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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

H παρούσα  διπλωματική εργασία εξετάζει τον εσωτερικό έλεγχο από την πλευρά των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στόχος είναι να αναλυθεί η επίδραση του ελέγχου στα 

ιδρύματα αυτά  και πιο συγκεκριμένα ζητήματα, όπως ποιος δίνει τις οδηγίες που 

ακολουθούν καθημερινά  οι τράπεζες και από ποιον ελέγχονται οι διάφορες λειτουργικές 

τους διαδικασίες. Πως διασφαλίζονται τα κεφάλαια που διακινούνται μέσω των Τραπεζών 

και πώς αυτές έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης που διέπει τις 

συναλλαγές με τους πελάτες τους. Μία από τις βασικές αρχές της εύρυθμης λειτουργίας των 

Τραπεζών είναι ο Εσωτερικός τους Έλεγχος. Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζικών ιδρυμάτων, να 

παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες μελέτες και έρευνες πάνω στο θέμα, να γίνει μια γρήγορη 

ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου στο οποίο βασίζονται οι ελεγκτές καθώς και μια 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται ένα ορθό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται διάφορες εισαγωγικές έννοιες και θέματα που 

αφορούν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τον εσωτερικό έλεγχο, το δεύτερο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει μια εκτενείς βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω σε σχετικά θέματα τα 

τελευταία έτη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον 

εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

μία μελέτη περίπτωσης που περιγράφει αναλυτικά τον εσωτερικό έλεγχο των αναλυόμενων 

ιδρυμάτων με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση των ακολουθούμενων διαδικασιών 

καθώς και της δόμησης του συστήματος αυτού. Εν κατακλείδι, η διπλωματική αυτή 

εργασία καταλήγει στα εξαγόμενα συμπεράσματα και στις προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα βάση των περιορισμών που υπήρξαν κατά τη διενέργεια της. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί  να συμβάλει σημαντικά, όταν επιτελεί σωστά το ρόλο του.  Μια σωστή διαμόρφωση 

του ελέγχου εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τα  κεφάλαια που διακινούνται καθημερινά 

από τις τράπεζες. Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκούσιων ή ακούσιων λαθών  και κατά 

συνέπεια αναπτύσσεται η εμπιστοσύνης προς την εκάστοτε  τράπεζα. Παρόλα αυτά όμως οι 

διάφορες ελλείψεις και αδυναμίες των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και η ανεπαρκής  

αξιολόγηση τους συντέλεσαν σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα της  παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης που έπληξε πρόσφατα τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη, όπως και την 
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ελληνική. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνεχή αξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών 

μηχανισμών, ιδιαίτερα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, που θα συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, διοίκησης και ελέγχου, και θα 

έχουν γενικότερο αντίκτυπο στην σταθερότητα και αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας μας. Η μεγάλη λοιπόν πρόκληση  είναι πώς να αναδιαμορφωθεί το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα έτσι ώστε να μην λειτουργεί εις βάρος των πολιτών, με την 

έννοια της κρατικής παρέμβασης σε περιπτώσεις πιστωτικού γεγονότος, αλλά αντιθέτως να 

λειτουργεί με γνώμονα το να τους εξυπηρετεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Τραπεζικό Σύστημα αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κίνδυνος 

σφαλμάτων και λαθών  είναι ιδιαίτερα υψηλός λόγο του μεγάλου όγκου και της 

πολυπλοκότητας των τραπεζικών εργασιών. Τα φαινόμενα τραπεζικών απατών αποτελούν 

πραγματικότητα για το σύγχρονη οικονομία συνεπώς η ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών 

είναι ιδιαίτερα μεγάλη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία στις μέρες μας 

επηρεάζουν την γενικότερη οικονομική κατάσταση των χωρών. Οι ραγδαίες τεχνολογικές 

εξελίξεις  των τελευταίων ετών και η παγκοσμιοποίηση έχουν δημιουργήσει επιτακτική 

ανάγκη για περεταίρω επικαιροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε πρόσφατα τις 

οικονομίες πολλών κρατών καθώς και πολυάριθμα τραπεζικά ιδρύματα,  απέδειξε πως οι 

ελλείψεις του ελέγχου στα ιδρύματα αυτά και η ανεπαρκής  αξιολόγηση των επενδύσεων 

συντέλεσαν σημαντικό ρόλο. Με έναυσμα την οικονομική κρίση που μαστίζει στη χώρα 

μας  τα τελευταία έτη και την επιρροή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτή, 

επιδιώκεται μέσα από συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση, μια ανάλυση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου  και οι στόχοι των τηρούμενων διαδικασιών, που κυρίως 

επικεντρώνονται στην εξάλειψή των τραπεζικών απατών, των λαθών καθώς και στην 

ορθότερη, πληρέστερη και έγκαιρη εσωτερική πληροφόρηση των στελεχών της διοίκησης 

και κατ’ επέκταση των τρίτων ενδιαφερομένων. 

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, στον εσωτερικό και στον 

εξωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το πρώτο και βασικότερο στάδιο που 

διενεργείται στο εσωτερικό της εκάστοτε επιχείρησης, την λειτουργία του οποίου θα 

αναλύσουμε εκτεταμένα στην εργασία αυτή με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται σε δεύτερο στάδιο από 
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εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι στόχο έχουν μέσω του ελέγχου τους να 

διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και 

σφάλματα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τους συνοψίζονται στην έκθεση ελέγχου, στην 

οποία αποτυπώνεται  το είδος της γνώμης των εξωτερικών ελεγκτών, περί της εγκυρότητας 

της πληροφόρησης που παρέχεται μέσω της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Με αυτό τον 

τρόπο, διασφαλίζεται πως οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων  στους τρίτους ενδιαφερόμενους ( πελάτες, επενδυτές, μέτοχοι, εσωτερικοί 

και εξωτερικοί θεσμοί κ.α.) απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. 

Για τους παραπάνω λόγους, το αντικείμενο του ελέγχου παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον πόσο μάλλον όταν εφαρμόζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι 

ζωτικής σημασίας για την οικονομία μιας χώρας. Ταυτοχρόνως τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ακολουθούν ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική όσον αφορά τη διαρροή πληροφοριών 

που αφορούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους γεγονός που ενισχύει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον πάνω στο θέμα της παρούσας διπλωματικής.  

 

1.2  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό σύστημα, στηριγμένο στο χρηματικό 

αντίκρισμα και την βαθμολόγηση της εμπιστοσύνης της διαθεσιμότητας των φυσικών και 

άυλων πόρων, που χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών 

στις αγορές, με βασικό σκοπό την ελάττωση του κόστους των ατελειών που εμφανίζονται 

κατά τις συναλλαγές. Κύριο ρόλο στο σύστημα αυτό παίζουν οι διαμεσολαβητές οι οποίοι, 

πρώτον, συγκεντρώνουν την πληροφορία εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων και, 

δεύτερον, διεκπεραιώνουν τις συμφωνίες των συναλλαγών. Σκοπός του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος είναι η βελτίωση της κατανομής των πόρων στο χώρο και το χρόνο μέσα σε 

ένα αβέβαιο περιβάλλον συναλλαγών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα οικονομικό 

σύστημα βασισμένο στο χρήμα και αποτελεί τον διαμεσολαβητή στην ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών. Φέρνει σε επαφή τους αποταμιευτές με τους επενδυτές, δηλαδή μεταφέρει 

την αγοραστική δύναμη από τις οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πιστωτικό 

υπόλοιπο προς αυτές με χρεωστικό υπόλοιπο. Περιλαμβάνει δύο βασικά υποσυστήματα, τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Το σύνολο, των κεφαλαίων που διακινούνται για την οικονομική δραστηριότητα 

μιας χώρας, πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή. 
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Ένα καλά δομημένο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι απαραίτητο για 

την ανάπτυξη μιας  υγιούς οικονομίας. Η ευρύτερη έννοια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος  αποτελείται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

διαχωρίζονται  στα διάφορα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες). Το παγκόσμιο τραπεζικό 

σύστημα χαρακτηρίζεται από συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Οι διάφορες συναλλαγές 

που διενεργούνται έχουν την ανάγκη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης η οποία εξασφαλίζεται 

από θεσπισμένους κανόνες συναλλαγών. Επειδή η τήρηση των κανόνων αυτών δεν μπορεί 

να είναι πάντοτε δεδομένη, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα του ελέγχου. Ο έλεγχος λοιπόν, 

είναι η διαδικασία εκείνη που κατά μείζονα λόγο διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των 

συναλλασσομένων στις τράπεζες. Επιπροσθέτως, υπό αυτές τις συνθήκες, τα τραπεζικά 

ιδρύματα έχουν αναπτύξει  πολυάριθμες  διαδικασίες για την εύρεση και εφαρμογή των  

κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης του κινδύνου καθώς και διαφόρων μοντέλων αποτίμησης 

μετοχών με σκοπό να εξορθολογήσουν ποιοτικά τα τραπεζικά χαρτοφυλάκιά τους. Το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα φαίνεται να εκσυγχρονίζεται, υιοθετώντας στοιχεία 

λειτουργίας και οργάνωσης των ευρωπαϊκών αναπτυγμένων τραπεζικών λειτουργιών.  

Το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα συναλλάσσονται και εμπορεύονται χρήμα 

σε οποιαδήποτε μορφή του, το οποίο ήταν και είναι πάντα δελεαστικό για καταχρήσεις, 

σε συνδυασμό µε το γεγονός ότι οι  εκάστοτε εργαζόμενοι στις Τράπεζες ανέρχονται 

πλέον σε χιλιάδες, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών 

και σύγχρονων μεθόδων εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας. Ο έλεγχος λοιπόν, είναι η 

διαδικασία εκείνη που διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων, δηλαδή των 

πελατών, στις τράπεζες. 

 

1.3  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος  σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι μία 

ανεξάρτητη, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και 

οργανωμένη που αξιολογεί την επάρκεια  λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Στόχος της  είναι να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία του εκάστοτε 

οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, τον περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί 

για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να 
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είναι αποτελεσματικό πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες βασικές αρχές όπως η κατάλληλη 

στελέχωση με εξειδικευμένο δυναμικό, η αποκέντρωση της διοίκησης μέσω της 

εκχώρησης εργασιών, ο διαχωρισμός των καθηκόντων και των ευθυνών, η παροχή 

εξουσιοδοτήσεων όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διασφάλιση των 

συναλλαγών, η επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας, η έκταση των ελέγχων η οποία 

πρέπει να συνάδει με τον ελεγκτικό κίνδυνο και τέλος το μέγεθος των δραστηριοτήτων του 

φορέα. Στη χώρα μας αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η εποπτεία 

λοιπόν στα πλαίσια ενός τραπεζικού συστήματος μπορεί να θεωρηθεί η νομοθετικά 

προβλεπόμενη αρμοδιότητα  συγκεκριμένης εποπτικής αρχής να αποφασίζει για τη 

σύσταση και να επιβλέπει την πορεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι  διασφαλίζεται η 

καλή και αξιόπιστη λειτουργία τους, η εξυπηρέτηση των στόχων της οικονομικής και 

νομισματικής πολιτικής και η προστασία των ποικίλων εμπλεκομένων στο σύστημα 

συμφερόντων. Ως ειδικός στόχος της εποπτείας ορίζεται αφενός η σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας  και αφετέρου η  

διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών. Ο στόχος αυτός εντάσσεται 

στα πλαίσια του στόχου που επιδιώκει η Τράπεζα της Ελλάδος ο οποίος δεν είναι άλλος 

από τη διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών και η στήριξη της 

γενικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.  

Οι τράπεζες λοιπόν, υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα των 

κανονισμών της Νομισματικής Επιτροπής και πλέον από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

τελευταία διαθέτει, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών, 

εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο προβαίνει σε έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων 

της ελεγχόμενης τράπεζας. Σκοπό έχουν να εξετάζουν τους διοικητές σαν μάρτυρες, 

καθώς και συμβούλους και υπαλλήλους, να ζητούν από αυτούς οποιαδήποτε έγγραφη 

πληροφορία. Στα πιστωτικά ιδρύματα επιβάλλεται η υποχρέωση να διαθέτουν καλή 

διοικητική και λογιστική οργάνωση και ορθά δομημένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές, που διενεργούν έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

κάθε πληροφορία σχετική με παράβαση  της κείμενης νομοθεσίας ή με διακινδύνευση της 

οικονομίας του πιστωτικού ιδρύματος. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται σε αυστηρή 

τήρηση της εχεμύθειας και του επαγγελματικού απορρήτου.  Εποπτεύεται η 

δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος, ώστε αυτή να παραμένει τραπεζική, οι 

συμμετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις καθώς και οι συμμετοχές 

των διαφόρων προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα. Εποπτεύεται ακόμη η οικονομική  
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αξιοπιστία των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω ελέγχων φερεγγυότητας, της συγκέντρωσης 

κινδύνων, της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας και των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων τους, η τήρηση της συναλλαγματικής, της νομισματικής και 

πιστωτικής  πολιτικής.  

 

1.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθεί η σχέση του 

εσωτερικού ελέγχου με το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα οι διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου που ακολουθούνται καθώς και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στα ιδρύματα 

αυτά. Αναλύονται ζητήματα όπως από που πηγάζουν οι οδηγίες που ακολουθούν οι 

τράπεζες και από ποιον ελέγχονται οι διάφορες λειτουργικές τους διαδικασίες. Πως 

διασφαλίζονται τα κεφάλαια που διακινούνται μέσω των Τραπεζών και  πώς οι Τράπεζες 

έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους. 

Προσπαθήθηκε λοιπόν, να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για την 

διενέργεια της παρούσας εργασίας τα οποία είναι τα εξής: πρώτον να γίνει μια περιγραφή 

του τρόπου οργάνωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Δεύτερον, να επεξηγηθεί πως η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει τις τράπεζες και τρίτον ποία είναι τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου ή ενός αναποτελεσματικού αντίστοιχα για την πορεία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και κατ’ επέκταση ολόκληρης της οικονομίας μίας χώρας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής, αναλύονται διάφορες εισαγωγικές 

έννοιες και θέματα που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τον εσωτερικό 

έλεγχο, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενείς βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω 

σε σχετικά θέματα τα τελευταία έτη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το τέταρτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει μία μελέτη περίπτωσης που περιγράφει αναλυτικά τον εσωτερικό 

έλεγχο αναλυόμενων ιδρυμάτων με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση των 

ακολουθούμενων διαδικασιών καθώς και της δόμησης του συστήματος αυτού. Η 

διπλωματική αυτή εργασία καταλήγει στα εξαγόμενα συμπεράσματα και στις προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα βάση των περιορισμών που υπήρξαν κατά τη διενέργεια της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει την επισκόπηση της κατά το δυνατόν πιο πρόσφατης 

βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η χειραγώγηση των κερδών 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η σημασία της ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή από 

τη διοίκηση, η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η συμβολή 

του εσωτερικού ελέγχου στις προβλέψεις για επισφάλειες, η συνεισφορά της εμπειρίας 

του ελεγκτή στον εσωτερικό έλεγχο καθώς και η ιστορική αναδρομή του ελέγχου στην 

Ελλάδα. 

 

2.1.1  ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Οι Bratten  et. al. (2015)  εξέτασαν κατά πόσον η έκταση στην οποία οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν τις προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων, (Loan Loss Provisions-LLP) και 

τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από πωλήσεις επενδύσεων για τη 

χειραγώγηση των δημοσιευμένων κερδών και πως αυτό συνδέεται με το βαθμό στον 

οποίο διατηρούν περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται με τη χρήση της εύλογης αξίας. 

Υποστηρίζεται ότι οι τράπεζες με μεγαλύτερη αναλογία περιουσιακών στοιχείων που 

αποτιμώνται με τη χρήση της εύλογης αξίας, υποκαθιστούν τα κέρδη από τις προβλέψεις 

απομείωσης απαιτήσεων  (δηλαδή, χειραγωγούν τα κέρδη τους και αυτό που 

επιτυγχάνονται με το σχεδιασμό της υλοποίησης των κερδών / ζημιών). Επιπλέον, 

διαπιστώνουν ότι οι τράπεζες οι οποίες ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, 

χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό τη χειραγώγηση κερδών που βασίζεται στις 

προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων και στα κέρδη συναλλαγών. Τα ευρήματά τους 
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υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες με περισσότερα περιουσιακά στοιχειά που τηρούνται με τη 

χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας έχουν ένα διαφορετικό και ενδεχομένως 

λιγότερο ορατό σύνολο εργαλείων χειραγώγησης των κερδών με τα οποία μπορούν να  

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά τα κέρδη τους. Εξετάζεται η σχέση 

μεταξύ του ποσοστού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αποτιμώμενα σε 

εύλογες αξίες και ο βαθμός στον οποίο οι τράπεζες χρησιμοποιούν την πρόβλεψη 

απομείωσης απαιτήσεων (LLP) και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες, realized 

gains and losses (RSGL) για την εξομάλυνση των δημοσιευθέντων κερδών. Θεωρείται 

ότι οι τράπεζες με περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

παρουσιάζονται στην εύλογη αξία έχουν πρόσβαση σε ένα διαφορετικό σύνολο 

εργαλείων χειραγώγησης των κερδών, και έτσι είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την 

αυξανόμενη χειραγώγηση κερδών (μέσω της χρήση του LLP) με τη χειραγώγηση των 

κερδών της συναλλαγής (με βάση τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες). Επιπλέον, 

εξετάζεται κατά πόσον η εξειδίκευση ενός ελεγκτή πάνω στην εταιρία επηρεάζει τις 

αποφάσεις για τη χειραγώγηση των κερδών. Διαπιστώνεται ότι οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν την εύλογη αξία για να εξομαλύνουν  τα κέρδη τους μέσω των 

προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων τους σε μικρότερο βαθμό και ανταλλάσσουν 

τη χρήση του LLP με τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες RSGL σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ό, τι άλλες τράπεζες. Συμπεραίνεται επίσης ότι η χρήση ενός ειδικού ελεγκτή 

μετριάζει την έκταση στην οποία οι τράπεζες που δε κάνουν χρήση της εύλογης αξίας σε 

μεγάλο βαθμό κάνουν χρήση του LLP και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες 

RSGL για να επηρεάσουν τα δημοσιευθέντα κέρδη, αν και η πρώτη διαπίστωση είναι 

στατιστικά αδύναμη.  

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η ικανότητα των 

τραπεζών να επηρεάζουν τα κέρδη τους μετριάζεται με τη χρήση εξειδικευμένων 

ελεγκτών. Συνολικά, τα ευρήματά, συμβάλλουν στην κατανόηση του ρόλου της 

εξειδίκευση στη βελτίωση της ποιότητας της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ενώ 

προηγούμενες έρευνες τεκμηριώνουν την επίδραση του εξειδικευμένου ελεγκτή στη 

διαχείριση των δεδουλευμένων εσόδων, η επίδρασή του στις πραγματικές συναλλαγές 

δεν έχει εξερευνηθεί ακόμη. Ωστόσο, αν και υπάρχει η πρόθεση να παρουσιαστεί ο 

βαθμός στον οποίο οι τράπεζες εκτίθενται στην λογιστική της εύλογης αξίας και πώς 

αυτή επηρεάζει τη χρήση των εργαλείων χειραγώγησης των κερδών, αναγνωρίζεται η 

πιθανότητα οι μετρήσεις της εύλογης αξίας να αντικατοπτρίζουν επίσης τη  διακύμανση 

του χαρτοφυλακίου των εκμεταλλεύσεων του τραπεζικού ενεργητικού. Επισημαίνεται, 
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ότι τα αποτελέσματά τους φαίνεται να συνάδουν περισσότερο με την επεξήγηση της 

εύλογης αξίας από ό, τι με την επεξήγηση της σύνθεσης των περιουσιακών στοιχείων, 

ειδικά αν ληφθεί υπόψη τόσο η χρήση των εργαλείων διαχείρισης των κερδών όσο και ο 

ρόλος του ελεγκτή. Επιπλέον τονίζεται, ότι η μελέτη αύτη δεν μπορεί να παράσχει 

αποδεικτικά στοιχεία για το πώς οι λογιστικοί χειρισμοί της εύλογης αξίας και όλες οι 

μεταβολές που προκύπτουν επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τέλος, 

η μελέτη αυτή επικεντρώνεται αυστηρά στη χειραγώγηση των εσόδων για την κάλυψη 

των στόχων όσον αφορά τα κέρδη και δεν λαμβάνει υπόψη τους συμβιβασμούς που 

κάνουν οι διαχειριστές ώστε να εκπληρώνουν τους φορολογικούς τους στόχους ή τους 

στόχους που τίθενται από τα εποπτικά κεφάλαια. 

 

O Persakis & Iatridis (2015) δημοσίευσαν την μελέτη αυτή η οποία διερευνά το 

κόστος του κεφαλαίου και τις αλλαγές της ποιότητας του ελέγχου και της χειραγώγησης 

των κερδών που επηρεάζονται λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε θετικό αντίκτυπο στο κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων για όλους τους ομίλους και στο κόστος του χρέους για μια μερίδα του 

δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. Η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών ποιότητας 

αποδοχών και του κόστους του κεφαλαίου είναι  αρνητική, πριν και κατά τη διάρκεια 

αυτής. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει πώς η παγκόσμια οικονομική 

κρίση και οι διαφορές στην ποιότητα του ελέγχου και στα κέρδη της διαχείρισης σε προ-

κρίσης περίοδο αλλά και μετέπειτα, επηρέασε το κόστος του κεφαλαίου. Οδηγούνται 

λοιπόν στις διάφορες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στον έλεγχο, στην 

ποιότητα των κερδών και στο κόστος του κεφαλαίου οι οποίες αφορούν το κόστος των 

ιδίων κεφαλαίων και το κόστος των κεφαλαίων του χρέους. Ετέθησαν τέσσερις 

υποθέσεις σχετικά με το κόστος του κεφαλαίου, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, του 

ελέγχου και της ποιότητας των κερδών. Πρώτον, αναμένεται ότι η παγκόσμια οικονομική 

κρίση του 2008 έχει αυξήσει το beta των ιδίων κεφαλαίων που οδήγησε στην αύξηση του 

ασφαλίστρου κινδύνου των μετοχών και ως εκ τούτου στην  αύξηση του κόστους των 

ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, όσον αφορά την επίδραση της ποιότητας του ελέγχου 

σχετικά με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, αναμένεται μια αρνητική συσχέτιση. 

Δεύτερον, υποθέτουνε ότι υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ κάθε 

χαρακτηριστικού  ποιότητας των κερδών και του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. Τρίτον, 

αναμένεται ότι οι συνολικές απώλειες στις περισσότερες οικονομίες που  οδήγησαν στην 

παγκόσμια ύφεση έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των πιστώσεων και ως 
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αποτέλεσμα στο κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Επιπλέον, αναμένεται μια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και του κόστους του χρέους. Τέταρτον, 

υποθέτουν ότι τα μικρότερα κέρδη συνδέονται με μεγαλύτερο κόστος δανεισμού. 

Δοκιμάζουνε αυτές τις υποθέσεις, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 137.091 επιχειρήσεων 

και παρατηρήσεις από 18 ανεπτυγμένες χώρες την περίοδο 2005-2012.  

Τα αποτελέσματά των Persakis & Iatridis (2015) συμφωνούν με τις υποθέσεις. 

Πρώτον, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε σε πτώση των παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών αγορών, σε μια μείωση των αποθεμάτων και στην αύξηση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων που με τη σειρά τους αυξάνουν το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

συνδέεται αρνητικά με τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από μεγάλες ελεγκτικές 

επιχειρήσεις, και σχετίζεται θετικά με επιχειρήσεις με μια τροποποιημένη έκθεση 

ελέγχου, καθώς και με την αμοιβή των ελεγκτών. Κατά συνέπεια, αυτές οι αρνητικές 

ενώσεις σημαίνουν ότι όσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα του ελέγχου τόσο υψηλότερο 

είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων σε περίοδο κρίσης και αντιστρόφως. Δεύτερον, τα 

αποτελέσματα δείχνουν μια αμφιλεγόμενη σχέση μεταξύ ποιότητας αποδοχών και του 

κόστος των ιδίων κεφαλαίων, αλλά, σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται εκ των υστέρων 

ότι ο συντηρητισμός και η συνάφεια αξίας προ περιόδου κρίσεως και η συνάφεια αξίας 

ποιότητας δεδουλευμένων σε περίοδο κρίσης είναι αρνητικά συνδεδεμένα  με το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων. Τρίτον, παρατηρούν ότι οι συνολικές απώλειες στις περισσότερες 

οικονομίες που οδηγήθηκαν στην παγκόσμια ύφεση, έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα 

των πιστώσεων και ως αποτέλεσμα στο κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από ελεγκτές, οι επιχειρήσεις με μια τροποποιημένη έκθεση 

ελέγχου και οι επιχειρήσεις που έχουν ελεγκτική επιτροπή έχουν μια αρνητική συσχέτιση 

με το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, όπως αναμενόταν. Τέταρτον, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ του κόστους του χρέους και της ποιότητας των κερδών 

αναμιγνύονται. 

