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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, αποτελεί ένα πολυσυζητημένο αντικείμενο μελέτης στις ημέρες που 

διανύουμε. Αναμφισβήτητα, ο χώρος των τραπεζών αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέμα προς 

διερεύνηση, καθώς η οικονομική κρίση και η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων στα 

εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία των 

αντίστοιχων ιδρυμάτων, εφόσον οι τράπεζες εκτίθενται σε διάφορα είδη κινδύνων. Η 

αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων εξαρτάται, από τα συστήματα 

αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικών ελέγχων. 

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό, την διεύρυνση του συστήματος του 

εσωτερικού ελέγχου στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Η συλλογή των δεδομένων για 

την συγκεκριμένη διεύρυνση, πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων που 

στάλθηκαν σε 98 τραπεζικούς υπαλλήλους 4 ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο 

εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές τράπεζες είναι πλήρως αποδοτικός. Είναι σε θέση 

να προλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες με κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Η 

εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων έχει αυστηριοποιήσει την διαδικασία του 

εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του τρόπου διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές 

τράπεζες. 
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ABSTRACT 

 

 

The internal audit of both enterprises and financial institutions, is a hotly debated 

subject of study, in this day and age. There is no denying that, the banking area is of 

the utmost importance with the aim of being investigated, on account of the fact that, 

not only the recession all the same the imposition of the capital controls in the 

domestic banks as well, have affected profoundly the function of the respective 

institutions, as the banks are exposed to various risks. The efficiency of banks 

depends on the effective risk management and internal controls systems. 

This study aims at broadening the internal control system in the domestic banks. 

The data collection was carried out through questionnaires, which were sent to 98 

bank employees, four Greek banks. 

The results of the research are of great consequence. The internal audit in the 

Greek banks is fully effective. It is able to prevent undesirable reactions with 

appropriate safeguards. The implementation of capital controls has improved the audit 

process. Simultaneously, however; there is still room for improvement in the internal 

audit of Greek banks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Financial Institutions, Internal Audit, Basel Committee, Capital Controls, 

Survey Questionnaire 



v 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................................................. ii 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................... iv 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .................................................................................... v 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................ vii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ......................................................................... viii 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................... 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ...................................................................................................................... 4 

2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................... 4 

2.2 Έρευνες για τον Εσωτερικό Έλεγχο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και 

Επιχειρήσεων ................................................................................................................... 4 

2.3 Συμπεράσματα από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  ........................................... 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  ................................................................................................................... 17 

3.1 Εισαγωγή ................................................................................................................. 17 

3.2 Ιστορική Αναδρομή του Εσωτερικού Ελέγχου ........................................................ 17 

3.3 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου .................. 20 

3.4 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου  ................................................................................. 24 

3.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου ....................................................................................... 26 

3.6 Αρχές του Εσωτερικού Ελεγκτή .............................................................................. 28 

3.7 Καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή ..................................................................... 30 

3.8 Προσόντα του Εσωτερικού Ελεγκτή ....................................................................... 33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................... 37 

4.1 Εισαγωγή ................................................................................................................. 37 

4.2 Διεθνές Εποπτικό Πλαίσιο ....................................................................................... 37 

4.3 Ελληνικό Εποπτικό Πλαίσιο .................................................................................... 41 

4.4 Εσωτερικός Έλεγχος 4 Ελληνικών Τραπεζών ......................................................... 46 

4.5 Capital Controls – Έλεγχοι Κεφαλαίων και Εσωτερικός Έλεγχος .......................... 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ................................................................. 58 



vi 
 

5.1 Εισαγωγή ................................................................................................................. 58 

5.2 Σκοπός Έρευνας ....................................................................................................... 58 

5.3 Δείγμα και Τεχνική Δειγματοληψίας Έρευνας ........................................................ 59 

5.4 Ερωτηματολόγιο Έρευνας ....................................................................................... 60 

5.5 Στατική Ανάλυση ..................................................................................................... 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ....................................................................................................................... 86 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 89 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................. 96 



vii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

Πίνακας 5.1: Πίνακας συχνότητας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων ................................... 61 

Πίνακας 5.2: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 1 (Δημογραφικά Στοιχεία) ......... 62 

Πίνακας 5.3: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 2 (Δημογραφικά Στοιχεία) ......... 62 

Πίνακας 5.4: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 3 (Δημογραφικά Στοιχεία) ......... 63 

Πίνακας 5.5: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 4 (Δημογραφικά Στοιχεία) ......... 64 

Πίνακας 5.6: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 1 (Ερωτήσεις Έρευνας) ............. 65 

Πίνακας 5.7: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 2 (Ερωτήσεις Έρευνας) ............. 66 

Πίνακας 5.8: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 3 (Ερωτήσεις Έρευνας) ............. 67 

Πίνακας 5.9: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 4 (Ερωτήσεις Έρευνας) ............. 68 

Πίνακας 5.10: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 5 (Ερωτήσεις Έρευνας) ........... 69 

Πίνακας 5.11: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 6 (Ερωτήσεις Έρευνας) ........... 70 

Πίνακας 5.12: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 7 (Ερωτήσεις Έρευνας) ........... 71 

Πίνακας 5.13: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 8 (Ερωτήσεις Έρευνας) ........... 72 

Πίνακας 5.14: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 9 (Ερωτήσεις Έρευνας) ........... 73 

Πίνακας 5.15: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 10 (Ερωτήσεις Έρευνας) ......... 74 

Πίνακας 5.16: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 11 (Ερωτήσεις Έρευνας) ......... 75 

Πίνακας 5.17: Περιγραφικά χαρακτηριστικά μεταβλητών ........................................... 77 

Πίνακας 5.18: Αποτελέσματα Pearson’s Chi – Square Test .......................................... 80 

Πίνακας 5.19 : Αποτελέσματα Spearman’s Correlation Test  ....................................... 82 

Πίνακας 5.20: Αποτελέσματα Spearman’s Correlation Test ......................................... 83 



viii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

Διάγραμμα 5.1: Διάγραμμα για τον Πίνακα 5.1 ............................................................ 61 

Διάγραμμα 5.2: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 1 (Δημογραφικά Στοιχεία) 62 

Διάγραμμα 5.3: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 2 (Δημογραφικά Στοιχεία) 63 

Διάγραμμα 5.4: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 3 (Δημογραφικά Στοιχεία) 63 

Διάγραμμα 5.5: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 4 (Δημογραφικά Στοιχεία) 64 

Διάγραμμα 5.6: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 1 (Ερωτήσεις Έρευνας) .... 65 

Διάγραμμα 5.7: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 2 (Ερωτήσεις Έρευνας) .... 66 

Διάγραμμα 5.8: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 3 (Ερωτήσεις Έρευνας) .... 67 

Διάγραμμα 5.9: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 4 (Ερωτήσεις Έρευνας) .... 68 

Διάγραμμα 5.10: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 5 (Ερωτήσεις Έρευνας) .. 69 

Διάγραμμα 5.11: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 6 (Ερωτήσεις Έρευνας) .. 70 

Διάγραμμα 5.12: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 7 (Ερωτήσεις Έρευνας) .. 71 

Διάγραμμα 5.13: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 8 (Ερωτήσεις Έρευνας) .. 72 

Διάγραμμα 5.14: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 9 (Ερωτήσεις Έρευνας) .. 73 

Διάγραμμα 5.15: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 10 (Ερωτήσεις Έρευνας) 74 

Διάγραμμα 5.16: Διάγραμμα συχνότητας για την Ερώτηση 11 (Ερωτήσεις Έρευνας) 75 



1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, 

αντιμετωπίζουν ένα συνεχόμενο και οξύτατο ανταγωνισμό. Παράλληλα, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση αποτελεί τροχοπέδη για την βιωσιμότητα τους. Κάτω από αυτές τις 

δύσκολες συνθήκες, οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν όσον το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Η αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, που 

κάθε επιχείρηση υιοθετεί. 

Ταυτοχρόνως, και ο τραπεζικός κλάδος, έχει επηρεαστεί εις βάθος από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και η εφαρμογή των κεφαλαιακών ελέγχων στα εγχώρια αλλά και στα διεθνή 

τραπεζικά ιδρύματα, είχε σαν αποτέλεσμα από την μια μεριά οι κυβερνήσεις και οι 

εποπτικές αρχές να βελτιώσουν το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζοντας αυστηρότερες πολιτικές διαχείρισης 

των κινδύνων τους. Από την άλλη μεριά, αναγκάστηκαν οι διοικήσεις των τραπεζών 

να αναζητήσουν νέους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Άμεσο 

αποτέλεσμα, είναι η κάθε τράπεζα να έχει ένα ανεξάρτητο τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου. 

Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, το κύριο όργανο είναι η Επιτροπή της Βασιλείας. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας, έχει εκδώσει τα κανονιστικά πλαίσια της Βασιλείας I, της 

Βασιλείας II και της Βασιλείας III. Μέσα από αυτά τα κανονιστικά πλαίσια, 

επιτυγχάνεται η διασφάλιση και η ενίσχυση της σταθερότητας του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι κίνδυνοι που έχει να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός κλάδος συνεχώς 

πληθύνονται. Για αυτό τον λόγο, ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζικών ιδρυμάτων 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς τα βοηθά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 

όλους αυτούς τους κινδύνους. Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζικών ιδρυμάτων 

αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας, όχι μόνο για τις ίδιες τις τράπεζες αλλά και 

γενικότερα για τους αποταμιευτές των τραπεζών. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την δικλείδα ασφαλείας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μέσω του εσωτερικού ελέγχου, οι τράπεζες έχουν 

την ικανότητα να αντιμετωπίζουν κάθε είδος κίνδυνου και παράλληλα να 

επιτυγχάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, καθώς αντιμετωπίζουν αποδοτικά κάθε 

είδος ελέγχου. Όμως, άμεσο αποτέλεσμα του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου 

είναι να προσφέρουν στους πελάτες τους καλύτερα καταθετικά προϊόντα. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, η ανάδειξη της 

σημαντικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στα τραπεζικά ιδρύματα, 

και κυρίως, σκοπός της διπλωματικής είναι να αναδεχτεί κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο 

εσωτερικός έλεγχος μετά, από την εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων στα εγχώρια 

τραπεζικά ιδρύματα. Η έρευνα, που πραγματοποιείται στα τραπεζικά 

υποκαταστήματα, μέσω ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε τραπεζικούς υπαλλήλους, 

βοηθά στο να διεξαχθούν αξιόλογα και αξιόπιστα συμπεράσματα, σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, 

αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου παρουσιάζεται η σπουδαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, όπως και ο λόγος 

ύπαρξης της συγκεκριμένης εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζονται 

κάποιες αντίστοιχες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τον εσωτερικό 

έλεγχο, όχι μόνο στα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις. Τα 

άρθρα που παρουσιάζονται αφορούν την χρονική περίοδο 2008 – 2015. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου και 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή του εσωτερικού 

ελέγχου, ορίζεται ο εσωτερικός έλεγχος και ο σκοπός του. Παρουσιάζονται οι αρχές 

και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία των τριών 

κανονιστικών πλαισίων που έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο θέμα λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και παρουσιάζεται το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν υιοθετήσει τέσσερα εγχώρια τραπεζικά 

ιδρύματα. Στο ίδιο κεφάλαιο, ορίζεται τι είναι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και τα είδη του. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στην εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων σε χώρες που 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο της διπλωματικής, παρουσιάζεται το εμπειρικό τμήμα της 

έρευνας. Προσδιορίζονται το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα, περιγράφεται η 

μεθοδολογία και η στατική ανάλυση του ερωτηματολογίου. 

Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας, γίνονται κάποιες επισημάνσεις που προκύπτουν από 

την ανάλυση των ερωτηματολογίων. Τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα, σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται περιληπτικά έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με το γνωστικό πεδίο του εσωτερικού ελέγχου. Μερικές 

από τις έρευνες που παρουσιάζονται είναι βιβλιογραφικές, άλλες έρευνες διεξάγονται 

μέσω ερωτηματολογίων και άλλες έρευνες βασίζονται πάνω σε ένα case study. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι ερευνητές της κάθε έρευνας. Για την κάθε έρευνα, 

αναφέρεται το θέμα που πραγματεύεται και τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της εκάστοτε έρευνας. Τα άρθρα που παρουσιάζονται αφορούν την χρονική περίοδο 

2008 – 2015. 

 

 

2.2 Έρευνες για τον Εσωτερικό Έλεγχο Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων 

 

 

Ο Vousinas (2015), έκανε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για να διαπιστώσει το 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην καταπολέμηση τραπεζικών απατών. Η πρόσφατη 

οικονομική κρίση ανέδειξε την σημασία που έχουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

στην σύγχρονη οικονομία. Οι τράπεζες είναι σύνθετα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

τα οποία πρέπει να επιβιώσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν, σε τακτική βάση, διάφορες μορφές απατών. Στο 

άρθρο του, ο ερευνητής τονίζει ότι, οι τραπεζικές απάτες μπορούν να 

δημιουργηθούν από διάφορες αιτίες όπως, η μεταφορά στοιχείων από το 

προσωπικό της τράπεζας σε τρίτους χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις, που 
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συνεπάγεται ότι το προσωπικό των τραπεζών δεν συμβαδίζει με τους νόμους και 

τους κανόνες που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. 

Όσον αφορά τις απάτες αυτές, μπορεί να σχετίζονται με τις πιστωτικές ή 

χρεωστικές κάρτες ή με τα δάνεια. Επίσης, μπορεί να υπάρξει απάτη και στο web – 

banking των τραπεζών. Οι τραπεζικές απάτες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εικόνα 

και στην φήμη της εκάστοτε τράπεζας. Ο μέτοχος και γενικότερα ο πελάτης, χάνει 

την εμπιστοσύνη που έχει στην τράπεζα, με δυσάρεστα αποτελέσματα στην 

οικονομία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο εσωτερικός έλεγχος είναι αρκετά 

σημαντικός για την σωστή λειτουργία των τραπεζών και συνεπώς της οικονομίας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος στις τράπεζες, αξιολογεί τους κινδύνους που υπάρχουν στις 

τράπεζες, με αποτέλεσμα να προλαβαίνει τυχόν ζημιές. Επιπλέον, ο εσωτερικός 

έλεγχος δημιουργεί διάφορες τεχνικές καταπολέμησης των τραπεζικών απατών έτσι 

ώστε, να μην θίγεται η φήμη των τραπεζών και να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην λειτουργία της τράπεζας και στην οικονομία γενικότερα. 

Στην Ιταλία, οι ερευνητές D’Onza et al. (2015), πραγματοποιούν μια έρευνα για 

την σχέση που υπάρχει μεταξύ των ανωτέρων διοικητικών/διευθυντικών στελεχών 

και του ελέγχου της τεχνολογίας των πληροφοριών [Information Technology (IT)] 

στις ιταλικές τράπεζες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό έλεγχο στον τομέα 

του ΙΤ. Οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν τις προσδοκίες των ανωτέρων 

διοικητικών στελεχών σχετικά με το τομές του ΙΤ και κατά πόσο η λειτουργία του ΙΤ 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τραπεζών. Προκειμένου να καταλήξουν στα 

συμπεράσματα τους, διενέργησαν 22 συνεντεύξεις, με τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη και με τους ελεγκτές των ΙΤ, σε επτά ιταλικές τράπεζες. Στο δείγμα των 

τραπεζών, συμπεριλαμβάνονται και μεγάλες τράπεζες και μικρές τράπεζες. 

Από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων, διαπιστώθηκε ότι οι ελεγκτές των 

ΙΤ ικανοποιούσαν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ανωτέρων διοικητικών 

στελεχών, εάν και πιστεύεται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ότι, εξακολουθούν 

να υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης από μεριάς των εσωτερικών ελεγκτών του 

ΙΤ. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

επικεντρωθούν περισσότερο στην ασφάλεια του τομέα της πληροφορικής. Για αυτό 

το λόγο, θα πρέπει να βελτιώσουν τις τεχνικές και μη τεχνικές δεξιότητες οι 

εσωτερικοί ελεγκτές. 
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Οι Ahmed et al. (2014), έκαναν μια έρευνα στην Νιγηρία για να εξεταστεί πώς 

θα προληφθούν, αντιμετωπιστούν και θα μειωθούν οι τραπεζικές απάτες. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας και σε μερικές ακόμα 

εμπορικές τράπεζες στην Gomble. Προκειμένου οι ερευνητές να καταλήξουν σε 

ασφαλή συμπεράσματα, έστειλαν ερωτηματολόγια σε τραπεζικούς υπαλλήλους όλων 

των τραπεζικών κλιμακίων και τελικά απαντήθηκαν μόνο 20 ερωτηματολόγια. Από 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές απάτες στην 

Νιγηρία έχουν αυξηθεί εάν και τα μέτρα καταπολέμησης αυτών των απατών έχουν 

αυξηθεί ιδιαιτέρως. Ο εσωτερικός έλεγχος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

Νιγηρίας δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα την έξαρση των φαινομένων αυτών. 

Γενικότερα, τόσο το προσωπικό των τραπεζών όσο και το τμήμα του εσωτερικού 

ελέγχου, θα πρέπει να βελτιωθεί και να τηρεί τους νόμους και τους κανόνες για να 

βελτιωθεί η κατάσταση. 

Έρευνα για την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

έγινε και στην Αλβανία, από την ερευνήτρια Kristo (2013). Η ερευνήτρια μέσα από 

μια έρευνα, προσπάθησε να διευκρινίσει κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο 

εσωτερικός έλεγχος στις αλβανικές τράπεζες. Προκειμένου να βγάλει ασφαλή 

συμπεράσματα, έστειλε ερωτηματολόγια σε 90 τραπεζικούς υπαλλήλους σε τρείς 

τράπεζες, στην Αλβανία. Αρχικά, διαπίστωσε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές στις 

τράπεζες δεν ήταν αρκετοί. Στις δύο από τις τρείς τράπεζες, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

ήταν μόνο 2 έως 4, ενώ όλο το προσωπικό των δύο τραπεζών είναι 400 άτομα. Η 

τρίτη τράπεζα, διέθετε 10 εσωτερικούς ελεγκτές, ενώ το προσωπικό του 

συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ήταν πάνω από 1000 άτομα. Από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων, τα αποτελέσματα για την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου ήταν άκρως αρνητικά. Μόνο το 32% των ερωτηθέντων πίστευε ότι, ο 

εσωτερικός έλεγχος βοηθάει στην πρόληψη και στην σωστή αντιμετώπιση 

τραπεζικών σφαλμάτων. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν πώς, ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αρκετά χρήσιμος για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών, αλλά σύμφωνα με την 

έρευνα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να μάθουν αρκετά πράγματα ακόμη για να 

βελτιωθεί ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. 

Ο Higgins (2012), πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση των 

εσωτερικών ελεγκτών έτσι ώστε, αυτοί να ανταποκρίνονται άμεσα και 

αποτελεσματικά σε διάφορες απάτες. Η Κίνα είναι μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη 

οικονομία, όπου τα φαινόμενα οικονομικής απάτης μπορούν να εμφανιστούν αρκετά 
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συχνά και κυρίως στον τομέα των τραπεζών. Στις τράπεζες πολλαπλασιάζονται τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια και ο τρόπος διαχείρισης αυτών των δανείων μπορεί να 

προκαλέσει εύκολα οικονομικές απάτες. Για αυτό, εκτός από την σωστή εκπαίδευση 

των εσωτερικών ελέγχων, θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου στην κινέζικες τράπεζες. 

Οι ερευνητές Pantelidis et al. (2011), προσπαθούν να ερμηνεύσουν μέσα από 

την έρευνα τους, εάν ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να περιορίσει τις τραπεζικές 

απάτες. Γενικότερα, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των τραπεζικών εργασιών στις 

ημέρες μας έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως με αποτέλεσμα, να είναι ιδιαίτερος μεγάλος ο 

κίνδυνος να υπάρξουν φαινόμενα τραπεζικής απάτης. Για να μειωθούν τα τραπεζικά 

σφάλματα, ο εσωτερικός έλεγχος παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, εφόσον μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου μπορούν να εντοπιστούν και να μειωθούν οι απάτες εις βάρος 

των τραπεζών. 

Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου είναι, εξίσου σημαντικό και στις ισλαμικές 

τράπεζες που λειτουργούν με βάση την σαρία. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει καθημερινά να ελέγχει τις συναλλαγές, για να αποφεύγονται 

τυχόν σφάλματα ή φαινόμενα απάτης. Εκτός από αυτό, εξετάζει όλες τις οικονομικές 

και διοικητικές λειτουργίες και διαδικασίες, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία της τράπεζας και συνεπώς, να επιτυγχάνονται οι στόχοι της τράπεζας. Για 

αυτό τον λόγο, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι αρκετά σοβαρός και για αυτό 

θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του, με βάση την αρχή της ανεξαρτησίας για να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού της τράπεζας. 

Παράλληλα, ο εσωτερικός ελεγκτής όταν ασκεί τα καθήκοντα με αποτελεσματικό 

τρόπο, τότε έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες για προαγωγή και υψηλότερο μισθό (Idiab et 

al., 2011). 

Εκτός από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα 

οποία συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων και τραπεζών και η 

Παγκόσμια Τράπεζα έπαιξε σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να μειωθούν φαινόμενα 

οικονομικής απάτης. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, για να μειωθούν 

φαινόμενα τραπεζικής απάτης θα πρέπει να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος και να 

υπάρχουν θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις (Mugarura, 2011). 

Οι Salameh et al. (2011), πραγματοποίησαν μια έρευνα για να εξετάσουν κατά 

πόσο, ο εσωτερικός έλεγχος μεσολαβεί έτσι ώστε, να προληφθούν και να μειωθούν 

φαινόμενα απάτης στις τράπεζες της Ιορδανίας. Στην έρευνα που έγινε, συμμετείχαν 
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45 στελέχη τραπεζών και διαπιστώθηκε ότι, ο εσωτερικός έλεγχος στις τράπεζες της 

Ιορδανίας, είναι άκρως αποτελεσματικός. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος 

που γίνεται στις τράπεζες είναι ικανός να προλαμβάνει φαινόμενα απάτης και 

γενικότερα είναι πιο αποτελεσματικός από τον εξωτερικό έλεγχο, εφόσον το 

προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών έχει βαθιά γνώση σχετικά με την 

κουλτούρα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της 

Ιορδανίας. 

Στις σημερινή κοινωνία, όπου η τεχνολογία παίζει σπουδαίο ρόλο στα 

τραπεζικά συστήματα, γεννιέται το ερώτημα εάν τα πληροφοριακά συστήματα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι επαρκή; Μια έρευνα που διεξήχθη το 2010 για 

τις τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας απέδειξε ότι, ο εσωτερικός έλεγχος για τα 

πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών λειτουργεί αποτελεσματικά για την 

συγκεκριμένη χώρα (Abu – Musa, 2010). 

Οι Koutoupis και Tsamis (2009), επιχείρησαν να εξηγήσουν την κατάσταση 

όπου επικρατούσε στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όσον αφορά την εφαρμογή της 

«risk – based» προσέγγισης. Για να καταλήξουν στα συμπεράσματα τους, στην 

έρευνα χρησιμοποίησαν εκτός από την βιβλιογραφική επισκόπηση και τρείς μελέτες 

περιπτώσεων που αφορούσαν τρείς μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, γενικότερα η σύσταση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

επιβάλλεται από τον ελληνικό νόμο αλλά εκτός από αυτό, οι τράπεζες πρέπει να 

διαθέτουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου και να τα εφαρμόζουν σύμφωνα με 

διεθνείς κανονισμούς, όπως τις απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Από την 

έρευνα τους, κατέληξαν στο γεγονός ότι, οι περισσότεροι κανονισμοί αγνοούνται από 

τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα τόνισε ότι η 

προσέγγιση ελέγχου, που εφαρμόζεται βάσει της διαχείρισης και του υπολογισμού 

του κινδύνου, αποτελούσε άγνωστη ιδέα για τις τράπεζες, παρόλο το γεγονός ότι οι 

ελληνικές τράπεζες πίστευαν ότι το τηρούσαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τους, οι 

ελληνικές τράπεζες υιοθετούν μια ενδιάμεση προσέγγιση ελέγχου, η οποία λαμβάνει 

υπόψη τους κινδύνους, χωρίς όμως να τους εκτιμάει σωστά και αποτελεσματικά. 

Οι Palfi και Muresan (2009),διεξήγαγαν μια έρευνα σχετικά με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ρουμανία. Οι 

ερευνητές στην παρούσα έρευνα, έκαναν μια συγκριτική ανάλυση για να 

διαπιστώσουν κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων της 

Ρουμανίας συμβαδίζει με τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας. Κατέληξαν στο 
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συμπέρασμα ότι, η σωστή και αποδοτική λειτουργία μιας τράπεζας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από ένα καλό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα βασίζεται 

στην αμοιβαία και σωστή συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών, όπως και της Εποπτικής Αρχής. 

