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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αδυναµία του εσωτερικού ελέγχου έχει µεγάλη σηµασία για κάθε 

οργανισµό – επιχείρηση. Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να 

εξετάσει και να παρουσιάσει την σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου στα 

τραπεζικά ιδρύµατα καθώς ο αποτελεσµατικός έλεγχος οδηγεί στην πρόληψη και τη 

καταστολή της τραπεζικής απάτης. 

Αρχικά γίνεται µια εισαγωγική αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο και 

παρακάτω βλέπουµε µια παρουσίαση αρθρών και µελετών σχετικά µε την 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, την ποιότητα ελέγχου αλλά και την σχέση που 

έχει ο εξωτερικός µε τον εσωτερικό ελεγκτή. Στην συνέχεια αναπτύσσεται το θεσµικό 

πλαίσιο σχετικά µε τον εσωτερικό και συστηµατικό έλεγχο, την εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, τις υπηρεσιακές µονάδες, την Βασιλεία καθώς και την απάτη. 

Τέλος, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας που προκύπτουν από τις µελέτες 

και την νοµοθεσία και γίνονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 
 
 
1.1. Σκοπός 
 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών η τραπεζική διαχείριση 

και οι πράξεις των τραπεζών εξελίχθηκαν εξαιτίας της ελευθέρωσης του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της παγκοσµιοποίησης και της τεχνολογικής καινοτοµίας 

που αύξησαν επίσης τους λειτουργικούς κινδύνους. Οι τράπεζες διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη, επειδή είναι οι κύριοι και οι 

σηµαντικότεροι χρηµατοπιστωτικοί µεσολαβητές στις περισσότερες χώρες. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι µία από τις σηµαντικότερες µονάδες µιας τράπεζας. 

Περιλαµβάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση της συνολικής ακρίβειας και της 

συνέπειας των εργασιών των τραπεζών. 

Η ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι 

ιδιαίτερα µεγάλη καθώς επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση των χωρών. Η 

αδυναµία του εσωτερικού ελέγχου οδηγεί σε απάτη και λάθη που µπορούν να 

πλήξουν την φήµη και την αξιοπιστία ολόκληρου του τραπεζικού κλάδου.  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι να δώσει έµφαση στην 

ανεξαρτησία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών και στο πόσο 

σηµαντικό ρόλο παίζει ο εσωτερικός έλεγχος καθώς και να γίνει ανάλυση της σχέσης 

του εσωτερικού ελέγχου µε το τραπεζικό σύστηµα.  

 

1.2. ∆οµή 

 

Αρχικά στην διπλωµατική γίνεται µια εισαγωγή για την επιστήµη του 

εσωτερικού ελέγχου και στα επόµενα κεφάλαια υπάρχει η βιβλιογραφική 

επισκόπηση, όπου αναλύονται εισαγωγικές έννοιες και θέµατα σχετικά µε τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, το θεσµικό πλαίσιο όπου αναφέρει τους κανόνες και 

την νοµοθεσία που πρέπει να τηρείται από τους ελεγκτές. Το τελευταίο κεφάλαιο 

περιλαµβάνει τα βασικά συµπεράσµατα της εργασίας καθώς και προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
2.1.Εισαγωγή 
 
 
Σκόπος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναφορά αρθρών και µελετών όπου 

εξετάστηκαν πλήρως για την αποτελεσµατική συγγραφή της εργασίας. Βλέπουµε το 

πόσο σηµαντικός είναι ο εσωτερικός έλεγχος στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

παγκοσµίως καθώς παίζει µεγάλο ρόλο στις απάτες όπου διαπράττονται. 

Παρουσιάζεται η σχέση του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου καθώς σύµφωνα µε 

τις µελέτες αποδεικνύεται ότι έχουν άµεση σύνδεση. Επίσης, η ανεξαρτησία του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας αλλά και η 

ποιότητα του ελέγχου είναι απαραίτητα στοιχεία για την µέγιστη απόδοση του 

εσωτερικού ελέγχου αφού οι αδυναµίες του έχουν οδηγήσει σε τεράστια οικονοµικά 

σκάνδαλα. 

 

 

2.2. Στόχοι του εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στις τράπεζες είναι ένα τµήµα ανεξάρτητο από τη 

διαχείριση γραµµών, της οποίας πρωταρχική ευθύνη είναι η αναθεώρηση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων εντός των τραπεζών, η 

διαχείριση και ο µετριασµός των κινδύνων και η προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Ο αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται στην τράπεζα 

από ανεξάρτητη υπηρεσία που θα παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες προς τη διοίκηση 

για την ορθή και αποτελεσµατική εκπλήρωση του εσωτερικού ελέγχου στην οποία 

εµπλέκονται επαγγελµατίες που είναι κατάλληλοι. Οι κύριοι στόχοι1 της Υπηρεσίας 

                                                 
1http://www.bankofgreece.gr 
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Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

 

• Η συµµόρφωση µε τον ισχύοντα κανονισµό καθώς η εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τις εσωτερικές 

πολιτικές και τις διαδικασίες µπορεί να παρέχει προστασία της φήµης της 

τράπεζας. 

• Αποτελεσµατική χρήση των κεφαλαίων και άλλων πόρων της τράπεζας. Ο 

επιχειρηµατικός στόχος συνεπάγεται την αποτελεσµατική χρήση των 

κεφαλαίων και άλλων πόρων της τράπεζας, καθώς και τον περιορισµό του 

κινδύνου απώλειας της απόδοσης. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε Blagica, Aleksandar και Olivera (2012), 

είναι µια ανεξάρτητη δραστηριότητα που παρέχει αντικειµενικές διαβεβαιώσεις και 

συµβουλές, οι οποίες καθιερώνονται για να συµβάλλουν στην αύξηση της αξίας και 

στη βελτίωση της εργασίας της τράπεζας. Βοηθά την τράπεζα να επιτύχει τους 

στόχους της χρησιµοποιώντας µια συστηµατική, πειθαρχηµένη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνου, ελέγχου και διαχείρισης. Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να 

παρέχει στον επικεφαλή του τοµέα µια λογική ανεξάρτητη αντικειµενική 

διαβεβαίωση προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία της τράπεζας και να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Cai (1997), η βασική λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ένα ειδικό είδος οικονοµικού ελέγχου ως προς τους άλλους ελέγχους 

εντός ενός οργανισµού. Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος εξακολουθεί να έχει τρεις 

υπο-λειτουργίες, όπου είναι η εποπτεία, η βεβαίωση και η αξιολόγηση, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη της λειτουργίας ελέγχου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας 

λογοδοσίας και γενικός στόχος του είναι να εξασφαλίσει και να προωθήσει την 

αποτελεσµατική απόδοση της λογοδοσίας που αναλαµβάνει η διοίκηση ενός 

οργανισµού. 
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2.3.Συνεχής έλεγχος 

 

 

Καθώς τα συστήµατα πληροφορικής στις επιχειρήσεις γίνονται πιο περίπλοκα, 

η παραδοσιακή διαδροµή ελέγχου µειώνεται ή εξαλείφεται. Η συνεχής αύξηση των 

ευθυνών και της πίεσης ωθούν τους εσωτερικούς ελεγκτές να αναπτύξουν νέους 

τρόπους βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εργασιών 

τους. Συνήθως οι αναθεωρήσεις που γίνονται µία φορά το χρόνο είναι ανεπαρκείς. 

Συνεπώς, απαιτείται τακτικός έλεγχος για την κάλυψη των αναγκών των 

ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Ο αδιάκοπος έλεγχος είναι µια από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται από τους ελεγκτές για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Ο σκοπός τους 

είναι να ελέγχουν τις συναλλαγές βάσει καθορισµένων κριτηρίων, να εντοπίζουν 

ανωµαλίες και όλα αυτά είναι ευθύνη του ελεγκτή. 

Σύµφωνα µε τους Warren και Murphy (2006), ο εσωτερικός έλεγχος και η 

ασφάλεια, οι διαδικασίες που αφορούν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αποτελούν κρίσιµες ανησυχίες. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2003 από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών δείχνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές ενδιαφέρονται για τον συνεχή έλεγχο. 

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι από τους 161 ερωτηθέντες, 47 (29%) εργάστηκαν µε 

διαδικασίες ελέγχου που θεωρούσαν ότι είναι συνεχής. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

χρησιµοποιούν τόσο τις δοκιµές ελέγχου όσο και τις τεχνικές παρακολούθησης σε 

ένα συνεχές περιβάλλον ελέγχου. Για παράδειγµα, οι δοκιµές ελέγχου ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν δοκιµές για την αυθεντικότητα. την ακρίβεια και την πληρότητα, ενώ 

οι τεχνικές παρακολούθησης περιλαµβάνουν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

ελέγχου (π.χ. αλλαγές προγραµµάτων) για να διαπιστωθεί ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι 

λειτουργούν σωστά. Όπως και µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

θεωρούν πως το κόστος είναι σηµαντικό εµπόδιο στην εφαρµογή του συνεχούς 

ελέγχου, ιδίως στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον. Επίσης άλλα εµπόδια είναι η 

έλλειψη υποστήριξης της διαχείρισης, η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων, η έλλειψη 

βασικών κριτηρίων και η έλλειψη τεχνολογικής υποδοµής. 

Και ενώ οι περισσότεροι οργανισµοί εφαρµόζουν τους συνεχείς ελέγχους και 

βελτιώνουν ταυτόχρονα την ποιότητα των δεδοµένων που συλλέγονται κατά τη 

διάρκεια κάθε ελεγκτή, οι ελεγκτές και οι διαχειριστές που επιθυµούν να εφαρµόσουν 
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µια προσέγγιση συνεχούς ελέγχου πρέπει να είναι πρόθυµοι να ξεπεράσουν τις 

παραδοσιακές ετήσιες δραστηριότητες ελέγχου τους. Παρόλο που σήµερα δεν 

υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις για τους καλύτερους τρόπους εφαρµογής µιας 

διαδικασίας συνεχούς ελέγχου, η εξέλιξη προς συνεχή έλεγχο θα απαιτήσει χρόνο και 

σηµαντική προσοχή από τα ανώτερα στελέχη (Aquino, Silva, Sigolo και Vasarhelyi, 

2008). 