 Τονίζεται από τους Persakis & Iatridis (2015) ότι τα ευρήματα της μελέτης τους 

μπορεί να συνεισφέρουν μελλοντικά, παρέχοντας γνώσεις σε στελέχη  επιχειρήσεων, σε 

στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς,  καθώς και στον καθορισμό λογιστικών 

προτύπων. Ιδιαίτερα, η αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης του 2008, σχετικά με 

το κόστος του κεφαλαίου δείχνει ότι το ποσοστό της επιστροφής των επενδυτών 

μειώνεται. Τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα  για την μετά την κρίση εποχή, όσον 

αφορά  τη δημοσιονομική διαχείριση και τους ελεγκτές,  για να καθοριστούν οι 
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επιπτώσεις μιας κρίσης στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων και στο κόστος των δανειακών 

κεφαλαίων ώστε να γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις για την  μείωση της πιθανότητας 

της χειραγώγησης των κερδών, γεγονός που θα οδηγήσει, βάση των εκτιμήσεων τους σε 

εγκυρότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον τα ευρήματα τους εικάζεται ότι 

θα βοηθήσουν μελλοντικά τους ελεγκτές να επανεκτιμήσουν  πώς η ελεγκτική έχει 

αναπτυχθεί με σκοπό να αυξηθεί η ποιότητα του ελέγχου που με τη σειρά του θα μειώσει 

τους κινδύνους και ως συνέπεια και το κόστος  κεφαλαίου. 

 

Οι  Liao και Beatty (2014), δημοσίευσαν μια έρευνα στην τραπεζική λογιστική και 

συγκεκριμένα πάνω στην σύνταξη της τραπεζικής χρηματοοικονομικής αναφοράς με τις 

εκτιμήσεις και την αξιολόγηση κινδύνου, συσχετίζοντας  την διακριτικότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς της τράπεζας με τα εποπτικά κεφάλαια και τη 

χειραγώγηση των κερδών ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν τις οικονομικές αποφάσεις της 

τράπεζας υπό τα συνεχώς μεταβαλλόμενα λογιστικά καθεστώτα. Η έρευνα της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής των τραπεζών, σκιαγραφεί διάφορα θεμελιώδη  άλυτα 

θέματα με σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης δημόσιας 

συζήτησης γύρω από τα κόστη και τα  οφέλη της αυξανόμενης κεφαλαιακής  επάρκειας 

και τη αδιαφάνεια  του τραπεζικού συστήματος. Και τα δυο αυτά ζητήματα έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στους λογιστικούς κανόνες όπως είναι η χρήση της εύλογης αξίας 

κατά της αποτίμηση καθώς και οι κανόνες τροφοδοσίας. Επιπροσθέτως το ζήτημα της 

βέλτιστης διαφάνειας  των οικονομικών καταστάσεων του τραπεζικού συστήματος, 

μπορεί να δημιουργήσει πολλές επιπλοκές όσον αφορά τους κανόνες αποκάλυψης 

πληροφοριών του τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας  για τη διακριτικότητα της  χειραγώγησης κερδών είναι περίπλοκα και κυρίως 

καταλήγουν στο γεγονός ότι η διαχείριση αυτή γίνεται λανθασμένα.  Η εξομάλυνση των 

κερδών δεν ενθαρρύνεται στον τραπεζικό κλάδο και  η μη επαρκής πληροφόρηση των 

καταθετών με σκοπό της απόκρυψης τέτοιας φύσεων αποκαλύψεων, επηρεάζει τα κέρδη 

και τα κεφάλαια τους. Επιπροσθέτως, εξετάζεται  εάν επηρεάζεται η οικονομική 

συμπεριφορά των τραπεζών, από το ισχύον λογιστικό πλαίσιο και την ποιότητα των 

λογιστικών υπηρεσιών που τους παρέχονται.  

Τα αποτελέσματα των Liao και Beatty (2014), καταλήγουν πως οι τράπεζες, 

αλλάζουν την οικονομική τους συμπεριφορά βάση των λογιστικών μεθόδων, οι οποίες 

τις επηρεάζουν υποχρεωτικά, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση της εύλογης αξίας, η 

τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και οι προβλέψεις απομείωσης των 
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απαιτήσεων τους.  Τα αποτελέσματα,  όμως γίνονται πιο ασαφή  όταν δεν υπάρχει άμεση 

σύνδεση μεταξύ των λογιστικών μεθόδων και των εποπτικών κεφαλαίων ειδικά αν 

ληφθεί  υπόψη και η συχνή αλλαγή των τηρούμενων λογιστικών μεθόδων.  Η λογιστική 

τους έρευνα έδειξε ότι οι νέοι κανονισμοί που εφαρμόστηκαν λόγο στης Βασιλείας ΙΙΙ, οι 

οποίοι  επιφέρουν αλλαγές που αφορούν  τα ίδια κεφάλαια και την κάλυψη των τραπεζών 

έναντι στην έκθεση τους στον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, δε θα φέρουν καμία αλλαγή 

στην οικονομική συμπεριφορά των τραπεζών.  Όμως τονίζουν πως  για να αποφευχθεί  

μια νέα κρίση  στο τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα, πως οι 

τράπεζες θα αντιδρούσαν σε μια ρύθμιση για την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων. Η 

πρόσφατη οικονομική κρίση οδήγησε σε μια σημαντική κανονιστική αλλαγή, την 

Βασιλεία ΙΙΙ και την Πράξη  Dodd-Frank καθώς και διάφορες άλλες  λογιστικές και 

ελεγκτικές αλλαγές. Επίσης οδήγησε σε μία επανεξέταση των οικονομικών μοντέλων 

περί της τραπεζικής διαφάνειας  καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της υποχρεωτικής 

διαφάνειας αυτής σε συνδυασμό με την  αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

2.1.2  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Οι Tepalagul, & Lin (2015) παρουσιάζουν μια συνολική αναθεώρηση της 

ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή και την 

ποιότητα του ελέγχου. Αυτή η επισκόπηση της αρθρογραφίας επικεντρώνεται  γύρω από 

τέσσερις βασικές απειλές για την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή, δηλαδή, (α) τη 

σημασία του πελάτη, (β) τις μη-ελεγκτικές υπηρεσίες, (γ) τη θητεία του εκάστοτε 

ελεγκτή, και (δ) τους τυχόν δεσμούς ενός πελάτη με την ελεγκτική του εταιρία. Για 

καθεμία από τις απειλές αυτές, αναλύονται τα ευρήματα που σχετίζονται με τα κίνητρα, 

τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές του ελεγκτή και του πελάτη. H ανεξαρτησία των 

ελεγκτών έχει από καιρό επιστήσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών, των 

επενδυτών, των ελεγκτών, και των ερευνητών. Οι μελετητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για το γεγονός ότι η ανεξαρτησία 

ενός ελεγκτή επηρεάζεται με την παρουσία ενός σημαντικού πελάτη και της NAS  

(NATIONAL AUDIT SYSTEMS). Ο  SOX1 έχει οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας 

                                                           

1 Η εφαρμογή νέας νομοθεσίας στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα της (Sarbanes–Oxley Act) η οποία περιέχει έντεκα 
ενότητες, και ψηφίστηκε ως αντίδραση σε μια σειρά σημαντικών εταιρικών και λογιστικών σκανδάλων, 
συμπεριλαμβανομένης της Enron και της WorldCom. Τα τμήματα που καλύπτει το νομοσχέδιο είναι οι 
αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, προσθέτει ποινικές κυρώσεις για ορισμένα  
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του ελέγχου και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων αντιλαμβάνονται γενικά τη  NAS ως απειλή για την ανεξαρτησία του 

ορκωτού ελεγκτή, ενώ τα στοιχεία σχετικά με την πραγματική ποιότητα του ελέγχου 

δείχνουν το αντίθετο. Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

μακροπρόθεσμη θητεία ενός ελεγκτή δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του, σε αντίθεση με 

ότι πιστεύεται μέχρι σήμερα. Ορισμένοι θεωρούν ότι η μακρά θητεία στην 

πραγματικότητα βελτιώνει την ποιότητα των ελέγχων ενώ η σύντομη θητεία συνδέεται 

με χαμηλότερη ποιότητα του ελέγχου, αποτέλεσμα το οποίο αποδίδεται στην εμπειρία 

του εκάστοτε ελεγκτή και τη βαθύτερη γνώση της επιχείρησης.  

(α) Η σημασία του πελάτη: Οι αποφάσεις για τον έλεγχο μιας επιχείρησης 

παίρνονται σε επίπεδο συνεταίρων. Η προσφορά χρηματικών αποζημιώσεων μεταξύ 

συνεταίρων, δηλαδή του πελάτη και του ελεγκτή, μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία 

των ορκωτών ελεγκτών. Επιπλέον, η απειλή της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή 

πηγάζει από την αντίληψη ότι οι ασυνήθιστα υψηλές αμοιβές του ελέγχου λειτουργούν 

ως δελεαστικό στοιχείο ενώ ταυτοχρόνως οι ασυνήθιστα χαμηλές αμοιβές αξίζει να 

διερευνηθούν περεταίρω, καθώς υποδηλώνουν την  ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα 

ενός πελάτη, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία των ελεγκτών και συνεπώς 

την ποιότητα του ελέγχου. 

(β) Οι μη-ελεγκτικές υπηρεσίες: Οι περισσότερες μελέτες στις ΗΠΑ δε βρίσκουν 

καμία απόδειξη ότι η NAS (δηλαδή οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει μια 

ελεγκτική εταιρία) μπορεί να βλάψει  την πραγματική ποιότητα του ελέγχου. Θα ήταν 

χρήσιμο να διεξαχθεί  η έρευνα αυτή και σε άλλες χώρες διότι  οι κανονισμοί  των ΗΠΑ 

αναγνωρίζονται γενικά ως εξαιρετικά φιλόδικοι,  ενώ οι ξένες δικαιοδοσίες με πιθανώς 

πιο χαμηλό επίπεδο δικαστικών κίνδυνων, παρέχουν  ένα γόνιμο περιβάλλον στο οποίο 

οι διαφορές συνέπειες μειώνονται και οι επιπτώσεις στη φήμης των εταιριών μπορεί να 

είναι ευκολότερο να παρατηρηθούν. Επιπλέον, οι έρευνες σχετικά με την ανεξαρτησία 

των ορκωτών ελεγκτών και την ποιότητα του ελέγχου μπορούν να επωφεληθούν από τις 

συγκρίσεις μεταξύ χωρών λόγω των κανονιστικών και πολιτιστικών διαφορών. Η 

εξέταση των διαφόρων χωρών, όπως εικάζουν οι αρθρογράφοι,  θα ήταν πιθανό να 

αποκαλύψει διαφορές στα κίνητρα, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των πολλαπλών 

μερών όπως είναι οι ελεγκτές, οι πελάτες και οι χρήστες των οικονομικών εκθέσεων. 

                                                                                                                                  

παράπτωμα, και απαιτεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δημιουργήσει κανονισμούς για να οριστεί ο 
τρόπος που οι  δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο. 
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(γ) Η θητεία του εκάστοτε ελεγκτή: Μεγάλο μέρος της έρευνας για τη θητεία ενός 

ελεγκτή έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο επιχειρήσεων. Μερικές μελέτες θητείας 

αναφέρουν ότι η θητεία ενός συνεργάτη του ελέγχου, καθώς και το ελεγκτικό γραφείο, 

επηρεάζει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Chen et al., 2008). 

Εκτός από την υποχρεωτική εναλλαγή, η αντικατάσταση ενός εταίρου πρόωρα, αποτελεί 

σημάδι  καταστρατήγησης της ανεξαρτησίας του ελεγκτή αυτού. Όσον αφορά την 

εναλλαγή εταιριών, μια πειραματική μελέτη δείχνει ότι η υποχρεωτική σταθερή 

περιστροφή οδηγεί στη βελτίωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

(δ) Δεσμοί ενός πελάτη με την ελεγκτική του εταιρία: Μόνο λίγες μελέτες έχουν 

εξετάσει αν οι φιλικοί δεσμοί του πελάτη με τους ελεγκτές έχουν επίπτωση στην 

ποιότητα του ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που δείχνουν 

ότι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αντιλαμβάνονται το διορισμό νέων 

ελεγκτών ως θετικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις, ακόμη και αν αντιμετωπίζουν την 

απειλή ανάπτυξης φιλικών δεσμών μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου πιο κριτικά από ότι 

οι ίδιοι οι ελεγκτές. 

Με βάση την επισκόπησή που διεξήχθη από τους παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι οι 

τραπεζικοί  έλεγχοι από τις έξι μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες του κόσμου έχουν 

βρεθεί να είναι γεμάτοι ατέλειες,  σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε το 2013 από το Διεθνές Φόρουμ των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών 

Αρχών Ελέγχου. Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ( Federal 

Reserve) απαιτεί οι τραπεζικές εταιρείες να δώσουν τη ταυτότητα των εταίρων ανάθεσης 

του ελέγχου τους και με τον τρόπο αυτό στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας των 

ελέγχων στο εσωτερικό των τραπεζών. 

 

2.1.3  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΠΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΩΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

Στο παρόν άρθρο οι Manganaris  et  al. (2015), παρουσιάζεται μια μελέτη η οποία 

εξετάζει τη σχέση μεταξύ της αξίας της συνάφειας  και του συντηρητισμού του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Χρησιμοποιώντας μια τράπεζα δεδομένων με στοιχεία 

από 15 ευρωπαϊκές χώρες, μελετάνε τη σημασία αξία των λογιστικών πληροφοριών πριν 

και μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των  ΔΠΧΑ. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η υπό 

όρους συντηρητική στάση ασφαλείας που τηρούνε οι τράπεζες, είναι θετικά αλλά και 
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αρνητικά συσχετιζόμενη με την περίοδο πριν την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 

αλλά και με την μετέπειτα. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τους στόχους του Συμβουλίου 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για υψηλότερη συνάφεια και λιγότερο συντηρητισμό. 

Πρόσθετες αναλύσεις παρέχουν αποδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά μιας χώρας δεν 

επηρεάζουν μόνο την πιθανή αύξηση της λογιστικής ποιότητας, αλλά και τη σχέση 

μεταξύ της αξίας της συνάφειας και του συντηρητισμού. Σύμφωνα με το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η αξία της συνάφειας είναι ένα επιθυμητό 

ποιοτικό χαρακτηριστικό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που ενισχύει την 

ποιότητα της   λογιστικής. Όπως μας εξηγούν, αναλύουν τα ευρωπαϊκά πιστωτικά 

ιδρύματα διότι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 φαίνεται να έχει σημαντική 

επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις του τραπεζικού τομέα έναντι των αντίστοιχων σε 

οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία. Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με συγκεκριμένους 

κανόνες για την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων οδήγησε σε ένα μικτό 

μοντέλο που χρησιμοποιεί τόσο παρούσες όσο και ιστορικές αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, 

τα χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιούνται ασύμμετρα ανάλογα με την ταξινόμησή 

τους. Έτσι, η μέτρηση των μεταβολών των τιμών μπορεί να βλάψει την αξία της 

συνάφειας των λογιστικών πληροφοριών. Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες εν μέρει 

αγνοούνται από τις σχετικές μελέτες λόγω των ειδικών λογιστικών διαδικασιών τους και 

των ιδιαίτερων εποπτικών μηχανισμών τους.  

Η επίδραση των  ΔΠΧΑ, με βάση τους  Manganaris  et  al. (2015),  στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Δεδομένου του 

κεντρικού ρόλου του τραπεζικού τομέα στην οικονομική αγορά, είναι ενδιαφέρουσα η 

διερεύνηση του πώς αυτή η βιομηχανία αντέδρασε στην υιοθέτηση ΔΠΧΑ, σε 

συνδυασμό με την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση. Πρέπει επίσης να 

διερευνηθεί ο ρόλος του συντηρητισμού, στην αποτίμηση. O συντηρητισμός υπό 

προϋποθέσεις, μπορεί να είναι είτε επιθυμητός, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ή 

ανεπιθύμητος, με βάση το IASB (2010), το οποίο απαιτεί ουδετερότητα. Παρατηρείται 

μια αύξηση της πληροφορήσεως επί των κερδών έναντι μιας σημαντικής μείωσης στο 

ενδιαφέρον για τη λογιστική αξία μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Επιπροσθέτως, 

απεικονίζεται μια αυξομείωση στα κέρδη (μεταβολή των αποδοχών) που σχετίζονται με 

την  εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Και τα δύο μοντέλα δείχνουν ότι ο συντηρητισμός σχετίζεται 

θετικά με τις τιμές των τραπεζών στην προ της εφαρμογής των ΔΠΧΑ περίοδο. Ωστόσο, 

η σχέση αυτή αντιστρέφεται μετά το 2005 αποδεικνύοντας ότι η αύξηση του 

συντηρητισμού συνδέεται με την σχετικότητα της πληροφόρησης μετά την εφαρμογή 
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των ΔΠΧΑ. Παρά το γεγονός ότι, η διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη με τους στόχους 

του IASB, εικάζεται ότι το επίπεδο του συντηρητισμού σχετιζόταν άμεσα και με την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Όταν γίνεται ένας διαχωρισμός της περιόδου εφαρμογής 

των ΔΠΧΑ σε μετά την  οικονομική κρίση περίοδο και σε πριν, διαπιστώνετε ότι ο 

συντηρητισμός έχει σημαντική αύξηση και συνδέεται θετικά με τη σχετικότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης κατά τη δεύτερη περίοδο.  

 Τα ευρήματά, όπως υποστηρίζουν οι Manganaris  et  al. (2015), έχουν επιπτώσεις 

και σε κανονιστικό επίπεδο. Για τους φορείς καθορισμού προτύπων, ο συντηρητισμός 

υπό όρους θα πρέπει να είναι ένα προτιμώμενο χαρακτηριστικό της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς και οι τράπεζες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν συντηρητικές 

πρακτικές ως τρόπο βελτίωσης της αξίας της συνάφειας και, ως εκ τούτου, της 

λογιστικής ποιότητας. Τα ευρήματά  δείχνουν επίσης ότι η σχέση της αξίας αυτής και 

συντηρητισμού εξαρτάται από συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το 

επίπεδο της εναρμόνισης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό, ακόμη και σε ένα καλά 

ελεγχόμενους τομείς, όπως οι τράπεζες. Τονίζεται ότι περαιτέρω μέτρα πρέπει να 

ληφθούν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για την αύξηση του 

επιπέδου ομοιομορφίας της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, από χώρα σε χώρα. Τέλος, η  μελέτη 

αυτή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Οι συγγραφείς εκφράζουν 

επιφυλακτικότητα για τα αποτελέσματα τους καθώς έξι χρόνια πέρασαν από την έγκριση 

ΔΠΧΑ μέχρι αυτά  να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Το πιο σημαντικό είναι  όμως πως η 

μετά-ΔΠΧΑ περίοδος αυτή συμπίπτει με την έκρηξη της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, η οποία μπορεί να έχει επηρεάσει σημαντικά τα εξαχθέντα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η  τηρούμενη μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί σε ένα αμερικάνικο πλαίσιο. Η 

ισχύς του μέτρου αυτού θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο σε χώρες με άλλες θεσμικές 

ρυθμίσεις. 

 

Η προϋπόθεση στην οποία βασίστηκαν οι φορείς καθορισμού των προτύπων είναι 

ότι η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών προτύπων και η εφαρμογή τους θα 

οδηγήσει σε αύξηση των  πληροφοριών στις αγορές κεφαλαίων. Το παρακάτω άρθρο 

συντάχθηκε από τους Ewertand &  Wagenhofer (2015), αμφισβητεί την υπόθεση αυτή 

και δείχνει ότι υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες τα λογιστικά πρότυπα έχουν μειώσει το 

πληροφοριακό περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων. Ο λόγος είναι ότι ένα λογιστικό 

πρότυπο επηρεάζει την ομαλότητα των δημοσιοποιημένων κερδών, πράγμα που μπορεί 

να έρχεται σε σύγκρουση με τα κίνητρα του διευθυντή και την προθυμία του να 
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ενσωματώσει τις διάφορες ιδιωτικές πληροφορίες που απαιτούνται στην οικονομική 

έκθεση. Παρά το γεγονός ότι ο διαχειριστής θα μπορούσε να εξαλείψει την επίδραση της 

χειραγώγησης  των κερδών, είναι πολύ δαπανηρό για να γίνει πράξη. Κατά συνέπεια, η 

ικανότητα της κεφαλαιαγοράς να εξάγει πληροφορίες από τα οικονομικά και μη 

οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τα κέρδη μειώνεται. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να μας 

κάνει να αντιληφθούμε ότι μια «βελτίωση» στα λογιστικά πρότυπα, χωρίς να έχουν 

πρώτα ληφθεί υπόψη τα κίνητρα μιας επιχείρησης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Θεωρείται ότι τα λογιστικά πρότυπα 

αυξάνουν το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων, αλλά 

στρεβλώνουν τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες τις οποίες ο διαχειριστής 

χρησιμοποιεί για να καθορίσει τη χειραγώγηση των κερδών. Το γεγονός αυτό δεν είναι 

άμεσα παραγκωνισμός των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από πιο ακριβείς 

οικονομικές πληροφορίες, επειδή το βάρος των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

παραμένει ίδιο, αλλά η  αλλαγή στην ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών είναι 

αυτή που είναι υπεύθυνη για αυτό το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, θεωρούν τη 

εξομάλυνση των κινήτρων της διαχείρισης και το κόστος της χειραγώγησης των κερδών 

ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβάθμιση της ποιότητας της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Αποδεικνύουν επίσης ότι η αύξηση της ακρίβειας του 

λογιστικού συστήματος και ταυτοχρόνως των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, θα 

βελτιώσει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς, επιβεβαιώνοντας έτσι την 

αρχική υπόθεση. Αντιθέτως με την αρχική υπόθεση, η αύξηση του κόστους της 

χειραγώγησης (π.χ. λιγότερο διακριτική ευχέρεια, περισσότερος έλεγχος, καθώς και 

ποιότητα εκτέλεσης) μειώνει το πληροφοριακό περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, 

το οποία συμβαίνει γιατί μειώνεται η  ικανότητα της μεροληψίας, καθώς μειώνεται και η 

δυνατότητα τα δημοσιευμένα κέρδη να μεταδώσουν μη χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες. Έχουν, όπως δηλώνουν, αντλήσει αυτά τα αποτελέσματα από  μια σειρά 

ισορροπημένων ορθολογικών προσδοκιών που χαρακτηρίζουν μια εταιρεία με 

επενδύσεις σε κάθε περίοδο και τη χρήση ενός λογιστικού συστήματος, των μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών της, και η διαχείριση των κερδών της. 

 Το μοντέλο των Ewertand &  Wagenhofer (2015), διαθέτει πολλά βασικά 

χαρακτηριστικά των λογιστικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των 

δεδουλευμένων και την ακρίβεια της μέτρησης σε μια συνεχιζόμενη επιχείρηση. 

Χρησιμοποιούν πολλές απλοποιημένες υποθέσεις  για να κρατήσουν την ανάλυση 
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κατανοητή, πράγμα που μπορεί να περιορίσει τα ευρήματα. Για παράδειγμα, υποθέτουν 

ότι τα κίνητρα του διαχειριστή είναι εξωγενή και δεν έχουν επιρροή στα χαρακτηριστικά 

που μελετάνε. Το μοντέλο δεν απεικονίζει αποφάσεις παραγωγικότητας από τη πλευρά 

του διαχειριστή, εκτός από τη χειραγώγηση (η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως 

πραγματική δραστηριότητα που μπορεί να μεταβάλλει τα κέρδη σε όλη την περίοδο), 

αλλά δείχνει ότι ακόμη και σε μια οικονομία που βασίζεται στην ανταλλαγή μπορεί να 

προκύψει μια αρνητική τιμή που προκύπτει από τα νέα πρότυπα που βασίζονται στην 

μεγαλύτερη πληροφόρηση.  Πιστεύουν ότι η ανάλυσή τους στο ότι η εξομάλυνση των 

κερδών μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, δεν εξαφανίζεται σε ένα πιο περιεκτικό 

μοντέλο. Οι τεχνικές απαιτήσεις της ισορροπίας δεν επιτρέπουν να μοντελοποιηθούν 

συγκεκριμένες πτυχές των λογιστικών προτύπων. Προφανώς, η επέκταση της δομής του 

μοντέλου θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες τριβές από εκείνες που έχουν εντοπίσει. 

Τέλος, σημειώνουνε ότι η χειραγώγηση των κερδών δεν είναι πληροφοριακά επιβλαβής. 

Ορθολογικοί επενδυτές, είναι σε θέση να αποσπάσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 

τη λήψη αποφάσεων κατά μέσο όρο. Είναι το κόστος της χειραγώγησης των κερδών που 

την καθιστά  ανεπιθύμητη. Αυτό είναι σύμφωνο με την άποψη ότι η χειραγώγηση των 

κερδών σηματοδοτεί προσωπικές πληροφορίες (όπως προκύπτει από τα αποτελέσματά 

τους), ενώ τα ευκαιριακά στοιχεία αναγνωρίζονται σωστά από τους επενδυτές κατά τη 

διερμηνεία της έκθεσης κερδών.  