Για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές τράπεζες, 

υπήρξε μια έρευνα από τους Karagiorgos et al. (2008). Οι παραπάνω ερευνητές, 

μελέτησαν κατά πόσο τα πέντε στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου: Περιβάλλον 

Ελέγχου, Αξιολόγηση Κινδύνων, Δραστηριότητες Ελέγχου, Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία και τελευταίο στοιχείο, η Παρακολούθηση, επιδρούν αποτελεσματικά 

στον εσωτερικό έλεγχο των ελληνικών τραπεζών. Για να καταλήξουν στα 

συμπεράσματα τους, χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια τα οποία στάλθηκαν σε 100 

τραπεζικούς υπαλλήλους. Από τις απαντήσεις των τραπεζικών υπαλλήλων, 

διαπιστώθηκε ότι το 47% των υπαλλήλων δεν έχει κατανοήσει τα ακριβώς καθήκοντα 

του στην τράπεζα. Επιπλέον, το 48% των υπαλλήλων δεν πιστεύει ότι οι στόχοι που 

θέτουν οι τράπεζες είναι ρεαλιστικές. Από την άλλη, προκύπτει ότι μια συναλλαγή 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν τραπεζικό υπάλληλο αλλά χρειάζεται 

και τις εγκρίσεις αρκετών υπαλλήλων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 

Γενικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, τα πέντε στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου 

παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

και συνεπώς, για την επιβίωση των τραπεζών 

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ακολουθούν οι 

παρακάτω έρευνες. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τον εσωτερικό έλεγχο. Οι Chambers και Odar (2015), έκαναν μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με το κατά πόσο οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου 

άλλαξαν από το έτος 2010, όπου άρχισε να επεκτείνεται η οικονομική κρίση στον 

κόσμο. Από την έρευνα τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό το 

συμπέρασμα, επισημαίνεται και από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

και πιο συγκεκριμένα ότι, ο εσωτερικός έλεγχος όπου πραγματοποιείται σε δημόσιες 

και ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά και ο δημόσιος τομέας. 

Οι Drogalas et al. (2015), διεξάγουν μια έρευνα για τον εσωτερικό έλεγχο στην 

Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελεγκτή. Για 
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να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 

ερωτηματολόγια, τα οποία στάλθηκαν σε 140 εισηγμένες επιχειρήσεις στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν μόνο το 29% 

απαντήθηκε, που ισοδυναμεί με 40 ερωτηματολόγια. Από την έρευνα τους, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτών είναι: 1) η ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, 2) η ικανότητα της ομάδας του εσωτερικού ελέγχου, 3) η ανεξαρτησία των 

εσωτερικών ελεγκτών και 4) το management support. Γενικότερα, από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι, η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τον εσωτερικό έλεγχο. 

Η εταιρία Deloitte πραγματοποίησε μια έρευνα στην Ινδία για τα φαινόμενα 

οικονομικής απάτης και τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν αρκετά σημαντικά για 

την ανάδειξη του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος 

παίζει τον ύψιστο ρόλο για την αποφυγή οικονομικών απατών. Στην περίπτωση, που 

οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεπαρκής και δεν εκτελούν τα καθήκοντα τους 

αποτελεσματικά, τότε αυξάνονται τα φαινόμενα οικονομικών απατών 

(www.deloitte.com). 

Οι Oh et al. (2014), έκανα μία έρευνα στην Κορέα για να εξετάσουν κατά πόσο 

επηρεάζει τα διάφορα επίπεδα του εσωτερικού ελέγχου, η ποιότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Προκειμένου οι ερευνητές να καταλήξουν στα 

συμπεράσματα τους, χρησιμοποίησαν δύο ειδών επιχειρήσεων. Η πρώτη κατηγορία 

περιλάμβανε επιχειρήσεις, όπου οι αρχές του εσωτερικού ελέγχου δεν ίσχυαν σε 

μεγάλο βαθμό και στην δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι επιχειρήσεις, όπου οι αρχές του 

εσωτερικού ελέγχου ίσχυαν σε μεγάλο βαθμό. Από την έρευνα, κατέληξαν ότι, η 

λογιστική εικόνα των επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας επιδεινώθηκε αρκετά, 

ενώ η λογιστική εικόνα της δεύτερης κατηγορίας είναι αξιόπιστη. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

φαινομένων, οικονομικών απατών είναι αρκετά σημαντικός και αυτό επιβεβαιώνεται 

και από άλλους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές Petrascu και Τieanu 

(2014), μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, 

ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που θα εξασφαλίσει στην επιχείρηση, την ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων της. Ο εσωτερικός έλεγχος, 

αντιλαμβάνεται έγκαιρα κάποιες παραποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και εφόσον ειδοποιηθεί η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης, γίνονται οι 

http://www.deloitte.com/
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απαραίτητες αλλαγές. Προκειμένου η επιχείρηση, να εκπληρώσει τους 

μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους πρέπει να διαθέτει ένα σωστό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Βέβαια, έρευνες για τον εσωτερικό έλεγχο έχουν πραγματοποιηθεί και σε 

υποανάπτυκτες χώρες, όπως την Νιγηρία. Οι Emmanuel et al. (2013), έκαναν μια 

έρευνα σχετικά με το πόσο επαρκής είναι ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα 

στην Νιγηρία. Οι ερευνητές προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματα τους, 

έδωσαν ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους του γραφείου «Γενικού Ελέγχου» της 

χώρας. Από την έρευνα τους κατέληξαν στο γεγονός ότι, στην Νιγηρία μπορεί να 

υπάρξουν αρκετές οικονομικές σπατάλες σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, εφόσον ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ουσιαστικά ανεπαρκής στην συγκεκριμένη χώρα. Οι 

πολιτικές παρεμβάσεις είναι αρκετά έντονες, με αποτέλεσμα ο εσωτερικός έλεγχος να 

περιορίζεται. Για αυτό τον λόγο, θα πρέπει να υπάρχουν νόμοι και επαγγελματικά 

πρότυπα και θα πρέπει να τηρούνται. 

Οι Knapp M.C. και Knapp C.A. (2013) πραγματοποιούν μια έρευνα, για το πώς 

κατέφερε ο ιδρυτής των DHB Industries Inc. να εξαπατήσει το υπουργείο 

Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και να παραποιήσει τις 

οικονομικές καταστάσεις. Από την έρευνα τους, διαπίστωσαν ότι στις επιχειρήσεις 

αυτές, άνετα μπορούσαν να δημιουργηθούν οικονομικά σκάνδαλα, εφόσον οι 

εσωτερικοί ελεγκτές άλλαζαν αρκετά συχνά με αποτέλεσμα, η ποιότητα του ελέγχου 

να μειώνεται. 

Οι Elbardan και Ali (2012), τονίζουν την σημασία του εσωτερικού ελέγχου σε 

αρκετά οικονομικά σκάνδαλα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος που 

πραγματοποιείται είναι υπεύθυνος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οικονομικά σκάνδαλα 

και οι εταιρίες να λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά. Όμως, από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν εταιρίες, οι οποίες χρησιμοποιούν Enterprise Resource Planning 

(ERP) συστήματα και τα οποία πιέζουν τις λειτουργίες του εσωτερικού 

ελέγχου[Internal Audit Function (IAF)] να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα. Προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματα τους, χρησιμοποίησαν 

κάποια ερωτηματολόγια σε μια πολυεθνική εταιρία στην Αίγυπτο. Τα αποτελέσματα 

από τους υπαλλήλους της εταιρίας ήταν ότι, οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου 

χρειάζονται να αλλάξουν και να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα για 

τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ERP συστήματα. 
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Η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και το γεγονός ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να διδάσκονται σωστά τις αρχές του εσωτερικού ελεγκτή 

επιβεβαιώνεται και από τους ερευνητές, Dickins και Reisch (2012). Στην έρευνα τους 

τονίζεται ότι, ορισμένοι εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά έτσι ώστε, 

να εντοπίζουν έγκαιρα κάποιες οικονομικές απάτες. Για αυτό τον λόγο, θα πρέπει να 

διδάσκονται μέσα από case studies περιπτώσεις ανάλογων οικονομικών απατών για 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα τυχόν απάτες και αδυναμίες. 

Μια από τις «Big Four Accounting Firms» η KPMG, διεξήγαγε μια έρευνα το 

2012, για τα φαινόμενα οικονομικών απατών στην Αυστραλία και στην Νέα 

Ζηλανδία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδείχθηκε ότι, ο ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου είναι αρκετά σημαντικός στην μείωση οικονομικών απατών. Πιο 

συγκεκριμένα, τα φαινόμενα οικονομικών απατών έχουν αυξηθεί από το 2010 

ραγδαία και σύμφωνα με την έρευνα αυτό οφείλεται, πρωτίστως στην κακή ποιότητα 

του εσωτερικού ελέγχου που υπάρχει στις συγκεκριμένες χώρες (home.kpmg.com). 

Ο Yang (2011), έκανε μια έρευνα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε ένα 

Information Technology (ΙΤ) περιβάλλον. Εξαιτίας του γεγονότος ότι, η τεχνολογία 

έχει διεισδύσει σε όλα τα τμήματα σε μια επιχείρηση, οι κίνδυνοι που ενδεχομένως 

πρέπει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση είναι αρκετοί. Για αυτό τον λόγο, είναι 

αναγκαίο να βελτιωθεί ο ρόλος και το έργο του εσωτερικού ελέγχου. Τώρα πλέον, 

στην εποχή της τεχνολογίας δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι που παλιότερα ο 

εσωτερικός έλεγχος αγνοούσε την ύπαρξη τους και έτσι δεν μπορεί να τους 

αντιμετωπίσει. Οι αρχές του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αλλάξουν και τα 

παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι εσωτερικοί ελεγκτές, πρέπει να 

αντικαθιστούν με νέα εργαλεία τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και παράλληλα θα αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο. 

Αρκετά σημαντικός είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση 

επιχειρηματικού κινδύνου στα projects στο γνωστικό πεδίο της μηχανικής. Oι Wang 

και Li (2011), έκαναν μια ερεύνα γύρω από αυτό το θέμα, με επίκεντρο την χώρα 

τους, την Κίνα. Στην έρευνα τους, αναφέρεται ότι, ο επιχειρηματικός κίνδυνος έχει 

πλήξει αρκετές επιχειρήσεις του πεδίου των μηχανικών της χώρας τους και ότι, ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι 

κίνδυνοι. Τονίζονται τα πλεονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, όπως ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος μπορεί να 

http://home.kpmg.com/
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αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ανεξάρτητα από τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι όπως τονίζεται μέσα στο άρθρο δημιουργούν ένα αποτελεσματικό 

μακροπρόθεσμο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος. 

Άμεσο συμπέρασμα είναι ότι, το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου στις τεχνικές 

επιχειρήσεις είναι απαραίτητο, για να βελτιωθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων και 

να αναπτυχθεί η οικονομία στην χώρα. 

Ο καθοριστικός ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αντιμετώπιση του 

επιχειρηματικού κινδύνου επιβεβαιώνεται και από τους ερευνητές Ljubisavljević και 

Jovanović (2011), οι οποίοι, προσπάθησαν να αξιολογήσουν τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν 200 εταιρίες και στάλθηκαν 

ερωτηματολόγια σε υπαλλήλους που ανήκαν στο τμήμα λογιστηρίου των εταιριών. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2011. Σκοπός της έρευνας ήταν να 

αποδειχθεί εάν, ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί αποδοτικά στις επιχειρήσεις και εάν 

υπάρχει σχέση μεταξύ του μεγέθους των επιχειρήσεων και της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Στην έρευνα, τονίζεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην πρόληψη λαθών, στην αποφυγή μη νόμιμων πράξεων και στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του επιχειρηματικού κινδύνου, έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά και να 

επιβιώνουν οι επιχειρήσεις. Όμως, εάν και έχει τονιστεί η σπουδαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αρκετά δυσάρεστα. Πιο 

συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος στην Σερβία δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό. Το οξύμωρο στα αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι, εάν και οι Σέρβοι 

αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου σε μια 

επιχείρηση, δεν έχουν αντιληφθεί τα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, γενικότερα, στις παγκόσμιες αγορές, ότι τα 

σκάνδαλα απάτης έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως. Προκειμένου να μειωθούν, καθοριστικό 

ρόλο παίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Όμως, είναι σημαντικό για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές να επικοινωνούν και ανταλλάσουν ιδέες, δηλαδή να πράξουν το 

«brainstorming» για να εντοπίσουν και να μειώσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και 

τα σκάνδαλα απάτης; Απάντηση στο ερώτημα, έρχεται μέσω των ερευνητών 

Carpenter et al. (2011). Το συμπέρασμα της έρευνας τους ήταν ότι, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές που δρούσαν σε ομάδες αναγνώριζαν λιγότερες απάτες σε ποσότητα, από 

ότι να δρούσαν ανεξάρτητα, όμως αναγνώριζαν περισσότερες απάτες σε ποιότητα, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55263155800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55263155800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55263155800&zone=
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από ότι να δρούσαν ανεξάρτητα. Επιπλέον, εκτός από το παραπάνω, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι αξιολογούν τους κινδύνους 

ποιοτικά, εκτιμούν καλύτερα τις απάτες από ότι τους ελεγκτές που αξιολογούν τον 

κίνδυνο ποσοτικά. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό για την επιβίωση μιας επιχείρησης είναι, η 

αποκάλυψη των «material weaknesses». Ο εσωτερικός έλεγχος παίζει σημαντικό 

ρόλο για την αποκάλυψη των «material weaknesses» και αυτό αποκαλύπτεται από 

τους ερευνητές Lin et al. (2011). Αρχικά, οι «ουσιώδεις αδυναμίες» μιας επιχείρησης 

προκύπτουν από τον μη σωστό εσωτερικό έλεγχο και τις αδυναμίες και τα λάθη που 

υπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 214 εταιρίες 

προκειμένου να βγάλουν συμπέρασμα για το πόσο σημαντικός είναι ο εσωτερικός 

έλεγχος στην αποκάλυψη των «material weaknesses». Το συμπέρασμα της έρευνας 

τους ήταν ότι, υπήρχε αρνητική σχέση μεταξύ της αποκάλυψης των «material 

weaknesses» και του βαθμού εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Ο εσωτερικός 

έλεγχος, αναγνωρίζει τα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν σε μια εταιρία και 

προσπαθεί να τα αποκαταστήσει και γενικότερα να μην υπάρχουν «material 

weaknesses». 

Oι Tsalavoutas και Evans (2011), ερεύνησαν την επίδραση των Δ.Π.Χ.Α., στις 

ελληνικές εισηγμένες εταιρίες και κυρίως κατά πόσο επηρέασαν το καθαρό κέρδος, 

την μόχλευση και την ρευστότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Προκειμένου 

να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα, χρησιμοποίησαν στοιχεία από 238 επιχειρήσεις, 

οι οποίες αντιπροσώπευαν το 75% των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την έρευνα τους κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι, τα 

Δ.Π.Χ.Α. είχαν θετική επιρροή στο καθαρό εισόδημα και αρνητική επιρροή στην 

ρευστότητα και στην μόχλευση των επιχειρήσεων. Επίσης, ένα σημαντικό 

συμπέρασμα της έρευνας ήταν το γεγονός ότι, η μη σωστή χρήση εσωτερικού 

ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα να παραποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις. 

Oι Li και Yang (2010), προσπαθούν μέσα από το άρθρο τους «Risk – oriented 

Internal Audit In The ERM Framework», να εξηγήσουν ότι, είναι αναγκαίο οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές τεχνικές που 

ακολουθούσαν μέχρι τώρα και να προσανατολιστούν σε τεχνικές που θα δίνουν 

έμφαση σε τεχνικές για την πρόληψη κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο τους 

αναφέρεται ότι, οι εισηγμένες εταιρίες στην Κίνα το 2008, έκριναν ότι είναι 

απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που όχι μόνο θα έχει 
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σκοπό να ελέγχει την παραγωγή και το μάνατζμεντ της επιχείρησης, αλλά θα ελέγχει 

όλα τα τμήματα με σκοπό να προληφθούν τυχόν απάτες και γενικότερα θα πρέπει οι 

εσωτερικές ελεγκτές να έχουν αυξημένη συνείδηση για το τι πρόκειται να γίνει στο 

μέλλον, έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους. 

Σύμφωνα με την έρευνα τους, ο «risk – oriented internal audit», ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει να βεβαιώνει ότι, όλα βαίνουν καλώς σε ότι σχετίζεται με τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι απαραίτητο να αξιολογεί την 

διαδικασία του επιχειρηματικού κινδύνου, να δημιουργεί ένα σχέδιο για το πώς θα 

αντιμετωπιστεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Όμως, για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε δύο στοιχεία. Αρχικά, θα πρέπει να δρα ανεξάρτητος, 

δηλαδή το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να είναι ανεξάρτητο από το τμήμα του 

μάνατζμεντ, έτσι ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής να αντιλαμβάνεται άμεσα τους 

κινδύνους. Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην 

διαδικασία και στην λειτουργία του ERM. Η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος 

είναι απόφαση, που αφορά μόνο τους μάνατζερ και ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 

να δίνει συμβουλές έτσι ώστε, οι μάνατζερ να παίρνουν σωστές αποφάσεις. 

Ο Tian (2010), προσπάθησε να ερευνήσει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

αμοιβής των εσωτερικών ελεγκτών και κατά πόσο αυτή η αμοιβή επηρεάζει την 

ποιότητα του έργου των εσωτερικών ελεγκτών. Προκειμένου, να καταλήξει στο 

αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε στοιχεία από 1186 εισηγμένες επιχειρήσεις της Shanghai 

και Shenzhen, μέσω της μεθόδου γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα στα 

οποία κατέληξε ήταν ότι, η αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή έχει μη στατικά 

σημαντική αρνητική σχέση με την ποιότητα του έργου που χαρακτηρίζει έναν 

εσωτερικό έλεγχο. 

Παράλληλα, μια σημαντική έρευνα έγινε από τους Masli et al. (2009). σχετικά 

με τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας του «συστήματος» που ονομάζεται «Internal 

Control Monitoring Technology». Πιο συγκεκριμένα, η τεράστια ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και ο οικονομικός ανταγωνισμός δημιούργησε την ανάγκη να 

δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου. 

Στην έρευνα τους, χρησιμοποίησαν επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν το παραπάνω 

σύστημα και υπήρξαν 139 διαπιστεύσεις για την περίοδο 2006 - 2009 για το 

συγκεκριμένο σύστημα. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή, επιβεβαίωσαν ότι 

μέσω του παραπάνω συστήματος, οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι πλέον πιο 
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αποτελεσματικοί και ταυτόχρονα πιο αξιόπιστοι. Εκτός όμως από αυτό, αυτό το 

σύστημα είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι, μπορούν οι εξωτερικοί ελεγκτές να 

εμπιστεύονται το παραπάνω σύστημα. 

 

 

2.3 Συμπεράσματα από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

 

Οι παραπάνω έρευνες είναι αρκετά σημαντικές και καταλήγουν σε αξιόλογα 

συμπεράσματα για την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου τόσο στις επιχειρήσεις 

όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι, οι 

διάφορες μορφές απατών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην μη σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι αρκετά σημαντικός για την κανονική λειτουργία των 

επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην βιωσιμότητα τους, αφού μέσα από τις ενέργειες 

του, συντελεί στην μείωση των απατών στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. 

Βέβαια, προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι, ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι αναγκαίο να εκτελεί τα καθήκοντα του με βάση την αρχή 

της ανεξαρτησίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει την κουλτούρα και τις πολιτικές των 

ελεγχόμενων μονάδων, όπως και να έχει συντάσσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για 

την αντιμετώπιση των διαφορών κίνδυνων και την επίτευξη των στόχων που έχει 

οριοθετήσει η επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρόν τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η εξέλιξη του εσωτερικού 

ελέγχου με το πέρασμα των ετών και διευκρινίζονται οι έννοιες του εσωτερικού 

ελέγχου, του εσωτερικού ελεγκτή και γενικότερα του συστήματος του εσωτερικού 

ελέγχου που έχει μια επιχείρηση. Στις παραγράφους που ακολουθούν, γίνεται 

λεπτομερής αναφορά και ανάλυση για το, τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος, ποιος είναι ο 

σκοπός του, ποιες είναι οι αρχές του εσωτερικού ελεγκτή και παρουσιάζονται τα 

συστατικά στοιχεία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και τα χαρακτηριστικά 

του, για να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα, αποτελεσματικό. 

 

 

3.2 Ιστορική Αναδρομή του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η ιστορική αναδρομή του εσωτερικού ελέγχου έχει τεράστιες ρίζες, εφόσον ο έλεγχος 

ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τις λογιστικές πράξεις των ανθρώπων κατά την 

διάρκεια όλων των εποχών της ιστορίας. Μπορεί στις σημερινές μέρες, ο εσωτερικός 

έλεγχος να έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως, όμως υπάρχουν πηγές που μαρτυρούν την 

ύπαρξη του ελέγχου σε προϊστορικούς χρόνους. Στις εποχές εκείνες, ο έλεγχος 

εμφανίστηκε για τις ανταλλαγές των αγαθών μεταξύ των ατόμων. Είναι η πρώτη 

φορά, όπου καταγράφονται λογιστικές πράξεις. Στις πρωτόγονες εποχές, προκειμένου 

να υπάρχει αξιοκρατία μεταξύ των συναλλαγών δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η 

λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων για τις ανταλλαγές 
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αυτές, όμως άμεσο αποτέλεσμα ήταν η ανάγκη να δημιουργηθεί και ο έλεγχος μεταξύ 

των συναλλασσόμενων. 

Γραπτές μαρτυρίες για την απεικόνιση λογιστικών πράξεων όπως και για την 

ύπαρξη εμπορικών νόμων, υπάρχουν στην αρχαία Ρώμη, στην Βαβυλώνα, στην 

αρχαία Αίγυπτο αλλά και στην ελληνική έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες 

αναφορές, εντοπίζονται στους Νινευιτές στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ., οι 

οποίοι είχαν θεσπίσει εμπορικούς νόμους με σκοπό, να καθοριστεί ο τρόπος με τον 

οποίο θα πραγματοποιούνταν οι εμπορικές συναλλαγές (Τσαγκλάγκανος, 2005). Στην 

αρχαία Ελλάδα το 510 π.Χ., ο Κλεισθένης περιέλαβε την αρχή των δέκα αποδεκτών. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η διαχείριση των δημοσίων εσόδων ανατέθηκε σε δέκα 

βουλευτές, οι οποίοι ονομαζόντουσαν «άρχοντες - λογιστές». Πιο συγκεκριμένα, οι 

δέκα άρχοντες - λογιστές κληρωνόντουσαν από την βουλή των πεντακοσίων και 

έκαναν ελέγχους στην διαχείριση των εσόδων του κράτους. Σε αυτούς, λογοδοτούσαν 

όσοι αναμιγνύονταν στην δημόσια διαχείριση. Και εδώ εντοπίζεται για πρώτη φόρα 

το ελεγκτικό σώμα. Αυτοί οι δέκα άρχοντες – λογιστές, είχαν σαν βοηθούς δέκα 

«Ευθύνους» και δέκα «Παρέδρους», έτσι ώστε να πραγματοποιούν καλύτερα τους 

ελέγχους. Αυτή η σύνθεση του ελεγκτικού σώματος, αποτέλεσε τον πρόδρομο των 

σημερινών ελεγκτικών σωμάτων (Τσακλάγκανος, 2005). 

Ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται για να αντιμετωπίζονται τυχόν 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι αναφέρει και ο Σωκράτης. Από την άλλη μεριά, ο 

Πλάτωνας υποστήριζε ότι θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί ανώτατοι λειτουργοί έτσι 

ώστε, να ελέγχεται η οικονομική διαχείριση του κράτος. Στην ίδια γραμμή ήταν και ο 

Αριστοτέλης, ο οποίος υποστήριζε ότι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας είναι ο 

έλεγχος των δημοσίων εσόδων. Στην αρχαία Ελλάδα, το 300 π.Χ. είχε δημιουργηθεί 

για πρώτη φορά το συνέδριο των «Λογιστών», οι οποίοι είχαν υπό την εποπτεία τους 

την οικονομική διαχείριση της αρχαίας Αθήνας. Παράλληλα, υπήρχαν και οι 

«Ευθύνοι», οι οποίοι μαζί με το συνέδριο των «Λογιστών» έλεγχαν τους 

«Λογαριασμούς Διαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια 

αξιώματα (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν οι «Εξεταστάς», «Συνήγοροι» 

«Δοκιμαστήριοι», «Αρχησκοποί», «Κάτοπτοι» και οι «Απόλογοι», οι οποίοι ήταν 

υπεύθυνοι για την οικονομική δημόσια διαχείριση, με διαφορετικές ελεγκτικές 

αρμοδιότητες ο κάθε θεσμός. Στην αρχαία Ρώμη, υπήρχαν οι θεσμοί «Ύπαιτοι», οι 

«Κήνσορες», οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες», οι οποίοι είχαν ως καθήκον να 
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υποβάλλουν εκθέσεις στην Σύγκλητο για την διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Ουσιαστικά, αυτά τα ελεγκτικά σώματα εξέταζαν τους λογαριασμούς των επαρχιών 

της αυτοκρατορίας, επέβλεπαν το δημόσιο θησαυρό και υπέβαλλαν στην Σύγκλητο, 

το σύνολο των λογαριασμών για να εγκριθούν (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Ο πρώτος όρος του «Ελεγκτή-Auditor» εντοπίζεται στην Μεγάλη Βρετανία το 

1285, όπου σύμφωνα με το διάταγμα του Εδουάρδου του Α΄, όλοι οι διαχειριστές του 

δημοσίου χρήματος θα πρέπει να ελέγχονται από τους ελεγκτές (Τσακλάγκανος, 

2005). Στην Αγγλία εντοπίζονται και οι πρώτες μορφές «καθαρού» εσωτερικού 

ελέγχου, διότι στο αγγλικό θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις 

τριπλούν για αντιπαραβολή (Matthews, 2006). Την ίδια περίοδο, η πόλη της Πίζας 

έχει τον επίσημο ελεγκτή της και το 1581 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η «Ένωση 

Επαγγελματικών Ελεγκτών» η οποία είχε τον τίτλο «Coliegio dei Raxonati» 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 

Στην Γαλλία, δημιουργείται στα τέλη του 17
ου 

αιώνα το ελεγκτικό συνέδριο του 

Παρισιού, όπου ευθύνη του ελεγκτή ήταν, ο έλεγχος και η επαλήθευση όλων των 

λογαριασμών. Πιο συγκεκριμένα, ο ελεγκτής αυτός, ήταν ο διάσημος μαθηματικός 

Bareme, ο οποίος εφάρμοσε μεθοδικά συστήματα λογιστικών ελέγχων. Η εμφάνιση 

της εκβιομηχανισμένης κοινωνίας στα τέλη του 1850 έφερε μεγάλες οικονομικές 

ανακατατάξεις. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας εκείνη την περίοδο είχε ως αποτέλεσμα, 

την δημιουργία των πρώτων ορκωτών ελεγκτών και έτσι ο εσωτερικός έλεγχος και 

δηλαδή, οι εσωτερικοί ελεγκτές, άρχισαν να παίζουν τον ύψιστο ρόλο στην οικονομία 

της Αγγλίας. Το 1844, στην Αγγλία θεσπίστηκε η Κοινή Πράξη – Common Act, η 

οποία ανάφερε ότι κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εταιρία με την 

προϋπόθεση ότι, θα έκανε πρωτίστως επίσημη διαδικασία εγγραφής και με βάση την 

Κοινή Πράξη, οι Ανώνυμες Εταιρίες θα έπρεπε να ελέγχονται και για αυτό τον λόγο 

στην ετήσια γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας έπρεπε να διορίζονται 

ελεγκτές. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

όπου άρχισαν να δημιουργούν ελεγκτικά σώματα, αντίστοιχα με αυτά της Αγγλίας. 

Για αυτό εύλογα δικαιολογείται ότι, η πατρίδα της σύγχρονης Ελεγκτικής είναι η 

Αγγλία. 

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα λόγω της γρήγορης ανάπτυξης της 

τεχνολογίας και τις μεταβολές που αυτή δημιουργεί, αναγκάζει τον εσωτερικό 

ελεγκτή να ελέγχει όλες τις επιμέρους μονάδες της επιχείρησης. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής έχει ως σκοπό, την αξιολόγηση και παράλληλα την συμβουλή όλων των 
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πολιτικών και διαδικασιών της επιχείρησης έτσι ώστε, ο οργανισμός να πετυχαίνει 

τους στόχους του (Penini et al.,2010). 

Στην Ελλάδα, το 1920, πρωτοεμφανίστηκε ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» και 

συγκεκριμένα αφορούσε τον έλεγχο των ανώνυμων εταιριών. Το 1955, ιδρύεται το 

«Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.)» και στα μέσα του 1985, άρχισε να διευρύνεται 

η χρήση του εσωτερικού ελέγχου, αφού ιδρύεται το «Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.)». ΤΟ Ε.Ι.Ε.Ε. μαζί με το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.), συνέβαλλε στην ανάπτυξη και στην καθιέρωση του εσωτερικού 

ελεγκτή στις επιχειρήσεις. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εντοπίζει τα λάθη και να 

τα διορθώνει (Γρηγοράκος, 1989). Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί στο 

ελληνικό χρηματιστήριο πρέπει να έχουν το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου όπως και 

οι εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Τσακλάγκανος, 2005). 

 

 

3.3 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου και Συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 

 

Στις σημερινές κοινωνίες, εξαιτίας των συνεχόμενων αλλαγών στους τομείς της 

τεχνολογίας αλλά και στις ανακατατάξεις, στην εγχώρια αγορά αλλά και στην 

παγκόσμια αγορά, δημιουργούνται νέες ανάγκες για τους οργανισμούς. Αρχικά, όπως 

είναι λογικό, όλοι οι οργανισμοί ανεξαρτήτως εάν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο 

ή όχι, επιδιώκουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές αυτές και να αναζητούν νέους 

τρόπους και νέες τεχνικές και η αναζήτηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε 

αξιόπιστες πληροφορίες (Konrath, 1996). Λέξη κλειδί για αυτές τις αλλαγές παίζει ο 

εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ως σύμβουλος θα επιφέρει τα μέγιστα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Γενικότερα, η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει δράσεις οι 

οποίες υιοθετούνται από την διοίκηση των οργανισμών. Η διοίκηση από την μεριά 

της σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει τις δράσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

κάποιες αρχές: α) επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, β) οικονομική και επαρκής 

χρησιμοποίηση των πόρων των οργανισμών, γ) προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων των οργανισμών, δ) αξιοπιστία και ακεραιότητα των πληροφοριών έτσι 
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ώστε ε) να μπορεί να συμμορφώνεται καλύτερα με πολιτικές, προγράμματα, 

διαδικασίες , νόμους και κανονισμούς (Παπαστάθης, 2003). Επιπλέον, ο εσωτερικός 

έλεγχος δίνει στον οργανισμό αξία, εφόσον η διαχείριση των κινδύνων και η 

ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζεται στις αλλαγές, κάνουν τον οργανισμό 

να επιβιώνει και να επεκτείνεται (Γρηγοράκος, 1989). 

Εκτός από αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μέρος του μοντέλου εταιρικής 

διακυβέρνησης, αφού έχει την ικανότητα μέσα από αυτό να α) καθιερώνονται οι 

στόχοι των οργανισμών, β) να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι, για να εξετάζεται η 

πορεία αυτών των στόχων, γ) να διασφαλίζεται η λογοδοσία και δ) να 

προστατεύονται οι αξίες (Picket, 2003). Φυσικά, αυτή όλη η διαδικασία προκειμένου 

να διαπραγματευθεί, επιβάλλει την τοποθέτηση του εσωτερικού ελεγκτή στο 

οργανόγραμμα του οργανισμού έτσι ώστε, να είναι σαφές προς το υπόλοιπο εργατικό 

δυναμικό του οργανισμού, τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή (Munro et 

al.,2010). 

Ο εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing) ορίζεται σύμφωνα με το Ι.Ε.Ε. ως μία 

«ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη 

ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού». Σκοπός του 

είναι, η άμεση αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, για να τον περιορίσει ή να τον εξαλείψει μέσω τεχνικών και επιστημονικών 

προσεγγίσεων. Κατόπιν, η διοίκηση της επιχείρησης αναλαμβάνει να διαχειριστεί τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο έτσι ώστε, να επιτευχθούν οι στρατηγικές και οι στόχοι του 

οργανισμού (Παπαστάθης, 2003). 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο, να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ του 

εσωτερικού ελέγχου (internal auditing) και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(internal control system). Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ένα οργανωμένο και 

σωστά, δομημένο σύστημα λειτουργιών και διαδικασιών που εφαρμόζει ο 

οργανισμός με απώτερο σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση των αρχών και 

πολιτικών προκειμένου, να πραγματοποιηθούν και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα 

ενός οργανισμού (Παπαστάθης, 2003). Ουσιαστικά, είναι ένα πλέγμα λειτουργιών 

που αποσκοπεί στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού. To 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένο με την δομή και την 

λειτουργία ενός οργανισμού, εφόσον μεταφέρει τις εντολές και τις αντιδράσεις προς 

την διοίκηση ενός οργανισμού (Δρογαλάς κ.ά., 2005). 
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Από τον παραπάνω ορισμό του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, εύλογα 

παρομοιάζεται από τους Cook και Wincle (1976), σαν το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου .Βασική προϋπόθεση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι ότι, οι 

έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται σταδιακά, να αναθεωρούνται συνεχώς λόγω 

των συνεχόμενων αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιώνονται με την 

εισαγωγή νέων δεδομένων (Παπαστάθης, 2003). Ουσιαστικά, τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων του οργανισμού, την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων έτσι 

ώστε, να υπάρχει αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού 

(www.kleemann.gr). Οι βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι, η 

κατάλληλη στελέχωση, η αποκέντρωση της διοίκησης, ο διαχωρισμός καθηκόντων 

και ευθυνών, η επιτήρηση και η επιθεώρηση της εργασίας, η έγκαιρη και τακτική 

ενημέρωση και η έκταση των ελέγχων ανάλογα με το κίνδυνο [Πράξη Διοικητή 

Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577/9.3.2006]. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

αποβλέπει στην διασφάλιση κάποιων συγκεκριμένων σκοπών. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάζει εάν υλοποιείται η επιχειρησιακή στρατηγική συνδυάζοντας αποτελεσματικά 

την χρήση των διαθέσιμων πόρων. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αναγνωρίζει και 

αντιμετωπίζει κινδύνους που απειλούν την επιχείρηση. Διασφαλίζει την πληρότητα 

και την αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εξετάζει, εάν το εργατικό δυναμικό 

της επιχείρησης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του και 

τέλος το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σκοπεύει στην αποφυγή λανθασμένων 

ενεργειών και παρατυπιών που θα έθεταν σε κίνδυνο την λειτουργία αλλά και τα 

συμφέροντα της επιχείρησης (Καζαντζής, 2006). 

Σύμφωνα με τις νεότερες σύγχρονες προσεγγίσεις αποτύπωσης και μελέτης του 

συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, διακρίνονται σε αυτό, πέντε συστατικά 

στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: Περιβάλλον Ελέγχου (Control 

Environment), Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment), Δραστηριότητες Ελέγχου 

(Control Activities), Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and 

Communication) και Παρακολούθηση (Monitoring) (Καζαντζής, 2006, Candreva, 

2006). Τα παραπάνω πέντε συστατικά στοιχεία του συστηματικού ελέγχου παίζουν 

σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου συστήματος. Όσον 

αφορά την πρώτη συνιστώσα του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή το περιβάλλον 

ελέγχου, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά των εργαζομένων, τις 

http://www.kleemann.gr/
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ανθρώπινες αξίες και γενικότερα την στάση όλων των υπαλλήλων έναντι των αρχών 

και κανόνων που έχει θέσει από μεριάς της η επιχείρηση. Το περιβάλλον ελέγχου 

είναι αυτό που καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθεί ο εσωτερικός έλεγχος. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι αρκετοί και 

μπορεί, να αυξηθούν εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των εργασιών, της επέκτασης 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε άλλες χώρες και των μεταβολών στο λειτουργικό 

περιβάλλον. Επίσης, νέα λογιστικά πρότυπα, αρχές και κανόνες που εμφανίζονται στο 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι σε θέση να αυξήσουν τους κινδύνους που θα 

αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι σε 

θέση να έχει στην κατοχή του επαρκή πληροφόρηση για την διαδικασία διαχείρισης 

των κινδύνων από την ίδια επιχείρηση που ελέγχει και αυτό γίνεται για να 

κατανοήσει ο εσωτερικός ελεγκτής πώς, η διοίκηση αντιμετωπίζει τους κινδύνους 

που έχουν σχέση, κυρίως, με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

Η τρίτη συνιστώσα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή οι 

μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου, είναι οι πολιτικές και τα μέτρα που παίρνει μια 

επιχείρηση και την βοηθούν στην διαδικασία λήψης όλων των αναγκαίων αποφάσεων 

που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την 

επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση. Οι μηχανισμού αυτοί 

περιλαμβάνουν την μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, την 

επεξεργασία των πληροφοριών, τους φυσικούς ελέγχους και τον διαχωρισμό των 

αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών. 

Όσον αφορά το τέταρτο συστατικό στοιχείο του συστήματος του εσωτερικού 

ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει άριστη γνώση του πληροφοριακού 

συστήματος της επιχείρησης που ελέγχει. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα 

αποτελείται από το λογιστικό σύστημα, τον εξοπλισμό, το λογισμικό, το ανθρώπινο 

δυναμικό, όπως και από τις μεθόδους, τις αρχές, τις διαδικασίες, τα εγχειρίδια και τα 

αρχεία των πληροφοριών. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι αναγκαίο να γνωρίζει το 

πληροφοριακό σύστημα που σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις και τις 

εκθέσεις προκειμένου να αντιλαμβάνεται σωστά τις κατηγορίες εκείνες των 

συναλλαγών της επιχείρησης που συμβάλλουν στην σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. Επίσης, με βάση τις γνώσεις για το πληροφοριακό σύστημα, ο 

εσωτερικός ελεγκτής αντιλαμβάνεται όλες τις διαδικασίες, με τις οποίες οι 

συναλλαγές αναγνωρίζονται, καταγράφονται, επεξεργάζονται και απεικονίζονται από 
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την στιγμή της πραγματοποίησης τους έως την στιγμή που θα συμπεριληφθούν στις 

οικονομικές καταστάσεις. Ουσιαστικά, ένα καλό οργανωμένο και σχεδιασμένο 

λογιστικό πληροφοριακό σύστημα είναι σε θέση, να μειώσει τον κίνδυνο 

λανθασμένης απεικόνισης στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο συστατικό στοιχείο, αυτό της 

παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, είναι μια 

διαδικασία διαρκούς εκτίμησης της επάρκειας και της ποιότητας του έργου του 

εσωτερικού ελέγχου. Αυτή η παρακολούθηση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, για να είναι καλό και να λειτουργεί σωστά θα 

πρέπει να βρίσκεται σε συνεχόμενη εξέλιξη αναλόγως την φύση της επιχείρησης. 

Κάθε επιχείρηση, βέβαια, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ανάλογα με το 

μέγεθος και το αντικείμενο της και για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις. Όμως, για να είναι ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. 

Πρώτον είναι αναγκαίο, το προσωπικό του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου να 

έχει επαγγελματική πείρα όπως και ευσυνειδησία. Παράλληλα, το προσωπικό του 

συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σωστό 

οργανωτικό και καλά μελετημένο σχέδιο, όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια οι 

ευθύνες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης. 

Επίσης, το λογιστικό σχέδιο όπως και οι οδηγίες χρησιμοποίησης του συστήματος με 

βάση την μορφή του λογιστικού εγχειριδίου, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης με βάση τα 

έντυπα και τα έγγραφα που να τις δικαιολογούν. Τέλος, η ύπαρξη ενός 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την συνεχόμενη 

επιθεώρηση και αξιολόγηση των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων από το ίδιο το 

προσωπικό της επιχείρησης (Καζαντζής, 2006). 

 

 

3.4 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 
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Όπως γίνεται κατανοητό, ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο 

στην παροχή εξειδικευμένου και υψηλών επιπέδων υπηρεσιών προς τα διοικητικά 

στελέχη μιας εταιρίας αλλά μέσα από την διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί 

να βοηθηθεί το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης. Η βοήθεια αυτή μεταφράζεται 

από επιστημονικές αναλύσεις, αξιολογήσεις και παροχές συμβουλών με το 

χαμηλότερο κόστος προς τα διοικητικά στελέχη έτσι ώστε, να εκτελούν 

αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα τους (Παπαστάθης, 2003). 

Ο εσωτερικός έλεγχος παίζει ουσιαστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα 

ενός οργανισμού, εφόσον οι στόχοι αγγίζουν όλους τους τομείς της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζει εάν λειτουργούν τα επιμέρους τμήματα του οργανισμού 

σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική της διοίκησης, εκτιμάει την 

αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και της επάρκειας των συστημάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας. Διαπιστώνει τυχόν λάθη ή αδυναμίες στην 

οργάνωση των συστημάτων και μετέπειτα προβάλει μέτρα διόρθωσης και βελτίωσης 

αυτών των αδυναμιών. 

Όπως, είναι φυσικό σε κάθε επιχείρηση θα υπάρξουν κάποιες αδυναμίες ως 

προς την λήψη αποφάσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι, το εργατικό δυναμικό του 

οργανισμού δεν έχει την κατάλληλη πληροφόρηση για να πάρει τις κατάλληλες 

πληροφορίες. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός, που θα βοηθήσει στην εφαρμογή 

των κατάλληλων αποφάσεων και στην διαπίστωση και στην διαχείριση των κινδύνων 

(Asare - Kwaku et al.,2008). Όμως εκτός από αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος συγκρίνει 

τα αποτελέσματα των εργασιών με τους αρχικούς στόχους της εταιρίας. Σκοπός του 

είναι να επιβεβαιώσει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού (Huson et al., 2001). 

Παράλληλά στις ημέρες που διανύουμε, μεγάλη σημασία για μια επιχείρηση 

έχει η εικόνα της προς τους τρίτους και γενικότερα η φήμης της. Η επιβίωση ενός 

οργανισμού εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία που έχει και κατά πόσο διαφανείς 

είναι οι συναλλαγές της όπως και οι εργασίες της. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου 

είναι, η εξάλειψη της απόκρυψης στοιχείων, ο προσπορισμός οικονομικών οφελών 

και η εξάλειψη της αλλοίωσης των περιουσιακών στοιχείων. Ο συνεχής εσωτερικός 

έλεγχος, αποσκοπεί στην σαφή αντίληψη της αποστολής των εργαζομένων και στην 

αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της εταιρίας 

ενώ παράλληλα να θωρακίζονται τα συμφέροντα των μελών της εταιρίας (Sarens et 

al., 2006). 
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Ιδιαίτερη προσοχή δίνει ο εσωτερικός έλεγχος στον συντονισμό και στην 

παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων, για αυτό σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών αυτών καταστάσεων 

όπως και των βιβλίων της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει ο 

εσωτερικός έλεγχος να εξακριβώσει ότι, η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τους 

νόμους, τις συνθήκες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα χρηματοοικονομικά 

όργανα. Παράλληλα, σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιοποίηση των μέσων 

παραγωγής και της αποδοτικότητας τους. Ουσιαστικά, θα πρέπει να ελέγχει την 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα μέσω του εσωτερικού 

έλεγχου, προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Εκτός από αυτό, 

ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό που 

χρησιμοποιεί αυτό το μηχανολογικό εξοπλισμό. Θα πρέπει να εξακριβώνει την 

επαρκούς στελέχωση των τμημάτων και την κατάλληλα αξιοποίηση του προσωπικού. 

Επόμενο βήμα για τον εσωτερικό έλεγχο είναι να αποτιμήσει την απόδοση της 

διοίκησης όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία του 

οργανισμού και ταυτοχρόνως να μετράει το λειτουργικό κόστος όλων των επιμέρους 

τμημάτων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013, Badara, 2013,). 

Στις ημέρες μας, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων έχει φτάσει 

στο ζενίθ του, κρίνεται απαραίτητο ο οργανισμός να επιβιώσει αλλά και να επιβληθεί 

στους ανταγωνιστές του. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, εφόσον σκοπός του είναι να εκτιμάει την διαχείριση 

των διαθέσιμων, τις αποδόσεις αυτών και την τήρηση της πολιτικής πωλήσεων και 

εισπράξεων. Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί την πολιτική αυτή και μετέπειτα 

μελετάει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έτσι ώστε, να πάρει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διορθώσει τυχόν οικονομικά προβλήματα και να μπορέσει να επιβληθεί 

στους ανταγωνιστές του και γενικότερα να πρωταγωνιστεί στην αγορά (Abdulrahman 

et al., 2004). 

 

 

3.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 
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Από τις προηγούμενες υποενότητες εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι, ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει αλλάξει αρκετά με το πέρασμα των χρόνων. Ο αρχικός στόχος του 

εσωτερικού ελέγχου έχει δεχθεί ριζικές μεταβολές, εφόσον ο πρωταρχικός στόχος του 

ήταν, η καθαρή ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Όμως, 

μετέπειτα, με τις οικονομικές αλλαγές που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο, έπρεπε να 

αλλάξει την παραδοσιακή του μορφή. Τώρα αρχίζει να κινείται και σε άλλα είδη 

ελέγχων, όπως διοικητικών και λειτουργικών, αφού επιβλέπει σχεδόν όλο τον έλεγχο 

της παραγωγικής διαδικασίας. Όμως, ταυτόχρονα άρχισαν οι πρώτες αμφισβητήσεις 

εάν, επαρκεί ο εσωτερικός έλεγχος και εάν ο εσωτερικός έλεγχος φέρνει τα σωστά 

αποτελέσματα στον οργανισμό. Ουσιαστικά, το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων 

υποστήριζε ότι, δεν μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να ασκεί επιρροή σε όλους τους 

τομείς του οργανισμού, όμως αμφισβητήσεις ήρθαν και από τους ίδιους τους ελεγκτές 

που υποστήριζαν ότι δεν στέφεται με επιτυχία όλο το έργο του εσωτερικού ελέγχου 

(Meigs, 1984). 

Όμως, εξαιτίας των τελευταίων αλλαγών στην αγορά, ο εσωτερικός έλεγχος 

άρχισε να παίρνει την δυναμική που του άξιζε και να αποκτάει δύναμη και παρουσία 

στο περιβάλλον της επιχείρησης. Όλοι οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων άρχισαν να το 

δέχονται ως ένα θεσμό που θα φέρει πολλά οφέλη στον οργανισμό και κυρίως θα 

αποτελέσει τον πρόδρομο για την επιβίωση της επιχείρησης. Τα αντικείμενα του 

εσωτερικού ελέγχου στις ημέρες μας, επεκτείνονται σε όλες τις λειτουργίες ενός 

οργανισμού και έτσι υπάρχουν διάφορα είδη ελέγχου τα οποία διακρίνονται σε 

λειτουργικό, οικονομικό, διοικητικό, παραγωγής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

και διαχείρισης αποθεμάτων. Δηλαδή, καλύπτει σχεδόν όλους τους ελέγχους μιας 

εταιρίας. Όμως γενικότερα ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε εσωτερικό λογιστικό 

έλεγχο και σε διοικητικό εσωτερικό έλεγχο (Καζαντζής, 2006). 

Αρχικά, όσον αφορά τους εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ομαλή 

λειτουργία ενός οργανισμού. Στοχεύει στην επαλήθευση της ακρίβειας, της 

ειλικρίνειας, της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στην εξασφάλιση 

της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την εξακρίβωση της νομιμότητας, της 

αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων και της σωστής διαχείρισης των πόρων 

αυτών. 

Οι εσωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι, διενεργούνται πάντα με λεπτομέρεια και 

σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι, οι συναλλαγές 
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εκτελούνται και καταχωρούνται σωστά, ότι διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία 

του οργανισμού και ότι η εικόνα της επιχείρησης απεικονίζεται με σωστό και νόμιμο 

τρόπο στα λογιστικά βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις των οργανισμών. Οι 

εσωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι γίνονται σε όλες τις μεταβλητές, καταστάσεις και τα 

στοιχεία που άπτονται της οικονομικής σφαίρας της επιχείρησης και για αυτό, αυτοί 

οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται από χρονική δυναμική, μιας και γίνονται σε όλες τις 

υποπεριόδους της επιχειρηματικής δράσης. Η αξία των εσωτερικών οικονομικών 

ελέγχων είναι μεγάλη, εφόσον σχετίζεται άμεσα με την διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων. Ουσιαστικά, οι εσωτερικές ελεγκτές μετά από τους οικονομικούς 

εσωτερικούς ελέγχους, δίνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην διοίκηση του 

οργανισμού για να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. 

Από την άλλη μεριά, ο εσωτερικός διοικητικός έλεγχος δεν σχετίζεται καθόλου 

με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και δεν ενδιαφέρει καθόλου τους 

ορκωτές ελεγκτές. Όμως, η σπουδαιότητα του είναι μεγάλη, εφόσον εξετάζει όλες τις 

παραμέτρους που άπτονται στην σφαίρα της διοίκησης μιας εταιρίας. Αναφέρονται 

στο σχέδιο οργάνωσης της οικονομικής οντότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

οργανισμού. Εξετάζουν την διοικητική αποτελεσματικότητα, την οργάνωση, την 

συνεργασία όπως και την επικοινωνία όλων των διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων. 

