίας των εγγραφών του Πιστωτικού Ιδρύµατος µε τους 

ανταποκριτές της 

Η µηχανογράφηση των εργασιών των τραπεζών πέρα από οφέλη συνεπάγεται 

και κινδύνους όπως για παράδειγµα τεχνικές βλάβες των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια σηµαντικών δεδοµένων ή ακόµη πρόσβαση 

σε εµπιστευτικά στοιχεία από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό καθώς και σε απάτες. 

Προκειµένου να αποτραπούν τέτοιου είδους σφάλµατα είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός αποτελεσµατικού  συστήµατος  Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο θα διασφαλίζει  

την εύρυθµη  λειτουργία των συστηµάτων µηχανογράφησης τόσο του Πιστωτικού 

ιδρύµατος όσο και των εταιρειών του οµίλου. 

 

5.4  Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Μηχανογραφηµένου Συστήµατος 

 
Οι αντικειµενικοί στόχοι ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε περίπτωση 

µηχανογραφηµένων διαδικασιών δεν διαφέρουν από αυτούς των χειρόγραφων 

συστηµάτων, δηλαδή και στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος επικεντρώνεται στο αν το 

σύστηµα έχει σχεδιαστεί σωστά, είναι οικονοµικά υγιές,  καλύπτει επιτυχώς τις 

ανάγκες των χρηστών και αν διαφυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος. 

Βέβαια όπως είναι κατανοητό η διαδικασία του ελέγχου όπως και ο ελεγκτής που 

διενεργεί τον έλεγχο θα πρέπει να προσαρµόζονται στον τρόπο λειτουργίας και τα 

χαρακτηριστικά των µµηχανογραφηµένων συστηµάτων προκειµένου να 

ανταπεξέρχονται στις εξειδικευµένες συνθήκες και απαιτήσεις αλλά και στους 

κινδύνους που απορρέουν από ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα.46 

Ο έλεγχος των µηχανογραφηµένων συστηµάτων περιλαµβάνει την  συλλογή 

και αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού, προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσο το 

σύστηµα µηχανογράφησης διαφυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία, διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία είναι ακριβή και ορθά , αξιοποιεί όλους τους διαθέσιµους πόρους µε τον 

πλέον παραγωγικό τρόπο και λειτουργεί αποτελεσµατικά ικανοποιώντας τις ανάγκες 

των χρηστών. 

                                                           
46Hermanson, D. R., M. C. Hill and D. M. Ivancevich (2000) , « Information technology-
related activities of internal auditors. » Journal of Information Systems. 
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Όπως προαναφέρθηκε ο µεγάλος όγκος δεδοµένων, πολυπλοκότητα των 

συναλλαγών σε συνδυασµό µε τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση 

συστηµάτων µηχανογράφησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενός 

αποτελεσµατικού και αξιόπιστου µηχανισµού ελέγχου. Υποχρέωση της ∆ιοίκησης 

είναι η δηµιουργία πολιτικής και η επιλογή του τρόπου χειρισµού των  συστηµάτων 

βάσει προτύπων και διαδικασιών ελέγχου. Απαραίτητη είναι η καταγραφή των 

απαιτούµενων διαδικασιών προκειµένου να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου  

εξοπλισµού , λογισµικού αλλά και ανθρώπινου δυναµικού για να είναι το σύστηµα σε 

θέση να παρέχει κάθε στιγµή οποιαδήποτε απαιτούµενη πληροφορία. Πέρα όµως από 

την κάλυψη των τρεχόντων αναγκών πρέπει το σύστηµα να λαµβάνει υπόψη τις 

µελλοντικές ανάγκες που µπορεί να προκύψουν για να αποφευχθούν σφάλµατα κατά 

τη διάρκεια των συναλλαγών αλλά και να  εξασφαλίζεται η δηµοσίευση αξιόπιστων 

λογιστικών στοιχείων τα οποία θα βρίσκονται σε συµφωνία µε το Κλαδικό Λογιστικό 

Τραπεζικό Σχέδιο και το γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Στις υπηρεσίες που απαρτίζουν ένα πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να 