2.1.4 ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Οι Cho και Chung (2016) στη μελέτη τους εξέτασαν κατά πόσον οι αδυναμίες του 

εσωτερικού ελέγχου των εμπορικών τραπεζών επηρεάζουν τις προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια. Οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών ήταν πρόθυμες να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να αποκτήσουν ακριβείς εκτιμήσεις της 

έκθεσης τους σχετικά με τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια. Αναφέρουν ότι τα 

αποθέματα για τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια συχνά προσδιορίζονται με βάση 

ιστορικά στοιχεία και ποσοστά, ακόμη και για μεγάλα δάνεια, αντί για μεμονωμένες 

αξιολογήσεις απώλειας δανείων, και τα καταγεγραμμένα αποθεματικά για απώλειες 

δανείων περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες συμπληρωματικών αποθεματικών που 

δεν συνδέονται με την έκθεση της επιχείρησης σε κίνδυνο απώλειας.  Παρατηρείται ότι 

οι τράπεζες με αδυναμίες στον εσωτερικό τους έλεγχο έχουν, κατά μέσο όρο, τις 

υψηλότερες απώλειες από δάνεια. Επίσης, οι τράπεζες που έχουν τέτοιου είδους 
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προβλήματα, αλλά εφάρμοσαν επιτυχημένες διορθωτικές ενέργειες, έχουν πλέον 

υψηλότερα επίπεδα  αποθεμάτων για τυχόν προβλέψεις για επισφαλή δάνεια κατά το 

επόμενο έτος, ενώ οι τράπεζες που αναφέρουν προβλήματα εσωτερικού ελέγχου τόσο το 

τρέχον όσο και το επόμενο έτος συνεχίζουν να έχουν σημαντικά υψηλότερες ποσότητες 

απώλειας δανειακών αποθεματικών και την επόμενη χρονιά. 

Οι  Cho και Chung (2016) εξετάζουν λοιπόν, κατά πόσον η αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου των εμπορικών τραπεζών επηρεάζει τα αποθεματικά που 

σχηματίζονται για να καλύψουν τυχόν απώλειες των δανείων τους. Η έκθεση σε 

πιστωτικούς κινδύνους των τραπεζών αντανακλάται στα αποθεματικά απώλειας του 

δανείου τους και τυχόν ανακριβείς εκτιμήσεις τέτοιων απωλειών μπορεί να 

χρησιμεύσουν ως εργαλείο για δόλιες ενέργειες από τη διοίκηση της εκάστοτε τράπεζας. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με προβλήματα εσωτερικού ελέγχου τείνουν να 

διατηρούν "φουσκωμένα" αποθέματα τέτοιων κονδυλίων, γεγονός που δείχνει ότι η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 

εκτιμήσεις τυχόν ζημιών από δάνεια.  Σε συνδυασμό με την αύξηση της ρυθμιστικής 

εποπτείας επί των εμπορικών τραπεζών μετά την οικονομική κρίση 2007-2008, η μελέτη 

έχει σημαντική συμβολή στη λογιστική βιβλιογραφία, παρέχοντας έγκαιρη και 

σημαντική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, διερευνάται ο ρόλος των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου ως 

καθοριστικός παράγοντας της απώλειας αποθεματικών από δάνεια και προμήθειες. 

Αναφέρουν πως προηγούμενες μελέτες δεν έχουν εξετάσει την ποιότητα της διαδικασίας 

αξιολόγησης της απώλεια του δανείου και πώς αυτή συνδέεται με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου παρόλο που θεωρείται ως ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες 

των εκτιμήσεων τέτοιων ζημιών. Τα ευρήματά τους, δείχνουν ότι τα δύο παραπάνω 

στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα. Επιπλέον, οι τράπεζες που λαμβάνουν διορθωτικά 

μέτρα παύουν να αποθηκεύουν περιττά αποθέματα απώλειας χορηγήσεων. Το 

αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για διόρθωση των αδυναμιών του 

εσωτερικού ελέγχου οδηγούν με επιτυχία την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών 

ελέγχου μεταξύ των τραπεζών.  

Οι  Chambers και Odar (2015), ανέλυσαν τα βασικά προβλήματα που εμφανίζει ο 

εσωτερικός έλεγχος στην χρηματοοικονομική βιομηχανία και ανέπτυξαν λύσεις σχετικές 

με την αντιμετώπιση τους. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να διερευνήσει το πώς ο 

εσωτερικός έλεγχος θα επανακάμψει από το γεγονός ότι υπήρξε ο αφανής 
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θεματοφύλακας του κράτους, ο οποίος όμως απέτυχε να αποτρέψει την οικονομική κρίση 

που μαστίζει την κοινωνία μας. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως με 

τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και  γι' αυτό χρειάζεται βελτιώσεις. Θα πρέπει 

λοιπόν, να εισέλθει στην εταιρική διοίκηση των εταιριών πιο αποτελεσματικά και να 

παρέχει στα συμβούλια πιο αξιόπιστες εξασφαλίσεις και καθοδήγηση σχετικά με την 

ορθή διεξαγωγή του έργου τους. Προτείνουν πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εσωτερικών Ελεγκτών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την περίσταση σαν ευκαιρία για να 

δημιουργήσει νέες βελτιωμένες οδηγίες, ώστε να ξανακερδίσει  ο εσωτερικός έλεγχος το 

κύρος του.  Ένα βασικό βήμα για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι να κοπεί ο 

ομφάλιος λώρος που ενώνει τους ελεγκτές που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων  με την εκάστοτε διοίκηση. Το καθιερωμένο σύστημα της αιτιολόγησης 

των πράξεων των εσωτερικών ελεγκτών στις διοικήσεις έχει ελαττώματα καθώς εγείρει 

θέματα αναξιοπιστίας αφού δίνεται η δυνατότητα να ασκηθούν πιέσεις  οι οποίες πιθανά 

να περιορίζουν το εύρος και το μέγεθος του ελέγχου από την πλευρά των μετόχων για 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η συνεισφορά του κάθε επαγγέλματος είναι 

να υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Είναι απογοητευτικό, όπως δηλώνουν οι αρθρογράφοι, 

το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου δεν έχουν μεριμνήσει να συμπεριλάβουν κανονισμούς σχετικούς με 

την ορθή διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών  

στο ενδιαφερόμενο κοινό σε περιπτώσεις που τυχόν υποπέσει στην αντίληψη των 

ελεγκτών ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.  

Οι παραπάνω αρθρογράφοι, παρουσιάζουν μια πρόταση για βελτίωση του 

εσωτερικού ελέγχου η οποία  είναι η ενδυνάμωση της λειτουργίας διαχείρισης του 

κινδύνου. Το Διοικητικό συμβούλιο μια εταιρίας είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνο την 

εταιρία όμως μπορεί να λειτουργήσει και να δράσει μεροληπτικά με αποτέλεσμα 

δημιουργούνται κενά ασφαλείας. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να καλύψει το κενό αυτό 

σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι συμβαίνει σήμερα. Η συνεισφορά του εσωτερικού 

ελέγχου χάνεται όταν ό εσωτερικός ελεγκτής λογοδοτεί στη διοίκηση. Στο μέλλον ο 

εσωτερικός έλεγχος θα μπορεί  έτσι να προσφέρει μεγαλύτερη διασφάλιση στη διοίκηση, 

διότι η ασφάλεια καθίσταται πιο αξιόπιστη όταν παρέχεται από ένα πρόσωπο ανεξάρτητο 

του οποίου η σύμφωνη γνώμη δεν είναι δεδομένη. Οι αρμοδιότητες του ελέγχου θα 

πρέπει να είναι απεριόριστες και η μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί κυρίως στον   

έλεγχο της ίδιας της Διοίκησης.  Οι επιχειρήσεις και ιδίως οι τράπεζες έχουν υποχρέωση 



28 

 

στην κοινωνία να δημοσιεύουν ορθές χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικόνισης  της 

δραστηριότητας τους. Πολλές φορές ίσως  υπάρχουν περιστάσεις και στοιχεία 

ευαίσθητα, τα οποία όμως θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν  στους τρίτους 

ενδιαφερόμενους. Κατά το πέρασμα των χρόνων ο εσωτερικός έλεγχος έχει αλλάξει 

πολλές φορές για να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανά περίσταση ανάγκες, το 

προοδευτικό αυτό πνεύμα όμως τείνει να εξανεμιστεί. Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος δε θα 

έπρεπε να χάσει μια πρωτοφανή ευκαιρία να βελτιώσει το κύρος της και να καλύψει αυτό 

το κενό διασφάλισης που έχει δημιουργηθεί.  Το Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών ( 

Institute  of  International  Auditors, IIA) , από την ίδρυσή του το 1941, έχει συντελέσει 

σημαντικά στη διεύρυνση του ελέγχου, ωστόσο όμως, εάν είναι επιθυμητό να υπάρξει 

ευρεία αποδοχή και συμμόρφωση,  οι προτεινόμενες αλλαγές στα πρότυπα ελέγχου δε θα 

πρέπει να περιοριστούν στη  απλή επέκταση των ορίων του ελέγχου χάριν της ορθής 

πρακτικής. Εν κατακλείδι, συμπεραίνεται ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή το 

Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών να  εισάγει στον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας τον όρο 

του δημοσίου συμφέροντος, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, με τρόπο τέτοιο που να 

καθιστά τις συνθήκες κατάλληλες ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να μπορούν πλέον να 

κάνουν αποκαλύψεις κοινού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. 

2.1.5 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

Oι  Hanken et. al.  (2015) με άρθρο του στο SSRN, εξετάζει εάν οι έμπειροι 

ελεγκτές ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, περιορίζουν την αύξηση των κερδών της 

Διοικήσεως στην τραπεζική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, δεδομένης της πολυπλοκότητας 

του τραπεζικού συστήματος και του μεγέθους των επιχειρήσεων, είναι δεδομένο ότι η 

επιτροπή ελέγχου της τράπεζας, χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα 

εξειδικευμένων γνώσεων απ’ αυτά που απαιτούνται από τη νομοθεσία, έτσι ώστε να 

επιβλέπουν επιτυχώς τη χρηματοοικονομική ελεγκτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξάχθηκε, έδειξαν ότι οι ελεγκτικές επιτροπές με πεπειραμένους 

εσωτερικούς ελεγκτές, εμφανίζουν  χαμηλότερα επίπεδα αύξησης της χειραγώγησης 

κερδών και ότι η σχέση αυτή είναι ακόμη πιο ισχυρή σε τράπεζες με ανεξάρτητους 

πρώην ελεγκτές στην ελεγκτική επιτροπή. Η επιπρόσθετη ανάλυση ‘’ προτείνει’’ ότι οι 

τράπεζες με πρώην ελεγκτές υπόκεινται σε πιο ισχυρό έλεγχο.  Με βάση εμπειρικά 

στοιχεία που συλλέχθηκαν, αποδεικνύεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργείτε με 
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την εποπτεία  ελεγκτών που κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία, μπορούν να επιβάλλουν 

ισχυρότερους εσωτερικούς ελέγχους στις τράπεζες και να συγκρατούν την εισοδηματική 

αύξηση των κερδών της διοίκησης, δηλαδή έχουν την απαραίτητη οξύτητα κ γνώση που 

τους επιτρέπει να εντοπίζουν τυχόν καταχρηστικές της ενέργειες που αποσκοπούν σε 

ιδιοποίηση των προαναφερόμενων κερδών.  Οι εκτενείς ευθύνες της επιτροπής ελέγχου 

μαζί με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των δομών και των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών που συγκεντρώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυξάνουν 

σημαντικά τις επαγγελματικές απαιτήσεις απ’ τα μέλη του ελέγχου. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες είναι πιθανό να είναι πιο σοβαροί τις εταιρίες που λειτουργούν στον 

τραπεζικό τομέα.  

Σε αυτή τη μελέτη, οι  Hanken et. al.  (2015)  επεξεργάζονται το αν και πως η 

εξειδίκευση των μελών της ελεγκτικής επιτροπής, σχετίζεται με την καταχώριση των 

κερδών από τη διοίκηση των μεγάλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, υποθέτουν ότι οι πρώην 

ελεγκτές κατέχουν την απαραίτητη πείρα ώστε να ‘ναι ικανοί να αξιολογούν τους 

εσωτερικούς ελέγχους, να κατανοούν τις αθροιστικές συναλλαγές στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, να ασκούν επαγγελματικό σκεπτικισμό και κριτική 

στον τρόπο που έχει η διοίκηση στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

με αποτέλεσμα να αποτρέπονται πιθανότητες κατάχρησης κερδών από τη διοίκηση ενώ 

ταυτοχρόνως μειώνεται η πιθανότητα άσκησης πιέσεων από τη διοίκηση προς την ομάδα 

ελέγχου, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του ελεγκτή.  Τα 

ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη, υποστηρίζουν την κύρια υπόθεση τους, δηλαδή ότι 

οι έμπειροι ελεγκτές με εξειδίκευση και κριτική σκέψη σχετικά με τα ελεγκτικά 

πειστήρια, είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα τις παραποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις και να πείθουν τη διοίκηση να μειώσει τα τυχόν λάθη και σφάλματα σε 

ανεκτά επίπεδα. Τέλος, διασφαλίζεται πιο αποτελεσματικά, η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και η μείωση της πιθανότητας εκουσίων σφαλμάτων και λαθών. 

Ο He (2015)  διερευνά την επίδραση του CEO (Διευθύνων Σύμβουλος, Chief  

Executive  Officer) μέσα στις εκμεταλλεύσεις για την ποιότητα της πληροφόρησης μέσω 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Θεωρείται ότι η μεγάλη επιρροή ενός CEO 

μέσα σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις σχετίζεται με χαμηλότερη εμφάνιση μη φυσιολογικών 

δεδουλευμένων, την υψηλότερη ποιότητα των δεδουλευμένων αυτών, τη χαμηλότερη 

πιθανότητα εμφάνισης μιας ανακρίβειας στα κέρδη, και μια χαμηλότερη συχνότητα 

εμφάνισης αποτυχίας στην αναφορά των αποδοχών, που υποδηλώνει ότι ο Διευθύνων 
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Σύμβουλος στο εσωτερικό ενός τμήματος προωθεί υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικές αναφορές. Πρόσθετες αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι ένας CEO 

συμβάλει στη μείωση του κίνδυνο σύγκρουσης των  τιμών των μετοχών, και ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν μια  αδυναμία στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου.  Πολυάριθμες μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι τα bonus των 

στελεχών και οι παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους δημιουργούν διευθυντικά κίνητρα. 

Αυτό που παραβλέπεται σχεδόν εξ ολοκλήρου, είναι ο ρόλος της συνεισφοράς των 

εσωτερικών οφειλών των στελεχών στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση λόγω της 

περιορισμένης δημοσιοποίησης των συνιστωσών αυτών για τον συμψηφισμό των 

οφειλών από τα στελέχη. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη συνταξιοδότηση των  CEO 

και την συνεισφορά τους από τα  διαθέσιμα δεδομένα των ετών 2006-2011, η μελέτη 

αυτή παρέχει τα πρώτα στοιχεία για το πώς ένας CEO επηρεάζει το  εσωτερικό χρέος 

μιας επιχείρησης και τι αντίκτυπο έχει αυτό την ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Από τη μία πλευρά, οι κάτοχοι εσωτερικών χρεών, έχουν επικεντρωθεί 

στην μακροπρόθεσμη προοπτική μιας εταιρίας. Ως εκ τούτου, οι Διευθύνοντες 

Σύμβουλοι με αυξημένο εσωτερικό χρέος είναι ευαίσθητοι στις αρνητικές συνέπειες της 

εσφαλμένης χρηματοοικονομικής αναφοράς που προκύπτουν σε μια επιχείρηση 

μακροπρόθεσμα και τείνουν να απέχουν αυτήν. Επιπλέον, ο  Διευθύνων Σύμβουλος σε 

αυτή την περίπτωση, μπορεί να επιδεινώσει τη διαμάχη περί της ορθότητας της καθαρής 

θέσης, αυξάνοντας την απαίτηση των μετόχων για  υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, μετριάζει τις διαμάχες για το 

χρέος της καθαρής θέσης  και μπορεί να μειώσει τη ζήτηση των πιστωτών για 

συντηρητική λογιστική, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη πιθανότητα εσφαλμένων 

αναφορών. 

Συνολικά, τα εμπειρικά ευρήματα του He (2015) υποστηρίζουν την πρώτη 

πρόβλεψη. Ειδικότερα, εταιρίες με Διευθύνοντες Συμβούλους μέσα σε εκμεταλλεύσεις 

χρέους εμφανίζουν χαμηλότερη ακανόνιστη πορεία στα δεδουλευμένα, υψηλότερη 

ποιότητα των δεδουλευμένων τους, χαμηλότερη πιθανότητα μιας ανακρίβειας των 

κερδών, και μια χαμηλότερη πιθανότητα να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις προβλέψεις 

των αναλυτών για τα κέρδη τους.  Αυτό υποδηλώνει ότι η ύπαρξη ενός CEO μέσα σε μια 

εκμετάλλευση με εσωτερικό χρέος μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερες οικονομικές 

καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και λάθη. Επιπλέον, θεωρείται ότι η 

ύπαρξη ενός διευθύνοντος Συμβούλου μέσα σε μια τέτοια εκμετάλλευση μπορεί να 
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οδηγήσει στο να  μετριαστεί ο κίνδυνος να πέσει η τιμή της μετοχής μιας εταιρίας, το 

οποίο είναι σύμφωνο με το σκεπτικό ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε μεγαλύτερη 

διαφάνεια στην χρηματοοικονομική αναφορά τους. Αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει 

μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μιας αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Συνολικά, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του στον εσωτερικό του χρέους για την προώθηση 

της υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών εκθέσεων και στον μετριασμό του κινδύνου 

σύγκρουσης των τιμών των μετοχών και των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου.  Το 

άρθρο αυτό, ωστόσο, υπόκειται σε δύο περιορισμούς. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν 

μπορούν να έχουν μια μακροπρόθεσμη εστίαση για μελλοντική προοπτική σε κάποια 

εταιρία εάν το εσωτερικό χρέος της είναι κοντά στο στάδιο της ''ωριμότητας''. Σε 

αντίθεση με  το εξωτερικό χρέος, το εσωτερικό χρέος δεν έχει καμία ρητή ημερομηνία 

λήξης, επειδή τα αναμενόμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των CEO είναι αρκετά 

αβέβαια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεξάχθηκε η έρευνα, δεν υπάρχει υποχρεωτική 

ηλικία συνταξιοδότησης για τους CEO, και οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να 

εργασθούν για όσο επιθυμούν εφ 'όσον έχουν τα προσόντα για τη θέση εργασίας. Λόγω 

αυτής της αβεβαιότητας, οι εμπιστευτικές πληροφορίες περί ωριμότητας του χρέους δεν 

είναι άμεσα διαθέσιμες.  

2.1.6  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ο Dedoulis  (2016), αναλύει λεπτομερώς την εξέλιξη του ελεγκτικού μηχανισμού 

στην Ελλάδα και στοχεύει όχι  μόνο στην ιστορικότητα αλλά στην διαχρονική μίμηση 

που χαρακτηρίζει την λειτουργία των τοπικών μηχανισμών ελέγχου,  το πώς αυτοί 

λειτουργούν και πως οδήγησαν στην ανάπτυξη της ελεγκτικής στην μοντέρνα Ελλάδα. 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο έλεγχος, ως βασικός μηχανισμός διασφάλισης της 

ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών, ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Το 

κράτος σταδιακά προσπάθησε, με αναγκαστικά μέτρα, να επιβάλει πρακτικές ελέγχου 

βασισμένες στους αντίστοιχους κανόνες της Δύσης ώστε να εκ μοντερνίσει την 

οικονομία της. Το 1835 έλαβε θέση η πρώτη προσπάθεια, με την μετάφραση του 

Εμπορικού Κώδικα του Ναπολέοντα, ο οποίος συστήθηκε στην Ελλάδα ως ο ελληνικός 

Εμπορικός Κώδικας. Ο κώδικας αυτός εισήγαγε τους πρώτους βασικούς κανόνες και 

κώδικες του εμπορίου. Όμως καμία επικαιροποίηση δεν υπήρξε ως το  1910 και το 

ζήτημα του ελέγχου των εταιριών παρέμενε σε αναρχία, καθώς καμία επιχείρηση δεν 

έκανε απογραφή, η πλειοψηφία τους διένεμε εικονικά κέρδη ή είχε παραπλανητικές  
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οικονομικές καταστάσεις. Το 1918 υποβλήθηκε ο Ν. 2190/1920 ο οποίος έθετε τις 

επιχειρήσεις υπό την εποπτεία τους κράτους. Η νομοθεσία αυτή, ανέθεσε σε κρατικούς 

λογιστές να επιβλέπουν  τις διάφορες λειτουργίες των εταιριών. Βασικός στόχος ήταν η 

αποτροπή της απάτης και ο ορισμός κανόνων προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Στη συνέχεια, ο νόμος  αυτός  αποσύρθηκε και το κράτος επηρεασμένο 

από το λογιστικό σύστημα της Βρετανίας εφάρμοσε τον Ν. 2190/1920 ο οποίος όρισε ότι 

ο ισολογισμός των Α.Ε θα πρέπει να ελέγχεται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους 

ελεγκτές, των οποίων χρέος θα ήταν η διασταύρωση της ακρίβειας  και της νομιμότητας 

των οικονομικών καταστάσεων. Ο νόμος αυτός άφησε στην ευχέρεια των μετόχων, να 

ορίσουν άτομα κατάλληλα για την διεξαγωγή του ελέγχου, χωρίς τον καθορισμό 

ελαχίστων τυπικών προσόντων γνώσεως και εμπειρίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  οι 

διευθυντές να ορίζουν ως ελεγκτές πρόσωπα φιλικά προς αυτούς, για να υπογράφουν 

καταστάσεις τις οποίες οι ίδιοι τους ετοίμαζαν. Ο νόμος αυτός απέτυχε και το 1931 ο 

Ν.5076 ίδρυσε ένα σώμα ελεγκτών του οποίου, η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση, 

μεταξύ άλλων, είχαν τα τέσσερα διακριτά χαρακτηριστικά:  

→ Ο διορισμός εταιρικών ελεγκτών από το Ινστιτούτο θα ήταν πλέον 

υποχρεωτικός. 

→ Το Ινστιτούτο διοικούντο από ένα εποπτικό συμβούλιο διορισμένο από το 

κράτος. 

→ Η ελεγκτική αμοιβή θα οριζόταν από το συμβούλιο βάση αντικειμενικών 

κριτηρίων  και,  

→ ο αριθμός των πιστοποιημένων ελεγκτών θα οριζόταν από τον νόμο. 

 

Με βάση τον κ. Dedouli (2016) υπήρξαν, ορισμένες αντιδράσεις για την εφαρμογή 

του παραπάνω νόμου και εν τέλει δεν εφαρμόστηκε πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με την βοήθεια μιας βρετανικής οικονομικής 

αποστολής στην Ελλάδα, το 1955, ιδρύθηκε το ‘’ Σώμα Ορκωτών Λογιστών’’ ( ΣΟΛ).Το 

βασικό πρόβλημα του ΣΟΛ ήταν ότι τα αρχικά του μέλη δεν κατείχαν την απαραίτητη 

πείρα, τις  ειδικές σπουδές και την επαγγελματική κατάρτιση  πάνω στην ελεγκτική ενώ ο 

έλεγχος που διεξαγόταν στην  ουσία περιοριζόταν στην έκδοση ενός πιστοποιητικού το 

οποίο βεβαίωνε πως οι οικονομικές καταστάσεις βρίσκονται σε συμφωνία με τα 

λογιστικά βιβλία. Για την εξάλειψη όλων αυτών των προβλημάτων που προέκυπταν από 

τις προαναφερθείσες ελλείψεις, προσλήφθηκαν για δύο τρείς βρετανοί ορκωτοί λογιστές 
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για να χρησιμοποιηθούν ως τεχνικοί σύμβουλοι στο σώμα ορκωτών λογιστών με 

συμμετοχή στο εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΛ. Ο κύριος σκοπός του συμβουλίου ήταν να 

επιβεβαιωθεί πως οι έλεγχοι διενεργούντο βάση των διεθνών πρακτικών και 

δευτερευόντως  η διασφάλιση πως οι ελεγκτές που δεν ήταν επαρκώς καταρτισμένοι, θα 

εκπαιδευθούν και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες. Ωστόσο, οι 

σύμβουλοι στους οποίους ανατέθηκε το καθήκον της εκπαίδευσης, περισσότερο 

επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της εργασίας των Ελλήνων ελεγκτών  οι οποίοι 

αντιλαμβανόταν την συμφωνία αυτή κυρίως ως περιορισμό της αυτονομίας και της 

ελευθερίας του ελέγχου, παρά ως εκπαίδευσή τους. Οι βρετανοί ελεγκτές πρότειναν πως 

εάν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα θα έπρεπε το σώμα να πάψει να υφίσταται και η  

λύση που δόθηκε για την εξομάλυνση αυτής της  τεταμένης  κατάστασης ήταν η  

πρόταση για υιοθέτηση των   διεθνών προτύπων ελέγχου τα οποία θα λειτουργούσαν ως 

οδηγός για τη διενέργεια των ελέγχων. Έτσι λοιπόν, τα Αμερικανικά πρότυπα, τα οποία 

ήταν τα πληρέστερα για της εποχή τους, μεταφράστηκαν και υποβλήθηκαν στο εποπτικό 

συμβούλιο του σώματος προς έγκριση το 1961. Τα ελληνικά και τα αμερικανικά 

πρότυπα, ήταν σχεδόν ίδια αλλά σε μια συμπυκνωμένη εκδοχή τους. Το ελεγκτικό 

πλαίσιο που εισήχθη, εξομάλυνε τις επαγγελματικές σχέσεις και μείωσε στην 

αβεβαιότητα. Σταδιακά, τα μέλη του ΣΟΛ, στάλθηκαν στο εξωτερικό για εκπαίδευση 

πάνω στα πρότυπα σε ευυπόληπτα ιδρύματα. Έτσι, με την παραπάνω ανάλυση 

αντιλαμβανόμαστε τις συνεχείς επιρροές των ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα των Αγγλο-

αμερικανικών, στη διαμόρφωση του ελεγκτικού επαγγέλματος στην μορφή που το 

συναντάμε σήμερα, είτε αναφερόμαστε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό έλεγχο των 

εταιριών  που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 

 

2.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής αυτής επισκόπησης  εξάγονται κάποια 

βασικά συμπεράσματα. Το ελεγκτικό πλαίσιο που εισήχθη τα τελευταία έτη, είχε ως 

αποτέλεσμα να εξομαλυνθούν οι επαγγελματικές σχέσεις ενώ ταυτοχρόνως μειώθηκε η 

αβεβαιότητα για την πληρότητα και ορθότητα των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων. Επίσης συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση του ελεγκτικού 

επαγγέλματος στην μορφή που το συναντάμε σήμερα, είτε αναφερόμαστε στον 

εσωτερικό είτε στον εξωτερικό έλεγχο των εταιριών  που δραστηριοποιούνται στη χώρα.  
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Πλέον η ικανότητα των τραπεζών να χειραγωγούν τα κέρδη τους μετριάζεται με τη 

χρήση ελεγκτών ενώ η  εξειδίκευση τους πάνω στον τομέα της ελεγκτικής οδήγησε στη 

βελτίωση της ποιότητας της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επιπροσθέτως, όπως 

αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω, η χειραγώγηση των κερδών δεν είναι πάντοτε 

πληροφοριακά επιβλαβής. Θεωρείτε ότι οι ορθολογικοί επενδυτές, είναι σε θέση να 

αποσπάσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων αλλά το κόστος της 

χειραγώγησης των κερδών είναι αυτό που την καθιστά  ανεπιθύμητη. Η χειραγώγηση 

των κερδών σηματοδοτεί προσωπικές πληροφορίες, ενώ τα ευκαιριακά στοιχεία 

αναγνωρίζονται σωστά από τους επενδυτές κατά τη διερμηνεία της έκθεσης κερδών.  