Ο αδιάκοπος έλεγχος ενδέχεται να βελτιώσει τον εσωτερικό έλεγχο. Βέβαια, 

σύµφωνα µε τους ελεγκτές, για την εφαρµογή συνεχούς ελέγχου το κόστος αποτελεί 

σηµαντικό εµπόδιο, καθώς η συνεχής εποπτεία αυξάνει τον όγκο δουλειάς και αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα την επιβάρυνση των τραπεζών µε παραπάνω κόστη. 

 

 

2.4.Επιτροπή Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο που βοηθά έναν 

οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του καθώς εντοπίζει τους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους και την αναποτελεσµατικότητα, λαµβάνει τις κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Ως εκ τούτου, η συµβολή του πρέπει να 

παρακολουθείται προκειµένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Σκοπός της µελέτης των Haron και Tong (2016), είναι η διερεύνηση της 

συµβολής του εσωτερικού ελέγχου και των καθοριστικών παραγόντων του και η 

αλληλεπίδραση µεταξύ της επιτροπής ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε 413 εισηγµένες εταιρείες στο Bursa Malaysia και 

ελήφθησαν 172 απαντήσεις. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

συνέβαλε περισσότερο στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η επάρκεια του εσωτερικού ελέγχου παίζει µεγάλο 

ρόλο. Η οµάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποτελείται από µέλη µε διαφορετική 

εµπειρογνωµοσύνη, τόσο στις τεχνικές όσο και στις δεξιότητες. Οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την επιτροπή ελέγχου και η αλληλεπίδραση µεταξύ της επιτροπής 

ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου δεν βρέθηκαν σηµαντικοί. Επίσης τονίζεται πως 

η σχέση µεταξύ της επιτροπής ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

ενισχυθεί για να υπάρξει καλύτερος µηχανισµός εποπτείας. 
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Η µελέτη Jerry και Guoping (2014), εξετάζει κατά πόσον η 

αποτελεσµατικότητα της επιτροπής ελέγχου επηρεάζει την αποδοχή των τραπεζικών 

κινδύνων και την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του κινδύνου. ∆ιαπιστώνεται 

ότι οι τράπεζες µε ελεγκτικές επιτροπές µακράς διάρκειας έχουν µικρότερο συνολικό 

και ιδιοσυγκρασιακό κίνδυνο ενώ οι τράπεζες µε πολυάσχολους διευθυντές στις 

ελεγκτικές τους επιτροπές έχουν υψηλότερο. Αυτά υποδεικνύουν ότι η 

αποτελεσµατικότητα της επιτροπής υψηλού ελέγχου µπορεί να περιορίσει τις 

δραστηριότητες τραπεζικής ανάληψης κινδύνων. Επίσης, η σταθερή απόδοση 

συνδέεται περισσότερο θετικά µε τον τραπεζικό κίνδυνο για τις τράπεζες µε 

µακροχρόνια θητεία, περισσότερα µέλη επιτροπής ελεγκτικών επιτροπών ή επιτροπές 

ελέγχου µεγάλου µεγέθους από ό, τι για άλλες τράπεζες. 

Μετά την χρηµατοπιστωτικη κρίση του 2008 δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στη 

σηµασία της εποπτείας για την διαχείριση των κινδύνων από τις ελεγκτικές επιτροπές. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2009, σχετικά µε την αντίδραση των µελών των 

επιτροπών ελέγχου στη χρηµατοπιστωτική κρίση. Σύµφωνα µε την έρευνα, τα 

περισσότερα από τα µέλη της επιτροπής ελέγχου απάντησαν ότι έχουν αυξήσει την 

"πρακτική συµµετοχή" τους στη διοίκηση λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

υποδηλώνοντας ότι προτίθενται να αλλάξουν τη φύση και το εύρος της εποπτείας 

τους για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. Ωστόσο, αυτά τα µέλη 

της επιτροπής ελέγχου θεωρούν πως οι αρµοδιότητές τους όσον αφορά την εποπτεία 

του κινδύνου ενδέχεται να συνεχίσουν να είναι ασαφείς. Περισσότεροι από τους 

µισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η εποπτεία του κινδύνου δεν ήταν σαφώς 

οριοθετηµένη ως ευθύνη του συµβουλίου ή των µόνιµων επιτροπών του. 

Προκειµένου να ενισχυθούν οι ευθύνες του διοικητικού συµβουλίου για τη 

διαχείριση κινδύνων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε το 2009 κανόνες για 

βελτιώσεις, όπου απαιτούν την αποκάλυψη του ρόλου του συµβουλίου όσον αφορά 

την εποπτεία των κινδύνων στις ετήσιες εκθέσεις. 

 

 

2.5.Ποιότητα ελεγχου 

 

Οι Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik και Velury (2013), παρουσιάζουν 

µια σύνθεση ενός µεγάλου όγκου ερευνών για την ποιότητα του ελέγχου όπου 
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βλέπουµε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ελέγχου (κίνητρα, µοναδικότητα, 

διαδικασία, αβεβαιότητα και κρίση), όπως και όλες τις πτυχές του ελέγχου (εισροές, 

διαδικασίες, αποτελέσµατα και περιβάλλον). 

Η ποιότητα του ελέγχου είναι πολύ συζητηµένη αλλά ελάχιστα κατανοητή. 

Παρά τις περισσότερες από δύο δεκαετίες έρευνας, παραµένει ελάχιστη συναίνεση 

για τον τρόπο καθορισµού, πόσο µάλλον για τη µέτρηση, την ποιότητα του ελέγχου. 

Οι χρήστες, οι ελεγκτές, οι ρυθµιστικές αρχές και η κοινωνία - όλοι οι εµπλεκόµενοι 

στη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης - µπορεί να έχουν πολύ 

διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την ποιότητα του ελέγχου. Ο ελεγκτής που 

διενεργεί τον έλεγχο µπορεί να καθορίσει την υψηλή ποιότητα του ελέγχου καθώς 

ολοκληρώνει ικανοποιητικά όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται. Και ενώ οι 

ρυθµιστικές αρχές απαιτούν να διεξάγονται οι έλεγχοι σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, οι επενδυτές και τα µέλη των επιτροπών ελέγχου απλώς επιζητούν από 

τους ελέγχους να αποκαλύψουν απάτες. 

Η ποιότητα του ελέγχου σύµφωνα µε τον Herrbach (2010), είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη στη συµπεριφορά των 

ατόµων που εκτελούν ελεγκτικές εργασίες. Οι διαφορές µεταξύ ελεγκτών και άλλων 

µελών του οργανισµού µπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το εργασιακό 

κίνητρο. Αυτές οι πράξεις µπορούν να απειλήσουν την ποιότητα του ελέγχου ή να 

βλάψουν τη φήµη του επαγγέλµατος. Η έρευνα βασίζεται σε 170 ελεγκτές που 

εργάζονται σε µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες στη Γαλλία και χρησιµοποιείται ένα 

µοντέλο βασισµένο στην αξιολόγηση «ψυχολογικού συµβολαίου» και τη 

συναισθηµατική δέσµευση να λογοδοτεί για τις συµπεριφορές µείωσης της ποιότητας 

του ελέγχου από τους ερωτηθέντες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα στοιχεία αυτού 

του «ψυχολογικού συµβολαίου» που ασχολείται µε την επαγγελµατική πτυχή του 

ελέγχου είναι σηµαντικά και ότι η συναισθηµατική δέσµευση σχετίζεται µε 

κοινωνικές αλλά όχι µε τεχνικές συµπεριφορές µείωσης της ποιότητας. 

Η διαδικασία ελέγχου προσπαθεί να αντισταθµίσει την αβεβαιότητα και τη 

µοναδικότητα που αντιµετωπίζει ένας ελεγκτής αλλά έχει επίσης αποδειχθεί ότι 

επηρεάζει την ποιότητα του ελέγχου µε απρόβλεπτες µεθόδους. 

Στόχος της έρευνας του JasimAl (2009), είναι να τεκµηριώσει τις αντιλήψεις 

των πιστωτικών και οικονοµικών αναλυτών σχετικά µε τη σχέση µεταξύ της 

αποτελεσµατικότητας της επιτροπής ελέγχου και της ποιότητας του ελέγχου. Μια 

έρευνα 300 πιστωτικών και οικονοµικών αναλυτών δείχνει ότι οι αναλυτές θεωρούν 
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χρήσιµη τη γνώµη των ελεγκτών. Τόσο οι πιστωτικοί όσο και οι οικονοµικοί 

αναλυτές θεωρούν ότι µη ελεγκτικές υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και, κατά συνέπεια, βλάπτουν την ποιότητα του ελέγχου. 

Η ποιότητα του ελέγχου είναι µια έννοια που έχει διαφορετικούς ορισµούς για 

διαφορετικούς ανθρώπους. Η ποιότητα του ελέγχου είναι η αυξανόµενη λειτουργία 

της ικανότητας ενός ελεγκτή να ανιχνεύει τις λογιστικές ανακρίβειες και σχετίζεται 

µε το βαθµό της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Ένας καλός ελεγκτής παρέχει ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά µε την αξία της επιχείρησης καθώς ο σκοπός του ελέγχου είναι 

να παρέχει διαβεβαίωση ως προς τις οικονοµικές καταστάσεις. Ως ποιότητα ελέγχου 

ορίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις που δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες όπως 

επίσης και η ικανότητα του ελεγκτή να ανιχνεύει και να εξαλείφει ουσιώδεις 

ανακρίβειες και χειρισµούς στο καθαρό εισόδηµα που αναφέρεται. 