συγκαταλέγεται και εξειδικευµένη Υπηρεσία Πληροφορικής που θα  αναπτύσσει, θα  

σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών  

ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη των µηχανογραφικών 

συστηµάτων των επιµέρους λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυµάτων. ,ενώ τα 

καθήκοντα των στελεχών της θα διαχωρίζονται µε σαφήνεια. Τα στελέχη της 

πληροφορικής θα πρέπει να συνεργάζονται άµεσα µε τους τελικούς χρήστες των 

υπηρεσιών της πληροφορικής για θέµατα ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας των 

εφαρµογών. Προκείµενου  να επιτυγχάνεται η συνεργασία αυτή καθιερώνονται 

κατάλληλες διαδικασίες και επιτροπές συντονισµού. 

Η Υπηρεσίας της Πληροφορικής θα πρέπει να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία 

του Εσωτερικού Ελέγχου κατά τον σχεδιασµό των µηχανογραφικών εφαρµογών, µε 

στόχο την αποφυγή  σφαλµάτων κατά την παραγωγή των στοιχείων συµβάλλοντας 

έτσι σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Επιπλέον η ενσωµάτωση στα νέα συστήµατα πληροφορικής κατάλληλων 

διαδικασιών ελέγχου δίνει  τη δυνατότητα διενέργειας µελλοντικών αποτελεσµατικών 

ελέγχων. 
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5.5  Μέθοδοι Ελέγχου Μηχανογραφηµένων Συστηµάτων 
 

5.5.1 Έλεγχος γύρω από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Black box) 
 

Περιλαµβάνει την επαλήθευση από τον εσωτερικό ελεγκτή  των ελεγχόµενων 

µεγεθών  είτε µε  αντίστροφη πορεία από την κλασική µέθοδο καταχώρησής τους 

µέχρι τα πρωτότυπα παραστατικά-δικαιολογητικά είτε κανονικά, δηλαδή από τα 

πρωτότυπα µέχρι την λογιστική κατάσταση στην οποία εµφανίζονται.  Παρόλα αυτά 

ο συγκεκριµένος έλεγχος αφορά µόνο τους γενικούς ελέγχους που γίνονται για τη 

λειτουργία του µηχανογραφικού κέντρου και εφαρµόζεται κυρίως σε απλά και batch 

συστήµατα αλλά  και σε περιορισµένα γενικευµένα πακέτα συστηµάτων. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα του ελέγχου αυτού είναι ότι απαιτεί λίγο χρόνο και όχι µεγάλη εµπειρία. 

Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το ότι προορίζεται για  

απλουστευµένα συστήµατα όπου οι επαληθεύσεις είναι περιορισµένες τόσο σε 

έκταση όσο και σε αξιοπιστία και επιπλέον τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν 

αδυναµία προσαρµογής σε αλλαγές των συνθηκών του ευρύτερου περιβάλλοντος. 47 

 

5.5.2 Έλεγχος µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 
Περιλαµβάνει αξιολόγηση καθώς και εξακρίβωση της λογικής και των ελέγχων αλλά  

και επαλήθευση των καταστάσεων και των καταγραφών. Στην ουσία µελετά τον 

τρόπο λειτουργίας του κέντρου µηχανογράφησης, το λογισµικό των εφαρµογών αλλά 

και του συστήµατος, τα αρχεία καθώς και τις επικοινωνίες. Ο έλεγχος αυτός επί των 

πλείστων διενεργείται σε συστήµατα µε µεγάλο όγκο εργασιών και συναλλαγών µιας 

και αποτελεί το µοναδικό τρόπο εξακρίβωσης της αξιοπιστίας τους.  

Τέτοιου είδους έλεγχοι σε πολλές περιπτώσεις ενσωµατώνονται σε 

προγράµµατα όπως αυτό που υπολογίζει το ηµερήσιο σύνολο συναλλαγών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια τέτοιων ελέγχων είναι η ουσιαστική 

                                                           
47Hermanson, D. R., M. C. Hill and D. M. Ivancevich (2000) , « Information technology-
related activities of internal auditors. » Journal of Information Systems. 