Όσον αφορά τους φορείς καθορισμού προτύπων, ο συντηρητισμός υπό όρους θα πρέπει 

να είναι ένα προτιμώμενο χαρακτηριστικό της χρηματοοικονομικής αναφοράς και οι 

τράπεζες θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να ενσωματώσουν συντηρητικές πρακτικές ως 

τρόπο βελτίωσης της λογιστικής ποιότητας.  Επίσης η επανεξέταση των οικονομικών 

μοντέλων περί της τραπεζικής διαφάνειας  καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της 

υποχρεωτικής διαφάνειας αυτής σε συνδυασμό με την  αύξηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έδειξε ότι οι νέοι κανονισμοί που 

εφαρμόστηκαν λόγο στης Βασιλείας ΙΙΙ, οι οποίοι  επιφέρουν αλλαγές που αφορούν  τα 

ίδια κεφάλαια και την κάλυψη των τραπεζών έναντι στην έκθεση τους στον 

χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, δε θα φέρουν καμία αλλαγή στην οικονομική συμπεριφορά 

των τραπεζών. Όσον αφορά τη παγκόσμια οικονομική κρίση, παρατηρήθηκε ότι είχε 

θετικό αντίκτυπο στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων για όλους τους ομίλους.  

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τράπεζες με αδυναμίες στον εσωτερικό 

τους έλεγχο έχουν, κατά μέσο όρο, τις υψηλότερες απώλειες από δάνεια. Επίσης, οι 

τράπεζες που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά εφάρμοσαν επιτυχημένες 

διορθωτικές ενέργειες, έχουν πλέον υψηλότερα επίπεδα  αποθεμάτων για τυχόν 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια κατά το επόμενο έτος.  Όμως η  συνεισφορά του 

εσωτερικού ελέγχου χάνεται όταν ό εσωτερικός ελεγκτής λογοδοτεί στη διοίκηση. Στο 

μέλλον ο εσωτερικός έλεγχος θα μπορεί  να προσφέρει μεγαλύτερη διασφάλιση στη 

διοίκηση, διότι η ασφάλεια καθίσταται πιο αξιόπιστη όταν παρέχεται από ένα πρόσωπο 

ανεξάρτητο του οποίου η σύμφωνη γνώμη δεν είναι δεδομένη. Οι αρμοδιότητες του 

ελέγχου θα πρέπει να είναι απεριόριστες και η μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

κυρίως στον   έλεγχο της ίδιας της Διοίκησης.  Τα αποτελέσματα της έρευνας που 

διεξάχθηκε, έδειξαν ότι οι ελεγκτικές επιτροπές με πεπειραμένους εσωτερικούς ελεγκτές, 
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εμφανίζουν  χαμηλότερα επίπεδα αύξησης της χειραγώγησης κερδών και ότι η σχέση 

αυτή είναι ακόμη πιο ισχυρή σε τράπεζες με ανεξάρτητους πρώην ελεγκτές στην 

ελεγκτική επιτροπή. H σύντομη θητεία συνδέεται με χαμηλότερη ποιότητα του ελέγχου, 

αποτέλεσμα το οποίο αποδίδεται στην εμπειρία του εκάστοτε ελεγκτή και τη βαθύτερη 

γνώση της επιχείρησης. Καταλυτική συνεισφορά διαδραματίζει στον εσωτερικό έλεγχο 

και  η  ύπαρξη ενός CEO μέσα σε μια εκμετάλλευση με εσωτερικό χρέος. Τα στοιχεία 

των αρθρογράφων έδειξαν ότι ένας CEO μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερες οικονομικές 

καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και λάθη. Τέλος, θεωρείται ότι η 

ύπαρξη ενός διευθύνοντος Συμβούλου μέσα σε μια τέτοια εκμετάλλευση μπορεί να 

οδηγήσει στο να  μετριαστεί ο κίνδυνος να πέσει η τιμή της μετοχής μιας εταιρίας, το 

οποίο είναι σύμφωνο με το σκεπτικό ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε μεγαλύτερη 

διαφάνεια στην χρηματοοικονομική αναφορά τους ενώ αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει 

μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μιας αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΙΣΙΟ 

3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 

Η Κεντρική Τράπεζα έθεσε το θεμέλιο λίθο σύστασης και εφαρμογής κανόνων 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, καθορίζοντας τις γενικές αρχές και τα αντίστοιχα 

κριτήρια  που θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην 

ελληνική επικράτεια και κατ’ επέκταση εποπτεύεται από αυτή. Επιπλέον, όρισε  ότι τα 

πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματική οργανωτική δομή και επαρκές 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). Το σύστημα Εσωτερικού  Ελέγχου, που διέπει τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών 

και διαδικασιών που οριοθετείτε  από καθορισμένους κανόνες που συντελούν στην 

αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.2 Οι κανόνες αυτοί αφορούν τους  

προληπτικούς και  κατασταλτικούς ελέγχους οι οποίοι σκοπό έχουν:  

 

1) Την υλοποίηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής του στρατηγικής 

χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, 

2) Την συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από την 

προστασία και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, 

3) Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων που απαιτούνται για να 

προσδιοριστεί αφενός η χρηματοοικονομική του κατάσταση και αφετέρου η 

παραγωγή λογιστικών πληροφοριών, 

4) Τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του, καθώς και με το 

σύνολο των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του. 

 

 

                                                           
2 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013 
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Τονίζεται ότι για την ομαλή λειτουργία ενός ΣΕΕ, καθώς και για την επίτευξη των παραπάνω 

είναι αναγκαίο τα διοικητικά όργανα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να έχουν: 

1) μεριμνήσει ώστε να διαμορφωθεί ένα εσωτερικό περιβάλλον όπου αναγνωρίζεται και 

εκτιμάται η σημασία της ελεγκτικής λειτουργίας, 

2) προσδιορίσει τους επιχειρηματικούς στόχους και τις ακολουθούμενες πολιτικές 

σχετικά με τα όρια, το είδος, και το ύψος των κινδύνων, 

3) συμβάλλει στη δημιουργία εφικτών επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης, καθώς 

και τη σύνταξη προϋπολογισμών, 

4) εξασφαλίσει την εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις 

υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός ΣΕΕ προϋποθέτει επιπλέον ότι θα πρέπει να: 

1) προσαρμόζεται εύκολα στο μέγεθος και τη φύση των εργασιών του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 

2) καλύπτει όλες τις επιχειρηματικές-επενδυτικές δραστηριότητες και συναλλαγές του 

ιδρύματος, 

3) ελέγχει τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing), 

4) προωθεί μέτρα που συμβάλουν στην πρόληψη λογιστικών λαθών, παρατυπιών, 

παραλείψεων και στην αποφυγή οικονομικών καταχρήσεων, 

5) διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τον έγκαιρο εντοπισμό, ανάλυση, έλεγχο 

και τη διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν στις τραπεζικές 

δραστηριότητες, 

6) υποστηρίζεται από τα κατάλληλα λογιστικά και ελεγκτικά πληροφοριακά  συστήματα 

που βοηθούν  στον έλεγχο, 

7) προσαρμόζεται στο θεσμικό πλαίσιο και συμμορφώνεται  με τις νομοθετικές και 

διοικητικές πράξεις που αφορούν τη λειτουργία του ιδρύματος, 

8) διαθέτει καταγεγραμμένο πρόγραμμα ελεγκτικών διαδικασιών και  

9) αναφέρει τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν όταν διατυπώνεται αδυναμία 

άσκησης ελέγχου. 

 

Η οργανωτική δομή που πρέπει να διέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβάλλει, 

αφενός να είναι προσαρμοσμένη στο είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και αφετέρου να λαμβάνει υπόψη τους  επιχειρηματικούς 

κινδύνους που πιθανόν  να υπάρχουν. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται να: 

1) Εξασφαλίζεται η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τη βοήθεια 

αναλυτικών στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

2) Καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση, δηλαδή η ύπαρξη οργανογράμματος 

αποτελούμενο από περιγραφές θέσεων εργασίας,  αρμοδιοτήτων και προσδιορισμό 

ορίων ευθύνης για κάθε δραστηριότητα και τμήμα, 

3) Προσδιορίζονται τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας κάθε υπηρεσιακού οργάνου μέσα 

στο χρηματοδοτικό ίδρυμα, 

4) Προβλέπονται διοικητικές ευθύνες και κυρώσεις για κάθε εργασία με συγκεκριμένες 

γραμμές αναφοράς, συμβάλλοντας έτσι σε ένα αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο, 

5) Διασφαλίζεται ότι κάθε συναλλαγή εκτελείται, εγκρίνεται και ελέγχεται από δύο 

διαφορετικές αρμοδιότητες ή άτομα για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας, 

6) Εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, ώστε να μην υπάρχουν 

επικαλύψεις ή σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη, 

παραλήψεις ή ακόμη και χρηματικές απάτες, 

7) Καταγράφονται οι διαδικασίες διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, δηλαδή 

υπάρχει περιγραφή των προσόντων για κάθε θέση ευθύνης, ώστε οι άνθρωποι που 

εκτελούν μια εργασία να διαθέτουν κοινά προσόντα γνώσης και εμπειρίας για την 

άσκηση των καθηκόντων τους, 

8) Εξασφαλίζεται η ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών για κάθε εκτελούμενη 

εργασία, όπως επίσης και αναλυτική  περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής, με 

ταυτόχρονη ενημέρωση του υπευθύνου, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση 

και ο αποτελεσματικός έλεγχος, 

9) Δημιουργούνται οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου της εργασίας ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται είναι έγκυρες, νόμιμες, 

εκτελέστηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διεκπεραιώθηκαν από εξουσιοδοτημένα 

άτομα, εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραστατικά στοιχεία και καταχωρήθηκαν στα 

ανάλογα λογιστικά βιβλία, 

10) Ελέγχεται η πρόσβαση ατόμων σε εμπιστευτικές πληροφορίες και περιουσιακά 

στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή των πελατών, 

11) Εξασφαλίζεται η ύπαρξη προτύπων και προδιαγραφών για τις εργασίες του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, 
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12)  Καταγράφονται διαδικασίες ιεράρχησης και κάλυψης των άμεσων και μελλοντικών 

επιχειρησιακών αναγκών, 

13) Παρακολουθείται ο τρόπος εξυπηρέτησης πελατών, αναγκών, παραπόνων, 

προστασίας συμφερόντων, και περιουσιακών στοιχείων, 

14) Ελέγχεται η λειτουργικότητα της οργανωτικής διάρθρωσης, προκειμένου να γίνουν οι 

αναγκαίες κινήσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 

15) Προλαμβάνεται η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 

Η αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όπως και η 

διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, δεν αποβλέπει μόνο 

στην αποφυγή χρηματοοικονομικών προβλημάτων και ατασθαλιών, αλλά και στη 

γενικότερη βελτίωση της καθημερινής και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζει την ποιότητα 

των σχέσεων με τους συναλλασσόμενους, τους μετόχους, τους επενδυτές, αλλά και την 

επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές και τον βαθμό ανταπόκρισης προς τις επιταγές της 

νομοθεσίας. 

 

 

3.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος 3
ασχολείται με τον έλεγχο 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού 

τομέα της οικονομίας που υπάγονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός από 

εκείνους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων 

Εταιρειών.  

Η εποπτεία περιλαμβάνει:  

- την εξέταση της συμμόρφωσης των οντοτήτων, σε επίπεδο μητρικής και θυγατρικών εάν 

αναφερόμαστε σε όμιλο, ως προς το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, 

- την αξιολόγηση αιτημάτων για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας,  

                                                           
3
 www.bankofgreece.gr 
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- τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής 

επάρκειας, των κανόνων ρευστότητας και  συγκέντρωσης κινδύνων, όπως επίσης και τη 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού,  

- την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την παρακολούθηση της 

διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης των εποπτευομένων,  

- τα θέματα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών, χωρίς να 

ασχολείται όμως με θέματα καταχρηστικότητας, για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος δεν 

έχει αρμοδιότητα,  

- την εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί 

να επιβάλλει στα εποπτευόμενα ιδρύματα.  

 

3.1.2   ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 

Με βάση το Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος “ασκεί την εποπτεία στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων αυτού του 

κλάδου:  

(α) εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης,  

(β) εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,  

(γ) εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων, 

 (δ) ταμεία αντεγγύησης,  

(ε) ανταλλακτήρια συναλλάγματος, και  

(στ) εταιρίες διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές”.  

 Η εποπτεία αυτή έχει σαν στόχο την σταθερότητα των ανωτέρω ιδρυμάτων και την 

αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς επίσης και στη διαφάνεια 

των διαδικασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο ρόλο της τραπεζικής διαμεσολάβησης 

στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την συνδρομή των τραπεζών στα συστήματα 

πληρωμών
4 και τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων

5, η σταθερότητα του 

                                                           
4
Σύμφωνα με το Καταστατικό της η Τράπεζα της Ελλάδος προωθεί και επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των 
συστημάτων πληρωμών, καθώς και συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων και, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, 
δύναται να θέτει τους κανόνες λειτουργίας τους. 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατά συνέπεια η ομαλή λειτουργία των αγορών και της 

οικονομίας εξαρτώνται από την ορθή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.  

 

3.1.3   ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 

Η ανάγκη άσκησης εποπτείας στις τράπεζες προκύπτει από το διαμεσολαβητικό 

ρόλο που αυτές διαδραματίζουν. Οι τράπεζες δανείζουν, κατά κανόνα μακροπρόθεσμα, 

πολλαπλάσιο ποσό των ιδίων κεφαλαίων τους το οποίο αντλούν από τους καταθέτες και 

είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν σε πρώτη ζήτηση το κεφάλαιο των καταθετών. 

Ειδικότερα, οι τράπεζες επιτελούν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή της διάρκειας (από 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε μακροπρόθεσμα δάνεια), της ποσότητας (από μικρές 

καταθέσεις σε μεγάλα δάνεια), του κινδύνου (χορήγηση δανείων υψηλότερου κινδύνου από 

αυτόν που θα ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν οι καταθέτες) και του βαθμού ρευστότητας 

(τοποθετήσεις σε λιγότερο ρευστά στοιχεία από ότι οι καταθέσεις) των διαθέσιμων 

δανειακών κεφαλαίων. Κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα του πιστωτικού 

συστήματος, αποτελεί η εμπιστοσύνη των καταθετών να συνεχίσει να υφίσταται αμείωτη. 

Στόχος των εποπτικών αρχών λοιπόν, είναι να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη αυτή, με τη 

διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων και την 

ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από τυχόν διαταραχές.                                                          

Οι τοποθετήσεις των τραπεζών υπόκεινται σε πλήθος κινδύνων, τους οποίους είναι 

δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να αξιολογηθούν επαρκώς από τους καταθέτες, επειδή δεν 

διαθέτουν την αναγκαία πληροφόρηση. Επιπλέον, οι τράπεζες, καθώς η κερδοφορία τους 

σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη κινδύνων, έχουν κίνητρο να αναλαμβάνουν υψηλότερους 

κινδύνους από αυτούς που αναλογούν στα ίδια κεφάλαιά τους. Με τον τρόπο αυτό, μέρος 

των κινδύνων μεταφέρεται στους καταθέτες τους ή και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για 

την κάλυψη των κινδύνων αυτών και την αποτροπή του κινδύνου μαζικής ανάληψης 

καταθέσεων λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, λειτουργούν τα συστήματα εγγύησης των 

καταθέσεων, τα οποία όμως καλύπτουν το ποσό των καταθέσεων ανά καταθέτη έως ένα 

ορισμένο ποσό. Έτσι, ο έλεγχος των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα επιμέρους πιστωτικά 

ιδρύματα έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητες αρχές, ώστε να πιστοποιείται ότι οι κίνδυνοι αυτοί 

βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά όρια. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα οι εποπτικές αρχές 
                                                                                                                                  

5
Τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελούν το 80% του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Εάν συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα που 
ελέγχονται από τις τράπεζες, τότε το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 90%.   
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καλύπτουν και θέματα σχετικά με την προστασία των συναλλασσομένων και των 

καταναλωτών.    

Η εποπτεία των τραπεζών αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, 

της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων, την επάρκεια της εταιρικής 

διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων. Επίσης αφορά τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της 

διατήρησης των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο επίπεδο που απαιτείται 

για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν.  Η αρμοδιότητα εποπτείας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει τη θέσπιση υποχρεωτικών κανόνων και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Αυτή εκτείνεται από την παροχή της άδειας 

λειτουργίας
6, του ελέγχου της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης 

και των στελεχών που εκπληρώνουν βασικές λειτουργίες, την λήψης διορθωτικών μέτρων, 

μέχρι και την επιβολή κυρώσεων7, περιλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.   Το πλαίσιο “Βασιλεία ΙΙ” (Ν. 3601/2007)  

προσεγγίζει τους στόχους των τραπεζών προς αυτούς των εποπτικών αρχών, καθώς   

αποβλέπει να φέρει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 

οικονομικό κεφάλαιο των τραπεζών. Βασική καινοτομία του πλαισίου “Βασιλεία ΙΙ” είναι η 

ανάδειξη της σημασίας που έχουν για τη διατήρηση της ευρωστίας μιας τράπεζας η 

κατανόηση και μέτρηση των κινδύνων που αναλαμβάνει, η σύνδεση των κινδύνων αυτών με 

τα ίδια κεφάλαια και η συνετή διαχείριση των εν λόγω κινδύνων από τη Διοίκηση και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η αξιολόγηση των προοπτικών, και βεβαίως ο εσωτερικός 

έλεγχος αλλά και ο έλεγχος από εξωτερικούς ελεγκτές.    

 

3.1.4   O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εκτιμούν αν οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαιά τους, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 

οποίων είναι  και η απόδοσή τους, εφόσον βεβαίως αυτή πραγματοποιείται μέσα σε 

συνθήκες όπου τηρούνται οι κανόνες νομιμότητας. Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές δεν 

προσδιορίζουν το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου που πρέπει να αναλαμβάνει κάθε τράπεζα 

                                                           
6
Βλ. και ΠΔ/ΤΕ 2603 και 2604/2008.   

7
Βλ. ΠΔ/ΤΕ 2602/2008 σχετικά με την αύξηση των ανώτατων ορίων διοικητικών κυρώσεων.   
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και κατά συνέπεια δεν καθορίζουν την τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων (όπως 

συνέβαινε υπό το καθεστώς των διοικητικών ρυθμίσεων που καταργήθηκαν στην αρχή της 

δεκαετίας του 1990), ούτε, βεβαίως, συναποφασίζουν με τις διοικήσεις των επιμέρους 

τραπεζών για τις σχετικές πολιτικές.   Ειδικότερα, ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος 

γίνεται με βάση8: (α) προκαθορισμένους κανόνες, ή (β) τα εσωτερικά υποδείγματα των 

ίδιων των τραπεζών, καθώς και τις αναφορές που οφείλουν οι τράπεζες να υποβάλλουν 

κάθε τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος.   Καινοτόμο στοιχείο του πλαισίου “Βασιλεία ΙΙ” 

είναι ο Πυλώνας ΙΙ 9, με τον οποίο θεσπίζονται υποχρεώσεις όπως ότι τα εποπτευόμενα 

ιδρύματα πρέπει να αξιολογούν τα ίδια τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και την επάρκεια 

των κεφαλαίων τους, ενώ οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εκτιμήσεις των 

κινδύνων στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι βασικές αρχές που διέπουν την 

αξιολόγηση αυτή αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των ιδίων 

κεφαλαίων, ώστε να αποτρέπεται έγκαιρα η μείωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο.    

Ως εκ τούτου η προληπτική εποπτεία δεν παρακολουθεί μόνο τον κίνδυνο 

ρευστότητας ή τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο ζημίας από την αδυναμία του 

υπόχρεου να αποπληρώσει τις οφειλές του10. Αφορά επίσης τον κίνδυνο αγοράς, δηλαδή τις 

ζημίες που μπορούν να προέλθουν από τη μεταβολή των τιμών των τίτλων και των 

επιτοκίων, το λειτουργικό κίνδυνο δηλαδή τις ζημίες που προέρχονται από ανεπάρκεια των 

διαδικασιών, τα συστήματα, τον ανθρώπινο παράγοντα ή και εξωτερικά συμβάντα, το 

στρατηγικό κίνδυνο από αιφνίδιες και μη προβλεπτές μεταβολές των συνθηκών και τις 

επιπτώσεις του ανταγωνισμού. Επιπροσθέτως, αφορά τον κίνδυνο χώρας, δηλαδή τη 

δυνητική αδυναμία μη αποπληρωμής κεφαλαίων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα που 

οφείλεται σε αδυναμία της τοπικής αγοράς ή των τοπικών αρχών να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, κ.α. Παράλληλα όμως, η μεθοδολογία και οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται θα πρέπει να ικανοποιούν και τις ακόλουθες απαιτήσεις και ανάγκες:    

― Την απαίτηση των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων να 

διαφοροποιήσουν την  αντιμετώπιση από τις εποπτικές αρχές, ανάλογα τόσο με το 

μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών τους όσο και με την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων και των μηχανισμών ελέγχου που 

εφαρμόζουν.    

                                                           
8
Βλ. ΠΔ/ΤΕ 2588, 2589 και 2590/2007. 

9
Βλ. ΠΔ/ΤΕ 2595/2007.   

10
Ορισμένοι αναλυτές τείνουν να υποεκτιμούν ή και να παραβλέπουν το σημαντικό αυτό κίνδυνο για τα 
πιστωτικά  ιδρύματα.   
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― Την ανάγκη για διαφάνεια. Η αποτελεσματικότητα της εποπτείας που ασκεί η 

Τράπεζα της Ελλάδος υπόκειται σε διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση από 

διεθνείς φορείς και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς αξιολόγησης. Αυτό αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής αξιολόγησης της χώρας ως προς το βαθμό 

κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ξένοι επενδυτές αλλά  ιδίως, ως προς το αν ο 

τραπεζικός τομέας αποτελεί πηγή συστημικού κινδύνου. Πρέπει να επισημανθεί ότι 

από τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί διαπιστώθηκε ότι η Τράπεζα της 

Ελλάδος ασκεί αποτελεσματικά τον εποπτικό ρόλο της. 

― Την εναρμόνιση τους με τα διεθνή πρότυπα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως 

πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, με στόχο 

όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της εποπτείας τόσο σε ομαλές περιόδους όσο και 

σε περιπτώσεις διασυνοριακής κρίσης, αλλά και για τη μείωση ή και εξάλειψη των 

επικαλύψεων που αυξάνουν το διοικητικό κόστος της εποπτείας.  

 

3.1.5    ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Ενώ η προληπτική εποπτεία αναμφίβολα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα προστασίας 

των καταθετών, η ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος της αρμοδιότητας εποπτείας της 

διαφάνειας των συναλλαγών11 αποσκοπεί στο να περιορίσει την επίπτωση από τη διαφορά 

ως προς το επίπεδο πληροφόρησης και ως προς την ικανότητα αξιολόγησης μεταξύ 

πιστωτικών ιδρυμάτων και συναλλασσομένων και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική 

δύναμη των τελευταίων. Όμως η αρμοδιότητα αυτή, αν και έχει ουσιώδη σημασία για τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού προς όφελος των συναλλασσόμενων, δεν καλύπτει όλα τα 

θέματα που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα 

της Τράπεζας της Ελλάδος αφορά μόνο τους όρους διαφάνειας και όχι γενικότερα τα 

διάφορα θέματα της εξισορρόπησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων καταναλωτών 

και πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. ζητήματα καταχρηστικότητας των όρων των συναλλαγών). 