Ουσιαστικά, καλύπτουν όλες τις λειτουργίες που αφορούν το λειτουργικό διοικητικό 

σκέλος μιας επιχείρησης και σχεδιάζονται έτσι ώστε, να διασφαλιστεί ένας ισχυρός 

εσωτερικός έλεγχος σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού (Καζαντζής, 2006). 

 

 

3.6 Αρχές του Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

 

Σε αυτήν την υποενότητα, θα γίνει αναφορά στους κώδικες επαγγελματικής 

δεοντολογίας και συμπεριφοράς των ατόμων που ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζουν κάποιες 

συγκεκριμένες αρχές έτσι ώστε, να έχουν την εκτίμηση του υπόλοιπου εργατικού 

δυναμικού του οργανισμού. Η ηθική κουλτούρα του εσωτερικού ελεγκτή επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία μιας εταιρίας, για αυτό ο εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται με τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς. 
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Η πιο σημαντική αρχή είναι, η αρχή της ανεξαρτησίας, που αφορά τόσο την 

ανεξαρτησία σκέψης όσο και την ανεξαρτησία στην εκτέλεση των ελεγκτικών 

διαδικασιών. Ο εσωτερικός ελεγκτής, πρέπει να μην έχει προσωπικές σχέσεις με την 

διοίκηση της επιχείρησης, και κυρίως να είναι ανεξάρτητος από τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό, που θα πρέπει να παίζει το 

μέγιστο ρόλο στον διορισμό ή στην απομάκρυνση του εσωτερικού ελεγκτή. Δηλαδή, 

η συγκεκριμένη αρχή είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού 

όπως και για την επιβίωση του. 

Γενικότερα, σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών [International Federation of Accountants(IFAC)], o 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες αρχές: ακεραιότητα, 

αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά, επαγγελματική 

επάρκεια και επιμέλεια και τέλος τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες του με υπευθυνότητα 

και τιμιότητα. Για να τον εμπιστεύονται τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης, θα 

πρέπει να είναι ευθύς και ειλικρινής στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να υπερασπίζεται την αρχή της 

αντικειμενικότητας. Δεν θα πρέπει να επηρεάζονται οι αποφάσεις του και γενικότερα 

η συμπεριφορά του από τα προσωπικά του συμφέροντα. Θα πρέπει να σχηματίζει τις 

απόψεις του και να ενεργεί με σκοπό το συμφέρον της επιχείρησης, το οποίο είναι η 

επιβίωση και η ομαλή λειτουργία της. Για αυτό το λόγο, απαιτείται να είναι δίκαιος 

και αμερόληπτος και να μην επιτρέπει σε τίποτα και κανέναν να επιδρά στην 

επαγγελματική του κρίση. 

Μία άλλη εξίσου σημαντική αρχή, είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας του 

εσωτερικού ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος απέναντι 

στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Θα πρέπει να σέβεται την αξία της 

πληροφόρησης που έχει και να μην την κοινοποιεί χωρίς την έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου ή της ανώτερης διοίκησης. Για αυτό το λόγο, ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο έτσι ώστε, να 

αλληλοενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα της επιχείρησης. Εκτός από τα 

παραπάνω, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να δρα με συνέπεια και να εφαρμόζει τους 

ισχύοντες νόμους. Παράλληλα, δεν είναι σωστό να εμπλέκεται σε πράξεις που θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την δυσφήμιση του επαγγέλματος. 
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Για ένα σωστό επιστήμονα, όπως τον εσωτερικό ελεγκτή, κρίνεται απαραίτητο 

να βελτιώνει συνεχώς τις γνώσεις του γύρω από το γνωστικό πεδίο του ελέγχου και 

εκτός από αυτό, πρέπει να εφαρμόζει με επιμέλεια τα ισχύοντα λογιστικά και 

ελεγκτικά πρότυπα. Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εκτελεί με φροντίδα 

και δεξιότητα τις οδηγίες που έχει πάρει από το διοικητικό συμβούλιο της 

ελεγχόμενης οντότητας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι, αυτές οι οδηγίες να μην 

θίγουν τις αρχές της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή 

(Νεγκάκης & Ταχυνακής, 2013, Παπαδάτου 2001). 

 

 

3.7 Καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

 

Εφόσον επισυνάφτηκαν οι αρχές που θα πρέπει να ακολουθούν και να τηρούν τα 

στελέχη του εσωτερικού ελέγχου, σε αυτό την υποενότητα, θα γίνει πλήρης αναφορά 

στα καθήκοντα τους. Κάθε επιχείρηση, όταν ιδρύεται έχει κάποιους συγκεκριμένους 

στόχους που υπάγονται στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του 

οργανισμού. Όμως, για να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρίας θα πρέπει όλα τα 

στελέχη των τομέων, είτε αυτά είναι του εσωτερικού ελέγχου είτε της παραγωγής. 

είτε του λογιστηρίου να ξέρουν ποια είναι τα καθήκοντα τους. Η αποτύπωση των 

καθηκόντων δίνει και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του κάθε τμήματος και του κάθε 

στελέχους ξεχωριστά. Από την έναρξη της λειτουργίας του οργανισμού, τα στελέχη 

θα πρέπει να ξέρουν τα καθήκοντα στα οποία θα πρέπει να ανταπεξέλθουν έτσι ώστε, 

να λειτουργεί ομαλά ο οργανισμός, να μην δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των 

υπαλλήλων, αφού θα επισημανθεί από την αρχή οι ευθύνες των στελεχών του κάθε 

τμήματος. 

Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή είναι αρκετά. Πρωτίστως, το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εκτελεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

λειτουργικούς, διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους και ελέγχους 

συμμόρφωσης οι οποίοι μπορεί να είναι προγραμματισμένοι ή έκτατοι. Αυτοί οι 

έλεγχοι θα έχουν ως σκοπό, να παρακολουθούν την πορεία του οργανισμού και κατά 

πόσο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους του. Επίσης, μέσω αυτών των ελέγχων, ο 

οργανισμός θα μπορέσει να διακρίνει τυχόν λάθη της εταιρίας. Αυτούς τους ελέγχους 
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τους υποβάλλει στην διοίκηση του οργανισμού, η οποία με την σειρά της, αφού τα 

αξιολογήσει και τα σχολιάσει, τα υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου. Εκτός από αυτό, 

ένα από τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή, είναι η σύνταξη του μηνιαίου 

απολογισμού δράσης το οποίο υποβάλλει στον προϊστάμενο του οργανισμού. 

Εκτός όμως από τους παραπάνω ελέγχους, τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου 

θα πρέπει να ενημερώνουν τα στελέχη της διοίκησης ανά τρίμηνο για τα 

αποτελέσματα των ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει αναφερθεί μετά από τους 

παραπάνω ελέγχους τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου μπορούν εύκολα, να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα για την λειτουργία της επιχείρησης. Αυτά τα 

συμπεράσματα και τα σχόλια τους θα πρέπει να τα αναφέρουν στην διοίκηση, διότι η 

γνώμη των στελεχών του εσωτερικού ελέγχου παίζει αποφασιστικό ρόλο για να πάρει 

η ανώτερη διοίκηση τις κατάλληλες αποφάσεις. 

Οι έλεγχοι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό του οργανισμού στο 

οποίο υπάγονται τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου αλλά διευρύνονται και στις 

θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου θα πρέπει 

να ακολουθούν τις κοινές αρχές του εσωτερικού ελέγχου και για αυτό τα στελέχη του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει κάνουν τακτικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρίες που 

περιβάλλουν τον όμιλο. 

Αφού διενεργήσει τους παραπάνω ελέγχους η επιχείρηση, άμεσα μπορεί να 

ιεραρχήσει τους κινδύνους προκειμένου, ο οργανισμός να αναγνωρίσει τους εγγενείς 

επιχειρηματικούς κινδύνους που η επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Βεβαίως, 

μέσα από την ιεράρχηση των κινδύνων, ο οργανισμός θα είναι σε θέση να γνωρίζει 

ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν αυτούς τους κινδύνους στις εταιρίες. Έτσι, θα 

μπορεί να προτείνει πλάνα δράσης στο διοικητικό συμβούλιο και στην ανώτερη 

διοίκηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. 

Σημαντικό καθήκον του διευθυντή του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου είναι, 

η συμμετοχή του στα συμβούλια των διευθυντών, γενικών διευθύνσεων και γενικών 

συνελεύσεων. Είναι αυτός που θα έχει την ευθύνη των ελέγχων και των 

αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων. Όπως έχει αναφερθεί ο εσωτερικός ελεγκτής 

πρέπει να ακολουθεί την αρχή της εμπιστευτικότητας και να ενεργεί υπέρ του 

οργανισμού και όχι με βάση τα δικά του συμφέροντα, για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

κάνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους. 

Παράλληλα, ο διευθυντής του εσωτερικού έλεγχου έχει την υποχρέωση να 

εκτελεί και κάποιες άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για την ομαλή 
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λειτουργία του οργανισμού. Είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την ύπαρξη καλού 

πνεύματος συνεργασίας στον οργανισμό. Η συνεργασία και η αμοιβαία εκτίμηση 

μεταξύ των υπαλλήλων ενός οργανισμού παίζει σημαντικό ρόλο για την επιβίωση 

του, για αυτό ο διευθυντής του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να παρεμβαίνει σε 

θέματα που αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν, όχι μόνο στο 

άμεσο περιβάλλον της εταιρίας αλλά και στο έμμεσο περιβάλλον, ότι η σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων γίνεται με βάση την αρχή της αξιοπιστίας και της 

ακεραιότητας των πληροφοριών. Καθήκον του εσωτερικού ελεγκτή είναι να 

καταγράφει όλες τις λογιστικές πράξεις του οργανισμού έτσι ώστε, ο οργανισμός να 

μην έχει προβλήματα με τους ελέγχους της οικονομικών αρχών. Παράλληλα, μέσα 

στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή είναι η συνεργασία του με τις εποπτικές 

αρχές, μετά πάντα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Θα πρέπει τα στελέχη 

του εσωτερικού ελέγχου να συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, παρέχοντας τους, τις 

κατάλληλες πληροφορίες και να διευκολύνει το έργο τους. 

Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την κατάλληλη 

χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εσωτερικές ελεγκτές θα πρέπει να έχουν σαφή εικόνα της περιουσιακής κατάστασης 

του οργανισμού έτσι ώστε, να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

και προς όφελος της επιχείρησης. Η εξασφάλιση της οικονομικής και αποδοτικής 

χρήσης των πόρων είτε υλικών είτε άυλων, θα οδηγήσει την επιβίωση του 

οργανισμού. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να διασφαλίσει στην ανωτέρα διοίκηση ότι, 

όλες οι δραστηριότητες των στελεχών που απαρτίζουν τον οργανισμό λειτουργούν με 

βασικό γνώμονα, τους στόχους και την πολιτική του οργανισμού, σύμφωνα με το 

νομικό πλαίσιο και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, και όχι σύμφωνα με τα 

ιδιωτικά τους συμφέροντα. Παράλληλα, τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση όταν 

παρατηρούν ύποπτες κινήσεις των υπόχρεων προσώπων. Γενικότερα, η άμεση 

παραπομπή στην ανώτερη διοίκηση για ύποπτες συναλλαγές των υπόχρεων 

προσώπων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. 

Ανάμεσα στα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου είναι, η ενημέρωση των 

μετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις του οργανισμού. Όπως επίσης. τα στελέχη του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρίας για το 

τρέχον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην δραστηριότητα τους. Όσον αφορά το ίδιο το 
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τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να εισάγει προτάσεις στο διοικητικό 

συμβούλιο για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος του 

εσωτερικού ελέγχου όπως και επίσης μέσα στα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου 

είναι, η ανάπτυξη του ετήσιου πλάνου των εσωτερικών ελέγχων (www.kleemann.gr). 

Όσον αφορά τις τεχνολογικές εταιρίες, ανάμεσα στα καθήκοντα των στελεχών 

του εσωτερικού ελέγχου, στις ημέρες μας, εκτός από τα παραπάνω είναι η προστασία 

των στοιχείων και η ασφάλεια των δεδομένων στο χώρο του διαδικτύου. Πιο 

συγκεκριμένα, επειδή πολλά δεδομένα και πολλές πληροφορίες της εταιρίας μπορούν 

να κλαπούν εύκολα στο διαδίκτυο, τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αξιολογούν συνεχώς τα πρότυπα ασφάλειας της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο 

οργανισμός στο διαδίκτυο έτσι ώστε, να μην διατρέχει τέτοιους κινδύνους και να 

διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των κρίσιμων επιχειρηματικών 

δεδομένων. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα προγράμματα και τους κινδύνους που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο. Παράλληλα, επειδή ο σκοπός του οργανισμού είναι η 

κερδοφορία, τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ελέγχουν και να 

παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες και τις συναλλαγές που γίνονται μέσω του 

διαδικτύου με τους προμηθευτές και τους πελάτες (home.kpmg.com). 

 

 

3.8 Προσόντα του Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

 

Αφού έγινε εκτενής ανάλυση των καθηκόντων των στελεχών του εσωτερικού 

ελέγχου, θα πρέπει να γίνει αναφορά για τα προσόντα που οι εσωτερικές ελεγκτές θα 

πρέπει να έχουν έτσι ώστε, να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στα καθήκοντα τους. 

Ουσιαστικά, γίνεται αντιληπτό ότι τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών ελέγχων είναι 

αυτά, που θα τους κάνουν επιτυχημένους στο επάγγελμα τους. Για να γίνει κάποιος 

εσωτερικός ελεγκτής, θα πρέπει να έχει ήδη υψηλά χαρακτηριστικά, όμως η γενική 

εικόνα ενός στελέχους τέτοιου σημαντικού τμήματος δεν θα πρέπει να μένει στάσιμη, 

θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται (Παπαστάθης, 2003). 

http://www.kleemann.gr/
http://home.kpmg.com/
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Αρχικά, ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα ενός εσωτερικού ελεγκτή είναι το 

μορφωτικό του επίπεδο. Δεν αρκεί ο εσωτερικός ελεγκτής να έχει σφαιρικές γνώσεις 

γύρω από την επιστήμη της οικονομίας αλλά να έχει μια εξειδικευμένη γνώση στην 

κατεύθυνση της λογιστικής και της κοστολόγησης. Η εξειδικευμένη γνώση θα τον 

κάνει έναν αποτελεσματικό ελεγκτή και ταυτοχρόνως χρήσιμο για τον οργανισμό. 

Μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις του θα μπορεί να συντάσσει τις οικονομικές 

καταστάσεις, να αντιληφθεί άμεσα τα λάθη που έχουν γίνει και να αντιμετωπίσει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 

Παράλληλα με την μόρφωση, υπάρχει ένα ακόμη προσόν του εσωτερικού 

ελεγκτή που παίζει μεγάλο ρόλο, και αυτό δεν είναι άλλο από την εμπειρία του. Για 

να γίνει κάποιος εσωτερικός ελεγκτής, κρίνεται απαραίτητο να έχει εργαστεί σε 

διάφορους τομείς ενός οργανισμού και πιο συγκεκριμένα να έχει μια πολύχρονη 

εμπειρία γύρω από την ελεγκτική. Εφόσον θα έχει εργαστεί και σε άλλους τομείς της 

επιχείρησης, ο εσωτερικός ελεγκτής θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται άμεσα, που 

υπάγονται τα λάθη. 

Εκτός όμως από την εμπειρία και το μορφωτικό επίπεδο, όπως έχει αναφερθεί ο 

εσωτερικός ελεγκτής δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής φέρνει μια μεγάλη ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει το μορφωτικό του επίπεδο 

συνεχώς να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Όπως, έχει αναφερθεί στις τεχνολογικές 

εταιρίες αλλά και γενικότερα σε όλες τις εταιρίες εμφανίζονται νέα μέσα αλλά και 

κίνδυνοι στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, για αυτό ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει συνεχώς να μορφώνεται, να έχει τις γνώσεις των νέων πραγμάτων. Θα πρέπει 

να έχει μια βαθειά γνώση των νέων σύγχρονων μέσων. 

Έχοντας όλα τα παραπάνω προσόντα το στέλεχος του εσωτερικού ελέγχου, θα 

τον κάνουν να έχει και το προσόν του ψυχολόγου και της διαίσθησης. Έχοντας το 

υπόβαθρό της μόρφωσης γύρω από τους ελέγχους και την εμπειρία, ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται αμέσως ,εάν κάτι δεν πραγματοποιείται 

καλώς. Ο σωστός και αποτελεσματικός εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ξέρει πριν 

την έναρξη των ελέγχων, που έχουν αναφερθεί παραπάνω, τα αποτελέσματα τους. 

Έτσι, οι προτάσεις του για τις λύσεις στα θέματα που προκύπτουν από την σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων θα είναι πλήρως εμπιστευτικές από το διοικητικό 

συμβούλιο. 
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Το προσόν της ευρείας αντίληψης που αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργεί 

ακόμη ένα προσόν το οποίο θα πρέπει να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής, αυτό της 

προσάρμοσης στα νέα δεδομένα. Θα πρέπει να έχει την έφεση με την μόρφωση που 

θα κατέχει, να δημιουργεί νέες και φρέσκες ιδέες και μεθόδους για τα τυχόν 

προβλήματα που θα προκύπτουν κατά την λειτουργία ενός οργανισμού. Και 

γενικότερα, θα πρέπει να προσαρμόζεται αμέσως στα νέους κανόνες του 

επιχειρησιακού χώρου. Για αυτό, είναι απαραίτητο να έχει ανεπτυγμένη αντίληψη και 

κριτική. 

Αυτό όμως για να πραγματοποιηθεί, θα πρέπει ο εσωτερικός ελεγκτής εκτός 

των άλλων προσόντων να χαρακτηρίζεται και από κάποια άλλα προσόντα τα οποία 

σχετίζονται με τον χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να είναι εχέμυθος, τίμιος, ηθικός και ειλικρινής. Δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση, να αποκρύπτει την αλήθεια ή όπως έχει αναφερθεί να λειτουργεί εις 

βάρος των συμφερόντων της επιχείρησης. Ο χαρακτήρας του εσωτερικού ελεγκτή θα 

πρέπει να είναι ακέραιος και κρυστάλλινος έτσι ώστε, να είναι αποτελεσματικός και 

άξιος εμπιστοσύνης. 

Ταυτοχρόνως, είναι αρκετά σημαντικό, ο εσωτερικός ελεγκτής να μην 

κοινοποιεί τις πληροφορίες της επιχείρησης προς όφελος τρίτων, γιατί έτσι θα δεν θα 

μπορέσει να επιβιώσει ο οργανισμός. Ουσιαστικά, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει, 

να μην αντιστέκεται σε τυχόν πειρασμούς που διαδραματίζονται γύρω του και να μην 

παίρνει μέρος σε δραστηριότερες που θα μπορούν να θίξουν τα συμφέροντα της 

επιχείρησης, γιατί έτσι, θα ενεργεί αντίθετα από τον δεοντολογικό κώδικα 

συμπεριφοράς (na.theiia.org). 

Καλό προσόν για ένα εσωτερικό ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία της σκέψης του. 

Το στέλεχος ενός τέτοιου τμήματος, θα πρέπει να εκφράζει την γνώμη του χωρίς 

δισταγμό και με θάρρος. Να μην επηρεάζεται από άλλα δρώμενα της επιχείρησης και 

να έχει την ικανότητα να πείθει τους συναδέλφους τους ότι, αυτό που υποστηρίζει 

είναι τεκμηριωμένο και όχι αμφισβητήσιμο. 

Όμως, για να έχει τον σεβασμό των υπόλοιπων συναδέλφων του, ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει να έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν τον 

χαρακτήρα του, γενικότερα. Πρωτίστως, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια 

προς τους συναδέλφους του. Ταυτοχρόνως είναι αρκετά σημαντικό να είναι φιλικός, 

ευγενικός και δίκαιος με τον προσωπικό της επιχείρησης. Θα πρέπει να έχει την 

υπομονή έτσι ώστε, να φθάσει η επιχείρηση στο αποτέλεσμα που επιδιώκει. 

https://na.theiia.org/
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Παράλληλα, θα πρέπει να είναι επιμελής, υπεύθυνος και πρόθυμος να συνεργαστεί με 

το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. Είναι αρκετά σημαντικό οι διαπροσωπικές του 

σχέσεις με τους συναδέλφους του να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και 

σταθερότητα, όπως και από διακριτικότητα. Αυτά τα προσόντα, μετατρέπουν έναν 

εσωτερικό ελεγκτή σε πετυχημένο και αποτελεσματικό, όπως και το προσόν να είναι 

φιλαλήθης, τον μετατρέπει σε άτομο εμπιστοσύνης από το διοικητικό συμβούλιο και 

γενικότερα από την ανωτέρα διοίκηση (Καζαντζής 2006, Παπαστάθης 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

  

Η σωστή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι αρκετή σημαντική για 

την παγκόσμια οικονομία, διότι αποτελεί τον πυρήνα για την ομαλή λειτουργία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Η μη σωστή τους λειτουργία ή μια ενδεχόμενη 

χρεωκοπία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα επιφέρει τεράστιες οικονομικές 

απώλειες στην συγκεκριμένη αγορά. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι χώρες 

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο εποπτικό έλεγχο των τραπεζών. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 

γίνει μια ανάλυση για το τι προβλέπει, τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική κοινότητα, 

έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον, σε 

αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των κεφαλαιακών ελέγχων, διότι η επιβολή των 

κεφαλαιακών ελέγχων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την σωστή λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

 

4.2 Διεθνές Εποπτικό Πλαίσιο 

 

 

Για την εποπτεία των τραπεζών, η Επιτροπή της Βασιλείας (Base Committee) το 

1974, μετά από πρωτοβουλία των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των εξής 10 

χωρών (Group of Ten): Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, θεσπίζει κάποιες αρχές 

εποπτείας έτσι ώστε, να υπάρχει σταθερότητα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας, είναι μια οργάνωση, χωρίς νομική προσωπικότητα, 

η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο των Τραπεζικών Διεθνών Διακανονισμών. Κύριος 
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σκοπός της, είναι να χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν οι τράπεζες. Προτείνει μέτρα και διάφορες προτάσεις για να υπάρχει 

ομαλότητα στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Γενικότερα, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν 

μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις της, καθώς η Επιτροπή δεν είναι διεθνής οργανισμός. 

Παρόλο, όμως του γεγονότος ότι, οι αρχές και οι κανόνες της Επιτροπής δεν έχουν 

δεσμευτικό χαρακτήρα, η επιρροή της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

είναι αρκετά μεγάλη (Γκόρτσος, 2001). Γενικότερα, η ομαλότητα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων εξασφαλίζεται μέσα από την κεφαλαιακή επάρκεια. Μέσω της 

κεφαλαιακής επάρκειας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξασφαλίζουν βιωσιμότητα, 

εξασφάλιση των καταθετών και πιστωτών, έχουν την ικανότητα να απορροφούν ένα 

αρνητικό σοκ της αγοράς, δηλαδή έχουν την ικανότητα κάλυψης ζημιάς από τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν την ικανότητα να αυξάνουν 

συνεχώς τις επενδύσεις τους, με άμεσο αποτέλεσμα την επέκταση τους 

(Μιχαλόπουλος, 2016). 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας ήταν το 

«Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια του 1988 – Βασιλεία Ι». Οι 

διατάξεις του εν λόγω Συμφώνου ήταν: να υπάρχει έμφαση στον έλεγχο για την 

επάρκεια κεφαλαίων, η καθιέρωση μιας ομοιόμορφης μεθόδου για τον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με την Βασιλεία Ι, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του κύριου 

κεφαλαίου (Tier I Capital) θα πρέπει να ίσες με 4% επί του συνόλου των επικίνδυνων 

στοιχείων και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του συμπληρωματικού κεφαλαίου 

(Tier II Capital) θα πρέπει να είναι ίσες με 8% επί του συνόλου των επικίνδυνων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Η Βασιλεία Ι δέχτηκε έντονες κριτικές τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο και 

από τις εποπτευόμενες τράπεζες, όπως για το γεγονός ότι, η Βασιλεία Ι δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις δύσκολες και στις συνεχείς αλλαγές του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και για αυτό το λόγο, η Επιτροπή της Βασιλείας 

κατέληξε στο νέο Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια – Βασιλεία 

ΙΙ, το 2004. 

Στην Βασιλεία ΙΙ, αναγνωρίστηκε από τις εποπτικές αρχές, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και θεσπίστηκαν τρείς πυλώνες εποπτείας: Στον πρώτο πυλώνα, 

καθορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ανάλογα με τον πιστωτικό 

κίνδυνο, τον κίνδυνο της αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει ένα 
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χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο δείκτης επάρκειας βασικού κεφαλαίου (Tier I) ως 

ποσοστό του ενεργητικού σταθμισμένο για κίνδυνο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή 

ίσος του 4%. Ο δείκτης επάρκειας συνολικών κεφαλαίων, δηλαδή του βασικού και 

του συμπληρωματικού κεφαλαίου, ως ποσοστό του ενεργητικού σταθμισμένο για 

κίνδυνο, θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 8%. 