Ανεξάρτητα από τυχόν διαφορές στον ορισµό της ποιότητας του ελέγχου, 

ακόµη και όταν οι χρήστες και οι φορείς παροχής υπηρεσιών ελέγχου αµφισβητούν 

την ποιότητα της υπηρεσίας ελέγχου, συµφωνούν στη σηµασία της. Η µέτρηση της 

ποιότητας του ελέγχου είναι προβληµατική αφού δεν είναι άµεσα προφανής, ειδικά 

για τους πιστωτές και τους επενδυτές. Οι διαδικασίες για την ποιότητα του ελέγχου 

αποσκοπούν στη διατήρηση υψηλών προτύπων ελέγχου, αλλά η αποτυχία του 

ελέγχου γίνεται συνήθως γνωστή µόνο σε περίπτωση αποτυχίας των επιχειρήσεων, πχ 

Enron. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους η ουσία και η ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου θα µπορούσαν να εµφανιστούν και να καταδειχθούν περισσότερο, 

τονίζουν οι Humphrey, Loft και Woods (2009). Για παράδειγµα, ένα τµήµα της 

εταιρικής ετήσιας έκθεσης θα µπορούσε να επικεντρωθεί σε βασικά ευρήµατα 

ελέγχου. Οι γνωστοποιήσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τα λειτουργικά 

επίπεδα του κινδύνου και της σηµαντικότητας του ελέγχου, τα σηµαντικά σφάλµατα 

που εντοπίστηκαν και προσαρµόστηκαν και πληροφορίες σχετικά µε την κλίµακα, τη 

φύση και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν για την 

επαλήθευση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που επισηµάνθηκαν στην αγορά 

ή στο µοντέλο. Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα µπορούσαν ενδεχοµένως να υπερβούν τις 

τεχνικές αρµοδιότητες της αληθούς και δίκαιης αξιολόγησης και να περιλαµβάνουν 

πληροφορίες σχετικά µε κάθε βοήθεια που παρέχεται από τον ελεγκτή στην εταιρεία 

για να αποφευχθεί η τροποποίηση µιας γνώµης. 
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Συνοπτικά, θα µπορούσε κανείς να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ένας 

«καλός» έλεγχος είναι εκείνος όπου υπάρχει η εκτέλεση µιας καλά σχεδιασµένης 

διαδικασίας ελέγχου από κατάλληλα παρακινηµένους και εκπαιδευµένους ελεγκτές οι 

οποίοι κατανοούν την έννοια του ελέγχου και προσαρµόζονται κατάλληλα στις 

συνθήκες αφού η ποιότητα του ελέγχου τελικά εξαρτάται από την κρίση µιας οµάδας 

ελεγκτών. 

 

2.6.Εξωτερικός ελεγχος 
 
 
 

Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση όχι µόνο αποκάλυψε αδυναµίες στις 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης στις τράπεζες, αλλά 

τόνισε επίσης την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των εξωτερικών ελέγχων των 

τραπεζών. 

Αντίθετα από τον εσωτερικό, ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καµία 

υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που καλείτε να ελέγξει. Είναι 

εντελώς ανεξάρτητος και αδέσµευτος προς την οικονοµική µονάδα και δεν 

επηρεάζεται καθόλου από την διοίκηση. Αυτό το γεγονός είναι εγγύηση για την 

διενέργεια αντικειµενικού ελέγχου, µε αποτέλεσµα να αποκτάει ιδιαίτερο κύρος το 

έργο του εσωτερικού ελεγκτή. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει πολλά και ποικίλα πεδία 

δράσης και από το γεγονός αυτό ξεκινάει η ανάγκη οργάνωσης του εξωτερικού 

ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργηµα που έχει αποκτήσει θεσµικό χαρακτήρα σε όλες 

τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες. 

Σύµφωνα µε Malaescu και Sutton (2015), οι ανεπάρκειες εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζουν την εξάρτηση του εξωτερικού ελεγκτή και τον προϋπολογισµό ελέγχου. 

Η απόφαση εµπιστοσύνης ενός εξωτερικού ελεγκτή έχει σηµαντικές οικονοµικές 

συνέπειες και επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα του συνολικού ελέγχου. Τα 

τελευταία χρόνια, η PCAOB ενθάρρυνε τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη για τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου. Στην έρευνα λαµβάνουν µέρος 87 εξωτερικοί 

ελεγκτές µε σκοπό τη διερεύνηση των θεωρητικών επιδράσεων. Σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις, διαπιστώνεται ότι οι ελεγκτές είναι διατεθειµένοι να βασίζονται 

περισσότερο στο έργο εσωτερικού ελέγχου σε ένα συνεχές περιβάλλον ελέγχου παρά 

σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον. 
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Οι Davidson, Desai και Gerard (2013), πιστεύουν ότι η σχέση µεταξύ της 

εξάρτησης της εσωτερικής λειτουργίας και της εξάρτησης του εξωτερικού ελεγκτή 

µετριάζεται από τη χρήση του συνεχούς ελέγχου. Εκατόν σαράντα δύο ελεγκτές 

συµµετείχαν σε ένα πείραµα στο οποίο µετρήθηκαν οι αξιολογήσεις της εξάρτησης 

του εξωτερικού ελεγκτή στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα 

υποδεικνύουν ότι όταν πραγµατοποιείται περιοδικός έλεγχος, οι εξωτερικοί ελεγκτές 

βασίζονται περισσότερο σε µια εξωτερική ανάθεση για την πραγµατοποίηση του 

εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, όταν υπάρχει συνεχής έλεγχος, τα αποτελέσµατα των 

εξωτερικών ελεγκτών δεν διαφέρουν απο τον εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα 

εδώ υποδηλώνουν ότι η διατήρηση της εσωτερικής λειτουργίας και η συνεχής 

παρακολούθηση µπορεί να οδηγήσει σε παρόµοια αποτελέσµατα µε τον εξωτερικό 

έλεγχο. 

Η µελέτη των Mihret και Admassu (2011), εξετάζει την εξάρτηση του 

εξωτερικού ελεγκτή από τις εργασίες εσωτερικού ελέγχου µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίου σε 119 εξωτερικούς ελεγκτές στην Αιθιοπία. Τα αποτελέσµατα των 

δοκιµών υποδηλώνουν ότι η εξάρτηση των εξωτερικών ελεγκτών από τις εργασίες 

εσωτερικού ελέγχου δεν συνδέονται σηµαντικά µε την ανταγωνιστικότητα των 

δευτερευουσών αγορών εξωτερικού ελέγχου στην Αιθιοπία. Τα αποτελέσµατα 

υποδηλώνουν ότι οι αντιλήψεις των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά µε την απόδοση 

των εσωτερικών ελεγκτών σχετίζονται σηµαντικά µε το βαθµό εξάρτησης των 

εξωτερικών ελεγκτών από τις εργασίες εσωτερικού ελέγχου. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσε να συµβάλει στη βελτίωση των 

δεσµών εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου και, συνεπώς, στην ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

οδηγεί σε µια σειρά πλεονεκτηµάτων και για τα δύο µέρη και για τους πελάτες τους 

οποίους εξυπηρετούν. Η µελέτη της Fowzia (2010), εξετάζει συγκριτικά την 

επίδραση διαφόρων παραγόντων στη συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών ξένων τραπεζών µε εθνικοποιηµένες τράπεζες στο Μπαγκλαντές. 

Παρόλο που οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές εκτελούν το έργο τους µε 

διάφορους στόχους, πολλές από τις διαδικασίες είναι παρόµοιες. Τα συστήµατα 

εσωτερικού έλεγχου, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και 

ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, αποτελούν µέρος µιας υγιούς εταιρικής 

διακυβέρνησης. Στις τράπεζες αυτός ο συνδιασµός είναι επίσης σηµαντικός για την 
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ασφάλεια και την ευρωστία των πράξεων και µπορεί να συµβάλει στην 

αποτελεσµατική και εποικοδοµητική σχέση συνεργασίας µεταξύ της επιτροπής 

διαχείρισης τραπεζών και ελέγχου. Η κατάλληλη επικοινωνία µεταξύ της επιτροπής 

ελέγχου και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών των τραπεζών θα βελτιώσει 

την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και της εποπτείας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 

εξωτερικοί ελεγκτές, στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους προσέγγισης, πρέπει να 

καθιερώσουν αποτελεσµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε τον εσωτερικό έλεγχο και 

να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις εργασίες εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

 

2.7.Ανεξαρτησία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Μία από τις σηµαντικότερες αρχές του εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε 

Blagica, Aleksandar και Olivera (2012),  είναι η ανεξαρτησία του. Η ανεξαρτησία 

παρέχεται µε επαγγελµατισµό, δηλαδή µε την εφαρµογή των διεθνών προτύπων για 

τον εσωτερικό έλεγχο και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και µε τον σεβασµό του 

κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

Οι Kiridaran και Gopal (2010), θεωρούν πως η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι 

ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης του κοινού στις 

κεφαλαιαγορές και στην ακεραιότητα των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής αγοράς 

κοινών µετοχών και είναι κρίσιµες για τη λειτουργία της οικονοµίας στο σύνολό της. 

Παρ 'όλα αυτά οι λογιστικοί ερευνητές δεν έχουν κάνει τίποτα για να διερευνήσουν 

τις διάφορες σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των τραπεζών και των ελεγκτών τους 

παρά την οικονοµική σηµασία του τραπεζικού κλάδου 

Κάθε τράπεζα θα πρέπει να διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε 

Dumitrescu (2004),το οποίο να µπορεί να στηριχθεί - όσον αφορά τον όγκο και τη 

φύση των δραστηριοτήτων του. Στις µικρότερες τράπεζες ο εσωτερικός έλεγχος 

παρέχεται συχνά εξωτερικά. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου ενός τραπεζικού 

ιδρύµατος πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τις δραστηριότητες που ελέγχει και πρέπει 

επίσης να είναι ανεξάρτητο από τις καθηµερινές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Με 
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αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το τµήµα αυτό εκτελεί τις δραστηριότητές του 

αντικειµενικά και αµερόληπτα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενδέχεται να µην έχουν 

σύγκρουση συµφερόντων µε την τράπεζα. Κάθε τράπεζα θα πρέπει να έχει 

επισηµοποιήσει αρχές εσωτερικού ελέγχου που να προβλέπουν τη θέση και τις 

εξουσίες της στο πλαίσιο της τράπεζας. Θα πρέπει να κωδικοποιηθεί το πεδίο των 

εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών, η θέση ολόκληρου του τµήµατος στην 

οργανωτική δοµή της τράπεζας, οι σχέσεις µε άλλα τµήµατα ελέγχου, 

Τα µέλη της οµάδας εσωτερικού ελέγχου δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στις 

δραστηριότητες της τράπεζας ή στην επιλογή και εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου. Η επαγγελµατική επάρκεια, καθώς και τα εσωτερικά κίνητρα και η 

συστηµατική επαγγελµατική εξέλιξη κάθε εσωτερικού ελεγκτή αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την ορθή λειτουργία ολόκληρου του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

της τράπεζας. 