79 

 

κατανόηση της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των επιµέρους µερών 

του από τους ελεγκτές οι οποίοι οφείλουν να  γνωρίζουν την ορολογία, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, αλλά   και τους υπεύθυνους λειτουργίας. Με τον έλεγχο µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή  οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι περισσότερο σίγουροι ότι 

γίνεται σωστή επεξεργασία των στοιχείων από το σύστηµα και ότι αυτό µπορεί να 

επαληθευθεί ευκολότερα. Μειονέκτηµα  αυτής της κατηγορίας ελέγχων είναι οι 

υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο και χρήµα. 

 

5.6  Κατηγορίες Εσωτερικού Ελέγχου Μηχανογραφηµένων 
συστηµάτων 
 

Α)Γενικοί Έλεγχοι ,οι οποίοι περιλαµβάνουν οργανόγραµµα και εγχειρίδιο 

διαδικασιών του τµήµατος µηχανογράφησης. Επιπλέον τις διαδικασίες αξιολόγησης 

αλλά και την έγκριση τυχόν νέων εφαρµογών ή αλλαγών σε θέµατα λειτουργίας και 

ασφάλειας του συστήµατος και των προγραµµάτων που περιλαµβάνει. Τέλος 

ελέγχεται η ασφάλεια πρόσβασης στους υπολογιστές, στα αρχεία και στο συνολικό 

σύστηµα. 

Β)Έλεγχοι µηχανικών εφαρµογών ,που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ότι η 

λειτουργία των µηχανογραφικών εφαρµογών συνάδει µε  τις προδιαγραφές ενώ τα 

στοιχεία επεξεργάζονται έγκαιρα και µε ακρίβεια. Η αναγκαιότητα τέτοιων ελέγχων 

πηγάζει από τον κίνδυνο απώλειας στοιχείων ή από λάθη τόσο κατά την είσοδο και 

επεξεργάζονται των στοιχείων στο σύστηµα(πχ ελλιπείς καταχωρήσεις) αλλά και 

στην έξοδο από αυτά ως λανθασµένες πληροφορίες.  

Πιο  συγκεκριµένα, στους ελέγχους µηχανικών εφαρµογών περιλαµβάνονται οι 

παρακάτω υποκατηγορίες ελέγχων:48 

• Έλεγχοι Εισερχόµενων στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας και της 

πληρότητας των στοιχείων που εισέρχονται στο σύστηµα. Εξετάζεται αν οι 

πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα είναι τόσες όσες έχουν εγκριθεί 

και δεν έχουν καταχωρηθεί µη εγκεκριµένες ή παραληφθεί εγκεκριµένες. 

                                                           
48

 Hermanson, D. R., M. C. Hill and D. M. Ivancevich (2000) , « Information technology-related 

activities of internal auditors. » Journal of Information Systems. 
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• Έλεγχοι επεξεργασίας στοιχείων για αποφυγή  µη ορθής επεξεργασίας 

αυτών και διασφάλιση ότι το λογισµικό και ο εξοπλισµός λειτουργούν κατά τον 

αποδοτικότερο τρόπο.  Σηµείο κλειδί για την επιτυχηµένη λειτουργία αποτελεί ο 

διαχωρισµός των καθηκόντων των προγραµµατιστών και των χειριστών, καθώς και η 

απαγόρευση όλων των  παρεµβάσεων από τους χειριστές καθώς και η επιτόπου 

καταγραφή τους σε περίπτωση που υπάρξουν. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων 

αυτών σηµαντική βαρύτητα δίνεται στο αν εµφανίζονται ανωµαλίες στη λειτουργία 

των προγραµµάτων καθώς και διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των λαθών. 

•Έλεγχοι παραγωγής στοιχείων. Αποσκοπούν στο να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία 

εξέρχονται έγκαιρα από το µηχανογραφικό σύστηµα και κατά πόσο είναι σωστά, 

αξιόπιστα αλλά και χρήσιµα. Με τον έλεγχο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η ακρίβεια του 

αποτελέσασες όσο και το ότι τα παραγόµενα στοιχεία και καταστάσεις παραδόθηκαν 

στα αρµόδια άτοµα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ,ευρέως διαδεδοµένα τόσο στα 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα αλλά και στον ευρύτερο επιχειρηµατικό κλάδο 

αποτελούν τα παρακάτω:49 

• Απαρίθµηση των εγγραφών που θα καταχωρηθούν. 