Ο δεύτερος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ σχετίζεται με την καθιέρωση εσωτερικών 

διαδικασιών αξιολόγησης επάρκειας κεφαλαίου και στρατηγικών διαχείρισης της από 

όλες τις τράπεζες. Κρίνεται απαραίτητο, να υπάρχουν κανόνες εποπτείας για τις 

εποπτικές αρχές έτσι ώστε, να ελέγχονται σωστά τα συστήματα αξιολόγησης 

επάρκειας κεφαλαίου. Ο τρίτος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ, έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι 

τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σε θέματα που σχετίζονται με την 

εκτίμηση κεφαλαιακής επάρκειας, τον βαθμό έκθεσης των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στον κίνδυνο και τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης 

κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια του 

τραπεζικού συστήματος. 

Καινοτομία της Βασιλείας ΙΙ, ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά 

καθιερωθήκαν κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων έναντι της έκθεσης τους και στο λειτουργικό κίνδυνο, εκτός από τον 

πιστωτικό και τον κίνδυνο της αγοράς. Ο υπολογισμός των συγκεκριμένων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται με τρείς μεθόδους: η μέθοδος του βασικού δείκτη, 

η τυποποιημένη μέθοδος και η μέθοδος της προηγμένης μέτρησης (Γκόρτσος, 2011). 

Το 2007, εκδηλώνεται η διεθνούς χρηματοπιστωτική κρίση, όπου η πλειοψηφία 

των τραπεζών στα περισσότερα κράτη επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι λόγοι για 

να συμβεί αυτή η κρίση ήταν αρκετοί. Αρχικά, υπήρξε έντονη μόχλευση του 

τραπεζικού συστήματος αρκετών κρατών. Παρότι το γεγονός, ότι οι συντελεστές 

κεφαλαιακής επάρκειας υπήρξαν ιδιαιτέρως ισχυροί, η μόχλευση οδήγησε τις 

τράπεζες σε σταδιακή διάβρωση. Εκτός, από αυτό, αρκετές τράπεζες, παρατηρήθηκε 

ότι, δεν διέθεταν αρκετά αποθέματα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να απειλείται η 

ομαλή λειτουργία των τραπεζών. Όλα αυτά, είχαν ως αποτέλεσμα, αρκετές τράπεζες 

στην παγκόσμια αγορά να μην μπορούν να απορροφήσουν τις ζημιές που προκάλεσε 

η κρίση και για αυτό τον λόγο η Επιτροπή της Βασιλείας, δημιούργησε ένα νέο 

διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, την λεγόμενη Βασιλεία ΙΙΙ, το 2010 (Γκόρτσος, 2011). 
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Σκοπός της Βασιλείας ΙΙΙ, είναι η ενίσχυση της μικρό – προληπτικής 

ρυθμιστικής παρέμβασης στην λειτουργία των τραπεζών, με απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους σε περιόδους έντασης. Εκτός, όμως από αυτό, 

σκοπός της Βασιλείας ΙΙΙ, είναι η αντιμετώπιση μέσω μάκρο – πολιτικής ρυθμιστικής 

παρεμβολής, του κινδύνου της αγοράς, που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙΙ, το μετοχικό κεφάλαιο Tier I 

των κοινών μετοχών θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο με το 4.5% επί των 

προσαρμοσμένων στο κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού. Το συνολικό Tier I, θα 

πρέπει να είναι πάνω ή ίσο με το 6% επί των προσαρμοσμένων στο κίνδυνο στοιχείων 

του ενεργητικού. Το συνολικό Tier I και Tier II, θα πρέπει να είναι πάνω ή ίσο με το 

8% των προσαρμοσμένων στο κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού. Παράλληλα, εκτός 

από αυτό, σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙΙ, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα 

κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης αλλά και επίσης, οι εποπτικές αρχές 

έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ένα αντί – κυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα σε 

περιόδους κρίσης. 

Όσον αφορά το θέμα της μόχλευσης, στην Βασιλεία ΙΙΙ επιβάλλεται ένας 

συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος θα ισούται με τον λόγο των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων δια το σύνολο των ανοίγματος τους, εντός και εκτός ισολογισμού. Ο 

συντελεστής μόχλευσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3%. Σχετικά με 

τους κανόνες ρευστότητας, στην Βασιλεία ΙΙΙ, θεσπίζονται ο συντελεστής κάλυψης 

ρευστότητας και ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. Ο πρώτος 

συντελεστής ισούται με τον λόγο υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων του ενεργητικού ως προς το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών κατά 

τις επόμενες 30 ημέρες. Ο δεύτερος συντελεστής, ισούται με τον λόγο της διαθέσιμης 

ποσότητας σταθερής χρηματοδότησης προς την απαιτούμενη ποσότητα σταθερής 

χρηματοδότησης. Και οι δύο συντελεστές, θα πρέπει να είναι πάνω από 100%, με 

σκοπό να αποφεύγεται ο ετεροχρονισμός στην ρευστοποιησιμότητα στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

ταυτόχρονα έτσι, δίνονται κίνητρα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν σταθερές πηγές 

για την χρηματοδότηση των περιουσιακών τους στοιχείων (Μιχαλόπουλος, 2016). 

 

 



41 
 

4.3 Ελληνικό Εποπτικό Πλαίσιο 

 

 

Στην Ελλάδα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της λειτουργίας των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, καθορίζει τις 

βασικές αρχές και τα κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθούν και να πληρούν όλα τα 

πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Σκοπός της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, είναι να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν, σε 

ατομικό επίπεδο όπως και σε επίπεδο ομίλου, αποτελεσματική οργανωτική δομή και 

ότι υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο είναι επαρκές και παράλληλα 

θα περιλαμβάνει λειτουργίες Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως 

έχει ήδη διατυπωθεί, είναι ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που 

καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

και σκοπεύει στην αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του. Σκοπός του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, είναι η συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η αναγνώριση και 

αντιμετώπιση όλων των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου και του λειτουργικού, η 

διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών, οι 

οποίες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και για την παραγωγή 

αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, σκοπός του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι, η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών και των 

κανόνων δεοντολογίας και τέλος η πρόληψη και η αποφυγή λανθασμένων ενεργειών 

και παρατυπιών που ενδεχομένως να έθεταν σε κίνδυνο την φήμη και τα συμφέροντα 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, των μετοχών όπως και των συναλλασσόμενων με 

αυτό. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πρέπει να είναι σε 

θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και έγκαιρα όλους του επιχειρηματικούς 

κινδύνους, να είναι σίγουρος ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τυχόν 
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εσωτερικοί κανονισμοί και κώδικες δεοντολογίας σε διαρκή βάση. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής αποσκοπεί στην πρόληψη παρατυπιών και στην αποτροπή ατασθαλιών, της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και την καταστολή της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

είναι, επαρκώς τεκμηριωμένο και καταγεγραμμένο, με κάθε λεπτομέρεια ως προς τα 

σημεία ελέγχου και τις διαδικασίες. Κρίνεται απαραίτητο να είναι κατάλληλα 

προσαρμοσμένο προς τους κινδύνους, το εύρος, τον όγκο και την πολυπλοκότητα των 

εργασιών του ιδρύματος και να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες όπως και όλες τις 

συναλλαγές του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για 

να είναι αποτελεσματικό, είναι πρέπον να υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διοικητικών πληροφοριών και επικοινωνίας με σαφώς καθορισμένες 

ιεραρχικές γραμμές αναφοράς που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία 

της απαιτούμενης πληροφόρησης σε κάθε όργανο για την εκτέλεση του έργου του. 

Οι κίνδυνοι που έχει να αντιμετωπίσει μια τράπεζα, αποτελούν θέμα υψίστης 

σημασίας για τον εσωτερικό έλεγχο και για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο ο 

καθορισμός του εύρους του ελέγχου και ο κατάλληλος διαχωρισμός του ελεγκτικού 

χρόνου μεταξύ των δραστηριοτήτων και η επιλογή των κατάλληλων ελεγκτικών 

βημάτων. Αυτό πραγματοποιείται, διότι έτσι καλύπτονται ελεγκτικά όλες οι 

δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για όλη την διάρκεια λειτουργίας 

του και για όλα τα επίπεδα των τραπεζικών υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση, όλων των υφιστάμενων κινδύνων (Φίλος, 2001). 

Σύμφωνα με τον Φίλο (2004), υπάρχουν δύο βασικές αρχές στην οργάνωση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αυτές είναι, η επιλογή και η χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων μέτρων ελέγχου. Οι μορφές ελέγχου μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: στα γενικά μέτρα ελέγχου, με την έννοια ότι μπορούν να έχουν εφαρμογή 

σε όλες τις επιχειρήσεις και στα εξειδικευμένα αντίστοιχα. Στα γενικά μέτρα ελέγχου, 

εντάσσονται η ύπαρξη αξιόπιστων, έγκαιρων και επαρκών προϋπολογισμών και 

αναφορών, η απασχόληση επαρκούς και αποδοτικού προσωπικού και η λειτουργία 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Στα εξειδικευμένα μέτρα ελέγχου, υπάγονται η 

καθιέρωση ορίων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων ορίων 

συναλλαγών, η σύνταξη εκθέσεων πιστοληπτικής ικανότητας κ.λπ.. 

Η ενίσχυση και η αναβάθμιση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, 
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πραγματοποιείται με την θέσπιση δύο ειδικών επιτροπών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οι οποίες είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Διαχείρισης 

Κινδύνου και με την θέσπιση τριών υπηρεσιακών μονάδων, οι οποίες είναι η Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου και η Μονάδα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον τρία. Η Επιτροπή Ελέγχου, 

παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης 

των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Από την 

άλλη μεριά, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και απαρτίζεται από μέλη τα οποία έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα 

της διαχείρισης κινδύνων. Γενικότερα, διαμορφώνει την στρατηγική ανάληψης πάσης 

μορφής κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους 

επιχειρηματικούς στόχους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μεριμνά για την 

ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθορίζει τις αρχές που 

πρέπει να διέπουν την διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, 

μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπιση τους. 

Μια από τις τρείς υπηρεσιακές μονάδες είναι η Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης (Μ.Ε.Ε.). Σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να υπάρχει η 

συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα, η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες 

με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 

πραγματοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών. Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 

2577/0.3.2006, στις κύριες αρμοδιότητες της Μ.Ε.Ε. είναι η διενέργεια ελέγχων για 

να διαμορφωθεί, αντικειμενική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη, για την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει 

να διενεργεί ειδικούς ελέγχους για να διαπιστώσει βλάβες που επηρεάζουν τα 

συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Στις αρμοδιότητες της είναι η 

αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

που έχουν θεσπιστεί για την διαχείριση κινδύνων και τον υπολογισμό των 

παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 

τράπεζας, όπως και του βαθμού ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων 

στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Επίσης, στα καθήκοντα της είναι η 
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επιβεβαίωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος, της πληρότητας και εγκυρότητας των 

πιο πάνω διαδικασιών και ειδικότερα των διαδικασιών εκτίμησης των παραμέτρων, 

στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση του ύψους της πιθανής ζημιάς, η αξιολόγηση της 

οργανωτικής διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του 

ανθρώπινου δυναμικού όπως και του βαθμού κατά τον οποίο έχουν καθιερωθεί 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. Η Μ.Ε.Ε. αξιολογεί 

το έργο των τομέων εσωτερικού ελέγχου, αξιολογεί την οργάνωση και την λειτουργία 

των συστημάτων και μηχανισμών που αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους 

και έγκαιρης χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης. 

Επιπλέον, αξιολογεί τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική 

συμμόρφωση. Αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο τα συλλογικά όργανα και οι 

μονάδες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα 

και τους πόρους που τους διατίθενται, για την συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής. Μεριμνούν για την διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των 

στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση αξιόπιστων 

οικονομικών καταστάσεων και τέλος μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις 

διαδικασίες και συναλλαγές που διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και 

κατασταλτικών ελεγκτικών μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων. 

Η δεύτερη υπηρεσιακή μονάδα είναι η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων 

(Μ.Δ.Κ.), η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές 

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

λογιστικοποίηση συναλλαγών και αξιοποιούν την ανάλυση των κινδύνων. Η Μ.Δ.Κ. 

υπόκειται στον έλεγχο της Μ.Ε.Ε. ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να 

αντιμετωπίσει τους εξής κίνδυνους: α) τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται 

στην αδυναμία των χορηγητικών πελατών μιας τράπεζας να ανταποκριθούν στις 

συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για την εξυπηρέτηση των τόκων και 

την αποπληρωμή των αναπόσβεστων δανειακών κεφαλαίων, β) τον κίνδυνο επιτοκίου 

που οφείλεται στην επίδραση που ασκούν μεταβολές των επιτοκίων σε στοιχεία και 

μεγέθη τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού που είναι ευαίσθητα σε αυτό, γ) 

τον κίνδυνο συναλλάγματος ο οποίος οφείλεται στις μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, δ) τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος οφείλεται στην 

μεταβλητότητα της αξίας ενός χαρτοφυλακίου, η οποία μεταβλητότητα δημιουργείται 

από την μεταβολή των αγοραίων τιμών των στοιχείων που το απαρτίζουν, ε) τον 
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κίνδυνο ρευστότητας, ο οποίος οφείλεται στην αδυναμία του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε ρευστότητα, στ) τον λειτουργικό 

κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην ανεπάρκεια των διοικητικών και λειτουργικών 

συστημάτων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην ελλιπή συγκρότηση και 

εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδιασμού από την διοίκηση αυτής και τέλος ζ) τον 

κίνδυνο της χώρας, ο οποίος αναφέρεται στην χώρα εγκατάστασης και 

δραστηριότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (Σαπουντζόγλου & Πεντότης, 

2009). 

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, η Μ.Δ.Κ. χρησιμοποιεί τις κατάλληλες 

μεθόδους για την διαχείριση των παραπάνω κίνδυνων για να, εξειδικεύει τα όρια 

ανάληψης κινδύνων της τράπεζας, καθορίζοντας τις επιμέρους παραμέτρους κατά 

είδος κινδύνου, καθορίζει κριτήρια έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων σε ατομικά και 

συνολικά χαρτοφυλάκια και εισηγείται για τις κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα 

αυξημένης παρακολούθησης, εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων τις 

κατάλληλες τεχνικές προσαρμογής των κινδύνων στα αποδεκτά επίπεδα, αξιολογεί 

περιοδικά την επάρκεια των μεθόδων και συστημάτων αναγνώρισης, μέτρησης και 

παρακολούθησης κινδύνων και προτείνει διορθωτικά μέτρα. 

Επίσης, διενεργεί ετησίως δοκιμές προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης με 

σενάρια προσαρμοσμένα στην φύση των δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος. Συντάσσει τις απαιτούμενες, για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης 

και του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορές σε θέματα της αρμοδιότητας της, 

προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την εν γένει ανάπτυξη μεθοδολογιών 

εκτίμησης τους για την κάλυψη όλων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και εισηγείται τις πολιτικές διαχείρισης τους. 

Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου μπορεί ο ελεγκτής μετά από την 

ολοκλήρωση της εργασίας τους να καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά 

με την ορθότητα των στοιχείων που επέλεξε να ελέγξει και σε αυτήν την περίπτωση ο 

κίνδυνος του ελέγχου είναι συνδυασμός δύο επιμέρους κινδύνων: α) του κινδύνου 

ύπαρξης – εμφάνισης του σφάλματος και β) του κινδύνου μη ανακάλυψης του 

σφάλματος. Ο πρώτος κίνδυνος διαιρείται σε δύο κατηγορίες, στον έμφυτο κίνδυνο, 

όπου είναι ο κίνδυνος ότι, ένα στοιχείο μπορεί να είναι λανθασμένο λόγω της φύσης 

του και στον κίνδυνο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όπου είναι ο κίνδυνος ότι, 

το σύστημα εσωτερικού οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου της χρηματοπιστωτικού 
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ιδρύματος, μπορεί να μην προλάβει τα σφάλματα, κυρίως επειδή δεν έχουν 

ενσωματωθεί επαρκή και κατάλληλα μέτρα ελέγχου. 

Ο δεύτερος κίνδυνος, χωρίζεται σε δύο επιμέρους κινδύνους, στον κίνδυνο 

δειγματοληψίας, όπου δημιουργείται όταν το δείγμα που επιλέχθηκε να ελεγχθεί, δεν 

είναι το κατάλληλο και υπάρχει και ο μη δειγματοληπτικός κίνδυνος, όπου είναι ο 

κίνδυνος να μην εντοπιστεί από τον ελεγκτή το σφάλμα, παρότι το σφάλμα βρισκόταν 

μέσα στο δείγμα που επιλέχθηκε από τον ελεγκτή (Φίλος, 2004). 

Η τρίτη υπηρεσιακή μονάδα είναι η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

(Μ.Κ.Σ.). Η Μ.Κ.Σ. συστήνεται υποχρεωτικά, εάν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει 

εισαγάγει τις μετοχές του σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή διατηρεί 

θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήματα στο εξωτερικό ή το σύνολο των εντός και 

εκτός στοιχείων ισολογισμού του ενεργητικού του υπερβαίνει το ποσό το 10δις. €. 

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης 

μονάδας, συμπεριλαμβάνονται η διασφάλιση ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Διασφαλίζει την τήρηση των προθεσμιών για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Συντονίζει το έργο των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των καταστημάτων 

εξωτερικού του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των θυγατρικών εταιριών 

εσωτερικού και εξωτερικού, με σκοπό όλες οι μονάδες να συμμορφώνονται με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ενημερώνει την Διοίκηση όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, 

για τυχόν παρεμβάσεις και έχει ως έργο την θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων 

διαδικασιών και την εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράμματος με στόχο να 

επιτυγχάνεται η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της τράπεζας προς τον εκάστοτε 

ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

 

4.4 Εσωτερικός Έλεγχος 4 Ελληνικών Τραπεζών 

 

 

1) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Για την Εθνική Τράπεζα, ο εσωτερικός έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στην 

λειτουργία της και πιο συγκεκριμένα, είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική 

δραστηριότητα παροχής διασφάλισης και συμβουλευτικού έργου, η οποία έχει ως 

σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει την λειτουργία της. Για την δραστηριότητα 

του εσωτερικού ελέγχου, υπάρχει η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης 

της Τράπεζας και του Ομίλου (Δ.Ε.Ε.Ε.Τ.Ο.). Η Δ.Ε.Ε.Ε.Τ.Ο. διενεργεί ελέγχους και 

συντονίζει το έργο των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των θυγατρικών, με σκοπό να 

καλύπτονται αποτελεσματικά οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της τράπεζας αποτελεί το σύνολο των κατάλληλων, επαρκών και 

αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών με τους οποίους 

διασφαλίζεται η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από τον ισχύοντα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως και η συνεπής 

υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Στην Εθνική Τράπεζα, λειτουργούν τρείς βασικές λειτουργίες: α) η εσωτερική 

επιθεώρηση, β) η διαχείριση κινδύνων και γ) η κανονιστική συμμόρφωση. Η 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζει την 

συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την αναγνώριση και 

αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει η τράπεζα, την 

πληρότητα και αξιοπιστία των οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, την 

συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την πρόληψη λανθασμένων 

ενεργειών, τον εντοπισμό των παρατυπιών, την ανάπτυξη συστήματος ελεγκτικών 

μηχανισμών, την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος από εξωτερικούς ελεγκτές και την λεπτομερή καταγραφή διαδικασιών 

σχετικών προς την λειτουργία του συστήματος και τις Επιχειρησιακές Μονάδες 

(www.nbg.gr). 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Δ.Ε.Ε.Ε.Τ.Ο., ο Τομέας Ειδικών Ελέγχων 

και Αντιμετώπισης Απατών στον όμιλο διενεργεί ελέγχους με στόχο την πρόληψη και 

την καταστολή φαινομένων απάτης και εσωτερικής αλλά και εξωτερικής φύσεως, που 

μπορεί να πλήξει τα συμφέροντα της τράπεζας. Για αυτό το λόγο, οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι εκπαιδεύονται κατάλληλα με σκοπό να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις που 

υποδηλώνουν την ύπαρξης απάτης, τους παρέχεται σαφή καθοδήγηση για το πώς θα 

http://www.nbg.gr/
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ενεργούν σε ανάλογες περιπτώσεις και γενικότερα σκοπός της Δ.Ε.Ε.Ε.Τ.Ο., είναι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι να έχουν μια Anti Fraud κουλτούρα (www.nbg.gr). 

 

 

2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει θεσπίσει μια ισχυρή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, με 

απώτερο σκοπό την διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, την ξεχωριστή και 

αναλυτική τήρηση και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και την 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχουν την τελική ευθύνη για την διατήρηση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικής 

εφαρμογής του. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς, σκοπεύει 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την τράπεζα αλλά 

όχι και στην εξάλειψη τους. Οι υπεύθυνοι για την τήρηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου είναι ο εσωτερικός ελεγκτής, η επιτροπή ελέγχου και η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου υποστηρίζεται από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης (MIS – Management 

Information System) και επικοινωνίας, καθώς και από μηχανισμούς, οι οποίοι 

αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου τόσο 

της οργανωτικής δομής και των δραστηριοτήτων της τράπεζας όσο και του 

κανονισμού (www.piraeusbankgroup.com). 

 

 

3) EFG EUROBANK ERGASIAS 

 

 

Η Τράπεζα της Eurobank, έχει θεσπίσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που 

βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει 

εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις εξής κατηγορίες: α) 

την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών, β) την αξιοπιστία και την 

πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων, όπως και των καταστάσεων διοικητικής 

http://www.nbg.gr/
http://www.piraeusbankgroup.com/
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πληροφόρησης και γ) την συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Στην τράπεζα υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Γ.Δ.Ε.Ε.), με 

σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με 

την παροχή ανεξάρτητων και συστηματικών αξιολογήσεων της επάρκειας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όλων των επιμέρους μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου. Όπως, έχει ειπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, βασική αρχή του 

εσωτερικού ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία του. Για αυτό τον λόγο, η Γ.Δ.Ε.Ε. 

αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και για διοικητικά θέματα αναφέρεται 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Γ.Δ.Ε.Ε. ακολουθεί το Πλαίσιο Επαγγελματικής 

Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

και έχει πιστοποιηθεί για την διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τα Πρότυπα του Ι.Ι.Α.. 

Η μεθοδολογία που εφάρμοζε, βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων και παράλληλα 

εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για 

την κάλυψη των κινδύνων. Η αξιολόγηση των κινδύνων καλύπτει όλες τις μονάδες, 

τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα της τράπεζας και 

συνιστά την βάση της εκπόνησης του πλάνου ελέγχου (www.eurobank.gr). 

 

 

4) ALPHA BANK 

 

 

Στην Τράπεζα «Alpha Bank», εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με 

απώτερο σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση 

των εταιριών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των κανόνων για τον 

εσωτερικό έλεγχο. Μια καινοτομία της τράπεζας είναι ότι έχει εγκρίνει την 

δημιουργία διαύλου επικοινωνίας, δηλαδή οι τραπεζικοί υπάλληλοι μπορούν να 

καταγγείλουν εμπιστευτικά, πιθανές παρεμβάσεις κάποιας πολιτικής ή να ζητήσουν 

συμβουλές (www.alpha.gr). 

 

 

4.5 Capital Controls – Έλεγχοι Κεφαλαίων και Εσωτερικός Έλεγχος 

http://www.eurobank.gr/
http://www.alpha.gr/
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Στην συγκεκριμένη υποενότητα του κεφαλαίου, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των 

κεφαλαιακών ελέγχων. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει η συγκεκριμένη ανάλυση των 

κεφαλαιακών ελέγχων, διότι το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους τραπεζικούς 

υπαλλήλους εμπεριέχει δύο ερωτήσεις σχετικά με το πόσο επηρέασε η επιβολή των 

κεφαλαιακών ελέγχων στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τον εσωτερικό έλεγχο. Στην 

συγκεκριμένη υποενότητα, ορίζεται τι είναι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, παρουσιάζονται 

τα είδη των κεφαλαιακών ελέγχων και γίνεται αναφορά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, στις οποίες επιβλήθηκαν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι. 

Οι έλεγχοι κεφαλαίων ή οι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων ή οι κεφαλαιακοί 

περιορισμοί, είναι ένα οικονομικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται από την κυβέρνηση 

μιας χώρας ή από την Κεντρική Τράπεζα της συγκεκριμένης χώρας, με σκοπό να 

μειώσει τις εισροές και τις εκροές κεφαλαίων μέσα, από και προς την εγχώρια 

οικονομία, όπως αυτές απεικονίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς. 