Συνιστάται επίσης να αλλάζουν οι ελεγκτές θέση µέσα στο τµήµα, έτσι ώστε 

να αποφεύγεται η καθηµερινή εκτέλεση των εργασιακών δραστηριοτήτων. Ο 

διαχειριστής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι υπεύθυνος για το ότι 

το τµήµα εκτελεί τις δραστηριότητές του σύµφωνα µε τις δέουσες αρχές του 

εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι το σχέδιο ελέγχου 

συντάσσεται επισήµως και οι διαδικασίες για όλα τα µέλη της οµάδας είναι γραπτές. 

Η επαγγελµατική επάρκεια των υπαλλήλων του τµήµατος πρέπει πάντα να 

εξασφαλίζεται, όπως και η τακτική εκπαίδευσή τους. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου 

είναι υπεύθυνο έναντι της διοίκησης της τράπεζας και του διοικητικού της 

συµβουλίου, ενδεχοµένως και της ελεγκτικής επιτροπής, εάν η τράπεζα έχει µία. 

Οι ελεγκτές πρέπει να πράττουν τα καθήκοντά τους αµερόληπτα σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς και τα πρότυπα. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου οφείλει να είναι 

υπεύθυνο και ανεξάρτητο έτσι ώστε να λειτουργεί αντικειµενικά µε 

επαγγελµατισµό,και επίσης έναντι της διοίκησης της τράπεζας και του διοικητικού 

της συµβουλίου θα πρέπει να προβάλλει υπευθυνότητα. 

Η ανεξαρτησία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι σηµαντική καθώς 

παίζει µεγάλο ρόλο για την ακεραιότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Η 

συστηµατική επαγγελµατική εξέλιξη κάθε εσωτερικού ελεγκτή αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την ορθή λειτουργία ολόκληρου του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

της τράπεζας καθώς η ανεξαρτησία του τµήµατος συνδέεται άµεσα µε την εφαρµογή 
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των κανόνων και προτύπων και η αποτελεσµατικότητα του τµήµατος εσωτερικού 

έλεγχου καθορίζεται από την τράπεζα. 

 

 

2.8.Εσωτερικός έλεγχος σε τράπεζες - η λειτουργία της διαχείρισης 
κινδύνων 

 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, η διαχείριση και η 

λειτουργία των τραπεζών εξελίχθηκε εξαιτίας της ελευθέρωσης του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών 

καινοτοµιών. Αυτές οι βελτιώσεις, αν και έφεραν πολλά οφέλη, δηµιούργησαν επίσης 

υψηλότερη αβεβαιότητα, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος των τραπεζών να αυξηθεί. Η 

αύξηση του κινδύνου αναγκάζει τις τράπεζες και τις κεντρικές τράπεζες να 

καινοτοµούν µε νέες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και να αυξάνουν τη σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου. Η σωστή λειτουργία αυτών των µονάδων είναι πολύ σηµαντική 

για τους ρυθµιστικούς φορείς των τραπεζών για τη δηµιουργία ασφαλών και χρηστών 

χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. 

Η διαχείριση κινδύνων είναι το πιο σηµαντικό µέρος της κάθε τράπεζας και 

αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό τµήµα στην επίτευξη των επιχειρηµατικών και 

οικονοµικών στόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές καθορίζουν τα αδύνατα σηµεία του 

συστήµατος και εκτιµούν τον κίνδυνο. 

Σύµφωνα µε Blagica, Aleksandar και Olivera (2012), ο ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου είναι να υποστηρίζει τους διευθυντές στην τράπεζα για την επίτευξη των 

στόχων της. Ο σκοπός των µεµονωµένων εσωτερικών ελέγχων είναι η αξιολόγηση 

της καταλληλότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσµατικότητας της δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και του συστήµατος ελέγχου. 

Η σωστή διαχείριση των κινδύνων έχει ουσιώδη σηµασία για την επιτυχή 

ανάπτυξη των τραπεζών. Αν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και οι απαραίτητες δοµές 

-περιλαµβανοµένου του τοµέα διαχείρισης κινδύνων, των διοικητικών συµβουλίων 

διαχείρισης κινδύνων και των τακτικών εκθέσεων - οι κίνδυνοι µπορούν να 

προσδιοριστούν, να εκτιµηθούν, να ελεγχθούν και να χρησιµοποιηθούν σωστά. 
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Για το σκοπό αυτό, οι τράπεζες πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς το σύστηµα 

διαχείρισης κινδύνων, παράλληλα µε την ανάπτυξή τους, επενδύοντας στο 

προσωπικό καθώς και την ευρύτερη διάρθρωση των επιτροπών διαχείρισης κινδύνων. 

Ενώ η Επιτροπή πιστωτικού κινδύνου επικεντρώνεται στον πιστωτικό κίνδυνο της 

τράπεζας, η Επιτροπή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

επικεντρώνεται κυρίως στον κίνδυνο ρευστότητας, τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, 

τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο τιµολογίου, διατηρώντας ταυτόχρονα 

την προβολή του κινδύνου συµµόρφωσης και του κινδύνου εργασίας. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου προσθέτει αξία σε όλες τις 

δραστηριότητες, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχίας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

καθορίζουν τα αδύνατα σηµεία του συστήµατος. αξιολογούν τον κίνδυνο και 

εντοπίζουν οργανωτικά τµήµατα / δραστηριότητες σύµφωνα µε το προφίλ κινδύνου. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε καλές εκτιµήσεις και 

καλά ενηµερωµένη γνώµη και, τέλος, βασίζεται στην ενοποιηµένη εµπειρία των 

ελεγκτών και των διαχειριστών. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο η 

εκτίµηση κινδύνου να πραγµατοποιείται µε γενικές διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους 

υψηλού επιπέδου διαχείρισης. 

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει τον 

εντοπισµό και τη συνεχή παρακολούθηση των υλικών κινδύνων που θα µπορούσαν 

να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των καθορισµένων στόχων της τράπεζας. 

Οι κίνδυνοι µπορεί να οφείλονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, σε 

κινδύνους που µπορούν ή δεν µπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά, σε κινδύνους 

που µπορούν να ελέγχονται από την τράπεζα ή που δεν υπόκεινται στην επιρροή της. 

Η διαδικασία εκτίµησης κινδύνων περιλαµβάνει εσωτερικούς παράγοντες 

(πολυπλοκότητα της τράπεζας, φύση των δραστηριοτήτων της τράπεζας, ποιότητα 

των εργαζοµένων, οργανωτικές αλλαγές και µεταβίβαση των εργαζοµένων, 

παραβίαση του συστήµατος πληροφόρησης, πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία από 

την τράπεζα αλλαγή οικονοµικών συνθηκών, βιοµηχανία, τεχνολογική πρόοδος, 

νοµισµατική πολιτική, ρύθµιση, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, γενική ρευστότητα) που 

µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την επίτευξη των καθορισµένων στόχων της 

τράπεζας. Η διαδικασία αυτή διαφέρει από τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου η 

οποία συνήθως επικεντρώνεται περισσότερο στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

στρατηγικών που αποσκοπούν στη µείωση του κινδύνου. 
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Η αξιολόγηση των κινδύνων είναι µια συνεχής διαδικασία που πρέπει να 

εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα της τράπεζας, οπότε πρέπει να συµπεριληφθούν όλες 

οι δραστηριότητες, καθώς και όλα τα οργανωτικά τµήµατα της τράπεζας, 

συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων και θυγατρικών, καθώς και των 

θυγατρικών της τράπεζα και τα οργανωτικά τµήµατα που είναι υπεύθυνα για τη 

διαχείριση του κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο το ∆ιοικητικό Όργανο 

και το Εκτελεστικό Συµβούλιο να παρακολουθούν και να αξιολογούν όλους τους 

κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων της τράπεζας, 

καθώς και να αντιδρούν έγκαιρα στις αλλαγές και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Η ανάγκη για αντικειµενικότητα και αµεροληψία έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

το τµήµα εσωτερικού ελέγχου στο τραπεζικό ίδρυµα. Αυτό δεν αποκλείει το 

ενδεχόµενο η υπηρεσία αυτή να συµβάλει επίσης στη συµβουλευτική και λογιστική 

δραστηριότητα, εάν διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αναλύσεων και αξιολογήσεων. 

Σύµφωνα µε Dumitrescu (2004), ορισµένες τράπεζες έχουν επίσης εισαγάγει ένα 

σύστηµα αξιολόγησης των δραστηριοτήτων τους, το οποίο δεν αντικαθιστά, αλλά 

συµπληρώνει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας. Πρόκειται για µια 

επίσηµη και τεκµηριωµένη διαδικασία µε την οποία η διοίκηση και οι εργαζόµενοι 

αναλύουν τις δραστηριότητές τους και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των 

σχετικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει διάφορους στόχους και αρχές που πρέπει να 

ακολουθηθούν. Είναι το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας, το οποίο όµως φέρει την 

τελική ευθύνη καθώς η διοίκηση της τράπεζας πρέπει να εφαρµόζει ένα κατάλληλο 

και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ένα σύστηµα αξιολόγησης του 

κινδύνου τραπεζικών δραστηριοτήτων και κινδύνων σχετικά µε το τραπεζικό 

κεφάλαιο, κατάλληλες µεθόδους ελέγχου της τήρησης των νόµων, µέτρα και 

εσωτερικές διαδικασίες. 

Οµοίως, η διοίκηση της τράπεζας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση 

διαδικασιών που εντοπίζουν, µετρούν, παρακολουθούν και ελέγχουν τους κινδύνους 

που αντιµετωπίζει η τράπεζα. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του 

κινδύνου, προτείνει κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και 

παρακολουθεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητά τους. Ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί µέρος της επαναλαµβανόµενης παρακολούθησης των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας και των διαδικασιών αξιολόγησης του εσωτερικού 
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κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, βοηθά το διοικητικό συµβούλιο στην αποτελεσµατική 

εκτέλεση της ευθύνης τους. 