Βάση αυτού, η αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος στο πεδίο της προστασίας του 

καταναλωτή τραπεζικών προϊόντων περιορίζεται στην έκφραση γνώμης προς το Υπουργείο 

Ανάπτυξης ως προς την επιβολή ποινής στα εποπτευόμενα από αυτήν ιδρύματα σε 

                                                           
11
Πέρα από το Καταστατικό της, η αρμοδιότητα αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπεται στο άρθρο 25, 

παρ. 6, του Ν. 3601/2007 “για τη θέσπιση κανόνων από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις πληροφορίες και 
τα στοιχεία που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στους συναλλασσόμενους ως προς τους όρους των 
συναλλαγών για τη διασφάλιση της διαφάνειας και σαφήνειας”.   
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περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του νόμου.   Η Τράπεζα της Ελλάδος 

από το 1995 έχει επιβάλει στις τράπεζες ένα περιεκτικό πλαίσιο υποχρεώσεων για 

ενημέρωση των συναλλασσόμενων, πριν από τη σύναψη και κατά τη λειτουργία της 

σύμβασης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συναλλασσόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν 

αποφάσεις έχοντας πλήρη συνείδηση και γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών 

τους. Εξάλλου, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο πίνακες με 

στοιχεία για τα επιτόκια και τις προμήθειες που χρεώνουν οι τράπεζες σε ορισμένες βασικές 

υπηρεσίες τους προς διασφάλιση του ανταγωνισμού.  

 

3.1.6    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Ο Νόμος 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας12  αποτελεί το 

νομοθετικό πλαίσιο και για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για το “ξέπλυμά χρήματος” και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στο νόμο 

αυτό προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των λεγόμενων υπόχρεων προσώπων  στα οποία 

περιλαμβάνονται τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα και 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί  και ορίζεται η  Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή  για 

τον έλεγχο της εφαρμογής από τα πρόσωπα αυτά των σχετικών διατάξεων του νόμου.    

 Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την Απόφαση 281/5/17-3-2009 της Επιτροπής 

Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων με σκοπό την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των 

εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος 

και της αποτροπής της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Σκοπός των ρυθμίσεων είναι να 

διασφαλιστεί η επάρκεια της πολιτικής και των μηχανισμών ελέγχου των εποπτευόμενων 

ιδρυμάτων, η άσκηση των προβλεπόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη 

καθώς και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας κανονιστικής 

συμμόρφωσης με στόχο τον εντοπισμό και την αναφορά  ύποπτων συναλλαγών προς την 

αρμόδια Αρχή. Η ασκούμενη στον τομέα αυτό προληπτική εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος εστιάζεται στη διασφάλιση της ύπαρξης εγκεκριμένης από τη Διοίκηση του 

εποπτευόμενου προσώπου πολιτικής αντιμετώπισης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και 

                                                           
12 www.bankofgreece.gr 
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χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 

σχετικών διαδικασιών και συστημάτων του εποπτευόμενου, περιλαμβανομένης  της 

λειτουργίας της ειδικής μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης, η σύσταση και λειτουργία της 

οποίας προβλέπεται στο νόμο.    

Η υποχρέωση υποβολής εμπιστευτικών αναφορών ύποπτων συναλλαγών και η 

απαγόρευση γνωστοποίησης αυτών αποτελεί βασική ευθύνη των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και των άλλων υπόχρεων προσώπων σε κάθε χώρα. Οι αναφορές αυτές, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα παγκοσμίως, υποβάλλονται στην ειδική Μονάδα 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Unit) της χώρας εγκατάστασης 

του υπόχρεου προσώπου. Στη  χώρα μας, οι αναφορές υποβάλλονται από τα εποπτευόμενα 

από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα καθώς και από τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα που 

καθορίζονται στο νόμο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 

των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 7 του Ν. 3691/08, που είναι και η 

μόνη αρμόδια για να τις διερευνήσει και να ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητές της στις 

οποίες περιλαμβάνεται και η απαγόρευση κίνησης λογαριασμών μεταβίβασης ή εκποίησης 

περιουσιακών στοιχείων.   Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει και μέσω της διεξαγωγής 

ελέγχων τη συμμόρφωση  των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης του 

ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εάν διαπιστώσει 

παραβάσεις των υποχρεώσεών αυτών επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή/και διορθωτικά 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.3691/2008. 

 

3.1.7   ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην συνέχεια, παρατίθεται το πλαίσιο που διέπει τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας 

της Ελλάδος. H Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) 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 ορθής λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το θεσμικό πλαίσιο 

για την άσκηση της εποπτείας έχει διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της 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  
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Διοικητή 2630/2010,2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2592/2007, 2645/2011,  

2594/2007,2595/2007, 2635/2010 συνιστούν το πλαίσιο εποπτείας (Βασιλεία ΙΙ). Επιπλέον, 

στο θεσμικό εποπτικό πλαίσιο περιλαμβάνονται  και οι Πράξεις Διοικητή, 2577/2006, 

2595/2007 και 2597/2007 που αφορούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι 

αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (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, 

οι οποίες συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από την Απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010, 

την ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 και την Απόφαση της  Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών 

Θεμάτων  (ΕΠΑΘ)  94/23/15.11.2013. 

Ειδικότερα, ο ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και οι ανωτέρω ΠΔ/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, 

• εδραιώνεται 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. 

Οι λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II) οδήγησαν στην 

αντικατάσταση ή/και τροποποίηση προϋπαρχουσών κανονιστικών διατάξεων. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι ΠΔ/ΤΕ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, που 



48 

 

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

Τυποποιημένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 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: 

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

με τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ και με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον 

καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

• 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 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. 

Επιπρόσθετα, με την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.201213, 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. 

 

                                                           
13 www.bankofgreece.gr 
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3.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

3.2.1    Ν. 3601/2007  

 Ο νόμος14 αυτός ρυθμίζει θέματα σχετικά με την άσκηση δραστηριότητας, καθώς και 

την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης θέτει κανόνες σχετικά με την 

εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

καθώς και με την άσκηση δραστηριότητας και την εποπτεία των χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία: 

α) στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των 

υποκαταστημάτων τους στην αλλοδαπή, 

β) στα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών 

ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., υπάγονται στην εποπτεία των 

αρμόδιων αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής  πλην  ελαχίστων εξαιρέσεων. 

 Η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύει στη φερεγγυότητα, τη 

διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την εύρυθμη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει κριτήρια 

και να θεσπίζει κανόνες ή να λαμβάνει μέτρα, να αξιολογεί, καθώς και να παρακολουθεί 

διαρκώς την τήρηση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του καθορισμού 

υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, γραπτών επεξηγήσεων και μέσω επιτόπιων ελέγχων. 

 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Αξιολογεί: 

� τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα, θεσπίζοντας τα απαιτούμενα κριτήρια, με στόχο τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του  

νόμου και 

� τους κινδύνους τους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να 

αναλάβουν. 

 
                                                           

14 www.taxheaven.gr 
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 Η εξέταση και η αξιολόγηση, πραγματοποιούνται με τη συχνότητα που απαιτείται 

προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος του βαθμού 

κατά τον οποίο οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά τους διασφαλίζουν την σωστή διαχείριση 

και την κάλυψη των κινδύνων που αυτά αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν, 

περιλαμβανομένου του κινδύνου επιτοκίου από τις δραστηριότητες που δεν 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Η κατά τα ανωτέρω εξέταση και 

αξιολόγηση επικαιροποιούνται σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση. Για τον προσδιορισμό του 

εύρους τους λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος, η σπουδαιότητα, η φύση, η κλίμακα και η 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος, καθορίζει τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων όσον 

αφορά τη δημοσιοποίηση εκ μέρους τους ή και την παράλειψη της δημοσιοποίησης 

στοιχείων πληροφοριών.  Καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση των εξωτερικών 

οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης, ανεξαρτήτως της χώρας έδρας τους, για τους 

σκοπούς εφαρμογής των αποφάσεών της περί των Σταθμισμένων κατά Κίνδυνο 

Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μεθοδολογία αξιολόγησης που 

εφαρμόζουν πληροί τις προϋποθέσεις αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας. 

Επιπροσθέτως, καθορίζει το είδος και τη συχνότητα υποβολής στοιχείων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην εποπτεία. 

 Επίσης μπορεί να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα οφείλουν να 

παρέχουν στους συναλλασσόμενους ως προς τους όρους των συναλλαγών τους, για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και σαφήνειας.  Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 

ασκούνται με Πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Για την 

άσκηση  της νομοθετικής εξουσίας, που αφορά στην ενσωμάτωση της κοινοτικής 

νομοθεσίας, απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών.  Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο 

και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή 

οργανωτική διάρθρωση με ξεκάθαρες, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, 

αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των 

κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, 

περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. 
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3.2.1.1    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

  Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα στοιχεία 

των οποίων ορίζονται με γενικής ισχύος απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία, σε 

διαρκή βάση πρέπει να υπερβαίνουν ή να ισούνται με το άθροισμα των παρακάτω 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος: 

 

α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένου και 

του κινδύνου απομείωσης εισπρακτέων απαιτήσεων, για το σύνολο των επιχειρηματικών 

τους δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και 

τα αφαιρούμενα από τα ίδια κεφάλαια στοιχεία ενεργητικού. Οι κεφαλαιακές αυτές 

απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ίσες με το 8% του συνόλου των σταθμισμένων κατά κίνδυνο 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, 

 

β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων συναλλάγματος, βασικών 

εμπορευμάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων και 

 

γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων θέσης, διακανονισμού και 

αντισυμβαλλομένου και των υπερβάσεων των ορίων των μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και 

επιτρέπονται με βάση τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, τα πιστωτικά ιδρύματα 

δύνανται να επιλέγουν μεταξύ των μεθοδολογιών, οι οποίες βασίζονται σε 

προκαθορισμένους συντελεστές, που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία κινδύνου, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση 

αίτησης χορήγησης δανείου ή λοιπών πιστώσεων από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, 

οι αιτούντες παρέχουν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για την αξιολόγηση από το 

πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη 

τους, κατά τη διαβάθμιση των σχετικών κινδύνων τυχόν μερική ή ολική άρνηση του 

αιτούντος να χορηγήσει τέτοιες πληροφορίες. Στις πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται 
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αυτές που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα.  Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και 

ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες, για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε 

διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που 

θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους 

οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο).Οι 

εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική 

επανεξέταση και αξιολόγηση από τα πιστωτικά ιδρύματα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

παραμένουν πλήρεις. 

 

3.2.1.2  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 

τα κατάλληλα, με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία και 

πληροφορίες, όσον αφορά την οικονομική τους θέση και την ακολουθούμενη από αυτά 

πολιτική ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας της αγοράς. Επίσης, οφείλουν, να υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και 

πολιτικές αξιολόγησης των δημοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την 

επαλήθευση και τη συχνότητά τους. 

 

 

3.2.1.3   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Όταν πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή εταιρεία 

συμμετοχών ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικές 

εταιρείες ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επιχειρήσεις 

υποκείμενες σε καθεστώς παροχής άδειας, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρχές που, κατά περίπτωση, 

εκάστοτε ασκούν την εποπτεία των λοιπών προαναφερόμενων επιχειρήσεων, συνεργάζονται 

στενά. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές κοινοποιούν αμοιβαία όλα τα 

πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους 
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και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης του συνόλου των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους.  

 

3.2.1.4   ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

1.  α) Όταν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους επιθυμούν να επαληθεύσουν 

πληροφορίες σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική 

εταιρεία συμμετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, μικτή εταιρεία 

συμμετοχών και θυγατρικές τους που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα 

της Ελλάδος οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα των εν λόγω αρχών είτε 

διενεργώντας η ίδια το σχετικό έλεγχο είτε επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές που 

υπέβαλαν την αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή εξουσιοδοτημένος από αυτές 

εμπειρογνώμονας ή ελεγκτής. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν υποβάλει το αίτημα, 

μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον έλεγχο, στις περιπτώσεις που 

δεν τον πραγματοποιούν οι ίδιες. 

β) Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και από την Τράπεζα της Ελλάδος 

για την κατ αντιστοιχία επαλήθευση εκ μέρους της πληροφοριών που αφορούν τις πιο 

πάνω επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη. 

2.  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να διενεργεί: 

 α) την επιτόπια επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχουν οι μεικτές 

εταιρείες συμμετοχών και οι θυγατρικές τους.  

β) τον επιτόπιο έλεγχο των θυγατρικών επιχειρήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

υπόκεινται στην εποπτεία της σε ενοποιημένη βάση. 

 

3.2.1.5   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ. 

 

Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, 

η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία 

συμμετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε εποπτεία σε 

ενοποιημένη η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει εάν το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε 

εποπτεία σε ενοποιημένη βάση από αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας και αν η εποπτεία αυτή 
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είναι τουλάχιστον ισοδύναμη.  Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης του εν λόγω ομίλου ή μιας από τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτόν με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., ή με 

δική της πρωτοβουλία. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνδιαλέγεται με τις άλλες εμπλεκόμενες 

αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τις γενικές εκτιμήσεις λαμβάνει 

υπόψη.  Ελλείψει ισοδύναμης  εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί  να εφαρμόζει, 

κατ’ αναλογία, στο πιστωτικό ίδρυμα τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή άλλες κατάλληλες 

εποπτικές τεχνικές που, ύστερα από διαβούλευση με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες 

αρχές, κρίνει ότι επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

ενοποιημένη βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί ιδίως να ζητά τη δημιουργία 

χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών που να έχει την έδρα της σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. 

και να εφαρμόζει τις διατάξεις για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση επί της ενοποιημένης 

οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών.  Οι εποπτικές 

τεχνικές που εφαρμόζονται κοινοποιούνται στις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 

3.2.2   Ν. 3693/2008 

  Ο παρών νόμος15 έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 

συμπλήρωση και μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ελεγκτικό και 

λογιστικό θεσμό, και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.   

Ως «υποχρεωτικός έλεγχος»  ορίζεται και οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική 

εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία,  ότι  διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή 

ή ελεγκτικό γραφείο.  Με Κανονιστικές Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής  Τυποποίησης 

και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» οποιασδήποτε 

φύσης  και έκτασης ελεγκτική εργασία που αναλαμβάνεται από τα  φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

  Από τον παρόν νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη χορήγηση άδειας 

στους νόμιμους ελεγκτές  και στα ελεγκτικά γραφεία, την εντιμότητα που πρέπει να διέπει 

τους ελεγκτές, τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της επαγγελματικής 

τους αδείας. Επιπροσθέτως, ορίζονται τα ελάχιστα προσόντα τα οποία πρέπει να κατέχει 
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ένας πιστοποιημένος ελεγκτής, τις απαραίτητες επαγγελματικές εξετάσεις και τον έλεγχο 

των θεωρητικών γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής τους καθώς και θέματα που 

αφορούν την συνεχή εκπαίδευσή τους. Εισάγονται οι προϋποθέσεις εγγραφής των νόμιμων 

ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών και η υποχρέωση τους να εγγράφουν  καθώς και η 

συνεχής ενημέρωση των πληροφοριών που προσκομίζονται. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

υποχρεώσεις τους ως προς τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ο οποίος εισάγει τις 

έννοιες της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών που αποκτώνται κατά την διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας και του 

επαγγελματικού απορρήτου ενώ οριοθετούνται και οι αμοιβές των υποχρεωτικών ελέγχων. 

Μετέπειτα, ο νόμος επεξηγεί τα υποχρεωτικά πρότυπα ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται, 

αναλύεται η επιτακτικότατα των υποχρεωτικών ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων, 

και  οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να δομηθεί ένα αξιόπιστο  

σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Ο εν λόγω νόμος, στο επόμενο κεφάλαιο εισάγει το σύστημα 

πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικού ελέγχου  για την αντιμετώπιση  τυχόν αποκλίσεων 

από τους προβλεπόμενους κανόνες. Έπειτα αναλύονται θέματα δημόσιας εποπτείας και 

ζητήματα του προκύπτουν λόγω συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των 

αντιστοίχων εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών. Τέλος,  καθίστανται υποχρεωτικοί οι 

έλεγχοι των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, ορίζεται η επιτροπή διαφάνειας και 

διευθετούνται ζητήματα σχετικά με διεθνείς ελέγχους όπως η έκδοση άσκησης 

επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών και οι σχέσεις συνεργασίας  με τις αρμόδιες αρχές 

τρίτων χωρών. 

 

3.2.3   Ν. 3746/2009  

 

Με τον εν λόγω νόμο16 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.Δ400/1970 (ΦΕΚ10 Α)  

και εισάγονται βελτιώσεις για την εποπτεία και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 

σχετικά με τις αντασφαλίσεις. «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να ασκούν 

αντασφαλιστικές δραστηριότητες (αναλήψεις) μόνο στους κλάδους για τους οποίους 

διαθέτουν διοικητική άδεια. Σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που ασκούν αντασφάλιση 

κλάδου για τον οποίον δεν έχουν διοικητική άδεια άσκησης πρωτασφάλισης ή εν γένει δεν 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των αναφερομένων στο παρόν διάταγμα, η Επιτροπή 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), δύναται, πέραν της επιβολής διοικητικών 
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κυρώσεων, να τους απαγορεύσει την άσκηση αντασφάλισης στην Ελλάδα και σε όλο το 

έδαφος της Κοινότητας και να τους ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας τους ως 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων.» 

 

3.2.4    Ν. 3862/2010 

 

  Με αυτό τον νόμο17 εισάγεται η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ετήσιοι και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί 

των ιδρυμάτων αυτών ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.  Για λόγους 

εποπτείας, τα ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να παρέχουν χωριστές λογιστικές 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους.  Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη 

διαπίστωση της συνεχούς τήρησης της εποπτείας πρέπει να είναι επαρκείς και 

προσαρμοσμένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύματα πληρωμών. Κατά 

την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει: 

α) να απαιτεί από το ίδρυμα πληρωμών να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία, β) να 

πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυμα πληρωμών, γ) να εκδίδει συστάσεις, οδηγίες 

και εφόσον ενδείκνυται, δεσμευτικές διοικητικές πράξεις και  δ) να αναστέλλει ή να 

ανακαλεί την άδεια στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις βάση του ν. 3601/2007. 

Μπορεί επίσης να λαμβάνει μέτρα κατά των ιδρυμάτων πληρωμών ή των υπεύθυνων 

διευθυνόντων τους, αν διαπιστωθεί παράβαση νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

διατάξεων σχετικών με τον έλεγχο ή την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σχετικά με τις 

υπηρεσίες πληρωμών. Σκοπός των μέτρων ή των διαφόρων κυρώσεων είναι να παύσουν οι 

παραβάσεις ή να εκλείψουν οι αιτίες τους. Επιπροσθέτως. πρέπει να λαμβάνει  μέτρα για να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για τις υπηρεσίες πληρωμών, ιδίως όταν οι 

εκτός των υπηρεσιών πληρωμών δραστηριότητες του ιδρύματος πληρωμών βλάπτουν ή 

υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν την οικονομική του ευρωστία.  

 Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

καθώς και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν για λογαριασμό της, υποχρεούνται να τηρούν 

το επαγγελματικό απόρρητο.  Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές 

των διαφόρων κρατών–μελών και, εφόσον χρειάζεται, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
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Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών - μελών και άλλες σχετικές 

αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εθνικής νομοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους ακόλουθους φορείς: 

α) τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών–μελών που έχουν αναλάβει την αδειοδότηση και την 

εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών, β) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των κρατών - μελών, υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικών και 

εποπτικών αρχών, γ) άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει των Οδηγιών 2007/64, 

95/46/ΕΚ και 2005/60/ΕΚ ή βάσει άλλων διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφαρμοστέων στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι διατάξεις περί 

προστασίας των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 

 

3.2.5   Ν.4002/2011 

 Με τον Ν.4002/2011 εισάγεται μια τροποποίηση των διατάξεων του  ν. 

3862/2010 που αφορά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος 

ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με την πρόθεση 

ενός ιδρύματος πληρωμών με έδρα σε κράτος  μέλος της Ε.Ε. να παρέχει υπηρεσίες 

πληρωμών μέσω αντιπροσώπου ή μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα και εφόσον σε 

συνδυασμό με την  πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, 

διαπράττεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του υποκαταστήματος 

ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους 

καταγωγής.  Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο 

και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή 

οργανωτική διάρθρωση με διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές 

διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή 

ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των 

κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές 
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αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση 

των κινδύνων. 

3.2.6   Ν.4021/2011 

 

Με τον νόμο Ν.4021/2011 εισάγονται ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα καθώς και 

το  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ ταυτοχρόνως 

αναφέρονται και διάφορες τροποποιήσεις των υπαρχόντων νόμων επί της εποπτείας και του 

ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, η ρύθμιση θεμάτων 

χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα όπως, η ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της 

δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/110/ΕΚ). 

Με τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις του ν. 3601/2007καταργούνται οι  

διατάξεις περί της απαγόρευσης έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από πρόσωπα ή 

επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. καθώς και όλες οι ειδικές ρυθμίσεις 

για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

 

Με τον νόμο αυτό προστίθενται στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος τα  εξής: 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την άσκηση των καθηκόντων, λαμβάνει σημαντικά υπόψη 

της, τις πιθανές επιπτώσεις των αποφάσεών της στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος όλων των άλλων εμπλεκόμενων κρατών - μελών, κυρίως δε, σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης. Για το σκοπό αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος: α) συμμετέχει στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και  β) ακολουθεί τις κατευθυντήριες 

γραμμές, συστάσεις, πρότυπα και άλλα μέτρα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή 

Τραπεζική Αρχή, αιτιολογώντας τυχόν μη υιοθέτησή τους. 

 Η αρμόδια αυτή αρχή επιτελεί συντονιστικό ρόλο για την εποπτεία σε ενοποιημένη 

βάση η οποία αναφέρεται στην άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση επί των 

«μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  Η Τράπεζα 

της Ελλάδος υποχρεούται να συντονίζει τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση στις 

εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών των σχετικών και ουσιωδών για 

την άσκηση της εποπτείας πληροφοριών. Επίσης οφείλει να προγραμματίζει και να 

συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε περίοδο ομαλής λειτουργίας (going  concern) 

και να προγραμματίζει και να συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις 
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εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και, εφόσον παραστεί ανάγκη, με τις κεντρικές τράπεζες, 

κατά το στάδιο προετοιμασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, καθώς και 

κατά τη διάρκεια αυτών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που σημειώνονται 

αρνητικές εξελίξεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

των παραγώγων τους, χρησιμοποιώντας  προκαθορισμένους διαύλους επικοινωνίας για τη 

διευκόλυνση της διαχείρισης κρίσεων. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με την ειδοποίηση 

αρμοδίων αρχών σε περίπτωση κρίσης. 

 Επιπροσθέτως με το νόμο αυτό, τροποποιείται και συμπληρώνεται το καταστατικό 

της ΤτΕ καθώς και οι  ν. 3863/2010 & 3867/2010. Έτσι προκύπτει ότι η ΤτΕ ασκεί την 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Διευκρινίζεται πώς όταν ένα εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικό πρόσωπο 

έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα μπορεί 

κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αμοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. 

Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου αξίωση 

απόδοσης των όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η οποία  αξίωση ικανοποιείται πριν από 

κάθε άλλη αξίωση από το προϊόν της εκκαθάρισης. 

 Τέλος παρατίθενται  οι τροποποιήσεις της σύμβασης - πλαισίου του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας  (ΕΤΧΣ). Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται 

μέσω συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εκάστοτε 

πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών  μετοχών. Η τιμή διάθεσης των μετοχών 

αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτή διαμορφώνεται 

χωρίς τη στήριξη ή ακόμη και τη δυνατότητα στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο, το 

Ταμείο, την ΤτΕ ή τυχόν πράξης του Ευρωσυστήματος. Το ΕΤΧΣ λαμβάνει υπόψη και 

τυχόν πιθανές απομειώσεις της αξίας λόγω ευρημάτων ειδικού ελέγχου (due diligence) που 

διενεργείται κατόπιν εντολής του Ταμείου ή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από το μέσο όρο των εκτιμήσεων δύο ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιρειών, 

οι οποίες  διενεργούνται με κοινά αποδεκτές μεθόδους. Τα ελεγκτικά γραφεία αυτά 

ορίζονται από το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόκλισης των 

μέσων τιμών των δύο εκτιμήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 

η αξία καθορίζεται οριστικά από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αρχικές εκτιμήσεις. Οι αναθέσεις στις ελεγκτικές 

εταιρείες προβλέπουν καταληκτικές προθεσμίες για την εκπόνηση των αξιολογήσεών τους, 
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οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του υποβληθέντος 

επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να 

αντλήσει κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, το Ταμείο μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει 

κεφαλαιακή ενίσχυση σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των τιμών που 

ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου υπό όρους που μειώνουν στον ελάχιστο τους κινδύνους αρνητικών εξελίξεων και 

κατά συνέπεια την επιβάρυνση του Δημοσίου. Το Ταμείο διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα που λαμβάνουν τη συνδρομή του, παίρνουν μέτρα για αναδιάρθρωση, τη 

συγχώνευση, εξαγορά ή μεταβίβαση των δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την κεφαλαιοποίηση. 