Παράλληλα, οι έλεγχοι κεφαλαίων ως οικονομικό μέτρο της κυβερνητικής 

πολιτικής, μπορούν να επηρεάσουν την δυνατότητα των κατοίκων μιας χώρας στην 

απόκτηση ξένων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτό συμβαίνει μέσα από την 

επιβολή περιορισμών στην εκροή εγχώριων κεφαλαίων, ενώ ταυτοχρόνως έχουν την 

δυνατότητα να περιορίσουν τους αλλοδαπούς να αγοράσουν εγχώρια περιουσιακά 

στοιχεία, όπως αυτό συμβαίνει μέσα από την επιβολή περιορισμών ξένων κεφαλαίων 

αντίστοιχα. 

Γενικότερα, η επιβολή των έλεγχων κεφαλαίων είναι ένα μέτρο της 

κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο αντίκειται στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για αυτό το λόγο, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, κατευθύνονται προς το 

συγκεκριμένο μέτρο με σκοπό, να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και να μην 

θιχτεί η οικονομία της χώρας και αποφασίζουν να επιβάλλουν τους έλεγχους 

κεφαλαίους, όταν υπάρχει φόβος μαζικής φυγής καταθέσεων από τις τράπεζες και 

όταν υπάρχει η αίσθηση ότι οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια 

οικονομική περίοδο δύσκολη. 

Η επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική 

δραστηριότητα μιας χώρας, εφόσον αφορούν διάφορες κατηγορίες περιουσιακών 
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στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα, συναλλαγές σε συνάλλαγμα, τους δασμούς των 

εισαγόμενων προϊόντων, το ύψος των εξαγωγών κ.τ.λ. (www.euretirio.com).  

Σύμφωνα με τους Magud et al. (2011), η χώρα η οποία καταλήγει στην επιβολή 

των ελέγχων κεφαλαίων, προσπαθεί να μειώσει τον όγκο των κεφαλαιακών ροών, να 

μειώσει τις πιέσεις στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Παράλληλα, μέσω 

των ελέγχων κεφαλαίων, κατορθώνει να έχει μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική 

και παράλληλα, μεταβάλλει την σύνθεση των κεφαλαιακών ροών προς την 

κατεύθυνση ροών μεγαλύτερης διάρκειας. Βέβαια, οι στόχοι τροποποιούνται ανάλογα 

με την περίπτωση, την κατάσταση και τις ανάγκες της χώρας. 

Τα μέτρα περιορισμού κεφαλαίων μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Συγκεκριμένα ανώτατα όρια αναλήψεων από τις αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές (ΑΤΜ). 

 Περιορισμένη πρόσβαση νομικών και φυσικών προσώπων στους τραπεζικούς 

τους λογαριασμούς. 

 Απαγόρευση πρόωρης ανάληψης προθεσμιακών καταθέσεων. Οι 

προθεσμιακές καταθέσεις ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξη τους. 

 Έλεγχος του ύψους των εισαγωγών και εξαγωγών. 

 Αυξημένους φόρους επί των συναλλαγών (transaction taxes). 

 Απαγόρευση εξαργύρωσης τραπεζικών επιταγών πάνω από ένα συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό, παρόλο το γεγονός ότι, οι καταθέσεις των τραπεζικών επιταγών 

επιτρέπονται. 

 Απαγορεύονται ή περιορίζονται οι μεταφορές κεφαλαίων εκτός χώρας. 

 Περιορίζεται η χρήση πιστωτικών όπως και των χρεωστικών καρτών εντός 

της χώρας, και επιβάλλεται όριο στις συναλλαγές εκτός χώρας. 

 Έλεγχος στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως μέσω περιορισμών της αγοράς 

και της πώλησης του εθνικού νομίσματος, με βάση το επιτόκιο της αγοράς 

 Περιορισμοί στην διεθνή πώληση ή αγορά διαφόρων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, μέσω της επιβολής ανώτατων ορίων.  

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο της 

οικονομίας, είτε σε συγκεκριμένου τομείς όπως, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε σε 

συγκεκριμένους κλάδους όπως, του κατασκευαστικού κλάδου. Επιπλέον, τα 

παραπάνω μέτρα μπορούν να αφορούν είτε το σύνολο των διακινούμενων 

κεφαλαίων, είτε μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά είδος ή την διάρκεια ροής. 

http://www.euretirio.com/
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Δηλαδή, μπορεί να διαφοροποιηθούν στα δάνεια, στις επενδύσεις ή στα ίδια 

κεφάλαια και με διάρκεια ροής άμεση, βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη (www.euretirio.com). 

Γενικότερα, σε περιόδους όπου δεν υπάρχουν έντονα οικονομικά προβλήματα 

στην οικονομία μιας χώρας και δεν επικρατεί πανικός, οι καταθέτες δρουν 

φυσιολογικά και αρκετά προβλέψιμα, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετοί που να 

προχωρούν σε αναλήψεις σημαντικών χρηματικών ποσών σε καθημερινό επίπεδο. 

Αντιθέτως, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπου επικρατεί πανικός, η πλειοψηφία 

των καταθετών προχωρά σε αναλήψεις μεγάλων ποσών καθημερινά, με αποτέλεσμα 

οι τράπεζες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των αναλήψεων 

και για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο, να θεσπιστούν μέτρα ελέγχου κεφαλαίου, 

έτσι ώστε, να προστατευθεί το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα από το 

τραπεζικό πανικό «bank run». 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι, το «bank run», αποτελεί γεγονός του συστημικού 

κινδύνου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμη και φερέγγυες τράπεζες, οι οποίες 

έχουν διενεργήσει συνετές επενδύσεις και δεν έχουν προφέρει ριψοκίνδυνα δάνεια, 

να κινδυνεύουν να πτωχεύσουν. Στην περίπτωση που μια τράπεζα είναι φερέγγυα, σε 

περιόδους κρίσης, η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε έκτατη χορήγηση 

δανείων για να ικανοποιήσει την μεγάλη απόσυρση των καταθέσεων μέχρι να 

ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην οικονομία. Αντιθέτως, στην περίπτωση που μια 

τράπεζα δεν είναι φερέγγυα, η Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να της 

χορηγήσει δάνεια, με αποτέλεσμα η τράπεζα να χρεοκοπήσει. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι, η Lehman Brothers το 2008. Στην τελευταία περίπτωση είναι 

αναγκαία η επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων, για να αποτραπεί η κατάρρευση στην 

οικονομία (www.euretirio.com). 

Οι έλεγχοι κεφαλαίων έχουν αποτελέσει ένα διαρκές αντικείμενο συζήτησης 

μεταξύ των οικονομολόγων, σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους και την 

χρησιμότητα τους. Υπάρχουν αυτοί, που υποστηρίζουν ότι είναι ένα ασφαλές 

οικονομικό μέτρο για την ισορροπία της οικονομίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν και 

αυτοί που υποστηρίζουν ότι, οι έλεγχοι κεφαλαίων αποτελούν τροχοπέδη για την 

ανάπτυξη της οικονομίας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς.  

Αρχικά, μέσω των ελέγχων κεφαλαίων μπορεί να μειωθούν οι εισροές 

κεφαλαίων σε μια χώρα (Herman, 2009). Οι μεγάλες και ανεξέλεγκτες εισροές 

κεφαλαίων αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο για την οικονομική ευημερία μιας χώρας. 

http://www.euretirio.com/
http://www.euretirio.com/
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Αυτό συμβαίνει γιατί, όταν εισρέουν γρήγορα κεφάλαια, αυτό το γεγονός μπορεί να 

προκαλέσει μη βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, εφόσον θα υπάρξει ανατίμηση του 

νομίσματος και παράλληλα αύξηση του πληθωρισμού. Όταν όμως, αυτά τα κεφάλαια 

αποχωρήσουν από την χώρα εξαιτίας πολλών αιτιών, όπως εύρεση καλύτερων 

επενδύσεων ή από φόβο, η χώρα οδηγείται σε ύφεση. Το γεγονός αυτό, εμφανίζεται 

περισσότερο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, διότι οι εισροές ξένων κεφαλαίων 

μετατρέπονται σε δάνεια εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα. Όταν λοιπόν, υποτιμηθεί το 

εγχώριο νόμισμα λόγω της μείωσης των ξένων κεφαλαίων, τότε άμεσα η οικονομία 

της χώρας επέρχεται στην ύφεση (Ostry et. al., 2011). 

Επιπλέον, οι έλεγχοι κεφαλαίων διασφαλίζουν ότι τα εγχώρια κεφάλαια είναι 

φθηνότερα από ότι, αν οι κάτοικοι είχαν την δυνατότητα να επενδύσουν στο 

εξωτερικό και αυτό γίνεται γιατί, οι έλεγχοι κεφαλαίων περιορίζουν την κατοχή 

ξένων περιουσιακών στοιχείων από τους μόνιμους κατοίκους μιας χώρας. Άμεσο 

αποτέλεσμα είναι οι ότι, οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν πιο φθηνά από το 

εσωτερικό της χώρας (www.euretirio.com). 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι οικονομολόγοι, που πιστεύουν ότι οι 

έλεγχοι κεφαλαίων παίζουν αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. 

Πρωτίστως, οι έλεγχοι κεφαλαίου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές 

όπως και στις εισαγωγές μιας οικονομίας. Αυτό γίνεται, γιατί λόγω αβεβαιότητας, οι 

προμηθευτές ζητούν αρκετές φορές 100% προπληρωμή. Παράλληλα, στις περιόδους 

όπου υπάρχουν οι έλεγχοι κεφαλαίων, παρατηρούνται καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις και στις αφίξεις προϊόντων, εφόσον στις επιχειρήσεις υπάρχει το 

πρόβλημα της ρευστότητας. 

Η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων συμβάλλει στην ανάπτυξη αρκετών 

κλάδων μιας χώρας, εφόσον τα κεφάλαια μπορούν να οδηγηθούν ελεύθερα προς τους 

παραγωγικούς τομείς μιας οικονομίας. Έτσι, με την ελεύθερη διακίνηση των 

κεφαλαίων, η οικονομία μιας χώρας αναπτύσσεται. Επιπλέον, η ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, συμβάλλει στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων οικονομιών, αφού 

εισρέουν ξένες επενδύσεις και γενικότερα, τα κράτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην οικονομία τους έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από το 

εξωτερικό (www.euretirio.com). 

Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) το 2008, και πιο συγκεκριμένα στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία, 

στα τέλη του 2008, οι τράπεζες δεν είχαν την δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσουν το 

http://www.euretirio.com/
http://www.euretirio.com/
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χρέος τους, παρόλο που στο παρελθόν οι ισλανδικές τράπεζες είχαν αρκετά κεφάλαια 

στο ενεργητικό τους. Για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση του ισλανδικού 

τραπεζικού συστήματος, η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε στις παρακάτω 

ενέργειες. Αρχικά, αναδιάρθρωσε τις τράπεζες και παράλληλα άφησε το νόμισμα της 

Ισλανδίας να κατρακυλήσει και τέλος επέβαλε ελέγχους στο συνάλλαγμα, με σκοπό 

να αποτρέψει τον μαζικό εκπατρισμό ξένων κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην 

Ισλανδία, ισχύουν μέχρι και σήμερα, εάν και από το καλοκαίρι του 2015 γίνονται 

κάποιες απόπειρες εκ μέρους της κυβέρνησης για την άρση τους. Τα συμπεράσματα 

από τους κεφαλαιακούς ελέγχους στην Ισλανδία, είναι ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα 

έπρεπε να είχαν περιοριστεί. Επίσης, η υποτίμηση του νομίσματος της Ισλανδίας, δεν 

έφερε την λύση που επιδίωκε η κυβέρνηση και τέλος για να λυθεί το οικονομικό 

πρόβλημα της χώρας, η κυβέρνηση θα έπρεπε να εστιάσει στην αναδιάρθρωση του 

χρέους της (Sandbu, 2015). 

Η πρώτη χώρα που ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή 

Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και στην οποία επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι 

ήταν, η Κύπρος. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Κύπρο τέθηκαν σε ισχύ για να 

αντιμετωπιστεί η κρίση στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα το 2013. Πιο 

συγκεκριμένα, ο νόμος πρόβλεπε την δυνατότητα ημερήσιων αναλήψεων έως και 

300.00 € ημερησίως ανά άτομο από κάθε τράπεζα που είχαν καταθετικό λογαριασμό. 

Επίσης, προβλεπόταν ότι οι ταξιδιώτες στο εξωτερικό θα μπορούσαν να εξάγουν έως 

2,000.00 €, στους φοιτητές του εξωτερικού θα επιτρεπόταν να τους αποσταλούν 

περιορισμένα ποσά για διατροφή, δίδακτρα και λοιπά έξοδα και φυσικά κατόπιν 

ελέγχου, οι κυπριακές επιχειρήσεις για να εισάγουν προϊόντα από το εξωτερικό ή 

γενικότερα για να καταβάλουν ποσά εκτός Κύπρου, θα έπρεπε πρώτα να πάρουν 

άδεια εξαγωγής συναλλάγματος από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα, 

δεν θα επιτρεπόταν στους κύπριους να ανοίξουν νέους λογαριασμούς σε άλλες 

τράπεζες με τις οποίες μέχρι στιγμής δεν συνεργαζόντουσαν. 

Στην επιβολή των μέτρων των κεφαλαιακών ελέγχων στη Κύπρο, 

περιλαμβάνονταν ότι δικαιολογητικά θα απαντιόντουσαν και για συναλλαγές 

εσωτερικού, στην περίπτωση που αυτές θα γινόντουσαν μέσω της μεταφοράς ποσών 

από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό εντός της Κύπρου. Καμία 

εξαγωγή συναλλάγματος δεν επιτρεπόταν για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επιταγές 

γινόντουσαν δεκτές στην περίπτωση που υπήρχε το όνομα του δικαιούχου, με άμεσο 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο χρηματοδότησης στο 
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εμπόριο και στις γενικότερες συναλλαγές και τέλος όσον αφορά τις προθεσμιακές 

καταθέσεις θα έπαιρναν παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα όσες έληγαν μέσα στον 

επόμενο μήνα και μερικές από αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε λογαριασμό 

όψεως (Κοτζαμάνης, 2015). 

Το 2015, καταργούνται οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Κύπρο, δύο χρόνια μετά 

την εφαρμογή τους. Σε αυτά τα δύο χρόνια, οι Κύπριοι καταθέτες αντιμετώπισαν την 

κατάσταση με απόλυτη ηρεμία και ψυχραιμία. Επέδειξαν εμπιστοσύνη στις 

κυπριακές τράπεζες, παρόλο τους κεφαλαιακούς ελέγχους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς τους ήταν ότι, οι εκροές μετρητών ήταν λίγες 

και έτσι μπόρεσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να ισορροπήσει γρήγορα (Νικήτας, 

2015).  

Στην Ελλάδα, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι εισήχθησαν τον Ιούλιο του 2015, ως 

αποτέλεσμα της κυβέρνησης να μην έρθει σε συμφωνία για επιπλέον παράταση με 

τους πιστωτές της και παράλληλα, έφτανε στο τέλος η περίοδος παράτασης για την 

διάσωση της χώρας. Εκτός από αυτό, η χώρα οδηγήθηκε στους κεφαλαιακούς 

ελέγχους, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην αυξήσει 

περαιτέρω τον μηχανισμό χορήγησης έκτατης ρευστότητας [Emergency Liquidity 

Assistance (ELA)] για τις ελληνικές τράπεζες. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν η ελληνική κυβέρνηση να προβεί στο 

κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών από τις 28 Ιουνίου 2015 έως τις 19 Ιουλίου 2015. 

Από τις 20 Ιουλίου 2015, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι εισήχθησαν στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) 84 / 18-07-2015, 

1. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ανά καταθέτη που θα υπερβαίνει το 

ποσό των 60.00 € ανά ημέρα ή 420.00 € ανά εβδομάδα. 

2. Απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών με χρήση πιστωτικών και 

προπληρωμένων καρτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, όπως και η 

μεταφορά κεφαλαίων με την χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών 

καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. 

4. Επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά 

τράπεζα. 
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5. Απαγορεύεται στους καταθέτες να ανοίγουν νέους λογαριασμούς όψεως ή 

καταθετικούς. Επίσης, απαγορεύεται να προστίθενται στους ήδη υφιστάμενους 

λογαριασμούς νέοι συνδικαιούχοι και απαγορεύεται η ενεργοποίηση αδρανών 

λογαριασμών. 

6. Επιτρέπεται, το άνοιγμα νέων λογαριασμών για τις εξής περιπτώσεις: 

πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών 

επιδομάτων και πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα. 

7. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό 

ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό. 

8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών 

καταθέσεων. Θα επιτρέπεται η πρόωρη λήξη προθεσμιακών καταθέσεων σε 

ορισμένες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ένα χρόνο μετά από την εισαγωγή 

κεφαλαιακών ελέγχων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συγκρατήθηκαν οι 

εκροές καταθέσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει σταθεροποίηση της ρευστότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, η συγκράτηση των εκροών 

καταθέσεων είχε ως συνέπεια, να μειωθεί ο δανεισμός από τον Έκτατο Μηχανισμό 

Ρευστότητας (ELA). Πιο συγκεκριμένα, ο δανεισμός μειώθηκε στο δεύτερο εξάμηνο 

του έτους και επανήλθε στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2015. Παράλληλα, 

στην ίδια χρονική περίοδο, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, η ανασυγκρότηση των 

ελληνικών τραπεζών. Μια ακόμη επίπτωση των κεφαλαιακών ελέγχων είναι το 

γεγονός ότι αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από τους έλληνες 

καταθέτες.  

Σύμφωνα με τα μακροοικονομικά στοιχεία του ενός χρόνου που ισχύουν οι 

κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Ελλάδα, η επιβολή τους συνοδεύτηκε από ηπιότερες 

επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από ότι αρχικά αναμενόταν. Όπως προκύπτει 

από την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, παρουσίασε κάμψη της τάξεως του 

0,3%, αλλά όχι όμως ραγδαία συρρίκνωση. Στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν κατά 1,5% οι εισαγωγές. 

Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, παρατηρήθηκε το 2015 μια αύξηση κατά 

0,3% σε ετήσια βάση. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας, οι κεφαλαιακοί περιορισμοί ήταν, η αιτία να κλείσουν 25.990 
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επιχειρήσεις από την στιγμή της επιβολής τους στην ελληνική οικονομία. 

Παράλληλα, η χώρα οδηγήθηκε στην 56
η
 θέση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας 

χωρών, μετά τους κεφαλαιακούς ελέγχους ανάμεσα σε 61 χώρες, ενώ πριν την 

επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών βρισκόταν στην 50
η
 θέση. Οι κεφαλαιακοί 

έλεγχοι είναι, η αιτία για να μην μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει ξανά, εφόσον 

αποτρέπουν την επιστροφή καταθέσεων και το άνοιγμα των διεθνών αγορών. 

Δημιουργούν ανταγωνιστικές ανισότητες εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων, 

εφόσον δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα ρευστά τους 

διαθέσιμα. Ευνοούν την ανάπτυξη του παραεμπορίου, όπως και της παραοικονομίας. 

Εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων, αυξάνονται οι επισφαλείς υποχρεώσεις προς τις 

τράπεζες και προς τους τρίτους, διότι οι συναλλασσόμενοι έχουν δυσκολίες 

αποπληρωμής (Μαλλιάρα, 2016). 

Για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, κύριοι παράμετροι είναι, η εφαρμογή 

των μέτρων που προβλέπει το Ελληνικό Πρόγραμμα και η αποτελεσματική 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα έχει άμεσο αποτέλεσμα να 

διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, με αποτέλεσμα να στηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Με την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, οι καταθέτες θα έχουν εμπιστοσύνη 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα επαναφερθούν τα ελληνικά ομόλογα από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γεγονός που θα συμβάλλει στην αύξηση της 

ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, μειώνοντας έτσι το κόστος χρηματοδότησης 

τους και την εξάρτηση τους από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας. 

Η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, προϋποθέτει ότι θα έχουν δημιουργηθεί οι 

κατάλληλες συνθήκες μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

προκειμένου να υπάρξει η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών στο 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται η έρευνα σχετικά με την σημαντικότητα 

ύπαρξης του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου στα τραπεζικά ιδρύματα της 

χώρας. Αρχικά, προσδιορίζεται το δείγμα της έρευνας, έπειτα περιγράφεται η 

δειγματοληπτική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Κατόπιν 

αναλύονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και τέλος παρουσιάζεται η 

στατιστική ανάλυση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 

 

 

5.2 Σκοπός Έρευνας 

 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, η ανάλυση του συστήματος του εσωτερικού 

ελέγχου στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Τα τραπεζικά ιδρύματα, στις ημέρες που 

διανύουμε, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, εξαιτίας 

της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Επιπλέον, οι τράπεζες, εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης, εκτίθενται συνεχώς σε διάφορα είδη κινδύνων. Η 

αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, εξαρτάται από τα διάφορα 

συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και κυρίως από τα συστήματα 

εσωτερικών ελέγχων. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύστημα του εσωτερικού 

ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς 

περισσότερη ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρούσα εμπειρική μελέτη 

αναδεικνύεται η άποψη των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με την σημαντικότητα 

της ύπαρξης και της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρμόζεται από τους εγχώριους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εξαιτίας του 

γεγονότος, ότι τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε έντυπη μορφή στα τραπεζικά 
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υποκαταστήματα, δηλαδή υπήρξε προσωπική επαφή με τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους, αυτό είχε σαν όφελος να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις – 

προτάσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 

 

5.3 Δείγμα και Τεχνική Δειγματοληψίας Έρευνας 

 

 

Επειδή, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των απόψεων των 

τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο που υφίστανται τα 

τραπεζικά ιδρύματα, αποδέκτες των ερωτηματολογίων είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

ανεξαρτήτως από την θέση που κατέχουν στο τραπεζικό υποκατάστημα και όχι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν την διεύθυνση του εσωτερικού ελέγχου των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν το συγκεκριμένο 

τμήμα, θα έδιναν απαντήσεις οι οποίες δεν θα αντανακλούσαν πλήρως στην 

πραγματικότητα, και συνεπώς το αποτέλεσμα της έρευνας θα οδηγούσε σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. Παράλληλα, αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη 

των υπόλοιπων τραπεζικών υπαλλήλων, διότι είναι αυτοί που έχουν βιώσει ελέγχους 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές και έτσι, οι απαντήσεις τους θεωρούνται αξιόπιστες 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Τα ερωτηματολόγια, όπως έχει ήδη τονισθεί στάλθηκαν σε τραπεζικά 

υποκαταστήματα. Η αποστολή και η συγκομιδή των ερωτηματολογίων διήρκησε από 

τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 έως 18 Σεπτεμβρίου 2016. Επιλέχθηκαν να σταλούν 

ερωτηματολόγια σε 28 τραπεζικά υποκαταστήματα, από τα οποία τα 24 απάντησαν 

θετικά στην πρόσκληση. Και τα 24 τραπεζικά υποκαταστήματα δραστηριοποιούνται 

στην Θεσσαλονίκη. Το δείγμα αφορά μόνο ελληνικές τράπεζες και συγκεκριμένα οι 

τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, η  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και η Alpha Bank. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τα τέσσερα πιο μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. 

Στα 24 τραπεζικά υποκαταστήματα, διανεμήθηκαν σε έντυπη μορφή 111 

ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν τα 98. Ουσιαστικά απαντήθηκε το 88% 

των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν. Για την εξαγωγή αξιόπιστων 
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συμπερασμάτων, θα πρέπει το δείγμα να ξεπερνάει τα 35 άτομα. Σε αυτό, το σημείο 

θα πρέπει να τονισθεί, ότι η πλειοψηφία των ερωτηματολογίων απαντήθηκε από 

τραπεζικούς υπαλλήλους που έχουν εξέχουσα θέση στην διοικητική πυραμίδα του 

τραπεζικού υποκαταστήματος, όπως διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι. 

Συμπερασματικά, το γεγονός ότι το δείγμα των ερωτηθέντων είναι σχετικά μεγάλο 

και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες έχουν μια αξιόλογη εμπειρία, η 

παρούσα έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τον εσωτερικό 

έλεγχο στις εγχώριες τράπεζες. 

 

 

5.4 Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα της εργασίας 

αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στην 

επιλογή φύλου, ηλικίας, εκπαίδευσης και ετών επαγγελματικής πείρας στην τράπεζα. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις , οι οποίες 

είναι 11. Στις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η βαθμολογική κλίμακα του Likert, με τις 

εξής πέντε διαβαθμίσεις: καθόλου, σε μικρή κλίμακα, σε μέτρια κλίμακα, σε μεγάλη 

κλίμακα και πάρα πολύ. Το ερωτηματολόγιο με την παραπάνω δομή, είναι αρκετά 

εύκολο για να συμπληρωθεί από τους ερωτηθέντες και επίσης είναι εύκολη η 

κωδικοποίηση του προκειμένου να αναλυθούν στατιστικά οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. 