Η σωστή διαχείριση των κινδύνων έχει µεγάλη σηµασία για τις τράπεζες όπως 

και η  κατάλληλη αξιολόγηση καθώς αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Η κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να εφαρµοστεί 

σε όλα τα τµήµατα της τράπεζας καθώς η λανθασµένη εκτίµηση κινδύνου ενδέχεται 

να επηρεάσει την εικόνα της τράπεζας. 

Η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία όπου θα 

περιλαµβάνει όλους τους εσωτερικόυς παράγοντες της τράπεζας που µπορεί να 

επηρεάσουν δυσµενώς την επίτευξη των καθορισµένων στόχων της. Η σωστή 

διαχείριση των κινδύνων οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα για την τράπεζα καθώς 

µπορούν να αποτραπούν αρκετοί κίνδυνοι (κίνδυνος ρευστότητας, 

χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος, συναλλαγµατικός κίνδυνος κλπ) οδηγώντας σε 

αποτυχία της τράπεζας. 

 

 

2.9.Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση της 

τραπεζικής απάτης 

 

 

Οι ανεξάρτητοι, αποτελεσµατικοί και ειδικευµένοι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

ζωτικής σηµασίας στη σύγχρονη τραπεζική εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, η 

διοίκηση λαµβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα για την καταπολέµηση των 

αδυναµίων του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζονται από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. 

Μια αποτελεσµατική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου παρέχει ζωτική 

διαβεβαίωση στο διοικητικό συµβούλιο και την ανώτατη διοίκηση (και εποπτικές 

αρχές) µιας τράπεζας όσον αφορά την ποιότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

της τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει στη µείωση του 

κινδύνου ζηµιών και βλάβης της φήµης στην τράπεζα2. 

                                                 
2 https://www.bis.org 
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Κατά τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον 

τραπεζικό τοµέα, η απάτη παραµένει ένα τεράστιο ζήτηµα. Ως εκ τούτου, η απάτη3 

στον τραπεζικό τοµέα ορίζεται ως η χρήση σκόπιµων ψευδών δηλώσεων προκειµένου 

να αποκτηθούν δόλια χρήµατα, περιουσιακά στοιχεία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία 

που ανήκουν ή κατέχονται από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Επιπλέον, στο ποινικό 

δίκαιο, η τραπεζική απάτη είναι µια εκ προθέσεως εξαπάτηση που γίνεται για 

προσωπικό κέρδος ή για να βλάψει το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Είναι ξεχωριστό 

από την απλή ληστεία τραπεζών ή την κλοπή, διότι ο δράστης συνήθως διαπράττει 

κρυφά την απάτη, ελπίζοντας ότι δεν θα παρατηρηθεί έως ότου έχει αρκετό χρόνο να 

προχωρήσει. 

Συνήθως η απάτη απαιτεί κάποιο είδος τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης. Για 

αυτό τον λόγο, η τραπεζική απάτη είναι ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται ως 

εγκλήµατα λευκού κολάρου καθώς η απάτη µπορεί να διαπραχθεί από οποιονδήποτε 

υπάλληλο στο εσωτερικό ενός οργανισµού ή από εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι 

σηµαντικό να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα για τη διαχείριση της απάτης 

για τη διασφάλιση της περιουσίας και της φήµης του οργανισµού. 

Η Madan (2015), υποστηρίζει πως ενώ η ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό 

συµβούλιο είναι τελικά υπεύθυνα για ένα πρόγραµµα διαχείρισης απάτης, ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση 

της απάτης των τραπεζών. Με την αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης απάτης, ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να δείξει στον οργανισµό πώς να είναι προετοιµασµένος 

και να διαχειρίζεται τέτοια γεγονότα. 

Στον σηµερινό αυτοµατοποιηµένο κόσµο, πολλές επιχειρηµατικές διαδικασίες 

εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό επιτρέπει σε 

άτοµα που διαπράττουν απάτες να εκµεταλλεύονται αδυναµίες στην ασφάλεια, τους 

ελέγχους ή την επίβλεψη σε επιχειρηµατικές εφαρµογές για να διαπράξουν τα 

εγκλήµατά τους. Ωστόσο, η τεχνολογία µπορεί επίσης να αποτελέσει µείζονα 

παράγοντα για την καταπολέµηση της απάτης. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

θεωρεί την τεχνολογία ως απαραίτητο µέρος της δέσµης εργαλείων που µπορεί να 

συµβάλει στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. Η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας για την εφαρµογή προγραµµάτων συνεχούς πρόληψης συµβάλλει στην 

                                                 
3  http://www.academia.edu/4251533/FRAUD_MANAGEMENT_IN_THE_BANKING_SECTOR 
 



 18 

προστασία των οργανώσεων από τον κίνδυνο απάτης και στη µείωση του χρόνου που 

απαιτείται για την αποκάλυψη δόλιας δραστηριότητας. 

Οι επιπτώσεις της απάτης σύµφωνα µε τον Kashyap (2014),  οδηγούν στη 

µείωση των περιουσιακών στοιχείων. Ειδικά στις τράπεζες, αυτό µπορεί να έχει ως 

αποτέλεσµα την απώλεια δυνητικών πελατών ή την κρίση εµπιστοσύνης από το κοινό 

και µακροπρόθεσµα να καταλήξει σε µια άλλη αποτυχηµένη τραπεζική κατάσταση. 

Μια ανάλυση των υποθέσεων αναδεικνύει σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα κύρια 

στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τη διάπραξη απάτης στις τράπεζες. 

α. Συµµετοχή του προσωπικού - τόσο εποπτικού όσο και των υπόλοιπων υπαλλήλων  

β. Παράλειψη εκ µέρους του προσωπικού της τράπεζας να ακολουθήσει προσεκτικά 

καθορισµένες οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές 

γ. Εξωτερικά στοιχεία που διαιωνίζουν την απάτη στις τράπεζες όπως πλαστογραφίες  

δ. Αυξανόµενη αθέµιτη συνεργασία µεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων, των 

κορυφαίων τραπεζών, των δηµοσίων υπαλλήλων και των πολιτικών δυνάµεων που 

εξαπατούν τις τράπεζες, µε την άρση των κανόνων και την καταπάτηση των 

κανονισµών. 

Η απάτη µπορεί να ταξινοµηθεί γενικά ως εσωτερική ή εξωτερική. Οι 

µεγαλύτερες απειλές που αντιµετωπίζει σήµερα το τραπεζικό σύστηµα. 

παρουσιάζονται όταν οι εργαζόµενοι εντοπίζουν την ευκαιρία να διαπράξουν την 

πράξη απάτης (εσωτερική απάτη) και όταν τρίτοι όπως οι πελάτες και οι προµηθευτές 

εξαπατούν ιδρύµατα (εξωτερική απάτη).  

Όσον αφορά την τραπεζική απάτη, υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι: 

1.Απάτη µε κάρτα (χρεωστική και πιστωτική) 

2.Απάτη µε επιταγές 

3.Η ηλεκτρονική απάτη 

4. Κλοπή ταυτότητας 

5. Απάτη Υποθηκών και δανείων 

Η µελέτη της Kristo, E. (2013), διερευνά τις αντιλήψεις των ελεγχοµένων για 

τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου στις αλβανικές τράπεζες. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι 

ερωτηθέντες (οι ελεγχόµενοι) γνωρίζουν ότι ο έλεγχος είναι απαραίτητος και έχει 

προστιθέµενη αξία. Αυτό είναι σύµφωνο µε τον ορισµό του εσωτερικού ελέγχου ως 

ανεξάρτητη δραστηριότητα αξιολόγησης που καθιερώνεται σε έναν οργανισµό ο 

οποίος λειτουργεί εξετάζοντας και αξιολογώντας την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα των άλλων ελέγχων, έχει καταστεί µία από τις σηµαντικότερες 
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λειτουργίες εντός ενός οργανισµού.Επίσης αναφέρεται ότι η απάτη δεν θεωρείται 

πάντα ως προτεραιότητα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς το 32% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι µόνο ο έλεγχος "µερικές φορές" ή "ποτέ" δεν βοηθά στην πρόληψη και 

την ανίχνευση της απάτης. Η βασική µέριµνα των ελεγχοµένων είναι η µεγάλη 

προσδοκία από την εµπειρογνωµοσύνη των ελεγκτών, η οποία έχει άµεσο αντίκτυπο 

στην πραγµατική βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, η έλλειψη συνοχής και η ποιότητα των εκθέσεων και 

των ενεργειών αφήνουν περιθώρια βελτίωσης. 

Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε την απάτη στις 

ινδικές τράπεζες , ο Nishkam (2012),  ανέφερε ότι περισσότερες από τις µισές απάτες 

εντοπίστηκαν από ανασκοπήσεις εσωτερικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, εστιάζεται 

ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση του κινδύνου απάτης. Καθώς η 

εντολή και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι 

διευθυντικές µονάδες όλο και περισσότερο υπολογίζουν τις λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου στις προσπάθειές τους για τη διαχείριση των κινδύνων απάτης 

και την προστασία των οργανώσεων. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι 

η παρακολούθηση και η ανίχνευση, αλλά και η διερεύνηση των περιπτώσεων απάτης 

όταν προκύπτουν. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνων απάτης 

µέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης της απάτης έχει ενισχυθεί 

ως αποτέλεσµα της οικονοµικής αβεβαιότητας. 