• Έλεγχοι συνόλων, δηλαδή  σύγκριση του συνόλου µιας οµάδας οµοειδών 

καταχωρήσεων µε το αποτέλεσµα που εξάγεται από τον υπολογιστή µετά 

την καταχώρηση. 

• Έλεγχοι ορίων: Εξετάζεται βάσει της µέγιστης ή ελάχιστης χωρητικότητας 

η εύλογη διάσταση ενός πεδίου στοιχείων. 

• Έλεγχοι πρόσηµου και χαρακτήρων δηλαδή διερεύνηση της ορθότητας 

του προσήµου(+,-) µιας εγγραφής ανάλογα αν πρόκειται για χρέωση ή 

πίστωση καθώς αν οι χαρακτήρες έχουν τον κατάλληλο τύπο (αριθµητικό 

ή αλφαβητικό). 

• Έλεγχοι ταυτότητας στοιχείων κάθε παραστατικού ή των 

συναλλασσόµενων που πρόκειται  να  καταχωρηθεί. 

 

                                                           
49
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5.7 Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής εκτός κεντρικών ελέγχων 

 
Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται σε στάδια. 

Πρώτο βήµα είναι να  καθοριστεί  το Ελεγκτικού Έργο, να προσδιοριστεί 

δηλαδή το αντικείµενο του ελέγχου .Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση εντολής 

εκτέλεσης εσωτερικού ελέγχου, βάσει του εγκεκριµένου Ελεγκτικού 

Χρονοδιαγράµµατος, όπου θα καθορίζεται ποιοί θα είναι οι ελεγκτές και τι γνώσεις 

θα πρέπει να έχουν σχετικά µε τα µηχανογραφικά συστήµατα , θα προσδιορίζονται οι 

περιοχές ελέγχου αλλά και  το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ελέγχου. 

Αρµοδιότητα της οµάδας ελεγκτών αποτελούν οι  διερευνητικές επαφές µε τις 

υπηρεσίες που εµπλέκονται στην περιοχή των συστηµάτων πληροφορικής. Πιο 

συγκεκριµένα, αναλαµβάνουν ένα είδος προκαταρκτικής εξέτασης µέσω ερωτήσεων 

και συνεντεύξεων που απευθύνονται  στα αρµόδια στελέχη της µηχανογράφησης της 

αλλά και  στους χρήστες µε στόχο να γίνει κατανοητή από του ελεγκτές βασική δοµή 

των συστηµάτων που βρίσκονται υπό έλεγχο. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του προγράµµατος που 

θα ακολουθηθεί κατά τη διενέργεια του ελέγχου .Στο στάδιο αυτό γίνεται αναλυτική 

επισκόπηση µέσω διαγραµµάτων ροής (flowcharts), περιγραφών και υποµνηµάτων 

της περιοχής που πρόκειται να ελεγχθεί. Ταυτόχρονα οι  εσωτερικοί ελεγκτές 

προµηθεύονται τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιοπιστία των 

γενικών ελέγχων  λειτουργίας του συστήµατος. Επιπλέον διερευνούν την ύπαρξη 

πιθανής διασύνδεσης των κινδύνων µε τις διαδικασίες ελέγχου και µε τους 

µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη ή την καταστολή των 

κινδύνων. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες καταρτίζεται το πρόγραµµα 

εκτέλεσης ελέγχου. Αφού καταρτιστεί το πρόγραµµα ελέγχου, ο εσωτερικός έλεγχος 

επικεντρώνεται σε πιο λεπτοµερή  µελέτη του µηχανογραφικού συστήµατος και 

εκτελούνται δοκιµαστικού έλεγχοι για να εξακριβώνεται  αν το περιβάλλον του 

συστήµατος είναι ασφαλές και µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών, αν  τα 

περιουσιακά στοιχεία διαφυλάσσονται επαρκώς αλλά και αν είναι αξιόπιστα τα 

στοιχεία και οι πληροφορίες. Στη συνέχεια καταγράφονται λεπτοµερώς τα 

συµπεράσµατα από τα ευρήµατα του ελέγχου και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα. 