 

 

5.5 Στατιστική Ανάλυση 

 

 

Πριν γίνει η στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε η κωδικοποίηση 

των απαντήσεων των ερωτηματολογίων στο Microsoft Office Excel 2007. Κατόπιν, η 

στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος ΙΒΜ SPSS Statistics 23 

(Superior Performance Software System). 
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1) Συχνότητες 

 

 

Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι συχνότητες που αφορούν τις τράπεζες που συμμετείχαν 

στην έρευνα και κατόπιν οι συχνότητες που αφορούν τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 5.1: Πίνακας συχνότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43 43,9 

EFG EUROBANK ERGASIAS 29 29,6 

ALPHA BANK 16 16,3 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10 10,2 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.1: Διάγραμμα για τον Πίνακα 5.1 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5.1, το 43,9% των ερωτηματολογίων 

απαντήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, το 29,6% από την EFG EUROBANK 

ERGASIAS, το 16,3% από την Alpha Bank και μόλις το 10,2% από την Εθνική 

Τράπεζα. 

 

 

Ι. Δημογραφικά Στοιχεία 
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Ερώτηση 1: H ερώτηση 1, σχετίζεται με το φύλο των ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 5.2: Πίνακας συχνότητας για την Ερώτηση 1 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΑΣ 38 38,8 

ΓΥΝΑΙΚΑ 60 61,2 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.2: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 1 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.2, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες, αφού αντιστοιχεί το 61,2 % στις 

γυναίκες, ενώ το 38,8% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι άνδρες. 

 

Ερώτηση 2: Η ερώτηση 2, σχετίζεται με την ηλικία των ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 5.3: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 2 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

28-36 22 22,4 

37-45 50 51,0 

46-54 25 25,5 

55-63 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 
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Διάγραμμα 5.3: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 2 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

είναι ηλικίας από 37 έως 45 ετών. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 46 με 54 ετών με 

ποσοστό 25,5%, τρίτη με 22,4% ακολουθεί η ομάδα 28 – 36 ετών και μόνο 1% 

συγκαταλέγεται στην ομάδα 55 – 63 ετών. 

 

Ερώτηση 3: Στην συγκεκριμένη ερώτηση, αναφέρεται η εκπαίδευση των 

ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 5.4: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 3 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η ΛΥΚΕΙΟΥ 16 16,3 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η ΑΕΙ/ΤΕΙ 45 45,9 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 36 36,7 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.4: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 3 (Δημογραφικά Στοιχεία) 
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Όσον αφορά την τρίτη μεταβλητή των δημογραφικών στοιχείων, δηλαδή της 

εκπαίδευσης των τραπεζικών υπαλλήλων, παρατηρείται ότι το 45,9% των 

ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών ιδρυμάτων. Επίσης, 

το 80% από αυτούς έχουν συνεχίσει την εκπαίδευση τους, κάνοντας μεταπτυχιακά 

σχετικά με την τραπεζική, ενώ αρκετοί έχουν κάνει ΜΒΑ. Το παραπάνω στοιχείο 

είναι άκρως θετικό για την λειτουργία των τραπεζών, διότι φαίνεται ότι τα τραπεζικά 

ιδρύματα απαρτίζονται από εργαζομένους με υψηλή μόρφωση. 

 

Ερώτηση 4: Σε αυτήν την ερώτηση, επισημαίνονται τα έτη προϋπηρεσίας των 

ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 5.5: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 4 (Δημογραφικά Στοιχεία) 

 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 - 6 1 1,0 

7 - 12 24 24,5 

13-18 25 25,5 

19-24 34 34,7 

25 KAI ΑΝΩ 14 14,3 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.5: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 4 (Δημογραφικά Στοιχεία) 
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Στην έρευνα, συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν μια αξιόλογη εμπειρία στον 

τραπεζικό κλάδο. Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, το 34,7% των 

ερωτηθέντων έχει εμπειρία η οποία κυμαίνεται από 19 έως 24 χρόνια. Ακολουθούν τα 

άτομα, τα οποία η εμπειρία τους είναι από 13 έως 18 χρόνια. Τρίτη έρχεται η ομάδα 

που έχει εμπειρία από 7 έως 12 χρόνια. Μόνο 1% των ερωτηθέντων έχει εμπειρία που 

διαρκεί από 1 έως 6 χρόνια. Αυτό το στοιχείο είναι άκρως θετικό, για την διεξαγωγή 

αξιόπιστων και αξιόλογων συμπερασμάτων για τον εσωτερικό έλεγχο στα τραπεζικά 

ιδρύματα, επειδή οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου απαντιούνται από τραπεζικούς 

υπαλλήλους με αρκετή εμπειρία και με την κατάλληλη μόρφωση. 

 

 

ΙΙ. Ερωτήσεις Έρευνας 

 

 

Ερώτηση 1: Η ερώτηση 1 σχετίζεται με το, εάν οι εργασίες και ο τρόπος εκτέλεσης 

τους από τους τραπεζικούς υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με κάποιο εγχειρίδιο. 

 

Πίνακας 5.6: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 1 (Ερωτηματολόγιο Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 6 6,1 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 47 48,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 45 45,9 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.6: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 1 (Ερωτήσεις Έρευνας) 
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Όπως διαπιστώνεται, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντάει θετικά σε αυτήν 

την ερώτηση. Πρώτη επιλογή στην κατάταξη είναι η επιλογή «Σε μεγάλη κλίμακα» 

με ποσοστό 48%. Ακολουθεί η επιλογή «Πάρα πολύ» με ποσοστό 45,9% και 

τελευταία στην κατάταξη είναι η επιλογή «Σε μέτρια κλίμακα» με ποσοστό 6,1% 

αντίστοιχα. Δεν υπάρχει ούτε ένας ερωτηθέντας, ο οποίος να επιλέγει τις επιλογές 

«Καθόλου» ή «Σε μικρή κλίμακα». 

 

Ερώτηση 2: H συγκεκριμένη ερώτηση,  αναφέρεται στο γεγονός, αν έχει γίνει 

σαφής διάκριση των καθηκόντων και το αρμοδιοτήτων των τραπεζικών υπαλλήλων. 

 

Πίνακας 5.7: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 2 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 2 2,0 

ΣΕ ΜΕΤΡIΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 17 17,3 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 60 61,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 19 19,4 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.7: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 2 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, η διασπορά των απαντήσεων είναι μεγαλύτερη σε 

σχέση με την πρώτη, επειδή προσθέτεται η επιλογή «Σε μικρή κλίμακα». Όμως, και 

σε αυτήν την ερώτηση, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντάει 

θετικά, αφού εάν προσθέσουμε τις επιλογές «Σε μεγάλη κλίμακα» και «Πάρα πολύ» 

είναι 80,6%. Μόνο το 2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι, δεν γίνεται σαφής διάκριση 
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των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους. Από τις πρώτες δύο ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, γίνεται σαφές ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι γνωρίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τις δραστηριότητες τους μέσα στο περιβάλλον του τραπεζικού 

υποκαταστήματος. Εργάζονται με βάση το εγχειρίδιο που εκδίδει η κάθε τράπεζα, με 

αποτέλεσμα να λειτουργεί σε αυτό το σημείο αρκετά καλά ο εσωτερικός έλεγχος. 

 

Ερώτηση 3: Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες 

καλούνται να απαντήσουν σχετικά με το εάν, διαφοροποιείται ο εσωτερικός έλεγχος 

σε σχέση με την θέση που κατέχει ο τραπεζικός υπάλληλος στο οργανόγραμμα της 

τράπεζας. 

 

Πίνακας 5.8: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 3 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 25 25,5 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 15 15,3 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 14 14,3 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 35 35,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 9,2 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.8: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 3 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση παρατηρείται ότι, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

ποικίλλουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην επιλογή «Σε μεγάλη 

κλίμακα», ενώ δεύτερη έρχεται η επιλογή «Καθόλου». Τρίτη έρχεται η επιλογή «Σε 

μικρή κλίμακα» με 15,3%, τέταρτη η επιλογή «Σε μέτρια κλίμακα» και τελευταία η 
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επιλογή «Πάρα πολύ» με ποσοστό 9,2%. Εάν και οι γνώμες διίστανται μεταξύ των 

ερωτηθέντων, σύμφωνα με τους διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων, ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν διαφοροποιείται σχεδόν καθόλου. Είναι ίδιος για όλους τους 

τραπεζικούς υπαλλήλους με την μόνη εξαίρεση ότι, είναι πιο έντονος στα υψηλότερα 

στελέχη των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 

Ερώτηση 4: Η συγκεκριμένη ερώτηση, ερευνά εάν οι ελεγκτικές διαδικασίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ένταση και την έκταση του κινδύνου που 

εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία. 

 

Πίνακας 5.9: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 4 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 10 10,2 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 5 5,1 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 15 15,3 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 45 45,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 23 23,5 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.9: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 4 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντάει ότι, διαφοροποιούνται οι ελεγκτικές 

διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει η 

ελεγχόμενη υπηρεσία, διότι τόσο η επιλογή «Σε μεγάλη κλίμακα», όσο και η επιλογή 

«Πάρα πολύ», έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, τα οποία είναι 45,9% και 23,5% 

αντιστοίχως. Ακολουθούν οι επιλογές «Σε μέτρια κλίμακα» με ποσοστό 15,3%, 
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κατόπιν η επιλογή «Καθόλου» με 10,2% και τέλος η επιλογή «Σε μικρή κλίμακα» με 

ποσοστό 5,1%. Σε αυτήν την ερώτηση, προστέθηκε η παρατήρηση ότι το κάθε 

τραπεζικό ίδρυμα, βαθμολογείται από την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, με 

αποτέλεσμα οι ελεγκτικές διαδικασίες όπως και η συχνότητα των εσωτερικών 

ελέγχων να ποικίλει ανάλογα με την βαθμολόγηση που παίρνει το εκάστοτε 

τραπεζικό ίδρυμα. Συμπερασματικά, ο βαθμός διαφοροποίησης των ελεγκτικών 

διαδικασιών είναι συνάρτηση, τόσο της έντασης του κινδύνου όσο και της 

βαθμολόγησης από την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 

Ερώτηση 5: H ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου είναι άκρως σημαντική, διότι 

ασχολείται με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι 

ερωτηθέντες, καλούν να απαντήσουν, αν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι σε 

θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας. 

 

Πίνακας 5.10: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 5 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 2 2,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 13 13,3 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 57 58,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 26 26,5 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.10: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 5 (Ερωτήσεις Έρευνας) 
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Παρατηρείται για την συγκεκριμένη ερώτηση, ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε σε «Σε μεγάλη κλίμακα». Το 26,5% απάντησε «Πάρα πολύ», 

το 13,3% απάντησε «Σε μέτρια κλίμακα» και το 2% «Σε μικρή κλίμακα». Θετικό 

στοιχείο για την έρευνα είναι ότι, το 58,2% απάντησε θετικά και κανένας 

ερωτηθέντας δεν επέλεξε την επιλογή «Καθόλου». Συμπερασματικά, ο εσωτερικός 

έλεγχος κατά γενική ομολογία των τραπεζικών υπαλλήλων λειτουργεί σε αρκετά 

καλό βαθμό, εφόσον είναι σε θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες με 

δικλείδες ασφαλείας. 

 

Ερώτηση 6: Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, αναφέρεται σχετικά με 

το αν παρέχονται άμεσα πληροφορίες από τους τραπεζικούς υπαλλήλους στον 

εσωτερικό ελεγκτή. 

 

Πίνακας 5.11: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 6 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 2 2,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 10 10,2 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 42 42,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 44 44,9 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.11: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 6 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, παρατηρείται ότι το 44,9% απαντάει 

«Πάρα πολύ», το 42,9% «Σε μεγάλη κλίμακα». Ακολουθούν οι επιλογές «Σε μέτρια 
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κλίμακα» και «Σε μικρή κλίμακα», οι οποίες έχουν ποσοστά 10,2% και 2% 

αντιστοίχως. Σύμφωνα με ορισμένους διευθυντές, οι τραπεζικοί υπάλληλοι είναι 

υποχρεωμένοι να δίνουν τις πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές άμεσα, 

ειδάλλως θα τους επιβληθούν κυρώσεις. 

 

Ερώτηση 7: Η ερώτηση 7 έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη ερώτηση, 

διότι σε αυτήν την ερώτηση οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο 

πιστεύουν ότι, οι πληροφορίες που δίνουν κατά την διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου είναι αξιόπιστες. 

 

Πίνακας 5.12: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 7 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 2 2,0 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 7 7,1 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 52 53,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 37 37,8 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.12: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 7 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Και σε αυτήν την ερώτηση, οι απαντήσεις τους είναι θετικές για την έρευνα της 

εργασίας. Συγκεκριμένα, το 53,1% επιλέγει την επιλογή «Σε μεγάλη κλίμακα», 

ακολουθεί η επιλογή «Πάρα πολύ» με 37,8%, τρίτη έρχεται η επιλογή «Σε μέτρια 

κλίμακα» με 7,1% και τέλος η επιλογή «Σε μικρή κλίμακα» με μόλις 2%. Από τις 

ερωτήσεις 6 και 7, συμπεραίνεται ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δίνουν άμεσες και 
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αξιόπιστες πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, εφόσον ασκούν τα καθήκοντα και τις 

δραστηριότητες με βάση το εγχειρίδιο που εκδίδει η κάθε τράπεζα, δεν προβαίνουν 

σε ενέργειες που δεν είναι συμβατές με τις πολιτικές που θέτει η τράπεζα. 

 

Ερώτηση 8: Η όγδοη ερώτηση του ερωτηματολογίου, ερευνά αν αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου από τους τραπεζικούς υπαλλήλους. 

 

Πίνακας 5.13: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 8 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 37 37,8 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 18 18,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 19 19,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 18 18,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 6 6,1 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.13: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 8 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, παρατηρείται ότι το 37,8% απαντάει «Καθόλου». 

Ακολουθεί η επιλογή «Σε μέτρια κλίμακα» με 19.4%. Το ίδιο ποσοστό, το οποίο είναι 

18,4% έχουν τόσο η επιλογή «Σε μικρή κλίμακα» όσο και η επιλογή «Σε μεγάλη 

κλίμακα». Το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται στην επιλογή «Πάρα πολύ» με 

ποσοστό 6,1%. Αυτή η ερώτηση, φέρνει στην επιφάνεια μια αδυναμία του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν σχολιάζουν τα θετικά και τα 
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αρνητικά σημεία των ελεγκτικών διαδικασιών. Για την σωστή λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου, θα έπρεπε σε αυτήν την ερώτηση, οι ερωτηθέντες να 

απαντούσαν θετικά. 

 

Ερώτηση 9: Η ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου σχετίζεται με το εάν, υπάρχει η 

ευκαιρία στους τραπεζικούς υπαλλήλους να εκφράσουν την γνώμη τους πριν την 

έκθεση του ελέγχου. 

 

Πίνακας 5.14 Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 9 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 10 10,2 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 22 22,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 30 30,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 29 29,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 7 7,1 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.14: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 9 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διαπιστώνεται ότι, οι επιλογές «Σε μέτρια 

κλίμακα» και «Σε μεγάλη κλίμακα» έχουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό, αφού η διαφορά 

τους κυμαίνεται στο 1%. Συγκεκριμένα η επιλογή «Σε μέτρια κλίμακα» αντιστοιχεί 

στο 30,6% και η επιλογή «Σε μεγάλη κλίμακα» αντιστοιχεί στο 29,6% αντιστοίχως. 

Ακολουθεί η επιλογή «Σε μικρή κλίμακα» με ποσοστό 22,4%, έπειτα η επιλογή 

«Καθόλου» με ποσοστό 10,2% και τέλος η επιλογή «Πάρα πολύ» με ποσοστό 7,1%. 
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Όπως παρατηρείται, η μεγαλύτερη μερίδα των ερωτηθέντων απαντάει θετικά στην 

συγκεκριμένη ερώτηση. Συμπερασματικά, ενώ οι περισσότεροι τραπεζικοί υπάλληλοι 

πιστεύουν ότι δεν αξιολογούν το έργο των ελεγκτικών διαδικασιών, η πλειοψηφία 

αυτών πιστεύει ότι, μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους πριν την έκθεση του 

ελέγχου. Από αυτό αποδεικνύεται, ο εν μέρει δημοκρατικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ερώτηση 10: Το επόμενο ερώτημα του ερωτηματολογίου ασχολείται με το αν, 

η εμφάνιση κεφαλαιακών ελέγχων έχει ως αποτέλεσμα να αυστηριοποιηθεί ο 

εσωτερικός έλεγχος στα τραπεζικά ιδρύματα. 

 

Πίνακας 5.15: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 10 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 3,1 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 9 9,2 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 20 20,4 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 37 37,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 29 29,6 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.15: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 10 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

έχει απαντήσει θετικά σε αυτήν την ερώτηση. Συγκεκριμένα το 37,8% των 

ερωτηθέντων απάντησε «Σε μεγάλη κλίμακα», ακολουθεί με 29,6% η επιλογή «Πάρα 
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πολύ». Το 20,4% των ερωτηθέντων απάντησε «Σε μέτρια κλίμακα». Αρνητικά 

απάντησαν ελάχιστα ερωτηθέντες. Την επιλογή «Σε μικρή κλίμακα» την επέλεξαν 9 

ερωτηθέντες και μόνο 3 ερωτηθέντες απάντησαν «Καθόλου». Γενικότερα, από την 

στιγμή της εμφάνισης των κεφαλαιακών ελέγχων στις ελληνικές τράπεζες, κατά 

γενική ομολογία των διευθυντών των τραπεζικών υποκαταστημάτων, ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν έχει αλλάξει καθόλου, διότι οι ελεγκτικές διαδικασίες ήταν ήδη αρκετά 

αυστηρές, απλώς επισημάνθηκε ότι κυρίως μετά την εμφάνιση των κεφαλαιακών 

ελέγχων, έχει αυστηριοποιηθεί ο εσωτερικός έλεγχος στις περιπτώσεις των δανείων 

και στις περιπτώσεις αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό. 

 

Ερώτηση 11: Η τελευταία ερώτηση ασχολείται, με την εκπαίδευση των 

τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο μετά την εμφάνιση των 

κεφαλαιακών ελέγχων. 

 

Πίνακας 5.16: Πίνακας συχνότητας για την ερώτηση 11 (Ερωτήσεις Έρευνας) 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 18 18,4 

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 18 18,4 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 30 30,6 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 24 24,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 8 8,2 

ΣΥΝΟΛΟ 98 100,0 

 

Διάγραμμα 5.16: Διάγραμμα συχνότητας για την ερώτηση 11 (Ερωτήσεις Έρευνας) 
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Στην προκειμένη περίπτωση, η κατανομή των απαντήσεων είναι αρκετά ομαλή. 

Η επιλογή «Σε μέτρια κλίμακα» αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,6%, ακολουθεί η επιλογή 

«Σε μεγάλη κλίμακα» με ποσοστό 24,5%. Στην συνέχεια, στην κατάταξη υπάρχουν 

με το ίδιο ποσοστό, το οποίο είναι 18,4%, οι επιλογές «Καθόλου» και «Σε μικρή 

κλίμακα» και τελευταία στην κατάταξη είναι η επιλογή «Πάρα πολύ» με 8,2%. Αξίζει 

να επισημανθεί ότι, μετά την εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων, οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι ενημερωνόντουσαν κατάλληλα για τις τραπεζικές τους συναλλαγές από 

την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, χωρίς να γίνει κάποιο επιπλέον σεμινάριο 

εκπαίδευσης. 

 

 

2) Περιγραφικά Χαρακτηριστικά 

 

 

Τα κριτήρια της ασυμμετρίας και της κύρτωσης, παρέχουν πληροφορίες για τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές και τις κατανομές τους. Η ασυμμετρία χαρακτηρίζει πώς οι 

τιμές μιας μεταβλητής, διατάσσονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο κατανομής και 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Θετικά ασυμμετρική είναι μια κατανομή, όταν 

παρουσιάζει εξόγκωση προς τα αριστερά και επιμήκυνση του άκρου της που 

αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες τιμές του χαρακτηριστικού. Με άλλα λόγια, η μεγάλη 

συγκέντρωση των παρατηρήσεων βρίσκεται στις μικρές τιμές της μεταβλητής. 

Αντίθετα, αρνητικά ασυμμετρική είναι μία κατανομή όταν παρουσιάζει εξόγκωση 

προς τα δεξιά και επιμήκυνση του άκρου της που αντιστοιχεί στις μικρότερες τιμές 

του χαρακτηριστικού. Στην περίπτωση αυτή, η μεγάλη συγκέντρωση των 

παρατηρήσεων βρίσκεται στις μεγάλες τιμές της μεταβλητής. 

Όταν ο συντελεστής της ασυμμετρίας είναι ίσος με 0, τότε υπάρχει κανονική 

κατανομή (SK=0). Όταν ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι μεγαλύτερος του μηδενός, 

τότε παρατηρείται θετική ασυμμετρία, (SK>0), και διαγραμματικά, μεγαλύτερη ουρά 

στη δεξιά μεριά του μέσου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, η επικρατούσα τιμή είναι 

μικρότερη από το διάμεσο της κατανομής και ότι ο διάμεσος της κατανομής είναι 

μικρότερος από την μέση τιμή του δείγματος. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση 

ισχύει: Mo<Xδ<Χ, όπου Mo= επικρατούσα τιμή, Xδ= διάμεσος και Χ = μέση τιμή. 

Όταν ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι μικρότερος του μηδενός (SK<0), 

παρατηρείται αρνητική ασυμμετρία και διαγραμματικά είναι μεγαλύτερη η ουρά στην 
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αριστερή πλευρά του μέσου. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει Mo>Xδ>Χ, όπου ο 

δειγματικός μέσος είναι μικρότερος του διάμεσου και της επικρατούσας τιμής 

(Παπαναστασίου, 2015). 

Η κύρτωση μετρά τον βαθμό συγκέντρωσης των τιμών στην περιοχή του 

αριθμητικού μέσου (ή της μέσης τιμής) και προς τα δεξιά και τα αριστερά άκρα του. 

Η κύρτωση αναφέρεται στην οξύτητα της κορυφής των κατανομών των τιμών και 

αποτελεί μέτρο για την πυκνότητα των παρατηρήσεων μιας σειράς. Όταν ο 

συντελεστής της κύρτωσης είναι ίσος με 3, (K=3), τότε υπάρχει κανονική κατανομή 

και χαρακτηρίζεται ως μεσόκυρτη κατανομή. Όταν ο συντελεστής κύρτωσης είναι 

μεγαλύτερος του 3, (K>3), η κατανομή είναι λεπτόκυρτη και παρατηρείται 

ετεροσκεδαστικότητα στις σειρές. Όταν ο συντελεστής κύρτωσης είναι μικρότερος 

του 3, (K<3), η κατανομή χαρακτηρίζεται ως πλατύκυρτη (Παπαναστασίου, 2015). 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας με τιμές ασυμμετρίας και κύρτωσης 

αντίστοιχα των μεταβλητών. 

 

Πίνακας 5.17: Περιγραφικά χαρακτηριστικά μεταβλητών 

   
Skewness Kurtosis 

Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

ΦΥΛΟ -0,468 0,244 -1,819 0,483 

ΗΛΙΚΙΑ 0,090 0,244 -0,629 0,483 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -0,207 0,244 -0,758 0,483 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ -0,059 0,244 -1,021 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 -0,454 0,244 -0,635 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 -0,390 0,244 0,481 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 -0,161 0,244 -1,405 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 -1,021 0,244 0,313 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 -0,506 0,244 0,509 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 -0,873 0,244 0,465 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 -0,788 0,244 1,047 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 0,445 0,244 -1,107 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 -0,160 0,244 -0,735 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 -0,741 0,244 -0,016 0,483 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 -0,070 0,244 -0,938 0,483 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι θετική ασυμμετρία παρουσιάζει 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η μεταβλητή της ηλικίας των ερωτηθέντων και 

από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου η ερώτηση 8, που σχετίζεται με το ερώτημα 

εάν αξιολογείται από τους τραπεζικούς υπαλλήλους η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Δηλαδή, η μέση τιμή της ηλικίας των ερωτηθέντων είναι 

μεγαλύτερη από το διάμεσο της συγκεκριμένης μεταβλητής και από την επικρατούσα 
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τιμή. Παράλληλα, στην ερώτηση 8 του ερωτηματολογίου, η μέση τιμή των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων είναι μεγαλύτερη από την διάμεσο και την 

επικρατούσα τιμή των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου είναι αρνητικά ασυμμετρικές. Αυτό σημαίνει ότι, η μέση τιμή 

των απαντήσεων των ερωτηθέντων σε όλες τις άλλες ερωτήσεις τόσο του 

ερωτηματολογίου έρευνας, όσο και των δημογραφικών στοιχείων είναι μικρότερη 

από την διάμεσο και την επικρατούσα τιμή των αντίστοιχων απαντήσεων. 