 

3.3   ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Βασιλεία ΙΙ) 

Με τις ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 

2655/19.03.2012,2645/011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010  και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009 

ολοκληρώνεται, βάση των οδηγιών του ν.3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο 

των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά με την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΑΕΠΕΥ18. Το εν λόγω 

εποπτικό πλαίσιο, γνωστό και ως Βασιλεία II, καθιέρωσε τους ακόλουθους τρεις 

θεμελιώδεις άξονες εποπτείας19 («Πυλώνες»): 

• Τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων 

που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των 

δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό 

κίνδυνο (Πυλώνας 1). 

• Τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία καταρχάς τα ίδια τα πιστωτικά 

ιδρύματα και κατ' ακολουθία η εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) αξιολογούν την 

επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος χωριστά, σε σχέση με τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους αυτό 

εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, πέραν από εκείνους που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1 

(Πυλώνας 2). 

                                                           
18 Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
19 www.bankofgreece.gr 
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• Τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της 

πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης 

τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, της κεφαλαιακής και οργανωτικής 

επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας έτσι κίνητρο για την βελτίωσή τους, όσο 

και των μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές (Πυλώνας 3).  

 

3.3.1  ΠΔ/ΤΕ 2630/2010:   «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»  

Με την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010:    (i) κωδικοποιούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις που 

ισχύουν και αφορούν στην εποπτική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, στη 

δυνατότητα μερικής ενοποίηση επιμέρους θυγατρικών των πιστωτικών ιδρυμάτων και στην 

επαναγορά υβριδικών τίτλων, και   (ii) ορίζονται τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και ειδικότερα καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις, με βάση τα κριτήρια της 

μονιμότητας, της ευελιξίας στην αναστολή καταβολής πληρωμών τόκων/μερισμάτων και 

της απορρόφησης ζημιών, καθώς και νέα όρια για την αναγνώριση των υβριδικών τίτλων 

στα Βασικά ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ καθορίζονται 

ταυτοχρόνως οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των συνεταιριστικών μερίδων στα 

Βασικά ίδια Κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή του 

πιστωτικού συνεταιρισμού.   

3.3.2   ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007:   «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση»  

Με την Πράξη αυτή καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

τον πιστωτικό κίνδυνο με την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardised  Approach), που 

είναι η απλούστερη μέθοδος από τις νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Με την προσέγγιση 

αυτή βελτιώνεται το προηγούμενο πλαίσιο με την καθιέρωση αναλογικότερης σύνδεσης των 

ιδίων κεφαλαίων προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, καθώς διευρύνεται η κλίμακα των 

προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται κάθε κατηγορία 

χρηματοδότησης ή άλλου ανοίγματος της τράπεζας. Επίσης λαμβάνονται υπόψη παράμετροι 

όπως η πιστοληπτική διαβάθμιση του πιστούχου από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς 
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Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), η διασπορά των κινδύνων που 

επιτρέπει τη μείωση από 100% σε 75% του συντελεστή στάθμισης για τον κίνδυνο των 

μέχρι ποσού 1 εκατ. ευρώ πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα ή  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

η εξασφάλιση από κατοικίες που επιτρέπει τη μείωση του συντελεστή στάθμισης των 

δανείων από 50% σε 35%, ενώ, αντιθέτως, η εμφάνιση καθυστέρησης αποπληρωμής άνω 

των 90 ημερών οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή κ.λπ. Τέλος, αναγνωρίζονται και άλλα 

είδη εξασφαλίσεων, καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 

όπως τα πιστωτικά παράγωγα. 

 

3.3.3   ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007:  «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων»  

 

Με την Πράξη αυτή θεσπίζεται η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Ratings 

Based Approach), η οποία εισάγει μια νέα μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων με βάση τους παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης 

υποχρέωσης του πιστούχου (Probability of Default) και η ζημία του πιστωτικού ιδρύματος 

σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default), επιτρέποντας για πρώτη φορά στα πιστωτικά 

ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης και υποδείγματα για 

την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών. Η χρησιμοποίηση της προσέγγισης αυτής και της πιο 

εξελιγμένης εκδοχής της (Advanced IRB) προϋποθέτει την έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος ή της εποπτικής αρχής της χώρας-έδρας της μητρικής, εφόσον πρόκειται για 

θυγατρική τράπεζα με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από διαβούλευση στην οποία 

συμμετέχει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Η έγκριση παρέχεται εφόσον διαπιστωθεί ότι 

ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις όσον αφορά την επάρκεια των εσωτερικών 

συστημάτων που η τράπεζα έχει αναπτύξει για τη διαβάθμιση των πιστούχων και των 

πιστοδοτήσεων, την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου, την επικύρωση των 

σχετικών αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους στη λήψη των αποφάσεων για τη 

χορήγηση και την τιμολόγηση των δανείων. 
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3.3.4   ΠΔ/ΤΕ 2590/20.8.2007:  «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο. » 

 Η καθιέρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο αποτελεί μια 

σημαντική καινοτομία. Η έννοια του κινδύνου αφορά στις ενδεχόμενες ζημίες  και απώλειες 

που μπορεί να προκληθούν από ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων, καλύπτοντας 

και τον νομικό κίνδυνο. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στις τράπεζες να επιλέγουν 

μεταξύ τυποποιημένων και εξελιγμένων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και για τον κίνδυνο αυτό. 

 

3.3.5   ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011:  «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς» 

 Η ΠΔ/ΤΕ 2646/2011 εισάγει τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ. Οι κύριες 

αλλαγές αφορούν τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 

• η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υπολογίζουν επιπλέον 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς κάτω από 

ακραίες συνθήκες (stressedVaR) 

• η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να υπολογίζουν επιπλέον 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής 

αξιοπιστίας (incremental default and migrationrisk) του εκδότη χρεωστικών τίτλων 

και μετοχών 

• η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διενεργούν, υποθετικό εκ των 

υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο (hypothetical backtesting) για την αξιολόγηση των 

εσωτερικών υποδειγμάτων δυνητικής ζημιάς 

• η αύξηση του συντελεστής στάθμισης από 4% σε 8% για τον ειδικό κίνδυνο, 

για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης από μετοχές με βάση την 

τυποποιημένη μέθοδο 

• η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καθιερώσουν διαδικασίες με τις 

οποίες θα προσαρμόζουν την τρέχουσα αξία των στοιχείων τους, τα οποία δεν είναι 

άμεσα ρευστοποιήσιμα. 
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3.3.6   ΠΔ/ΤΕ 2655/19.03.2012:  «Τεχνικά Κριτήρια σχετικά με τη 

διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής 

φύσεως πληροφοριών.» 

 

 Με τη ΠΔ/ΤΕ 2655/19.3.2012 κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ΠΔ/ΤΕ 

2592/20.8.2007 και ΠΔ/ΤΕ 2632/29.10.2010. Η Πράξη αυτή καθορίζει τα γενικά κριτήρια 

και τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, πληροφοριών που 

αφορούν:   α) τις επιχειρήσεις του ομίλου του πιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς εποπτείας 

αλλά και για λογιστικούς σκοπούς,  β) τα ίδια κεφάλαια και τον τρόπο υπολογισμού της 

κεφαλαιακής του επάρκειας, και  γ) την έκθεσή του σε κάθε κατηγορία κινδύνου, 

περιλαμβανομένων των στρατηγικών στόχων, των μεθόδων αξιολόγησης και των τεχνικών 

μείωσης των κινδύνων αυτών και τέλος  δ) τις αποδοχές του προσωπικού. Επίσης, 

καθορίζονται η συχνότητα, ο τρόπος και τα μέσα δημοσιοποίησης και επαλήθευσης των 

πληροφοριών. Οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται, κατά κανόνα, τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο στον ιστοχώρο του πιστωτικού ιδρύματος.  

 

3.3.7   ΠΔ/ΤΕ 2645/2011:  «Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων 

για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» 

 

 Με την ΠΔ/ΤΕ 2645/12.08.2011κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

ανοιγμάτων τους σε τιτλοποιήσεις (securitisation), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 

πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. 

Ειδικότερα εισάγεται ο ορισμός της «επανατιτλοποίησης» και της «θέσης σε 

επανατιτλοποίηση»,  προστίθενται συντελεστές στάθμισης για θέσεις σε 

επανατιτλοποιήσεις, εξειδικεύεται η εφαρμογή της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος 

στις θέσεις σε επανατιτλοποίηση.   
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3.3.8   ΠΔ/ΤΕ 2594/20.8.2007:  «Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου» και η 

τροποποιητική αυτής, ΠΔ/ΤΕ 2634/29.10.2010 

 Παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων εξελιγμένων 

μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας των ανοιγμάτων από συναλλαγές τύπου πώλησης 

και επαναγοράς (REPOS) και από συμβάσεις παραγώγων, προκειμένου να υπολογιστούν οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός αφορά 

τη ζημία που θα προκύψει για το πιστωτικό ίδρυμα εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Λαμβάνονται υπόψη και οι πιθανές διακυμάνσεις των 

τιμών αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορά η συναλλαγή. 

 

3.3.9   ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007:  «Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να 

διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου 

(ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής 

Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος» 

 Με την Πράξη αυτή θεσπίζονται  ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια υπολογισμού της 

κεφαλαιακής επάρκειας κάθε πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. 

Επίσης, η έννοια των «εσωτερικών κεφαλαίων», η οποία είναι ευρύτερη εκείνης των 

«εποπτικών» που υπολογίζονται με τις μεθόδους του Πυλώνα 1, αφορά τα κεφάλαια που το 

πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και 

κατανομής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχει αναλάβει ή στους οποίους 

ενδέχεται να εκτεθεί. Ως τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται  αυτοί που δεν καλύπτονται ή δεν 

αντιμετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο 

κίνδυνος στρατηγικής, ο κίνδυνος φήμης αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από 

το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διαδικασία αξιολόγησης από την 

Τράπεζα της Ελλάδος της συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς τις εποπτικές του 

υποχρεώσεις θα αποτελεί αντικείμενο διαλόγου με το πιστωτικό ίδρυμα. Στόχος του 

διαλόγου είναι η αμοιβαία κατανόηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών και η 

έγκαιρη αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος 

μπορεί να λαμβάνει τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ν. 3601/2007, μεταξύ των 

οποίων και η επιβολή πρόσθετων προβλέψεων ή, εφόσον κρίνει ότι με τα σχετικά 
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διορθωτικά μέτρα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι, να επιβάλλει πρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τα επιμέρους θέματα της σχετικής διαδικασίας, η οποία θα 

εφαρμόζεται ως προς το εύρος και τη συχνότητα με βάση την αρχή της αναλογικότητας, θα 

εξειδικευθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος με τα 

πιστωτικά ιδρύματα. 

 

3.3.10   ΠΔ/ΤΕ 2635/29.10.2010:  «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων». 

 Με την Πράξη αυτή προσαρμόζονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι 

ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Οι 

κυριότερες προσαρμογές αφορούν: 

α) την αναγνώριση εξασφαλίσεων που μειώνουν το ύψος των μεγάλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων, κατ αντιστοιχία με τα καθοριζόμενα στις προαναφερόμενες Πράξεις Διοικητή 

τις σχετικές με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Αγοράς,  

β) τον καθορισμό χωριστού ορίου για το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της 

τράπεζας έναντι των σημαντικών μετόχων της και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων 

και επιχειρήσεων  

  

3.3.11   ΠΔ/ΤΕ 2620/28.8.2009:  Κωδικοποίηση 2598/02.11.2007 Πλαίσιο 

εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από Π.Ι. coveredbonds .  

 

 Με την Πράξη αυτή συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι 

διατάξεις που αφορούν στο πλαίσιο εποπτείας των καλυμμένων ομολογιών οι οποίες 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα.  Οι καλυμμένες ομολογίες (covered  bonds) είναι 

ομολογιακοί τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν στους επενδυτές μία πρόσθετη εξασφάλιση επί ενός 

σαφώς διαχωρισμένου, από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, 

χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας απαιτήσεων. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, το οποίο 

αποτελεί το κάλυμμα της έκδοσης, απαρτίζεται κυρίως από ενυπόθηκα δάνεια και κρατικά 

ομόλογα.  Ειδικότερα:  
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α. Αναγνωρίζεται εποπτικά νέο σχήμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών σύμφωνα με το 

οποίο παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών από πιστωτικά ιδρύματα με 

εγγυητή εταιρία ειδικού σκοπού στην οποία έχει μεταβιβασθεί το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας 

και η οποία ευθύνεται απεριόριστα, άνευ όρων και αυτοτελώς ως αυτοφειλέτης για το 

σύνολο των απαιτήσεων των ομολογιούχων και άλλων δανειστών οι απαιτήσεις των οποίων 

συνδέονται με την έκδοση καλυμμένων ομολογιών. 

β. Περιορίζονται τα αποδεκτά ως εξασφάλιση ανοίγματα μόνο σε δάνεια.  

γ. Καθορίζεται ότι τα δάνεια που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης δεν θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κατά τον υπολογισμό των ελέγχων 

επάρκειάς του.  

δ. Εξειδικεύονται οι έλεγχοι οι οποίοι θα διενεργούνται από τους ανεξάρτητους ελεγκτές 

κατά τους ετήσιους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα Πράξη για τις εκδόσεις 

καλυμμένων ομολογιών που θα πραγματοποιηθούν εφεξής.  

 

3.3.12   Διάφορες τροποποιήσεις των Πρόσθετων Πράξεων του Διοικητή 

της Τραπέζης Ελλάδος. 

 

 Ολοκληρώνοντας το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και τη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφέρονται περιγραφικά οι ΠΔ/ΤΕ οι οποίες 

τροποποιούν και διορθώνουν ή διευκρινίζουν στοιχεία των προαναφερθέντων Πράξεων και 

νόμων.  Έτσι λοιπόν: 

Η ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012 καθορίζει την πολιτική αποδοχών που εφαρμόζεται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα τροποποιώντας τις προγενέστερες ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και 

2592/20.8.2007. Η ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 αποτελεί τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 2577/2000 

που ορίζει το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης κ 

των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

καθώς και τις σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων. Στην ΠΔ/ΤΕ 

2577/13.10.2006  συμπληρώνεται η ΠΔ/ΤΕ 2577/2006,για το πλαίσιο αρχών λειτουργίας 

και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης κ των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κ σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών 

στελεχών. Με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 εισάγεται το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και 
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κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών 

τους οργάνων. Επίσης ορίζεται η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε 

τρίτους (outsourcing) καθώς και οι αρχές  ασφαλούς και αποτελεσματικής Λειτουργίας 

Συστημάτων πληροφορικής στα πλαίσια της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Επιπροσθέτως, οριοθετείται το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης 

αξιολόγησης από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές και οι κανόνες για τον εντοπισμό 

ύποπτων συναλλαγών, ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην ίδια πράξη γίνεται ο καθορισμός των κριτηρίων που 

πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου(ΔΑΕΕΚ) 

των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την 

Τράπεζα της Ελλάδος ενώ ορίζονται επίσης κανόνες σχετικοί με θέματα Σύγκρουσης 

συμφερόντων και Κανόνες «Προσωπικών Συναλλαγών» στο πλαίσιο παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών. Στην ΠΔ/ΤΕ 2661/3.7.2012συνοψίζονται οι διάφορες τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 

2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010, 

2635/29.10.2010 και 2646/9.9.2011. Αντίστοιχα λειτουργεί και η ΠΔ/ΤΕ 2652/29.02.2012 

με την τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 

281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009. Η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.01.2012 καθορίζει τα στοιχεία και 

τις πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός 

προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα ενώ παρόμοιο ρόλο έχει η 

ΠΔ/ΤΕ 2640/18.1.2011με την οποία όμως καθορίζονται και τα πρόσωπα που έχουν ειδική 

σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα.  Με την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010τροποποιούνται οιδιατάξεις 

της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, σχετικά με την μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 

των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Η ΠΔ/ΤΕ 2631 

29.10.2010 τροποποιεί τις ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007,2589/20.8.2007 και 2590/20.8.2007.Η 

ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 παρέχει τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) 

εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Η ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009αποτελεί κωδικοποίηση του 2598/02.11.2007 περί του Πλαισίου 

εποπτείας των καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από Π.Ι. coveredbonds. Η ΠΔ/ΤΕ 

2599/2.11.2007αποτελεί τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 2474/31.5.2007 για την κατάργηση του 

ανώτατου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του 
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Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η ΠΔ/ΤΕ 

2596/20.8.2007ορίζει θέματα για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος η ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 

ορίζει θέματα δημοσιοποίησης από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών 

σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη 

διαχείρισή τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Βασιλεία ΙΙΙ) 

 

Το κανονιστικό πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ» 20 και αποτελούν την πιο σημαντική, 

ίσως, αντίδραση της Επιτροπής της Βασιλείας  στην πρόσφατη κρίση. Με τις διατάξεις 

τους καθιερώνεται ένα νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, με 

αναθεώρηση του ισχύοντος συναφούς πλαισίου και στόχο την ενδυνάμωση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος διεθνώς, μέσω: 

-    αφενός μεν της ενίσχυσης της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε 

περιόδους έντασης, και 

- αφετέρου της αντιμετώπισης, μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, 

του συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Επισημαίνεται, ότι η Επιτροπή της Βασιλείας δρομολογεί και μια εκτενή τροποποίηση 

των διατάξεων του ισχύοντος διεθνούς κανονιστικού πλαισίου που αφορούν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των διεθνών τραπεζών για κάλυψη ειδικά έναντι των κινδύνων 

αγοράς.  

 

Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι μεγάλης 

σημασίας για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής 

ευημερίας. Αυτή η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος οδηγεί σε αύξηση των 

κινδύνων και στην εμφάνιση νέων, με αμφίβολες επιπτώσεις για τους συμμετέχοντες στις 

αγορές. Εντός αυτού του  περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, υπό την αιγίδα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προχωράει στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

                                                           
20 ΓΚΟΡΤΣΟΣ Χ., Βασιλεία  ΙΙΙ, www.hba.gr 
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καταστάσεων. Ο σχεδιασμός αυτών των δυσμενών σεναρίων, αποτελούν υποθετικές 

καταστάσεις που δεν απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση ή πιθανές άμεσες 

κεφαλαιακές ανάγκες. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για λόγους προληπτικούς ενώ τα  

σενάρια αυτά αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση του πιστωτικού 

συστήματος και την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Προσφάτως έχει μπει σε εφαρμογή η Ενιαία Ευρωπαϊκή Εποπτεία, που έχει σαν σκοπό να 

οδηγήσει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο στην εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, όπου η 

πλήρης εφαρμογή της θα λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου του 2019.  

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν το εργαλείο της λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αφού μέσω αυτών διακινούνται και διοχετεύονται στους 

τελικούς χρήστες τα πλεονάζοντα κεφάλαια της οικονομίας. Ο ρόλος των 

χρηματοπιστωτικών αγορών έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός, αφού σε αυτές 

τιμολογούνται βάσει των κανόνων προσφοράς και ζήτησης, τα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μέσω της τιμολόγησης αυτής διαμορφώνεται το ύψος και η τιμή των 

θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας.  

Αν και η αύξηση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τους 

επενδυτές και η σταθερότητα του συστήματος μπορούν να επιφέρουν οφέλη στις τιμές των 

τραπεζικών μετοχών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής: 

- Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ θα επιφέρει μια μείωση στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων.  

- Η μείωση στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα συμβεί καθώς τα πιστωτικά 

ιδρύματα για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαίων δεν θα προβαίνουν σε διανομή 

κερδών προς τους μετόχους τους. 

-  Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων με αρνητικό 

αντίκτυπο στον πραγματικό τομέα της οικονομίας και την ανάπτυξη. 

- Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, θα αυξήσει το κόστος των τραπεζών 

και ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα κύμα μετατόπισης των δραστηριοτήτων σε χώρες με 

χαμηλό ρυθμιστικό εποπτικό πλαίσιο. 

Όσον αφορά τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, εάν και έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα 

από τη συνδυαστική επίδραση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, των 

αρνητικών οικονομικών συνθηκών στα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών και στην 

καταθετική του βάση, έχει προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση των 

κεφαλαίων του. Οι ελληνικές τράπεζες θωράκισαν τα κεφάλαια τους και έχουν κάνει ένα 

αποφασιστικό βήμα για να ανταπεξέλθουν στους κανόνες του νέου κανονιστικού 
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πλαισίου. Εν κατακλείδι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η αποτίμηση των τραπεζών  θα 

κριθεί από τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίων που θα χρειαστούν προκειμένου να 

πετύχουν σε πρώτη φάση τους κεφαλαιακούς στόχους της Βασιλείας ΙΙΙ αλλά και τα 

κεφάλαια που θα χρειαστούν για να μοιράσουν στην πραγματική οικονομία για την 

ανάπτυξη.  

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ. 

Σύμφωνα με τα αναφερθέντα η εφαρμογή των κανονισμών αυτών προτείνεται από την 

Επιτροπή να γίνει σταδιακά, έχοντας ξεκινήσει ήδη από το 2013 και σε βάθος εξαετίας, 

ενώ ορισμένες από αυτές θα αποτελέσουν κατά πάσα βεβαιότητα, κατά τη διάρκεια των 

μεταβατικών περιόδων εποπτικής παρακολούθησης που καθιερώθηκαν, αντικείμενο 

τροποποίησης
21. Αυτό οδηγεί σε δύο συμπεράσματα, ένα θετικό και ένα αρνητικό: 

(α)  Το γεγονός ότι οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται αμέσως είναι απόρροια του ότι 

η εφαρμογή τους  θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών, λόγω του 

κόστους εφαρμογής. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις τους θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ η 

εφαρμογή των διατάξεων για τους συντελεστές ρευστότητας θα οδηγήσει σε 

αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Έτσι, η ύπαρξη επαρκούς χρόνου 

προσαρμογής ήταν αναγκαία. 

(β)  Αντίθετα, το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα τροποποιηθούν δημιουργεί ένα περιβάλλον ασάφειας. Αυτό ενδέχεται να 

οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των κανόνων, πόσο μάλλον αφού η υιοθέτηση 

θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια εθνικών αρχών.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ. 

 Τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών στο νέο περιβάλλον θα περιοριστούν 

αισθητά, όπως και οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων τους όποια και αν είναι η 

δυνατότητα μετακύλησης του κόστους στους αποδέκτες των υπηρεσιών καθώς και όποια 

και αν είναι τα περιθώρια για περικοπή λειτουργικού κόστους. H παρατήρηση αυτή ισχύει 

κατά κύριο λόγο, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η «Βασιλεία ΙΙΙ» δεν είναι παρά μόνον 

μία από τις «δέσμες» μέτρων παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών. Αυτό είναι όμως  

το τίμημα της ανάγκης θωράκισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, 

                                                           
21 Ανδρουτσοπούλου Γ., (2012) "Το ρυθμιστικό πλαίσιο της βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην 

οικονομική ανάπτυξη", Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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διεθνώς, απέναντι στο ενδεχόμενο εκδήλωσης μιας νέας σημαντικής χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, όπως η πρόσφατη.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, όμως, ελλοχεύουν τουλάχιστον οι παρακάτω  κίνδυνοι: 

(α)  Η εφαρμογή των νέων κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της 

προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες με αρνητικές επιπτώσεις στον 

πραγματικό τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρξουν ακριβείς 

και αξιόπιστες εκτιμήσεις αναφορικά με την αναμενόμενη επίδραση των 

προαναφερθέντων παραγόντων στη δανειοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών, τόσο σε 

περιόδους οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε περιόδους ύφεσης. 

(β)  Επιπλέον, δεδομένου ότι στο σύνολό του το τραπεζικό σύστημα θα κληθεί να 

αντλήσει από τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων, κυρίως με την έκδοση κοινών 

μετοχών. Η αναμενόμενη μείωση των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών θα 

τις φέρει σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων της 

οικονομίας. 

(γ) Τέλος, η ανάγκη περιορισμού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες η 

εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσει:  

• σε ένα νέο κύκλο «ρυθμιστικού αρμπιτράζ», κυρίως με τη μετατόπιση 

δραστηριοτήτων σε τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία θα 

συνεχίσουν να μην τελούν υπό ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία (το καλούμενο 

“shadow banking system”, το οποίο, συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση της 

κρίσης), και 

• σε χρηματοπιστωτικές καινοτομίες που ενδέχεται να εκθέσουν τράπεζες σε 

κινδύνους που δεν  είναι εμφανείς σήμερα.  

 

Αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των εποπτικών 

αρχών,  ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα 

καθώς και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη προσαρμογή του 

ρυθμιστικού πλαισίου. 
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3.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 

 

Η αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όπως και η 

διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, δεν αποβλέπει μόνο 

στην αποφυγή χρηματοοικονομικών προβλημάτων και ατασθαλιών, αλλά και στη 

γενικότερη βελτίωση της καθημερινής και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζει την ποιότητα 

των σχέσεων με τους συναλλασσόμενους, τους μετόχους, τους επενδυτές, αλλά και την 

επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές και τον βαθμό ανταπόκρισης προς τις επιταγές της 

νομοθεσίας. Με τις νέες διατάξεις που προαναφέρθηκαν, καθιερώνεται ένα νέο διεθνές 

κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, με αναθεώρηση του ισχύοντος συναφούς 

πλαισίου και με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος 

διεθνώς. .   