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συντάσσεται το προσχέδιο της έκθεσης εσωτερικού 
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ελέγχου. Η συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε τους αρµόδιους 

∆ιευθυντές για συµφωνία ενεργειών, κρίνεται απαραίτητη για την προς υλοποίηση 

των προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου.  Τέλος γίνεται η οριστικοποίηση του 

σχεδίου έκθεσης και η παράδοση της τελικής έκθεσης στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου.   

 5.8 Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής-Κεντρικοί έλεγχοι 
 

Εστιάζουν στην ανάλυση των δεδοµένων των µηχανογραφικών αρχείων 

ολόκληρης  της Τράπεζας, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό να 

επεξεργαστούν όλες τις συναλλαγές του ∆ίκτυου µιας τράπεζας και να εντοπίσουν  

ακούσια ή εκούσια λάθη , να διερευνήσουν την αιτία της ύπαρξης τους και να τα 

εξαλείψουν. ∆εν είναι απαραίτητη η έκδοση από τη ∆ιεύθυνση  ειδικής διαταγής 

ελέγχου γιατί οι έλεγχοι αυτοί είναι  συνεχείς και  επαναλαµβανόµενοι. Οι έλεγχοι 

αυτοί εκτελούνται σε στάδια. 

Σε πρώτο στάδιο καθορίζονται οι περιοχές που πρόκειται να ελεγχθούν και 

εντοπίζονται τα είδη των συναλλαγών τα οποία θα εξετάζονται όπως για παράδειγµα 

οι συναλλαγές συναλλάγµατος χορηγήσεων ή το τι προτεραιότητα έχουν οι 

συναλλαγές ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας τους. 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί  µέσω καθορισµού, 

από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, των απαραίτητων δεδοµένων για την ανάπτυξη 

κατάλληλων προγραµµάτων µηχανογράφησης τα οποία θα εντοπίζουν τις επισφαλείς 

συναλλαγές και στη συνέχεια θα ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που θα 

εξέρχονται ενώ παράλληλα θα καθορίζεται το πόσο συχνά θα εκτελείται ο έλεγχος. 

Αφού αναπτυχθούν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ακολουθεί η εκτέλεση των κεντρικών 

ελέγχων όπου γίνεται η επεξεργασία των επισφαλών συναλλαγών που είχαν 

εντοπιστεί και η επικοινωνία µε το ∆ίκτυο προκειµένου να τακτοποιηθούν ενώ 

ενηµερώνονται οι Κεντρικές ∆ιευθύνσεις για να προβούν σε  ενσωµάτωση 

πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας στις µηχανογραφικές εφαρµογές. Τέλος 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου από τους εσωτερικούς ελεγκτές  και 

παρακολουθείται η πορεία τακτοποίησης των  περιπτώσεων  που εκκρεµούν. 
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Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει 

να  ενηµερώνεται σχετικά µε τα  αποτελέσµατα των κεντρικών ελέγχων που 

διεξάγονται για να είναι σε θέση να  επαναξιολογήσει και να επαναπροσδιορίσει εάν 

απαιτείται, κάποια από τις περιοχές ελέγχου ή κάποιο από τα χρονοδιαγραµµάτα 

εκτέλεσης των κεντρικών ελέγχων. 50 

 

5.8 Παρακολούθηση Ευρηµάτων Ελέγχων (follow up) 
  

Υποχρέωση των εσωτερικών ελεγκτών αποτελεί η παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης των προκαθορισµένων ενεργειών στις µονάδες όπου διενεργείται 

ο έλεγχος  καθώς και η ενηµέρωση, µέσω ειδικής αναφοράς, της ∆ιεύθυνσης. Από 

την άλλη, οι ελεγχόµενοι, οφείλουν να υλοποιούν τις αποφάσεις και να διορθώνουν 

τις αδυναµίες που έχουν εντοπιστεί ,λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα, καθώς 