Ο σκοπός αυτής της µελέτης που πραγµατοποιήθηκε από τους Rafat, Ghazi, 

Marwan και Ahmad (2011), είναι για να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα των 

µονάδων εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη της απάτης στον τραπεζικό κλάδο της 

Ιορδανίας. Εξετάζει την επίδραση της ρύθµισης του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε 

την αποτελεσµατικότητα της πρόληψης της απάτης από την άποψη των ανώτερων 

στελεχών. Τα κύρια ευρήµατα δείχνουν ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου 

θεωρούνται αποτελεσµατικές για την πρόληψη της απάτης. Επιπλέον, οι εσωτερικές 

µονάδες του οργανισµού θεωρούνται αποτελεσµατικότερες από τις λειτουργίες 

εσωτερικού ελέγχου που ανατίθενται σε τρίτους για την πρόληψη της απάτης. Όµως 

σύµφωνα µε την µελέτη αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι µονάδες 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να φοβηθούν κατά την αναφορά της ανώτατης διοίκησης 

σχετικά µε την απάτη και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αδύναµη ανεξαρτησία και 

αντικειµενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. Ένας από τους βασικούς λόγους για τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι ότι οι εσωτερικές µονάδες εσωτερικού ελέγχου έχουν 
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βαθύτερες γνώσεις σχετικά µε τον πολιτισµό, τις πολιτικές και τις διαδικασίες των 

τραπεζών από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

θεωρούν ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου έχουν περισσότερη εµπειρία από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές στην πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης. Η µελέτη 

συνιστά στους εσωτερικούς ελεγκτές να διαθέτουν ολοκληρωµένα προγράµµατα 

κατάρτισης για να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις σχετικά µε την πρόληψη και τον 

εντοπισµό της απάτης στον τραπεζικό κλάδο. 

Η Boţa (2008), διερεύνησε την εξέλιξη των προσεγγίσεων της απάτης από την 

άποψη του εσωτερικού ελέγχου, παρουσιάζοντας την αξία των εσωτερικών ελεγκτών 

στην πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και δείχνοντας διαφορές στην 

προσέγγιση µεταξύ οργανισµών που επιλέγουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες τον εσωτερικό έλεγχο. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούνται όλο και πιο σηµαντικοί και ότι η αξία και η ευθύνη 

όσον αφορά τη δραστηριότητα πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης φαίνεται να 

είναι µεγαλύτερη. 

Ο κύριος στόχος της µελέτης σύµφωνα µε τους Mahdi και Zhila (2008), είναι 

να βρεθούν εµπειρικά στοιχεία για το χάσµα µεταξύ ελεγκτών και τραπεζιτών στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον του Ιράν. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι τραπεζίτες 

δεν γνωρίζουν τις λειτουργίες ελέγχου. Πρώτον, αναµένουν ότι οι ελεγκτές θα πρέπει 

να παίξουν µεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή των οικονοµικών καταστάσεων. 

∆εύτερον, οι τραπεζίτες πιστεύουν σοβαρά ότι η πρόληψη και η ανίχνευση της 

απάτης αποτελεί µέρος των ευθυνών του ελεγκτή. Επιπλέον, οι τραπεζίτες είναι 

πρόθυµοι να δεχτούν µεγαλύτερη ευθύνη για την ανίχνευση παράνοµων πράξεων από 

τους ελεγκτές παρά από τη διοίκηση. Τρίτον, οι ελεγκτές δεν βρίσκονται στον 

εσωτερικό έλεγχο κατά τη διεξαγωγή ελεγκτικών πρακτικών, διότι στο Ιράν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές σε οποιαδήποτε εταιρεία εργάζονται απευθείας υπό τον ανώτερο 

διευθυντή, οπότε οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν επαρκή ανεξαρτησία. Τέλος, 

παρόλο που οι ελεγκτές και οι τραπεζίτες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, τα 

ευρήµατα δείχνουν ότι έχουν την ίδια προσδοκία σε τοµείς που διατηρούν λογιστικά 

αρχεία από τη διοίκηση, αναφέροντας όλες τις ανιχνεύσιµες απάτες και παράνοµες 

ενέργειες στην εξουσία από τους ελεγκτές. Το συµπέρασµα της µελέτης δείχνει ότι οι 

τραπεζίτες έχουν εύλογες προσδοκίες από τους ελεγκτές, δηλαδή οι ιρανοί ελεγκτές 

που ασκούν την πρακτική σύµφωνα µε τον ιρανικό κανονισµό έχουν περιορισµένη 

ευθύνη για την ανίχνευση απάτης και παράνοµων πράξεων.  
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Η µελέτη των Green και Reinstein (2004), έδειξε τις επιπτώσεις της ρύθµισης 

και του αυξηµένου δηµόσιου ελέγχου σχετικά µε την απάτη στις οικονοµικές 

καταστάσεις και εξέτασε τον τρόπο µε τον οποίο τα χαρακτηριστικά της τραπεζικής 

απάτης άλλαξαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, ενώ η 

συχνότητα των απάτων δεν άλλαζε σηµαντικά την πάροδο του χρόνου, το µέγεθος 

της απάτης έχει µειωθεί. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η δηµόσια ρύθµιση και ο 

έλεγχος έχουν µικρή επίδραση στη συχνότητα της απάτης 

Και µε αυξηµένες εκτεταµένες απάτες, τα ανώτερα στελέχη ανησυχούν 

ολοένα και περισσότερο για την ευπάθεια και την έκθεση των επιχειρήσεων / 

οργανισµών τους σε απάτες και αν προστατεύονται επαρκώς ή όχι. 

Η µελέτη των Siddiqui και Podder (2002), εξετάζει την αποτελεσµατικότητα 

του οικονοµικού ελέγχου των τραπεζικών εταιρειών που λειτουργούν στο 

Μπαγκλαντές. Έχει επίσης εξεταστεί το πεδίο εφαρµογής του τραπεζικού ελέγχου. 

Έχουν εξεταστεί οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των 14 δειγµατοληπτικών 

τραπεζών. Η µελέτη εντοπίζει επτά εταιρείες δειγµατοληψίας που έχουν ξεπεράσει τα 

κέρδη τους. Παρά ταύτα, οι επιχειρήσεις που ελέγχουν αυτές τις οικονοµικές 

καταστάσεις δεν έχουν εκδώσει εξειδικευµένες εκθέσεις ελέγχου. Ως εκ τούτου, η 

µελέτη αµφισβητεί το επίπεδο ανεξαρτησίας, αντικειµενικότητας και αρµοδιότητας 

των ελεγκτών που έχουν ανατεθεί για τον έλεγχο τραπεζικών εταιρειών. 

Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος, προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα 

των τραπεζών, να προστατευθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να προληφθούν και 

να ανιχνευθούν οι απάτες και να βελτιωθεί το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αποτελεί 

πρόκληση να αντιµετωπιστεί η εµπειρογνωµοσύνη, να τηρηθούν τα διεθνή και τοπικά 

πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
3.1. Εισαγωγικά 
 
 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τους ορισµούς και τις έννοιες που 

συνθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο. Για την αποτελεσµατικότερη ανάλυση, η δοµή του 

κεφαλαίου διακρίνεται σε πέντε υποενότητες, οι οποίες είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η 

Επιτροπή της Βασιλείας, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και η τραπεζική απάτη όπου οι ενότητες διαιρούνται στις 

αντίστοιχες υποενότητες. Η υποενότητα του εσωτερικού ελέγχου περιελαµβάνει του 

ορισµούς του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου που πρέπει να εφαρµόζονται. Στην δεύτερη υποενότητα γίνεται 

λόγος για την Βασιλεία και για το ποιοι κίνδυνοι µπορούν να υπάρξουν από την 

εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ αλλά και για ποιους λόγους απέτυχαν οι προηγούµενες 

δυο. Η επόµενη υποενότητα αναφέρεται στον σύστηµα εσωτερικού ελέγχου όπου 

δίνονται ορισµοί και στόχοι όπως επίσης γίνεται αναφορά για την Επιτροπή Ελέγχου 

και τις υπηρεσιακές µονάδες. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και η τελευταία υποενότητα εµπερικλύει τους ορισµούς που 

έχουν σχέση µε την τραπεζική απάτη. 

 
 
3.2.Εσωτερικός έλεγχος 
 
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit), είναι µια αναγκαία λειτουργία του 

σύγχρονου µάνατζµεντ, καθώς είναι ο σύµβουλος του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

Αυτό σηµαίνει, πως καλύπτει όλη την επιχείρηση και αφορά όλες τις δραστηριότητες 

αυτής, δηλαδή επεκτείνεται και πέραν των λογιστικών και οικονοµικών λειτουργιών. 

Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου είναι ευρύτατη και περιλαµβάνει όλα τα 

αναγκαία οργανωτικά µέτρα, που αναπληρώνουν τη µείωση της προσωπικής 

επιβλέψεως και εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την προστασία της περιουσίας 
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και των συµφερόντων της εκάστοτε επιχείρησης. Γίνεται αντιληπτό, ότι κάθε 

διαδικασία και κάθε µέτρο που λαµβάνεται στο πλαίσιο της οργάνωσης µιας 

επιχείρησης, ανήκει στο σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου αυτής. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ένα µέρος του όλου συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, που διεξάγεται από εσωτερικούς ελεγκτές - υπαλλήλους της 

εκάστοτε επιχείρησης. 

 

 

Ορισµός Εσωτερικού Ελέγχου 
 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος παίζει αρκετά σηµαντικό ρολο στις επιχειρήσεις – 

οργανισµούς αλλά και στις τράπεζες όπου αποτελούν την καρδιά του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας χώρας. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών4 (ΕΙΕΕ) ιδρύθηκε το 1985 

στην Αθήνα και είναι µέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. Ο 

κύριος στόχος του είναι η υποστήριξη των µελών του, παρέχοντας τους κάθε 

σηµαντική πληροφορία που αφορά το ελεγκτικό τους έργο.  

Αρχικά, σύµφωνα µε το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών
5 

(American Institute Of Certified Public Accountants – A.I.C.P.A., 1983 ), ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελούσε το σχέδιο οργάνωσης και όλες τις συντονισµένες 

προσπάθειες, µέθοδοι και µέτρα που υιοθετούνται εντός µιας επιχείρησης, για την 

διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας 

και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσµατικότητας 

της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραµµένης 

επιχειρηµατικής πολιτικής. 

Επίσης, ο ορισµός ο οποίος έχει δοθεί από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών
6 (Σ.Ο.Ε.Λ., 1992) είναι ο εξής: Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που 

έχει οργανωθεί µέσα σε µια επιχείρηση και ασκείται από τους υπαλλήλους της. Με 

τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» δεν εννοούµε µόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου, 

που τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση και τους υπαλλήλους, οι οποίοι µαζί µε τα άλλα 

                                                 
4 www.hiia.gr 
5 http://www.aicpa.org 
6 www.soel.gr 
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καθήκοντα τους διενεργούν και προληπτικό έλεγχο, αλλά εννοούµε όλο το σύστηµα 

οργανώσεως των διαδικασιών εκτελέσεως των διαχειριστικών πράξεων και της 

λογιστικής τους απεικονίσεως. 