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και 

ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες, για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε 

διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που 

θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους 

οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο). Οι 

εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική εσωτερική 

επανεξέταση και αξιολόγηση από τα πιστωτικά ιδρύματα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

παραμένουν πλήρεις. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η αποτίμηση των τραπεζών  θα κριθεί 

από τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίων που θα χρειαστούν προκειμένου να πετύχουν σε 

πρώτη φάση τους κεφαλαιακούς στόχους της Βασιλείας ΙΙΙ αλλά και τα κεφάλαια που θα 

χρειαστούν για να μοιράσουν στην πραγματική οικονομία για την ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ:  

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. 

 

 

4.1  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΩΝ 

 

  Ο Τραπεζικός έλεγχος σε κάθε κατάστημα τράπεζας διεξάγεται από τους 

υπαλλήλους και τα στελέχη του. Ο διαχωρισμός των λειτουργιών και η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του Καταστήματος γίνεται με τρόπο τέτοιο που να 

εξυπηρετεί τον εσωτερικό έλεγχο. Η κατανομή αρμοδιοτήτων αποτελεί την πρώτη βάση 

οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι 

χορηγήσεων, ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι καταθέσεων, πάνω από όλους  οι 

υποδιευθυντές και τέλος ο διευθυντής του εκάστοτε καταστήματος αποτελούν μια αλυσίδα 

στην οποία το κατώτερο σε βαθμίδα στέλεχος ελέγχεται από το ανώτερο και όλοι του 

δρουν μέσα σε ορισμένα όρια και κανόνες που τίθενται από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Η 

υπογραφή καθενός από αυτούς στα δικαιολογητικά και παραστατικά της τράπεζας  

υποδεικνύει την έγκριση της πράξης και τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου. Οι 

αρμοδιότητες  του προσωπικού πρέπει να είναι καθορισμένες και  σχεδιασμένες με τρόπο 

τέτοιο που να εφαρμόζεται απόλυτα η αρχή του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τη οποία 

καμία διαχειριστική πράξη και λογιστική καταχώριση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται 

από ένα και μόνο υπάλληλο. Η εργασία καθενός θα πρέπει να συμπληρωματική 

τουλάχιστον ενός άλλου υπαλλήλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο υπάλληλο 

(εσωτερικό ελεγκτή ή προϊστάμενο). Επίσης, δε θα πρέπει να ανατίθενται στο ίδιο 

πρόσωπο ασυμβίβαστες εργασίες. Για παράδειγμα ο ταμίας απαγορεύεται να είναι 

λογιστής και αντίστροφα, ο διαχειριστής αξιών (χρεογράφων, γραμματίων κλπ.) 
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απαγορεύεται να τηρεί του σχετικούς λογαριασμούς καθώς και να εισπράττει ή να εξοφλεί 

τους τίτλους που διαχειρίζεται. 

Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών, καθώς και ο ιδιαίτερα υψηλός 

κίνδυνος σφαλμάτων, επιβεβαίωσαν τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Διενεργήθηκαν 

διάφορες  προσπάθειες για την εναρμόνιση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με την 

ανάγκη προστασίας του επενδυμένου κεφαλαίου και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς. Αρχικά, ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΠΕΕΥ)  όριζε ότι οι εταιρίες και τα πρόσωπα θα λαμβάνουν 

κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο και θα ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έτσι 

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

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής απαιτεί να 

εξασφαλίζονται και να διασφαλίζονται οι πράξεις που διενεργούνται από τα  όργανα της 

εταιρίας μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. Ο κώδικας 

περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά 

των εταιριών και των απασχολουμένων σε αυτές ή συνεργαζόμενων προσώπων σε θέματα 

ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, προστασίας των επενδυτών, ασφάλειας και 

διαφάνειας των συναλλαγών, αποτελεσματικής χρήσης  των οικονομικών πόρων και 

παροχής των κατάλληλων επενδυτικών συμβουλών. Επίσης αναφέρεται σε θέματα 

γνωστοποίησης των απαραίτητων επενδυτικών πληροφοριών, αποτροπής των οικονομικών 

συγκρούσεων ανάμεσα στην επενδυτική εταιρία και τους επενδυτές, εξασφάλισης ισότιμης 

μεταχείρισης μεταξύ επενδυτών και πελατών, εφαρμογής της τρέχουσας νομοθεσίας και 

τήρησης των χρηματιστηριακών αρχών δίχως αυτό  να περιορίζει την ευθύνη των εταιριών 

και των εμπλεκόμενων προσώπων για την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης. 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος συμπληρώνεται από τον έλεγχο που διενεργείται από μία 

ανεξάρτητη υπηρεσία της τράπεζας που ονομάζεται Επιθεώρηση. Έτσι ο εσωτερικός 

έλεγχος διακρίνεται σε: 

1. προληπτικό: που διεξάγεται κατά το χρόνο της συναλλαγής και γενικότερα της 

λογιστικής πράξης και στοχεύεις στην πρόληψη εκούσιων και ακουσίων 

σφαλμάτων και λαθών και 

2. κατασταλτικό: που διεξάγεται από την επιθεώρηση μετά τη διενέργεια των 

συναλλαγών  και λογιστικών πράξεων, ο οποίος στοχεύει στον εντοπισμό και 

αποκάλυψη των διαφόρων λαθών.  
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4.2  ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 

 

Οι παρακάτω βασικοί λόγοι καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία μιας ανεξάρτητης 

υπηρεσίας όπως αυτή της Επιθεώρησης που αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα του 

εσωτερικού ελέγχου μίας τράπεζας: 

� Η ιδιαιτερότητα  στη σύνθεση του ενεργητικού και παθητικού της τράπεζας. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν  στοιχειά αυξημένου πιστωτικού κινδύνου στο ενεργητικό 

και συγκεντρωμένα ξένα κεφάλαια στο παθητικό που απαιτούν σωστή διαχείριση. 

� Περιορισμένη δυνατότητα πρόβλεψης των κινδύνων με ακρίβεια, ενώ κατά βάση 

αναλαμβάνει υψηλού βαθμού κινδύνους λόγο αντικειμένου. 

� Δυσαναλογία στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με τα ξένα. 

� Χαμηλό περιθώριο κέρδους σε σχέση με το  σύνολο των απασχολούμενων 

κεφαλαίων. 

� Η έκταση των δραστηριοτήτων και οι πολύπλοκές και μεγάλες σε όγκο 

συναλλαγές. 

� Ευπάθεια λόγο εξωγενών παραγόντων. 

� Ανάγκη προστασίας της περιουσίας της Τράπεζας και των συμφερόντων των 

καταθετών και των μετόχων. 

� Αδυναμία της Διοίκησης να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες. 

� Ψυχολογική επίδραση που ασκεί ο έλεγχος στους  ελεγχόμενους. 

� Ανάγκη αξιολόγησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων της τράπεζας. 

� Ανάγκη ελέγχου της τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών του ιδρύματος. 

� Ανάγκη αξιόπιστης ενημέρωσης της διοίκησης. 

� Ανάγκη ευταξίας και ορθής διαχείρισης. 

� Η εμπορία χρήματος αποτελεί πάντα αντικείμενο πρόκλησης. 

� Υποχρέωση από τον Νόμο και από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
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4.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΩΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 

4.3.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει την ευθύνη 

για την καθιέρωση αλλά και την εποπτεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η 

επιτροπή ελέγχου  ( Audit Committee ) βοηθά το ΔΣ στην κατεύθυνση αυτή. Η επιτροπή 

αποτελείται  κυρίως από μέλη του ΔΣ που δεν διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, 

αλλά έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την απαραίτητη εμπειρία ώστε να βοηθούν το 

έργο των ανωτάτων στελεχών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στην επιτροπή 

απευθύνονται και έχουν πρόσβαση οι υπεύθυνοι του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι 

ορκωτοί ελεγκτές του ιδρύματος, δηλαδή η επιτροπή δρα ως ο ενδιάμεσος μεταξύ 

εκτελεστικής διοίκησης και μετόχων. Τέλος η επιτροπή εκπληρώνει τον σκοπό της με το 

να επισκοπεί, ελέγχει και να αξιολογεί λειτουργίες και δραστηριότητες  και παράλληλα 

παρέχοντας αναλύσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις στη διοίκηση με στόχο τη βελτίωση 

των λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.  

 

 

4.3.2  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ). 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης ( ΜΕΕ)  

που είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσιακές μονάδες , δηλ.  υπάγεται και ελέγχεται από το 

ΔΣ και έχει άμεση πρόσβαση στην επιτροπή ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικής 

επιθεώρησης είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις μονάδες του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος  που διαθέτουν εκτελεστική εξουσία, όπως επίσης και από τις υπηρεσίες που 

είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση και λογιστικοποίηση των συναλλαγών. Επίσης, 

διαθέτει πρόσβαση στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των μονάδων του ιδρύματος, 

και  επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και επαρκές στελεχιακό δυναμικό. Αποτελεί 

συνήθως ιδιαίτερη ανεξάρτητη Διεύθυνση παροχής διασφάλισης και συμβουλευτικού 

έργου μέσω του ελέγχου, που εξασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών και των 

κανονισμών ενώ σκοπό έχει να προσθέτει αξία στην επιχείρηση και να βελτιώνει τη 

λειτουργία της. Υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση της τράπεζας προς την οποία και 
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αναφέρεται. Ο έλεγχος βοηθά στην επίτευξη των στόχων συμβάλλοντας στη διαρκή 

αξιολόγηση της διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και των 

διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας μέτρα για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς. Ταυτόχρονα παρακολουθεί την υλοποίηση 

των διορθωτικών ενεργειών όπου και όποτε αυτές είναι απαραίτητες. Τα στελέχη της 

επιθεώρησης πρέπει να εξειδικεύονται στις επιμέρους τραπεζικές εργασίες ώστε ο 

έλεγχος να είναι αποτελεσματικός. Οι εργασίες που εκτελούν διέπονται από ειδικό 

κανονισμό  και αναφέρονται σε ένα πλήρη λογιστικό, διοικητικό, και διαχειριστικό 

έλεγχο της δραστηριότητας της τράπεζας.  

 

4.4 ΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 

4.4.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΑΔΑΚ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  (ΕΕΧ). 

Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

(ΑΕΔΑΚ) είναι η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των 

εταιριών, καθώς και των εμπλεκομένων προσώπων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

τους, ώστε αφενός να διαφυλάσσεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και αφετέρου  να 

υποστηρίζεται η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς  με γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών. 

Επίσης, ο Κώδικας εισήγαγε ορισμένες καινοτόμες λειτουργίες και κανονισμούς.  Ο 

κώδικας προβλέπει ότι οι εταιρίες αυτές ( ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ) οφείλουν να μεριμνούν για 

την οργάνωση και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την 

καθιέρωση εσωτερικού κανονισμού, η οποία περιλαμβάνει οργανόγραμμα και τις 

διαδικασίες λειτουργίας των τμημάτων της εταιρίας.  Αναλυτικότερα:  

� Ο εσωτερικός  κανονισμός περιγράφει με σαφήνεια  και πληρότητα τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε τμήματος και καθορίζει τις αρμοδιότητες των 

απασχολούμενων ατόμων, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία, 

καθώς και το εμπιστευτικό της πληροφόρησης. 

� Οι κανόνες λειτουργίας διασφαλίζουν ότι η συνομολόγηση και η επιβεβαίωση 

των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων πραγματοποιείται από 
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διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα  μεταβολής 

των όρων των συναλλαγών ή των διαχειριστικών πράξεων. 

� Οι εταιρίες οφείλουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση επαρκών τεχνικών και 

οικονομικών μέσων, επαρκούς μηχανογραφικού συστήματος,  αλλά και την 

εξασφάλιση ότι τα εμπλεκόμενα άτομα διαθέτουν πείρα, επαγγελματική 

κατάρτιση και ήθος ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν σε κάθε περίπτωση  τα 

καθήκοντα τους. 

� Οι εταιρίες οφείλουν  να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 

εξασφαλίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή να 

διαθέτουν επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζεται η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό  και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Ταυτοχρόνως ο κώδικας ορίζει ότι στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου προΐσταται ένας 

εσωτερικός ελεγκτής με ειδικά επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα και αυξημένη 

εμπειρία, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο  της εταιρίας και αναφέρεται 

σε αυτό. Ο εσωτερικός ελεγκτής διατηρεί πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία κατά την 

εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου. Επιπλέον, έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, σχετικά με την 

τήρηση του εσωτερικού κανονισμού και την εφαρμογή των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως επίσης να επιβλέπει την πορεία του ελεγκτικού έργου. 

 

4.4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

1. Ανεξαρτησία:   Η επιθεώρηση πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των 

ελεγχόμενων αντικειμένων και στα αρμόδια όργανα που τα διαχειρίζονται. επίσης η 

Επιθεώρηση πρέπει να υπάγεται  διοικητικά στο Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας και 

να αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο αυτού. 

2. Αντικειμενικότητα και αμεροληψία:  Η επιθεώρηση δε πρέπει να λαμβάνει μέρος σε 

διαδικασίες με εγκριτικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες τις οποίες ελέγχει και αξιολογεί 

πλην από τη συμμετοχή της στον καθορισμό κανόνων και ανάπτυξης συστημάτων 

ελέγχου. 
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3. Εξειδίκευση των ελεγκτών-επιθεωρητών:  Η επιθεώρηση πρέπει να στελεχώνεται από 

άτομα πλήρως καταρτισμένα έμπειρα, ικανά και εξειδικευμένα σε βασικά ομοειδή 

αντικείμενα. 

4. Έγκαιρη και επαρκείς πληροφόρηση:  Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσματα και οι 

αξιολογήσεις του ελέγχου πρέπει να γνωστοποιούνται και στην ελεγχόμενη μονάδα ώστε 

να προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες αντί να της υποδεικνύεται ο τρόπος 

δράσης της. 

5.  Αναλογία κόστους-οφέλους του ελέγχου:   Ο σχεδιασμός και η έκταση των ελέγχων θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στη φύση και το μέγεθος του κινδύνου καθώς και στο βαθμό 

που η τράπεζα είναι εκτεθειμένη στου σχετικούς κινδύνους. 

 

4.4.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

         Οι διάφορες Διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην ανεξαρτησία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να:  

� είναι Στέλεχος της εκάστοτε Τράπεζας, 

� διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και εμπειρία επί ελεγκτικών μεθόδων και 

των βέλτιστων διεθνών πρακτικών,  

� τοποθετείται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του μόνο από το Δ.Σ.,  

� λογοδοτεί στο Δ.Σ. της Τράπεζας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και διοικητικά 

απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εκάστοτε τράπεζας. 

        Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τις υπό έλεγχο δραστηριότητες 

και δεν εμπλέκεται στο σχεδιασμό τους. Ο Εσωτερικός Έλεγχος διεκπεραιώνει τις 

εργασίες του με ίδια πρωτοβουλία, σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της 

τράπεζας. 

 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο:  

- είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης χωρίς να έχει εκτελεστικές ή 

λειτουργικές αρμοδιότητες σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της 

Τράπεζας,  
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- τοποθετείται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του με αποφάσεις της 

Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιθεωρητή και εξελίσσεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι αμοιβές του ελεγκτικού 

προσωπικού δε πρέπει να συνδέονται με τα οικονομικά αποτελέσματα των 

επιχειρηματικών μονάδων η δραστηριότητα των οποίων υπόκειται σε 

εσωτερικό έλεγχο 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν άψογη επαγγελματική 

συμπεριφορά και αντικειμενικότητα κατά τη συλλογή, αξιολόγηση πληροφοριών τις 

οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του έργου τους. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, εφόσον λάβουν υπόψη τους όλα τα σχετικά δεδομένα, πρέπει να 

καταλήγουν σε αντικειμενικές εκτιμήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να 

επηρεάζονται από προσωπικά συμφέροντα ή συμφέροντα τρίτων. Οι ελεγκτές οφείλουν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική 

κατάσταση της Τράπεζας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού 

ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο και, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του  Καταστατικού, 

αναφέρονται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας Αρχή. 

 

4.4.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να 

διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τη συλλογή και 

κατανόηση των απαραίτητων πληροφοριών, την επεξεργασία και αξιολόγηση 

των ελεγκτικών τεκμηρίων και την αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητάς τους χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους, τεχνολογία και 

εργαλεία και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες 

ελεγκτικές πρακτικές.  

• Έχουν την ικανότητα, συλλογικά, να καλύψουν ελεγκτικά όλους τους 

τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Στις περιπτώσεις που γίνεται 

ανάθεση ελεγκτικού έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, ο Γενικός Επιθεωρητής 
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οφείλει να έχει επαρκή επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίσει τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας από τον εξωτερικό ελεγκτή στον Εσωτερικό Έλεγχο. 

• Επιδεικνύουν επιμέλεια στο έργο τους και εφαρμόζουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται από ένα συνετό και ικανό εσωτερικό ελεγκτή. Το έργο όσων 

διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς, εποπτεύεται από 

πιο έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές. 

• Έχουν πρόσβαση σε συνεχή εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στην αυξανόμενη τεχνική πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία 

των επιχειρησιακών διαδικασιών, λόγω της εισαγωγής νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

• Είναι υπεύθυνοι, σε ατομικό επίπεδο, για τη συμμόρφωσή τους με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA Standards) που αφορούν την 

αντικειμενικότητα, την επαγγελματική επάρκεια και τη δέουσα επαγγελματική 

επιμέλεια.  

• Να επιδεικνύει εχεμύθεια και να μην κοινολογεί πληροφορίες που 

απέκτησε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου του και να διατηρεί  υψηλό επίπεδο 

ήθους. 

• Να είναι σαφής, αντικειμενικός και αμερόληπτος κατά τη διατύπωση 

της  γνώμης του η οποία πρέπει να στηρίζεται σε γεγονότα πλήρως 

τεκμηριωμένα. 

• Να μην δέχεται δώρα και ή αμοιβές από υπαλλήλους, πελάτες ή τρίτους 

χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση της διοίκησης. 

 

        Ο Εσωτερικός Έλεγχος υποχρεούται να εφαρμόζει τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

(IIA Standards) και τον Κώδικα Δεοντολογίας (ΙΙΑ Code of Ethics). Επιπροσθέτως,  

εφαρμόζει ως ισχύουν, τις συμβουλευτικές οδηγίες επί των Διεθνών Προτύπων 

(IIA’sPractice Advisories), τις οδηγίες πρακτικών και θέσεων (IIA’s Practice Guides and 

Position Papers), τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές που έχουν 

εκδοθεί από παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εποπτικές αρχές, καθώς επίσης 

και τις κατευθυντήριες οδηγίες, πολιτικές, διαδικασίες και μεθοδολογίες εσωτερικού 

ελέγχου. 
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4.4.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ). 

 Το πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει, την εξέταση και αξιολόγηση 

της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, του 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της 

αποδοτικότητας με την οποία διεκπεραιώνονται οι επιμέρους εργασίες της Τράπεζας προς 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων και σκοπών του. Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής δραστηριότητες: 

• παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών και διαδικασιών τους, 

• αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο που συνδέεται με την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, 

• αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

• αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και έργων, 

• αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, με 

τις πολιτικές, διαδικασίες, τα πρότυπα και τις επιμέρους συμβάσεις, 

• αξιολόγηση των διαδικασιών και μηχανισμών διαφύλαξης των στοιχείων του 

ενεργητικού και επαλήθευση της ύπαρξης αυτών, 

• παρακολούθηση και αξιολόγηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων, 

• αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ελέγχου 

που εφαρμόζονται σε επίπεδο δικτύου καταστημάτων,  

• αξιολόγηση της επαρκούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της 

ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, 

• αξιολόγηση της ποιότητας των μηχανισμών ελέγχου και της συνεχούς ανάληψης 

πρωτοβουλιών για τη βελτίωσή τους, 

• αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης, 

της καθιέρωσης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και της παρακολούθησης της 

εφαρμογής των συμφωνηθέντων όρων, 

• αξιολόγηση των διαδικασιών για τη μέτρηση και παρακολούθηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας, 
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• αξιολόγηση των πολιτικών και διαδικασιών σχηματισμού προβλέψεων, 

• διενέργεια ειδικών ελέγχων και ερευνών για εσωτερική - εξωτερική απάτη, 

• διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών. 

 Οι δυνατότητες βελτίωσης που διαπιστώνονται ως αποτέλεσμα των ελέγχων, 

αναφορικά με το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των 

μηχανισμών ελέγχου θα αναφέρονται στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου μέσω 

σαφών και περιεκτικών προτάσεων. Επίσης, αναφορά προς την Επιτροπή Ελέγχου θα 

γίνεται, όταν κριθεί αναγκαίο, στις περιπτώσεις εκείνες που η ανάληψη κινδύνων χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής. Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρακολουθεί αν οι διορθωτικές ενέργειες 

που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διενεργηθέντων ελέγχων υλοποιούνται έγκαιρα από 

τα εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης και παρέχει σχετική ενημέρωση στην Επιτροπή 

Ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφαρμόζει τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA 

Standards) καθώς και τη μεθοδολογία ελέγχου του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών, πολιτικών και 

διαδικασιών που καλύπτει κατ’ ελάχιστον: 

 

• τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων για κάθε κατάστημα, 

• τον προγραμματισμό ελέγχων, με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης ελεγκτικής 

κάλυψης, 

• την κατάρτιση αποδοτικών προϋπολογισμών για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων ελέγχου, 

• την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων ελέγχου και των 

προϋπολογισμών, 

• τη διενέργεια ελεγκτικών, συμβουλευτικών ή άλλων συναφών έργων, την 

τεκμηρίωση των ευρημάτων, την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου και την 

κοινοποίησή τους προς τις ελεγχόμενες μονάδες, 

• την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

ελεγκτικών και μη ελεγκτικών  διαδικασιών, 

• την παρακολούθηση της υλοποίησης ενεργειών για την αντιμετώπιση των πάσης 

φύσεως αδυναμίας, που εντοπίζονται στο σύστημα εσωτερικών δικλείδων 

ασφαλείας από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, περιλαμβανομένων και των 

τυχόν παρεκκλίσεων από τις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών,  
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• την αρχειοθέτηση και την τήρηση των εγγράφων που υποστηρίζουν τους ελέγχους 

και την κατάλληλη προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 

• την ανάπτυξη ή επιλογή τυποποιημένων τεχνολογικών εργαλείων που υποβοηθούν 

το ελεγκτικό έργο. 

 

Το καταλλήλως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του έχει απεριόριστη πρόσβαση στα συστήματα, αρχεία, 

δεδομένα, φυσικά περιουσιακά στοιχεία ενώ ταυτοχρόνως συνεργάζεται με τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές, παρέχοντας την προβλεπόμενη 

πληροφόρηση και συντονίζοντας τις σχετικές δραστηριότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του 

κατά περίπτωση ελέγχου έχοντας την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, των μελών της Διοίκησης. 

 

4.4.6 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες των Μονάδων 

Εσωτερικού Ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Επιθεωρητής είναι αρμόδιος για: 

� τη διαμόρφωση ομοιόμορφης στρατηγικής και σχεδίου δράσης του εσωτερικού 

ελέγχου,  

� την ανάπτυξη ομοιόμορφου πλαισίου διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας 

το οποίο διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους, 

� την αξιολόγηση της στελέχωσης του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, τη 

διαχείριση θεμάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τη διαδικασία 

αξιολόγησης των  ελεγκτών, 

� την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την ανάθεση ή παύση καθηκόντων των 

εσωτερικών ελεγκτών, 

� την τοποθέτηση κατάλληλων στελεχών σε τομείς ευθύνης και την εναλλαγή τους 

σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η  ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της μετάδοσης της γνώσης, 

� την αποτελεσματική επίβλεψη, το συντονισμό και την διόρθωση  των αδυναμιών 

στη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, 

� την ανάθεση έργων, 
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� τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις διαδικασίες ελέγχου, την 

καθιέρωση προγράμματος πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας του 

ελεγκτικού έργου το οποίο συμπεριλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές 

αξιολογήσεις , 

� την αξιολόγηση της επίδοσης των ελέγχων στοχεύοντας στο σχηματισμό άποψης 

σχετικά με τις ικανότητες του Επικεφαλή τους, 

� την ανάθεση ελεγκτικού έργου σε εξειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους, 

� την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τα θέματα της δικαιοδοσίας του και  την  

ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος για σημαντικές 

μεταβολές. 

 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής διασφαλίζει ότι όλες μονάδες ελέγχου καθιερώνουν και 

εφαρμόζουν μια συνεπή μεθοδολογία ελέγχου η οποία ακολουθεί τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου της 

τράπεζας. Επιπροσθέτως έχει απεριόριστη πρόσβαση στην Επιτροπή Ελέγχου της 

Τράπεζας και δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Ελέγχου των 

εταιρειών του Ομίλου. 

 

 

4.5 ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

"ΒΗΤΑ". 