και να ενηµερώνουν την ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία στη συνέχεια θα  

ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση.  Εάν δεν υλοποιείται κάποια από τις αποφάσεις, θα πρέπει 

οι ελεγχόµενοι  να ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση εσωτερικού αιτιολογώντας µε 

λεπτοµέρεια την αιτία της µη υλοποίησης.  Μετά την υλοποίηση των αποφάσεων και 

την ενηµέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου και της διοίκησης ολοκληρώνεται  ο κύκλος 

του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

 
 

  

                                                           
50

 Hermanson, D. R., M. C. Hill and D. M. Ivancevich (2000) , « Information technology-related 

activities of internal auditors. » JournalofInformationSystems. 



84 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Το σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόµενο οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργεί την 

ανάγκη θωράκισης των οργανισµών έναντι των κινδύνων καθώς και τη διασφάλιση 

της υγιούς και  αποτελεσµατικής λειτουργίας τους .Η ελεγκτική επιστήµη συµβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων αυτών µέσω θέσπισης αρχών, κανόνων και διαδικασιών 

που διέπουν την λειτουργία του ευρύτερου επιχειρηµατικού κλάδου καθώς και του 

κλάδου των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Μέσω της ορθής εναρµόνισης ενός 

αποτελεσµατικού και ολοκληρωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να ανταπεξέρχονται µε µεγαλύτερη επιτυχία 

στις αυξανόµενες απαιτήσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος, να παρέχουν  

ποιοτικότερες υπηρεσίες και ασφαλέστερες συναλλαγές, να εντοπίζουν και να 

διαχειρίζονται µε µεγαλύτερη ευκολία του κινδύνους  και να διαθέτουν εσωτερικές 

διαδικασίες, σύστηµα  και οργανωτική δοµή τα οποία  συµβάλλουν στην εύρυθµη και 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους καθώς και στον έγκαιρο εντοπισµό σφαλµάτων 

που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία τους. 

Παρόλα αυτά διαπιστώνεται, µέσω των ερευνών που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφική επισκόπηση , πως  η πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονοµικού 

περιβάλλοντος  στη σηµερινή εποχή της κρίσης ή η ελλιπής εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναµικού µπορούν να προκαλέσουν µη αποτελεσµατική και ουσιαστική 

εφαρµογή των αρχών και κανόνων του εσωτερικού ελέγχου και του ευρύτερου 

κανονιστικού πλαισίου στην πράξη. Εντούτοις  βασικός περιορισµός της παρούσας 

διπλωµατικής είναι πως η προσέγγιση του θέµατος έλαβε χώρα µόνο σε θεωρητικό 

επίπεδο και λόγω του περιορισµού αυτού προτείνεται περαιτέρω εµπειρική έρευνα. 

Ως κεντρικό συµπέρασµα της παρούσας διπλωµατικής θα µπορούσαµε να 

εξάγουµε το ότι η εφαρµογή συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στα 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα σαφώς αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα αλλά   

διαπιστώνεται πως υπάρχει η ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης, ενίσχυσης και 

αναβάθµισης της λειτουργίας της κανονιστικής συµµόρφωσης των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών  προκειµένου να εξασφαλίζεται και στην πράξη  η 

αποτελεσµατική και ουσιαστική εφαρµογή. Στόχο της εφαρµογής των κανονιστικών 

πλαισίων συµµόρφωσης δε θα πρέπει να αποτελεί µόνο η αποτροπή σκανδάλων 
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χρηµατοοικονοµικής φύσης ,που κλονίζουν την συνολική αξιοπιστία της αγοράς , 

αλλά και η καθηµερινή βελτίωση της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Μέσω της εξασφάλισης των παραπάνω ενισχύεται η  παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου, βελτιώνεται η ποιότητα των σχέσεων µε συναλλασσόµενους, ενώ 

παράλληλα επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση και εφαρµογή του 

νοµοθετικού πλαισίου ,τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο ,γεγονός 

ιδιαίτερα σηµαντικό αν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα των νοµικών σχέσεων και 

επιταγών του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος. 
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