Επιπροσθέτως, ο ορισµός ο οποίος δίνει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών7 

(International Federation of Accountants – I.F.A .C.) είναι ότι, ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί µια δραστηριότητα αξιολόγησης, η οποία παρέχεται ως υπηρεσία σε µια 

οικονοµική οντότητα. Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την εξέταση, 

την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας 

του ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

Επίσης, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών8, εσωτερικός 

έλεγχος ορίζεται ως: " µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διασφαλιστική και 

συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει τους σκοπούς του, 

υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης". Ο ορισµός της ΙΙΑ 

αναδεικνύει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελέγχου, 

καθώς και άλλα βασικά σηµεία του. 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

πρέπει να ενεργούν µε απόλυτη ευσυνειδησία και τιµιότητα, να είναι αντικειµενικοί 

και να µην υποκύπτουν σε οικονοµικά συµφέροντα όπου θα πλήξουν την επιχείρηση 

και να υιοθετούν τις µεθόδους και τους κανονισµούς για τη πλήρη ακρίβεια των 

οικονοµικών στοιχείων. 

 

 

Κώδικας ∆εοντολογίας - ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 

Η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προστατεύει την αξία του 

οργανισµού, παρέχοντας αντικειµενική διαβεβαίωση, συµβουλές και πληροφόρηση. 

Τα Πρότυπα αφορούν τους εσωτερικούς ελεγκτές ως άτοµα και τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου. Όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές καθίστανται υπεύθυνοι ως προς τη 

                                                 
7 https://www.ifac.org 
8 https://na.theiia.org 
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συµµόρφωσή τους µε τα Πρότυπα σχετικά µε την ατοµική αντικειµενικότητα, την 

επάρκεια γνώσεων, τη δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επαγγελµατικής Εφαρµογής Εσωτερικού 

Ελέγχου, οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά 

και πολιτιστικά περιβάλλοντα, για οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ τους σε 

σκοπό, µέγεθος, πολυπλοκότητα και δοµή και από άτοµα εντός ή εκτός του 

οργανισµού. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) 

είναι θεµελιώδης, προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους. 

 

Ο σκοπός των Προτύπων9 είναι να: 

 

• Καθοδηγούν ως προς την τήρηση των υποχρεωτικών στοιχείων του ∆ιεθνούς 

Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής. 

• Παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρµογή και προώθηση ενός ευρέος 

φάσµατος προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Θέτουν τη 

βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

• Θέτουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

• Υιοθετούν βελτιωµένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες. 

 

Τα Πρότυπα είναι ένα σύνολο απαιτήσεων, υποχρεωτικού χαρακτήρα,  που 

βασίζονται σε συγκεκριµένες αρχές και εξειδικεύονται στα εξής: 

• ∆ηλώσεις θεµελιωδών απαιτήσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του 

εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της απόδοσής του, που είναι 

διεθνώς εφαρµόσιµα σε οργανωσιακό και ατοµικό επίπεδο. 

• Ερµηνείες, αποσαφηνίζοντας όρους ή έννοιες που συµπεριλαµβάνονται στα 

Πρότυπα. 

 

                                                 
9 http://www.globaltheiia.org 
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Τα πέντε γενικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε Νεγκάκη και 

Ταχυνάκη (2013), αναφέρονται κυρίως στο ρόλο και την προσωπικότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή τα οποία είναι : 

 

• η Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα 

• η Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια 

• το Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 

• οι ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

• η Εποπτεία-∆ιοίκηση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και αναγκαίος για το επάγγελµα 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς εδραιώνει την εµπιστοσύνη ως προς την 

αντικειµενικότητα διαβεβαίωσης θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Με τον Κώδικα ∆εοντολογίας δηλώνεται δηµοσίως τι θεωρείται ως ηθικά 

αποδεκτή συµπεριφορά. Ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις ηθικές αξίες, τα πρότυπα, 

τις αρχές ή τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να σέβονται τα µέλη του 

οργανισµού στις συναλλαγές τους µε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς. 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΙΙΑ εκτείνεται πέρα από τον ορισµό του 

Εσωτερικού Ελέγχου, προκειµένου να συµπεριλάβει δύο θεµελιώδη συστατικά 

στοιχεία τα οποία είναι οι αρχές που σχετίζονται µε το επάγγελµα και την πρακτική 

του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι κανόνες συµπεριφοράς που αναµένεται να 

ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση των 

Αρχών για καλύτερη πρακτική εφαρµογή και στοχεύουν στην ηθική συµπεριφορά 

των εσωτερικών ελεγκτών. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν 

τις ακόλουθες αρχές10, όπως: 

 
                                                 
10 https://na.theiia.org/standards-guidance 
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Ακεραιότητα 

 

Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη και παρέχει 

έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

εκτελούν την εργασία τους µε τιµιότητα, ζήλο, και υπευθυνότητα, να µην λαµβάνουν 

εν γνώση τους µέρος σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα, ή να εµπλέκονται σε 

δραστηριότητες οι οποίες είναι δυσφηµιστικές για την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου και να σέβονται και να συνεισφέρουν στους έννοµους και ηθικούς στόχους 

του ελεγχόµενου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Αντικειµενικότητα 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών 

περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα, ή 

τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των κρίσεών. 

 

Εχεµύθεια 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός 

εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει  κάτι τέτοιο. Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής θα χρησιµοποιεί και θα προστατεύει µε 

σύνεση τις πληροφορίες που λαµβάνει µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του, όπως 

επίσης, δε θα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα µπορούσε να είναι αντίθετος µε το νόµο ή να είναι 

επιζήµιος στους ηθικούς στόχους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Επάρκεια 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες 

που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης θα 
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να υιοθετεί κατάλληλα µέσα και να ακολουθεί τους κανόνες, δηλαδή τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου, την νοµοθεσία και τις αποφάσεις της διοίκησης. Θα πρέπει να είναι 

σε θέση να εντοπίζει τυχόν λάθη και παραλείψεις και οικονοµικές ατασθαλίες όπου 

θα µπορούσαν να πλήξουν την επιχείρηση. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

καθηκόντων του, είναι υποχρεωµένος να διατηρεί υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης, 

ηθικής και αξιοπρέπειας. Επιπλέον, θα πρέπει να προσπαθεί να βελτιώνει την 

ποιότητα των υπηρεσιών του όπως και την επαγγελµατική του επάρκεια, (Νεγκάκης 

και Ταχυνάκης 2013). 

 

Τα Πρότυπα, µαζί µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας περικλείουν όλα τα 

υποχρεωτικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής, συνεπώς 

αυτός ο συνδιασµός επιδεικνύει συµµόρφωση µε όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία του 

∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής. 

 
 
3.3.Η Επιτροπή της Βασιλείας 

 

Η Βασιλεία εισήγαγε ένα πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο όπου τα κριτήρια 

για τον εσωτερικό έλεγχο έγιναν το πιο συνηθισµένο παγκόσµιο πρότυπο στον 

τραπεζικό τοµέα. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας11 - που αρχικά ονοµάστηκε Επιτροπή Τραπεζικών 

Κανονισµών και Εποπτικών Πρακτικών - ιδρύθηκε από τους διοικητές των 

κεντρικών Τραπεζών δέκα χωρών12, στα τέλη του 1974 µετά από σοβαρές διαταραχές 

στις διεθνείς νοµισµατικές και τραπεζικές αγορές (ιδιαιτέρως η αποτυχία της 

Bankhaus Herstatt στη ∆υτική Γερµανία). 
Η Επιτροπή ιδρύθηκε µε σκοπό τη βελτίωση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας,  τη θέσπιση κανόνων και αρχών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία του Τραπεζικού συστήµατος και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας 

των Τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα της τραπεζικής εποπτείας παγκοσµίως και 

χρησιµεύοντας ως φόρουµ για την τακτική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών της 

σε θέµατα τραπεζικής εποπτείας. 
                                                 
11 http://www.bis.org 
12 Οι χώρες αυτές ήταν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερµανία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία,   
το Λουξεµβούργο, η Σουηδία, οι Η.Π.Α., η Ελβετία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Από την ίδρυσή της, η επιτροπή της Βασιλείας έχει επεκτείνει τη συµµετοχή 

της σε 28 χώρες. Το πρώτο πλαίσιο εκδόθηκε το 1975 και από τότε αναθεωρήθηκε 

αρκετές φορές. Η επιτροπή καθόρισε µια σειρά διεθνών προτύπων για τη ρύθµιση 

των τραπεζών, και ιδίως τις σηµαντικές δηµοσιεύσεις των συµφωνιών για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, οι οποίες είναι κοινώς γνωστές ως Βασιλεία I, Βασιλεία II και 

πιο πρόσφατα, η Βασιλεία ΙΙΙ. 
 

3.3.1.Βασιλεία I 

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια σύντοµα έγινε το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της 

επιτροπής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η έναρξη της κρίσης χρέους της 

Λατινικής Αµερικής αύξησε τις ανησυχίες της Επιτροπής επειδή οι δείκτες κεφαλαίου 

των κύριων διεθνών τραπεζών επιδεινώνονταν σε µια περίοδο αυξανόµενων διεθνών 

κινδύνων. 

Η συµφωνία του 1987 για την κεφαλαιακή επάρκεια (Βασιλεία Ι) καθιέρωσε 

ένα πλαίσιο για την ρύθµιση κεφαλαίων διεθνώς ενεργών τραπεζών όπου η επιτροπή 

σύµφωνα µε Herring (2007), επικεντρώθηκε στον ορισµό του εποπτικού κεφαλαίου, 

τη µέτρηση των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 

ανοιγµάτων εκτός ισολογισµού. και τον καθορισµό ελάχιστων αποδεκτών αναλογιών 

για το ρυθµιστικό κεφάλαιο σε σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία. 