Η τράπεζα  "ΒΗΤΑ", μια νεοϊδρυθείσα τράπεζα στον ελληνικό χώρο, προσπαθεί να 
δομήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του δικτύου της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Η Διοίκηση της "ΒΗΤΑ" σκοπό έχει την παρακολούθηση της δραστηριότητας της καθώς 
και την άμεση ενημέρωση της, την καταστολή εκούσιων και ακούσιων σφαλμάτων και 
λαθών, την πρόληψη και την καταστολή τους. Στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα 
παρουσιαστεί η πιο κατάλληλη κατά την γνώμη μας σειρά ενεργειών που πρέπει να 
ακολουθηθούν. 

4.5.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια αποτελεσματική στρατηγική 

ελέγχου, δηλαδή ένα πλάνο (audit plan) στο οποίο θα αναλύεται το πεδίο εφαρμογής , το 

χρονοδιάγραμμα  και η καθοδήγηση του ελέγχου. 

Για τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής ο ελεγκτής θα πρέπει: 
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1. να αναγνωρίσει  τα χαρακτηριστικά του ελέγχου που καθορίζουν το 

πεδίο αυτού, 

2. να επιβεβαιώσει τους σκοπούς αναφοράς του ελέγχου και να σχεδιάσει 

το χρόνο καθώς και τη φύση των απαιτούμενων κοινοποιήσεων, 

3. να λάβει υπόψη τους παράγοντες που, κατά την επαγγελματική του 

κρίση, είναι σημαντικοί για την καθοδήγηση των προσπαθειών της 

ελεγκτικής ομάδας, 

4. να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών 

δραστηριοτήτων του ελέγχου και να εξετάσει εάν οι αποκτηθείσες 

γνώσεις από τυχόν άλλες εκτελεσθείσες εργασίες στην οικονομική 

μονάδα είναι σχετικές, και τέλος, 

5. εάν εξακριβώσει τη φύση,  το χρόνο και την έκταση των απαραιτήτων 

πόρων για την εκτέλεση του ελέγχου. 

 

4.5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Μετά την ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής του ελέγχου, απαιτείται να διαμορφωθεί 

ένα σχέδιο ελέγχου για την αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάγκη να επιτευχθούν οι σκοποί του ελέγχου  μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 

ελεγκτικών πόρων. Η σχεδίαση της στρατηγικής αυτής, και η ανάπτυξη ενός λεπτομερείς 

σχεδίου ελέγχου, δεν είναι κατ' ανάγκη διακριτές ή διαδοχικές διαδικασίες, αλλά είναι 

στενά συσχετιζόμενες, δεδομένου ότι οι αλλαγές στη μια μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές 

στην άλλη. Το σχέδιο ελέγχου πρέπει να είναι πιο λεπτομερές από τη στρατηγική του 

καθώς περιλαμβάνει τη φύση, το χρόνο, και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 

πρέπει να εκτελούνται απ την ελεγκτική ομάδα. 

 

4.6 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

Αντικείμενα του ελέγχου είναι: 

• Η ασφάλεια, η ρευστότητα και η απόδοση των τοποθετήσεων των 

καταστημάτων και η δυνατότητα περισσότερο επωφελούς ανάπτυξής τους. 

• Η εξέλιξη των καταθέσεων των καταστημάτων που επιθεωρούνται.  
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• Η δραστηριότητα  της Διεύθυνσης  και των υπαλλήλων των καταστημάτων για 

προσέλκυση αποταμιεύσεων. 

• Η μορφή, η έκταση και οι μέθοδοι ανταγωνισμού και η δραστηριοποίηση του 

καταστήματος για ελαχιστοποίηση του. 

• Έρευνα της οικονομικής κατάστασης και σύνθεσης των επιθεωρούμενων 

καταστημάτων, του εδάφους για τραπεζική διαμεσολάβηση και εισήγηση για ίδρυση 

ή κατάργηση καταστημάτων. 

• Η επάρκεια του προσωπικού, η απόδοση του και η ορθολογική του 

χρησιμοποίηση και αξιοποίηση καθώς και ο ενδελεχής έλεγχος της προσπάθειας που 

καταβάλλεται στα καταστήματα για υπηρεσιακή κατάρτιση  των 

νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων και επισήμανση των παραλείψεων καθώς και 

καταλογισμός ευθυνών. Τέλος η εισήγηση  τυχόν μεταβολών και υπόδειξη 

υπαλλήλων για τη χρησιμοποίηση ως στελεχών. 

• Η διαπίστωση ύπαρξης των τίτλων σε ενέχυρο, εγγύηση ή προς φύλαξη, των 

τίτλων όλων των δανείων που έχουν χορηγηθεί καθώς και των συμβάσεων 

εγγυητικών επιστολών ενώ ταυτοχρόνως φυλάσσονται ασφαλώς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διοίκησης. 

• Η επαλήθευση υπολοίπων όλων των  γενικών λογαριασμών Ενεργητικού και 

Παθητικού του καταστήματος. 

• Η ασφαλής φύλαξη των:   

� χαρτοφυλακίων αξιών σε ενέχυρο, 

� υποδειγμάτων υπογραφών πελατών, 

� εγκυκλίων και ειδικών διατάξεων της τράπεζας, 

� εντύπων αξίας ( επιταγών, εγγυητικών επιστολών κλπ.) 

• Η έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού στις καθορισμένες 

ώρες. 

• Η ορθή σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων, δικογράφων και δικαιολογητικών 

ταμειακών δοσοληψιών. 

• Η τήρηση βιβλίων (π.χ. πυρασφαλειών, μητρώου συμβάσεων κλπ. ) και η 

χρήση των προβλεπόμενων εντύπων. 

• Η εφαρμογή των κανονισμών, εγκυκλίων και ειδικών διαταγών που 

βρίσκονται σε ισχύ. 

• Τις διαχειρίσεις: 
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� Ταμειακή διαχείριση. 

� Χαρτοφυλάκιο αξιών. 

� Μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων. 

� Αγοραπωλησία συναλλάγματος. 

• Οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ. 

• Η κίνηση κεφαλαίων. 

• Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. 

• Οι χορηγήσεις ( καταναλωτική, στεγαστική και επιχειρηματική πίστη). 

• Το λογιστικά και φορολογικά θέματα. 

• Τα διαθέσιμα των καταστημάτων. 

• Το αρχείο. 

• Ο εφοδιασμός. 

• Η διαχείριση της περιουσίας της τράπεζας. 

 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να λειτουργεί αποτελεσματικά πρέπει:  

→ να είναι προκαθορισμένο, ακριβείς και εφαρμόσιμο, 

→ να δίνει έμφαση στην ουσία και στο αποτέλεσμα, 

→ να προλαμβάνει και να προειδοποιεί για τα λάθη τις ανωμαλίες και τις 

καταχρήσεις, 

→ να μην αναφέρεται μόνο στον παρελθόν αλλά στο παρόν και στο μέλλον, 

→ να είναι προσανατολισμένο προς την αιτία και τους τρόπους διόρθωσης των 

προβλημάτων και όχι απλά στον εντοπισμό τους, 

→ να επικεντρώνεται πρωτίστως σε αποκλίσεις από τις προκαθορισμένες πολιτικές 

και τις καθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας των καταστημάτων, 

→ να παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση στους ελεγχόμενους για τις διαπιστωθείσες 

αποκλίσεις, 

→ να επισημαίνει και να αιτιολογεί τα αποτελέσματα, 

→ να καταλογίζει ευθύνες όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

→ να προτείνει διορθωτικές δράσεις και να ελέγχει την εφαρμογή τους, 

→ να συμπληρώνεται και να επανεξετάζεται τακτικά με στόχο την αναβάθμιση και 

τελειοποίηση του.  
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4.7  ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΑΦΙΞΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΘΟΥΝ. 

 

Εκτός από τις τακτικές επιθεωρήσεις ο Γενικός Επιθεωρητής  μπορεί να διατάξει αν το 

κρίνει απαραίτητο, αιφνίδιες έρευνες σε καταστήματα είτε για έλεγχο μεμονωμένων 

αντικειμένων όπως τα χρηματικά διαθέσιμα, είτε μεμονωμένων κλάδων εργασιών. Ο 

ελεγκτής λοιπόν πρέπει να μεταβεί στο κατάστημα απροειδοποίητα, κυρίως για αν 

διενεργεί καταμετρήσεις στα ταμεία και στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που είναι 

δυνατόν να υπεξαιρεθούν ή να κλαπούν. Οφείλει να παίρνει κάθε μέτρο όσον αφορά τον 

αιφνιδιασμό, που κατά τη γνώμη του διασφαλίζει την αντικειμενικότητα  και ομαλότητα 

του ελέγχου. Πρώτο μέλημα του πρέπει να ναι η παραλαβή  του κλειδιού των ταμείων και 

η άμεση καταμέτρηση του χρηματικού, των ξένων τραπεζογραμματίων, των επιταγών, των 

συναλλαγματικών, των τίτλων και των ταξιδιωτικών επιταγών. Επίσης πρέπει να 

παραλάβει τη συμφωνία του ταμείου και τα δικαιολογητικά της ημέρας. 

 

4.7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

 

Πριν τον έλεγχο των επιμέρους λογαριασμών ο ελεγκτής οφείλει: 

i. να αναζητήσει το αντίγραφο λογιστικής κατάστασης του καταστήματος 

(ισοζύγιο γενικού καθολικού)  με λογιστικό το τέλος του προηγούμενου μήνα. 

ii.  να αντιπαραβάλει τα επιμέρους υπόλοιπα με τα συνολικά αθροίσματα των 

αναλυτικών ισοζυγίων - extraits των γενικών λογαριασμών. 

iii.  να αντιπαραβάλει τα επιμέρους υπόλοιπα των αναλυτικών ισοζυγίων  με τα 

υπόλοιπα των ειδικών λογαριασμών, για τα σημαντικότερα κονδύλια τουλάχιστον. 

 

4.7.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 

 

Ο επιθεωρητής κατά τη διενέργεια του ελέγχου αντιμετωπίζει τους εξής ελεγκτικούς 

κινδύνους: 
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1. Κίνδυνος επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες της τράπεζας, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και 

τη φήμη και αξιοπιστία της. 

2. Κίνδυνος αντικειμένου ελέγχου.  Αναφέρεται στη φύση και την έκταση του 

ελεγχόμενου αντικειμένου. Κάθε αντικείμενο παρουσιάζει το δικό του βαθμό 

κινδύνου και ομοίως  η έκταση και η σπουδαιότητα του. 

3. Κίνδυνος εσωτερικού προληπτικού ελέγχου.  Σχετίζεται με τον βαθμό της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού προληπτικού ελέγχου. Όσο πιο μεγάλοι 

είναι οι δύο  προηγούμενοι κίνδυνοι τόσο πιο μεγάλη θα πρέπει να είναι η 

επάρκεια  και αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

4. Κίνδυνος ελέγχου τεκμηρίωσης. Αναφέρεται στην αβεβαιότητα εξασφάλισης 

επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων.  

 

4.8  ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο επιθεωρητής κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντάσσει επιτόπου τα εξής: 

i. Τα δελτία κινδύνων για τις ενήμερες χορηγήσεις που πρέπει να σχολιαστούν 

λόγω ύψους είτε λόγω παραλείψεων είτε ανησυχιών για αυξημένο κίνδυνο 

επισφάλειας. 

ii.  Τα φύλλα παρακολούθησης για κάθε χορήγηση που είναι σε οριστική 

καθυστέρηση στα οποία περιλαμβάνονται παρατηρήσεις, και υποδείξεις του 

επιθεωρητή για μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

iii.  Η έκθεση του επιθεωρητή με τα πορίσματα της επιθεώρησης και τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν κατά την κρίση του. 

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές συντάσσουν ιδιαίτερη έκθεση με 

τις κρίσεις τους για την ικανότητα, τα προσόντα και τα αποτελέσματα της διαχείρισης της 

δραστηριότητας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών καθώς και φύλλα ποιότητας για το 

υπόλοιπο προσωπικό. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος των τραπεζών, με στόχο την παροχή ανεξάρτητης και 

αντικειμενικής ενημέρωσης στη Διοίκηση και στο Δ.Σ. της τράπεζας, είναι αρμόδιος για 

την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους Επικεφαλής των ελεγχόμενων 

μονάδων και στα αρμόδια όργανα, μέσω εκθέσεων στις οποίες καταγράφονται τα 
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ευρήματα, οι προτάσεις βελτίωσης και το χρονοδιάγραμμα των διορθωτικών ενεργειών 

των μονάδων. Επίσης ευθύνεται για την παροχή πληροφόρησης στο Δ.Σ. μέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου σε τριμηνιαία βάση ή όποτε ζητηθεί, σχετικά με:  

1. την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, 

2. τις κυριότερες διαπιστώσεις και συστάσεις που προκύπτουν από τους 

τακτικούς και ειδικούς ελέγχους και έρευνες και  

3. τα σημαντικά ευρήματα ελέγχων που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Αποσπάσματα 

των εκθέσεων αυτών κοινοποιούνται στα αρμόδια στελέχη της τράπεζας και 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο μετά από έγκριση του Γενικού Επιθεωρητή. 

 Επιπροσθέτως υποβάλετε ετήσια απολογιστική έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου, 

αναφορικά με τη δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και σχεδίου δράσης 

καθώς και άλλων περιοδικών αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου, στο Δ.Σ. της Τράπεζας, 

στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και  στις 

εθνικές, ευρωπαϊκές ή άλλες εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

κανονιστικού πλαισίου. 

 

Η ετήσια έκθεση, στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, περιλαμβάνει θέματα σχετικά 

με: 

α) την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων 

ασφαλείας,  

β) την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, καθώς και των κάθε είδους διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και 

της πολιτικής προβλέψεων,  

γ) την ορθότητα των διαδικασιών σε σχέση με την εσωτερική αξιολόγηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας, 

δ) την ορθότητα της διαδικασίας ή μεθοδολογίας υπολογισμού της απομείωσης 

της αξίας των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των τυχόν 

μεταβολών κατά τη διάρκεια της χρήσης, και  

ε) την επάρκεια των πολιτικών και διαδικασιών, που ακολουθείται για την 

κανονιστική συμμόρφωσή του. 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές  διενεργούν ειδικούς ελέγχους και προβαίνουν στις απαραίτητες 

ενέργειες, σε περιπτώσεις που υπάρχουν: 

1. ενδείξεις για βλάβη των συμφερόντων της τράπεζας, 

2. υποψίες απατών  ή περιπτώσεις αντικανονικών ενεργειών εκ μέρους στελεχών ή 

υπαλλήλων, 

3. σοβαρές καταγγελίες, που έχουν υποβληθεί απευθείας στη Διεύθυνση ή στη 

Διοίκηση της Τράπεζας, από υπαλλήλους ή τρίτους. 

 Τα απαραίτητα  για την προετοιμασία του ελεγκτικού  έργου στοιχεία αντλούνται από 

την πληροφοριακή υποδομή της διεύθυνσης, 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.  

 

4.9 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

4.9.1   ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

 

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 

και λειτουργίας των εφαρμογών. 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 δημόσιο 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 
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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 και 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 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 διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της 

•Σύστημα Πιστωτικού Κινδύνου 

•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. 
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4.9.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

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 

μηχανογραφημένων συστημάτων προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις εξειδικευμένες 

συνθήκες και απαιτήσεις αλλά και στους κινδύνους που απορρέουν από ένα 

μηχανογραφημένο σύστημα. 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. 

 

4.10 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 

ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ. 

4.10.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

  Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ( ΜΚΣ)  είναι υποχρεωτική, όταν το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει μετοχές εισηγμένες  σε οργανωμένη αγορά ή όταν το 

ενεργητικό του υπερβαίνει το ποσό των 10 δις € ή διαθέτει υποκαταστήματα στο εξωτερικό. 

Το αντικείμενο της μονάδας  είναι η θέσπιση και εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών 

καθώς και η εκπόνηση ενός ετήσιου προγράμματος με στόχο τη συμμόρφωση του 

ιδρύματος στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διαθέτει. 

Σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ και των 

διατάξεων της Π.∆./Τ.Ε. 2577/9.3.2006, οι τράπεζες διατηρούν συνήθως  διεύθυνση 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που υπάγεται στον Τομέα Εταιρικής διοίκησης, υπόκειται 



96 

 

στον έλεγχο του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της 

πολιτικής που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της για τη συμμόρφωση της µε το 

εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Οι κύριες αρμοδιότητες της κανονιστικής συμμόρφωσης αφορούν : 

1.   τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και την εκπόνηση 

σχετικού ετήσιου προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωσης της τράπεζας και του ομίλου προς το εκάστοτε 

ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο  

2.   τη διασφάλιση της συμμόρφωσης µε το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την ενημέρωση της Διοίκησης και του Διοικητικού 

Συμβουλίου για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Επίσης λαμβάνει υπόψη περιπτώσεις 

παράβασης του ρυθμιστικού πλαισίου ή ελλείψεων στην τήρηση των υποχρεώσεων που 

αυτό επιβάλλει την παροχή σχετικών οδηγιών για την προσαρμογή των εσωτερικών 

διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου σε περίπτωση αλλαγής του 

ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Ρυθμίζει τη διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη 

διασφάλιση της διαρκής ενημέρωσης των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό µε τις 

αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, τον συντονισμό του έργου των υπευθύνων 

κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιριών του ομίλου και  την υποβολή στην Τράπεζα της 

Ελλάδος εκθέσεων επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της. 

Εντός της διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου έχει συσταθεί 

Ειδική Υπηρεσία για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, µε επικεφαλής τον Αναπληρωτή διευθυντή της 

διεύθυνσης. Η εταιρία λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών της για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

4.10.2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες μονάδες 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως και από τις υπηρεσίες που  είναι υπεύθυνες για 
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την πραγματοποίηση της λογιστικής καταγραφής  των συναλλαγών. Αναφέρεται στη 

διοίκηση και στην επιτροπή διαχείρισης κινδύνων ή στο ΔΣ και υπόκειται στον έλεγχο της 

μονάδα εσωτερικού ελέγχου ως προς την επάρκεια και αποτελεσματική εφαρμογή των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η μονάδα έχει ευθύνη για το σχεδιασμό, έλεγχο 

εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής πάνω σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και 

κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

4.10.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Η επιτροπή αυτή έχει οριοθετήσει τις υποχρεώσεις των εταιριών σε μετοχές 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  (ΧΑΑ), καθώς και τις υποχρεώσεις των 

βασικών τους μετόχων, των μελών του ΔΣ, των στελεχών ή άλλων φυσικών και νομικών 

προσώπων που συνδέονται με αυτές. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι κάθε εταιρία έχει την 

υποχρέωση να συντάσσει έναν εσωτερικό κανονισμό εργασίας, που να  ανταποκρίνεται 

και να εκφράζει το οικονομικό μέγεθος, το αντικείμενο και το μέγεθος δραστηριότητας 

της εισηγμένης εταιρίας. Κάθε εταιρία υποχρεούται να διατηρεί τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας  και την 

υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως τη διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων 

κανόνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

  Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη θωράκισης των 

οργανισμών έναντι των κινδύνων καθώς και τη διασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας 

τους. Η ελεγκτική επιστήμη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών µέσω θέσπισης 

αρχών, κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την λειτουργία επιχειρηματικού κλάδου 

καθώς και του κλάδου των χρηματοπιστωτικών  οργανισμών. Μέσω της ορθής οργάνωσης 

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 
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υπηρεσίες και ασφαλέστερες συναλλαγές, ενώ ταυτοχρόνως να εντοπίζουν και να 

διαχειρίζονται µε μεγαλύτερη ευκολία του κινδύνους, να διαθέτουν εσωτερικές 

διαδικασίες και οργανωτική δομή τα οποία  συμβάλουν στην εύρυθμη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Όλα τα παραπάνω σκοπό έχουν τον έγκαιρο 

εντοπισμό σφαλμάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των 

οργανισμών. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σαφώς αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όμως  υπάρχει 

στο διηνεκές  η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, ενίσχυσης και αναβάθμισης της 

λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  

προκειμένου να εξασφαλίζεται και στην πράξη  ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών. 

Μέσω της εξασφάλισης των παραπάνω ενισχύεται η  παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, 

βελτιώνεται η ποιότητα των σχέσεων µε τους συναλλασσόμενους, ενώ ταυτοχρόνως 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη  παρακολούθηση και εφαρμογή του νομοθετικού 

πλαισίου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

 

  Η αναβάθμιση της παρακολούθησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

επιχειρήθηκε να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. Το κανονιστικό 

πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ στοχεύει στην επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας 

αποτρέποντας την απειλή συστημικών κινδύνων. Πέρα όμως από την ευκαιρία της 

επίτευξης οικονομικής σταθερότητας, οι τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση 

του να πληρώσουν το τίμημα μέσω υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης στην οποία 

οδηγεί η ανάγκη διακράτησης πιο υψηλής και αυστηρότερα καθορισμένης επάρκειας 

κεφαλαίων. Η μεγάλη λοιπόν πρόκληση, καθώς και πρόταση για μελλοντική μελέτη, που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι πώς να αναδιαμορφωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

έτσι ώστε να γίνει πιο εύρωστο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα διατηρήσει τις 

δυνατότητές του όσον αφορά την καινοτομία και την υποστήριξη της οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και  την αξιοπιστία του έναντι στο επενδυτικό κοινό. Με άλλα λόγια, 

ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο δεν θα λειτουργεί εις βάρος των πολιτών, με την 

έννοια της κρατικής παρέμβασης σε περιπτώσεις πιστωτικού γεγονότος, αλλά αντιθέτως 

θα λειτουργεί με γνώμονα το να τους εξυπηρετεί.  

 

  Η τρέχουσα οικονομική κρίση, έχει επηρεάσει  την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Μέσα στις επικρατούσες συνθήκες, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή μπορεί  να 

ενισχυθεί, διορθώνοντας τις αδυναμίες του παρελθόντος τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση 



99 

 

όσο και στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία 

των εν λόγο ιδρυμάτων.  Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως κύριο αντικείμενο την 

εξέταση της εφαρμογής και του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στην επιχειρηματική  

δραστηριότητα με έμφαση την περίπτωση του χρηματοπιστωτικού τομέα  της χώρας, 

µέσω της ανάλυσης των ελεγκτικών μηχανισμών  των τραπεζών. Η  θεωρητική 

διερεύνηση του αντικειμένου  του εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό  µε την επισκόπηση 

των σημαντικότερων ερευνών που αναφέρονται στην ελληνική και παγκόσμια 

επιχειρηματική δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έδειξαν ότι η 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί  να συμβάλει σε πολλαπλά οφέλη, όταν 

επιτελεί σωστά το ρόλο και την αποστολή του. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συμβάλει 

στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, των 

διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου και των εσωτερικών δικλείδων χρησιμοποιώντας 

μια συστηματική και πειθαρχημένη οργανωτική συγκρότηση του συστήματος εσωτερικού 

έλεγχου. Συγκεκριμένα, για την πληρέστερη αξιολόγηση της θετικής συμβολής του 

εσωτερικού ελέγχου αναλύθηκε η εφαρμογή αυτού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  της 

χώρας.  Η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα ρυθμίζεται  από ένα 

ισχυρό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διασφαλίζει την ασφάλεια και την 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  Οι Πράξεις του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος και οι Οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας ορίζουν την ανάγκη 

ύπαρξης αποτελεσματικών συστημάτων  εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των 

διαφόρων κινδύνων. Βασικοί μηχανισμοί  επιτήρησης και επιβολής της τήρησης των 

συστημάτων αυτών αποτελούν οι Υπηρεσιακές Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης, 

διαχείρισης των Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίοι πρέπει συνεχώς να 

συνεργάζονται στενά.  

 

  Παρόλα αυτά όμως οι διάφορες ελλείψεις και αδυναμίες των εσωτερικών 

συστημάτων ελέγχων των τραπεζών και η ανεπαρκής  αξιολόγηση των επενδύσεων 

συντέλεσαν σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα της  παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 

έπληξε πρόσφατα τις οικονομίες πολλών κρατών, όπως και την ελληνική. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη η συνεχή αξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, ιδιαίτερα 

μέσα στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, που θα συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, διοίκησης και ελέγχου, και 

θα έχουν γενικότερο αντίκτυπο στην σταθερότητα και αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας. Συμπεραίνεται, πως σωστή διαμόρφωση του ελέγχου εξασφαλίζει 
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με τον καλύτερο τρόπο τα τεράστια κεφάλαια που διακινούνται καθημερινά από τις 

τράπεζες. Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκούσιων ή ακούσιων λαθών  και κατά 

συνέπεια όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη την εμπιστοσύνης προς την 

τράπεζα. Τα παραπάνω, βέβαια, μπορούν να διαπιστωθούν καλύτερα µέσω της διενέργειας  

μιας περισσότερο εμπειρικής έρευνας που θα αξιολογεί την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου µε βάση συγκεκριμένες μεταβλητές και θα 

εξετάζει την θετική αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Προτείνεται η διεξαγωγή μιας τέτοιας μελλοντικής έρευνας που θα 

ενισχύει τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Παρόλο όμως, τον περιορισμό αυτό, 

μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία και η σπουδαιότητα των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου για κάθε οικονομική οντότητα καθώς και τα οφέλη που προσφέρει. Συνέχεια της 

βιβλιογραφικής αυτής έρευνας μπορεί να αποτελέσει επίσης  η δημιουργία μιας  ποσοτικής 

έρευνας η οποία θα μπορέσει να ποσοτικοποιήσει  τις μεταβλητές της τραπεζικής απάτης 

και θα τις συνδέσει µε τον εσωτερικό έλεγχο.   
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