Όσον αφορά τον συντελεστή της κύρτωσης, παρατηρείται ότι όλες οι 

μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως πλατύκυρτες, διότι ο συντελεστή κύρτωσης και για 

όλες τις μεταβλητές είναι μικρότερος του 3. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε όλες 

τις ερωτήσεις τόσο των δημογραφικών στοιχείων όσο και της έρευνας, 

χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό συγκέντρωσης γύρω από το κέντρο της κατανομής 

των απαντήσεων, δηλαδή η μέγιστη συχνότητα των απαντήσεων σε όλες τις 

ερωτήσεις είναι μικρή. Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες δεν 

επιλέγουν την ίδια απάντηση. 

 

 

3) Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

 

 

Στην εμπειρική μελέτη της παρούσας εργασίας, θα πραγματοποιηθούν δύο έλεγχοι 

ανεξαρτησίας. Ο πρώτος παραμετρικός έλεγχος ,γίνεται μέσω του τεστ Pearson’s Chi 

– Square και ο μη παραμετρικός έλεγχος, πραγματοποιείται μέσω του τεστ 

Speasman’s Correlation. Στην παρούσα έρευνα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι 

μεταβλητές της έρευνας σε δύο είδη: στις ποιοτικές και στις ποσοτικές. Όσον αφορά 

τις ποιοτικές μεταβλητές, υπάρχουν οι μεταβλητές κατηγορίας (nominal), οι οποίες 

είναι οι μεταβλητές που το σύνολο τιμών τους δεν έχει καμία ιδιότητα και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι, το φύλο και η εκπαίδευση από τα δημογραφικά 

στοιχεία καθώς και οι τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ως μεταβλητές 

διάταξης (ordinal), δηλαδή τις μεταβλητές για τις οποίες το σύνολο των τιμών τους 

μπορεί να οριστεί μια διάταξη, είναι όλες οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την 

έρευνα. 
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Οι ποσοτικές μεταβλητές κατηγοριοποιούνται σε μεταβλητές διαστήματος 

(interval) και σε μεταβλητές αναλογίας (ratio). Στην παρούσα εμπειρική μελέτη, 

χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές διαστήματος, οι οποίες είναι οι μεταβλητές των 

οποίων, οι ίσες διαφορές μεταξύ των τιμών τους συνεπάγεται και ίσες διαφορές για το 

χαρακτηριστικό που μετράει η συγκεκριμένη μεταβλητή, ενώ οι μεταβλητές 

αναλογίας, είναι οι μεταβλητές των οποίων οι τιμές τους αντιστοιχούν στην ποσότητα 

του χαρακτηριστικού που μετρούν αναλογικά. Ως μεταβλητές διαστήματος είναι από 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας. 

 

 

Ι. Pearson’s Chi – Square Test 

 

 

To συγκεκριμένο τεστ ανεξαρτησίας ελέγχει το βαθμό εξάρτησης ή μη που υπάρχει 

μεταξύ δύο μεταβλητών. Προκειμένου να εξεταστεί η σχέση εξάρτησης, θα πρέπει η 

τιμή (p – value) του X
2
 να είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας p – value 

= 0,05, δηλαδή p – value < 0,05. Η μηδενική υπόθεση (Η0) και η εναλλακτική 

υπόθεση (Η1) του εν λόγω τεστ παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Η0 = δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, δηλαδή οι μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

H1 = υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή οι μεταβλητές είναι 

εξαρτημένες μεταξύ τους. 

 

Εάν για τις δύο μεταβλητές, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (X
2
) 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός, τότε αποδέχομαι την εναλλακτική υπόθεση (Η1) 

και απορρίπτω την μηδενική υπόθεση (Η0). Επιπλέον, οι χαρακτηριστικές τιμές του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) μπορούν να πάρουν τις τιμές -1,0,1. Όταν r = -1 

τότε υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, η τιμή r = 0 

αντιστοιχεί στην μη ύπαρξης γραμμικής σχέσης και r = 1 σημαίνει ότι υπάρχει τέλεια 

θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 



80 
 

Στην παρούσα ερεύνα, οι σχέσεις που ελέγχτηκαν είναι, μεταξύ των ερωτήσεων 

της έρευνας και των τραπεζών υποκαταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, 

καθώς και των μεταβλητών κατηγορίας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζονται οι τιμές του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson και αντιστοίχως οι τιμές των p – value μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Πίνακας 5.18: Αποτελέσματα Pearson’s Chi – Square Test 

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

6,911 

(0,329) 

1,979 

(0,372) 

2,872 

(0,825) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

7,967 

(0,537) 

4,982 

(0,173) 

3,719 

(0,929) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
24,221 

(0,019) 

4,506 

(0,342) 

11,336 

(0,500) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

14,083 

(0,295) 
10,289 

(0,036) 

5,194 

(0,951) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

7,742 

(0,560) 

2,488 

(0,478) 
50,886 

(0,000) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

5,328 

(0,805) 

1,325 

(0,723) 

7,881 

(0,546) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

8,055 

(0,529) 

1,367 

(0,713) 

9,467 

(0,395) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

16,360 

(0,175) 
14,490 

(0,006) 

7,224 

(0,842) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

10,849 

(0,542) 

4,065 

(0,397) 

17,304 

(0,139) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

7,948 

(0,789) 

6,420 

(0,170) 

9,991 

(0,617) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

7,803 

(0,800) 

8,232 

(0,083) 

9,481 

(0,661) 

 

Από τον πίνακα 5.18, προκύπτουν τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ 

ανεξαρτησίας της έρευνας. Πρωτίστως, πρέπει να τονιστεί ότι θα ήταν λογικό για την 

πλειοψηφία των σχέσεων των μεταβλητών μεταξύ τους, το p – value να ήταν 

μικρότερο του 0,05. Όμως, τα αποτελέσματα δεν απεικονίζουν ακριβώς αυτό το 

φαινόμενο, αλλά αντιθέτως ότι για ορισμένες μεταβλητές υπάρχει σχέση εξάρτησης 

μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την μεταβλητή της τράπεζας παρατηρείται ότι, μόνο 

για την ερώτηση 3, που σχετίζεται με το ερώτημα εάν, διαφοροποιείται ο εσωτερικός 

έλεγχος αναλόγως με την θέση που κατέχει ο τραπεζικός υπάλληλος στο 

οργανόγραμμα του τραπεζικού υποκαταστήματος και για την τράπεζα στην οποία 

δουλεύει ο κάθε ερωτηθέντας, το X
2
 είναι 24,22 (p-value: 0,019), που σημαίνει ότι 
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είναι στατιστικά σημαντικός, δηλαδή αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και 

ότι οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες μεταξύ τους. Επιπλέον, η συσχέτιση που 

υπάρχει μεταξύ τους είναι θετική, εφόσον ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson έχει 

θετικό πρόσημο. 

To φύλο των ερωτηθέντων παρουσιάζει σχέση εξάρτησης με την ερώτηση 4 και 

8, όπου το X
2
 είναι 10,289 (p-value: 0,036) και 14,490 (p-value: 0,006) αντιστοίχως. 

Ουσιαστικά, το φύλο των ερωτηθέντων έχει θετική συσχέτιση με την απάντηση που 

σχετίζεται με το εάν, οι ελεγκτικές διαδικασίες διαφοροποιούνται αναλόγως με την 

έκταση του κινδύνου που εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία, όπως και εάν 

αξιολογείται από τους τραπεζικούς υπαλλήλους η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Από την άλλη η εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων, παρουσιάζει σχέση 

εξάρτησης με την ερώτηση 5, η οποία αναφέρει εάν, ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε 

θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας. Για τις 

συγκεκριμένες μεταβλητές, το Χ
2
 παρουσιάζει στατιστική σημαντική σχέση εφόσον 

το p-value είναι 0,000. Σε αυτήν την κατηγορία μεταβλητών, αναμενόταν να υπήρχαν 

σχέσεις εξάρτησης με όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, διότι η εκπαίδευση 

και δε η υψηλή εκπαίδευση των συγκεκριμένων ερωτηθέντων παίζει σημαντικό ρόλο 

στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

ΙΙ. Spearman’s Correlation Test 

 

 

To Spearman’s Correlation Test ελέγχει το βαθμό εξάρτησης ή μη που υπάρχει 

μεταξύ δύο μεταβλητών, με την μόνη διαφορά ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι μη 

παραμετρικός έλεγχος. Το πρόσημο της συσχέτισης Spearman (rs) αντικατοπτρίζει 

την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής και της 

εξαρτημένης. Αν το συγκεκριμένο πρόσημο είναι θετικό, τότε όταν η ανεξάρτητη 

μεταβλητή αυξάνεται, τότε αυξάνεται και η εξαρτημένη μεταβλητή. Αν το πρόσημο 

Spearman είναι αρνητικό, τότε όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή αυξάνεται μειώνεται η 

εξαρτημένη μεταβλητή. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι τιμές του 

Pearson και του Spearman δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Στο παρόν έλεγχο 
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εξετάζονται πρώτα, οι μεταβλητές διάταξης με τις δύο μεταβλητές διαστήματος και 

κατόπιν εξετάζονται οι σχέσεις των μεταβλητών διάταξης, δηλαδή των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, μεταξύ τους. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου, δηλαδή την 

σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές κατηγορίας και στις μεταβλητές διαστήματος. 

 

Πίνακας 5.19: Αποτελέσματα Spearman’s Correlation Test 

 ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 0,070 

(0,493) 

0,148 

(0,146) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 0,049 

(0,632) 

0,124 

(0,222) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 -0,094 

(0,356) 

-0,088 

(0,386) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 -0,081 

(0,427) 

-0,090 

(0,376) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 0,034 

(0,740) 

0,042 

(0,681) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 0,274 

(0,006) 

0,216 

(0,033) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 0,189 

(0,063) 

0,025 

(0,805) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 -0,032 

(0,751) 

-0,036 

(0,728) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 0,036 

(0,722) 

0,051 

(0,615) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 0,006 

(0,954) 

-0,033 

(0,747) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 0,013 

(0,897) 

-0,042 

(0,683) 

 

Η ηλικία των ερωτηθέντων παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα απαντήσει στην 

ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου, στην οποία ερώτηση οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

καλούνταν να απαντήσουν εάν, παρέχονται πληροφορίες άμεσα στους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Συγκεκριμένα, και για τις δύο μεταβλητές το Χ
2
 είναι 0,274 (p-value: 

0,006). 
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Τέλος, όσον αφορά την τελευταία μεταβλητή των δημογραφικών στοιχείων, 

αυτής της προϋπηρεσίας, παρατηρείται ότι υπάρχει σχέση θετικής εξάρτησης με την 

ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου, εφόσον το Χ
2 

είναι 0,216 (p-value:0,006). Δηλαδή, 

και σε αυτήν την περίπτωση, μόνο μια μεταβλητή έχει στατιστικά σημαντική σχέση 

με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Όμως, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

προϋπηρεσία των τραπεζικών υπαλλήλων είναι σημαντική μεταβλητή επηρεασμού 

του τρόπου αξιολόγησης της ύπαρξης και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, 

θα έπρεπε να είχε σχέσεις εξάρτησης με όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, 

και συγκεκριμένα με τη ερώτηση 5 που σχετίζεται ουσιαστικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης 

Spearman και αντιστοίχως οι τιμές των p – value μεταξύ των μεταβλητών διάταξης. 

 

Πίνακας 5.20: Αποτελέσματα Spearman’s Correlation Test 
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Από τον πίνακα 5.20 παρατηρείται αρχικά ότι, υπάρχει σχέση εξάρτησης 

μεταξύ της πρώτης ερώτησης και της δεύτερης του ερωτηματολογίου, διότι το Χ
2
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είναι 0,405 (p-value: 0,000). Δηλαδή, υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των τρόπων 

εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με κάποιο εγχειρίδιο και με την διάκριση των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Αυτή η θετική σχέση 

εξάρτησης μεταξύ των δύο μεταβλητών δικαιολογείται και επαληθεύεται σε μεγάλο 

βαθμό, διότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν σαφή εικόνα των αρμοδιοτήτων τους 

όπως και των καθηκόντων τους μέσα στην τράπεζα, εφόσον οι εργασίες τους, 

καθορίζονται από το εγχειρίδιο της τράπεζας. 

Σχέση εξάρτησης, με θετική συσχέτιση, υπάρχει μεταξύ των ερωτήσεων 1 και 6 

του ερωτηματολογίου. Ουσιαστικά, πρόκειται για την σχέση μεταξύ των τρόπων 

εκτέλεσης των εργασιών των εργαζομένων και της παροχής άμεσης πληροφόρησης 

στον εσωτερικό ελεγκτή από τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Αυτή η σχέση 

δικαιολογείται εύλογα, αφού ο τραπεζικός υπάλληλος εργάζεται σύμφωνα με κάποιο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο και οι πράξεις του δεν είναι παράνομες ή δεν πράττει λάθη 

εσκεμμένως, αρά δεν θα κωλύεται να δίνει άμεσα πληροφορίες στους τραπεζικούς 

υπαλλήλους. Σύμφωνα με αυτήν την λογική, θα έπρεπε να υπήρχε σχέση εξάρτησης 

μεταξύ των τρόπων εκτέλεσης των εργασιών των εργαζομένων και των αξιόπιστων 

πληροφοριών που δίνονται στον εσωτερικό ελεγκτή, όμως από το τεστ δεν προκύπτει 

κάτι τέτοιο. 

Σημαντική είναι η σχέση εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ της διάκρισης των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων και με την επιπρόσθετη 

εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων μετά την παρουσία των κεφαλαιακών 

ελέγχων. Από αυτό το γεγονός συμπεραίνεται ότι, οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

εκπαιδεύονται σωστά, γνωρίζουν τα καθήκοντα τους σε κάθε περίπτωση, όπως την 

εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, υπάρχει σχέση θετικής εξάρτησης μεταξύ του 

γεγονότος ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι σε θέση να προλαμβάνει 

ανεπιθύμητες ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας και ότι έχει αυστηριοποιηθεί ο 

εσωτερικός έλεγχος μετά την εμφάνιση των κεφαλαιακών ελέγχων. Για τις 

συγκεκριμένες δύο μεταβλητές το Χ
2
 είναι 0,229 (p-value: 0,023). Αυτή η θετική 

σχέση εξάρτησης έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη των διευθυντών των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα ότι, ο εσωτερικός 

έλεγχος στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα λειτουργεί πλήρως αποτελεσματικά και 

είναι σε θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες δικλείδες ασφαλείας, και ότι οι 
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ελεγκτικές διαδικασίες έχουν γίνει πιο αυστηρές μετά την εμφάνιση των 

κεφαλαιακών ελέγχων. 

Επίσης, σχέση θετικής εξάρτησης παρουσιάζεται μεταξύ της σαφής διάκρισης 

των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων μεταξύ των τραπεζικών υπαλλήλων και 

του γεγονότος ότι, ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες 

ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας. Όπως επίσης, σχέση θετικής εξάρτησης υπάρχει 

μεταξύ του δικαιώματος των τραπεζικών υπαλλήλων να εκφράζουν την γνώμη τους 

πριν την έκθεση του ελέγχου και του γεγονότος ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε 

θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Από την περάτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της έρευνας, προκύπτουν 

αξιόλογα συμπεράσματα για την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις και στα τραπεζικά ιδρύματα. Από την μελέτη της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι, το «όπλο» της επιχείρησης 

για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν έναν οργανισμό. 

Προϋπόθεση για αυτό είναι, να πραγματοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος από 

εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για να 

εκπληρωθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Ο αποτελεσματικός έλεγχος, δρα ως ένα 

ανεξάρτητο και αντικειμενικό τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι σχεδιασμένο να 

προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 

Για αυτό τον λόγο οι επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

αγνοούν ή να υποτιμούν τον εσωτερικό έλεγχο. Μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο, 

διασφαλίζεται η αρχή της ακεραιότητας και της υπακοής στο νομοθετικό πλαίσιο του 

κράτους. Το διοικητικό συμβούλιο και η ανώτερη διοίκηση εκ μέρους του 

εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνουν τα λάθη και τις αδυναμίες του οργανισμού. Αλλά 

παράλληλα, μαθαίνουν τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των λαθών από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει πάντα να λειτουργούν νόμιμα για την 

επιβίωση της επιχείρησης. 

Από την μελέτη των ερωτηματολογίων, προκύπτει ότι, οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες απάντησαν τις ερωτήσεις επιλέγοντας τις βαθμολογικές κλίμακες : «Σε 

μεγάλη κλίμακα» και «Πάρα πολύ», σε σχέση με τις άλλες τρείς επιλογές 

απαντήσεων. Από αυτό προκύπτει ότι, οι ερωτηθέντες παρουσιάζουν να έχουν μια 

θετική στάση απέναντι στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας 

φαίνεται ότι λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Λαμβάνοντας υπόψη την διεθνούς 

χρηματοπιστωτική κρίση και την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων στα εγχώρια 
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τραπεζικά ιδρύματα, οι εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο και βελτιώνονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. 

Όμως, παρόλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου δημιουργούνται συνεχώς νέες 

απαιτήσεις και προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

είναι αναγκαίο να παρακολουθούν σε μεγάλο βαθμό και συστηματικά την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Αυτή η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με κατάλληλους μηχανισμούς 

προειδοποίησης, οι οποίοι θα ελέγχουν εάν, ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται 

πλήρως και είναι συνεπής με τις αρχές και τους στόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Με την συγκεκριμένη παρακολούθηση, τα τραπεζικά ιδρύματα θα έχουν την ευκαιρία 

της άμεσης παρέμβασης για να αντιμετωπίσουν και να μειώσουν κινδύνους που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να ελέγχεται και να 

αξιολογείται σε τακτική βάση από τις διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Έτσι, θα προκύπτουν τα μειονεκτήματα του εσωτερικού ελέγχου και έπειτα η 

διοίκηση θα προβαίνει σε αλλαγές, ενισχύοντας την δομή και την σύσταση του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων 

δεν θα πρέπει να ασκούν πιέσεις στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου και να δίνουν στους 

εσωτερικούς ελεγκτές οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία ζητήσουν. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι σωστό να εργάζονται κάτω από συνθήκες ηρεμίας, καθώς 

με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες να διαπράξουν λάθη στην 

συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων στοιχείων για τον έλεγχο τους. 

Καλό θα είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν στην διάθεση τους 

περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια από αυτά που τους επιβάλλονται οι εποπτικές 

αρχές, διότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τους 

κινδύνους και θα καταφέρουν να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους που 

συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια για την βιωσιμότητα τους. 

Στις σημερινές μέρες όπου η κρίση έχει επηρεάσει την λειτουργία όλων των 

επιχειρήσεων, ο εσωτερικός έλεγχος παίζει καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση 

της. Εκτός του γεγονότος, όπως αναφέρθηκε ότι εσωτερικός έλεγχος προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει όλους τους κίνδυνους, μπορεί να πάρει και μια άλλη μορφή. Οι ιδέες 

και οι προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων θα κάνουν την επιχείρηση περισσότερο 

ανταγωνιστική, δηλαδή ακόμη και σε περιόδους κρίσης μέσα από τους 
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αποτελεσματικούς ελέγχους των εσωτερικών ελέγχων, μπορεί να επιτευχθεί η 

περαιτέρω ανάπτυξη ενός οργανισμού. Όλοι οι παραπάνω λόγοι, συντελούν στο 

συμπέρασμα ότι, ο εσωτερικός έλεγχος είναι εξαιρετικά σπουδαίος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Παράρτημα 5
ου

 Κεφαλάιου 

 

 

Πίνακας 5.1: Συνολική εικόνα δημογραφικών στοιχείων 

   

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

EFG 

EUROBANK 

ERGASIAS 

ALPHA 

BANK 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔOΣ 

Count 

Row N 

% Count 

Row N 

% Count 

Row 

N % Count 

Row 

N % 

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 13 34,2% 13 34,2% 10 26,3% 2 5,3% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 30 50,0% 16 26,7% 6 10,0% 8 13,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 43 43,9% 29 29,6% 16 16,3% 10 10,2% 

ΗΛΙΚΙΑ 18 - 27 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

28 - 36 10 45,5% 6 27,3% 5 22,7% 1 4,5% 

37 - 45 24 48,0% 14 28,0% 7 14,0% 5 10,0% 

46 - 54 8 32,0% 9 36,0% 4 16,0% 4 16,0% 

55 - 63 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

64 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 43 43,9% 29 29,6% 16 16,3% 10 10,2% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η 

ΛΥΚΕΙΟΥ 7 43,8% 4 25,0% 3 18,8% 2 12,5% 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/ Η 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 
20 44,4% 13 28,9% 9 20,0% 3 6,7% 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 15 41,7% 12 33,3% 4 11,1% 5 13,9% 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 43 43,9% 29 29,6% 16 16,3% 10 10,2% 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 - 6 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

7 - 12 12 50,0% 7 29,2% 3 12,5% 2 8,3% 

13 - 18 13 52,0% 6 24,0% 3 12,0% 3 12,0% 

19 - 24 12 35,3% 10 29,4% 7 20,6% 5 14,7% 

25 ΚΑΙ ΑΝΩ 6 42,9% 5 35,7% 3 21,4% 0 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 43 43,9% 29 29,6% 16 16,3% 10 10,2% 
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Πίνακας 5.2: Ερωτηματολόγιο  

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΣΤΗ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 

 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 

Σήμερα, το περιβάλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει υποστεί 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του. Το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο 

αποτελεί μέρος της διπλωματικής μου εργασίας, με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις 

Επιχειρήσεις: Η μελέτη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος», θα συμβάλλει στην εξαγωγή 

ουσιωδών συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο έχει προσαρμοστεί το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου στις νέες αυτές αλλαγές από την οπτική γωνία των τραπεζικών 

υπαλλήλων.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι ανώνυμες και 

εμπιστευτικές και δεν θα επιτρέπουν την οποιαδήποτε συσχέτιση με τις ταυτότητες των 

ερωτηθέντων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αφορούν μόνο τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας και μετά την εκπόνηση της διπλωματικής δεν θα χρησιμοποιηθούν για 

περαιτέρω έρευνα. Επιπλέον, ο τρόπος σχεδιασμού του ερωτηματολογίου είναι τέτοιος, έτσι 

ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη χρονική επιβάρυνση εκ μέρους σας. Στην περίπτωση που 

επιθυμείτε, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να σας κοινοποιηθούν.  

Αναμένοντας την ανταπόκριση σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

 

Θάνης Δημήτριος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976281116 

E-mail επικοινωνίας: maf16008@uom.edu.gr 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

I. Δημογραφικά Στοιχεία 

 

1) Φύλο 

α. Άνδρας     

β. Γυναίκα            

 

2) Ηλικία 

 

α. 18 - 27 

β. 28 – 36 

γ. 37 - 45 

δ. 46 – 54 

ε. 55 – 63 

στ. 64 και άνω 

 

3) Εκπαίδευση 

 

α. Απόφοιτος/η Λυκείου 

β. Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 

γ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

δ. Κάτοχος Διδακτορικού 

 

4) Έτη προϋπηρεσίας 

 

α. 1 - 6 

β. 7 - 12 

γ. 13 - 18 

δ. 19 – 24 

ε. 25 και άνω 
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II. Ερωτήσεις Έρευνας: 

  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΕ ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

1) Οι εργασίες και ο τρόπος εκτέλεσης 

αυτών από τους εργαζομένους έχουν 

καθοριστεί αυστηρώς και λεπτομερώς 

σύμφωνα με κάποιο εγχειρίδιο; 

     

2) Γίνεται σαφής διάκριση των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των εργαζομένων; 

     

3) Ο εσωτερικός έλεγχος διαφοροποιείται 

αναλόγως με την θέση που κατέχει ο 

τραπεζικός υπάλληλος στο 

οργανόγραμμα της τράπεζας; 

     

4) Κατά πόσο οι ελεγκτικές διαδικασίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

έκταση του κινδύνου που εμφανίζει η 

ελεγχόμενη υπηρεσία;  

     

5) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 

σε θέση να προλαμβάνει ανεπιθύμητες 

ενέργειες με δικλείδες ασφαλείας; 

     

6) Παρέχονται πληροφορίες άμεσα, από 

τους τραπεζικούς υπαλλήλους στον 

εσωτερικό ελεγκτή;  

     

7) Κατά πόσο πιστεύεται, ότι οι 

πληροφορίες  που διοχετεύονται από 

τους τραπεζικούς υπαλλήλους στον 

εσωτερικό ελεγκτή αντανακλούν την 

πραγματικότητα;   

     

8) Αξιολογείται από τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου; 

     

9) Κατά πόσο έχουν το δικαίωμα οι 

ελεγχόμενοι να εκφράσουν την γνώμη 

τους πριν την έκθεση του ελέγχου; 

     

10) Μετά την εμφάνιση των κεφαλαιακών 

ελέγχων έχει αυστηροποιηθεί η 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου; 

     

11) Έχει πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη 

εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων 

σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο μετά 

την παρουσία των κεφαλαιακών 

ελέγχων; 

     

 