Σύµφωνα µε Danila (2012), η Βασιλεία Ι έλαβε υπόψη µόνο τον πιστωτικό 

κίνδυνο για τη µέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας που σχετίζονται µε την µέτρηση 

κεφαλαίου, µε στάθµιση κινδύνου (συνδεδεµένη µε διάφορες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων - 0%, 20%, 50% και 100%). και τους κανόνες περί 

κεφαλαιακής επάρκειας (λόγος 8% των κεφαλαίων µε τα σταθµισµένα περιουσιακά 

στοιχεία). 

Το πιο αµφιλεγόµενο ζήτηµα, το οποίο πήρε το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

για επίλυση, αφορούσε τον ορισµό του ρυθµιστικού κεφαλαίου. Παρόλο που όλα τα 

µέλη της Επιτροπής της Βασιλείας ρυθµίζουν το κεφάλαιο, το καθένα χρησιµοποιεί 

διαφορετικό ορισµό. Για παράδειγµα, οι Γάλλοι, έχοντας εθνικοποιήσει τις 

περισσότερες µεγάλες τράπεζες τους νωρίτερα στη δεκαετία του 1980, θέλησαν να 

ελαχιστοποιήσουν το ρόλο των ιδίων κεφαλαίων και ευνόησαν τα µακροπρόθεσµα 
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χρεόγραφα. Ο συµβιβασµός που προέκυψε ήταν ένα αξιόλογο επίτευγµα οικονοµικής 

διπλωµατίας, αν όχι αναλυτικής αυστηρότητας. 

Σύµφωνα µε τον Γκόρτσο (2006), το Σύµφωνο Βασιλείας Ι εκδόθηκε το 1988 

από την οµάδα των 10 χωρών και είναι ένα σύνολο απαιτήσεων για την ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών που αρχικά επικεντρώθηκε στον πιστωτικό 

κίνδυνο, επιβάλλοντας έναν ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ίσο µε 8% όπου 

και διήρκεσε µέχρι το 1992. 

 

Βάση µε το Σύµφωνο της Βασιλείας (Basle Capital Accord) οι διατάξεις του 

αφορούν δυο συναφή θέµατα: 

• Την µέθοδο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθών 

τραπεζών, για την κάλυψη, έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο 

(και τον κίνδυνο της χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισµού, 

και 

• Τον καθορισµό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, µε τα οποία  

οι τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την 

κάλυψη, έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. 

 

Όµως αυτό το πλαίσιο εισήχθη όχι µόνο στις χώρες µέλη αλλά και σε όλες 

σχεδόν τις χώρες µε ενεργές διεθνείς τράπεζες. Για πρώτη φορά καθιερώθηκε το 

ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει µια Τράπεζα σε σχέση µε 

τον πιστωτικό κίνδυνο και καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για την 

αντιµετώπιση του. 

Και παρόλο που ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και επαναστατικό για εκείνη τη 

στιγµή το Σύµφωνο της Βασιλείας I, απέτυχε γρήγορα χωρίς να µπορεί να 

αντιµετωπίσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, έτσι ώστε να 

χρειαζόταν ένα νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας που θα κάλυπτε τα κενά 

(Danila,2012). 

Η επιτροπή εξειδίκευσε επίσης το πλαίσιο για την αντιµετώπιση άλλων 

κινδύνων εκτός του πιστωτικού κινδύνου, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο της 

Συµφωνίας του 1988. Τον Ιανουάριο του 1996, µετά από δύο συµβουλευτικές 

διαδικασίες, η Επιτροπή εξέδωσε την τροποποίηση της Κεφαλαιακής Συµφωνίας για 

την ενσωµάτωση των κινδύνων αγοράς (ή της τροποποίησης του Κινδύνου Αγοράς). 
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3.3.2.Βασιλεία II 

 

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα µετέτρεψαν την Επιτροπή Βασιλείας για 

την κεφαλαιακή επάρκεια ξεπερασµένη, αφού δεν λάµβανε υπόψιν τους νέους 

κινδύνους στους οποίους άρχισαν να εκτίθενται οι τράπεζες. 

Τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση ένα νέο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας που θα αντικαταστήσει τη Συµφωνία του 1988. Αυτό 

οδήγησε στην έκδοση ενός Νέου Συµφώνου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II: 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework) τον Ιούνιο του 2004. 

Η Βασιλεία ΙΙ σύµφωνα µε Caruana (2005), αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα 

προς την κατεύθυνση µιας πληρέστερης και ευαίσθητης προσέγγισης έναντι των 

κινδύνων της τραπεζικής εποπτείας. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της 

Βασιλείας ΙΙ είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας των τραπεζών, 

ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό 

του. ∆εδοµένου του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζουν οι τράπεζες για τη 

δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης, ένα ισχυρότερο και σταθερότερο τραπεζικό 

σύστηµα θα πρέπει να είναι καλύτερα τοποθετηµένο ώστε να χρησιµεύσει ως πηγή 

βιώσιµης ανάπτυξης για την ευρύτερη οικονοµία. 

Η Επιτροπή Βασιλείας ΙΙ διαχωρίζεται σε τρείς πυλώνες οι οποίοι σύµφωνα µε τους 

Canata και Quagliariello (2009), είναι : 

 

• Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 

επεκτείνουν τους τυποποιηµένους κανόνες που ορίζονται στη Συµφωνία του 

1988. Με τον πρώτο πυλώνα γίνεται τροποποίηση της ισχύουσας 

τυποποιηµένης µεθόδου υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και 

δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην επίδραση των τριών κινδύνων που 

αντιµετωπίζει µια τράπεζα όπου είναι ο πιστωτικός και λειτουργικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος της αγοράς. Επίσης, ο πρώτος πυλώνας αναγνωρίζει την 

µέθοδο υπολογισµού του κινδύνου, βάση των εσωτερικών συστηµάτων 

διαβάθµισης. 

• Ο εποπτικός έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας ενός ιδρύµατος και της 

διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης. Με τον Πυλώνα ΙΙ καθορίζονται οι 
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αρχές, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας των 

κεφαλαίων και των συστηµάτων διαχειρίσεως κινδύνων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, κατ' αρχήν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα και κατ' ακολουθία 

από την εποπτική αρχή. Ο Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από τη ∆ιαδικασία 

Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ) και τη 

∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολογήσεως (∆ΕΑ)  και 

• Η πειθαρχεία της αγοράς δηλαδή η ενθάρρυνση των ορθών τραπεζικών 

πρακτικών και η διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης, µε σκοπό την ανάπτυξη 

ενός συνόλου απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες θα επιτρέψουν στους 

συµµετέχοντες της αγοράς να αξιολογήσουν την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος. Με λίγα λόγια, καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις δηµοσιοποιήσεως βασικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση 

των πιστωτικών ιδρυµάτων στους κινδύνους που αντιµετωπίζουν καθώς και 

των διαδικασιών που εφαρµόζουν για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών, µε 

σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς. 

 

Η Βασιλεία ΙΙ µπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρµόζεται πλήρως µόνο εάν 

εφαρµόζονται και οι τρεις πυλώνες της. Μια ελάχιστη εφαρµογή µπορεί να θεωρηθεί 

µόνο για την εφαρµογή του πρώτου πυλώνα σύµφωνα µε Danila (2012). Κατά την 

διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης φάνηκαν οι αδυναµίες και οι περιορισµοί της 

Βασιλείας ΙΙ. 

Ένα από τα κύρια αρνητικά της αποτελέσµατα ήταν η σηµαντική µείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες που χρησιµοποιούν εσωτερικά µοντέλα 

που δεν συσχετίζονταν µε την ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν συστηµικές κρίσεις 

(υπερεκτίµηση της ικανότητάς τους να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους 

χρησιµοποιώντας εσωτερικά µοντέλα). Ο «κίνδυνος µοντέλου», που δηµιουργήθηκε 

από την έλλειψη µακροοικονοµικών µεταβλητών και τους ακατάλληλους 

εσωτερικούς µηχανισµούς για τη µέτρηση κινδύνου, προκάλεσε ανισορροπία. 

Η υπερβολική έµφαση στις εξωτερικές αξιολογήσεις είναι µια άλλη αρνητική 

πλευρά της Βασιλείας ΙΙ: οι οργανισµοί αξιολόγησης ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι για 

τον καθορισµό των αξιολογήσεων. Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ οδήγησαν σε 

υποεκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε σχέση µε τα εµπορικά βιβλία των 

τραπεζών, χρησιµοποιώντας µη δοκιµασµένα και µη ρεαλιστικά µοντέλα. 



 33 

Η δηµοσίευση του πλαισίου πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004, ύστερα 

από έξι χρόνια εντατικής προετοιµασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

Επιτροπή της Βασιλείας συµβουλεύτηκε εκτενώς τους εκπροσώπους του τραπεζικού 

τοµέα, τους εποπτικούς φορείς, τις κεντρικές τράπεζες και τους εξωτερικούς 

παρατηρητές, προκειµένου να αναπτύξει σηµαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις ευαίσθητες σε κινδύνους. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (BCBS) διατύπωσε όλες τις 

ενστάσεις της σχετικά µε τις δυσλειτουργίες και τα σηµαντικά κενά τα οποία 

προσδιορίζει πλήρως. Σύµφωνα µε την ανάλυση της BCBS, η Βασιλεία II 

επικεντρώθηκε στην διαχείριση και µέτρηση του κινδύνου και αγνόησε σηµαντικές 

παραµέτρους όπως η ποιότητα και η σύνθεση των κεφαλαίων. 

 

 

3.3.3.Βασιλεία ΙΙΙ 

 

 

Ακόµα και πριν καταρρεύσει η Lehman Brothers το Σεπτέµβριο του 2008, 

έγινε εµφανής η ανάγκη για µια θεµελιώδη ενίσχυση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ. 

Ο τραπεζικός τοµέας εισήλθε στην οικονοµική κρίση µε υπερβολική µόχλευση και 

ανεπαρκή αποθέµατα ρευστότητας.  

Σύµφωνα µε τον Γκόρτσο (2011), στα περισσότερα κράτη το τραπεζικό 

σύστηµα, των οποίων επλήγη από την οικονοµική κρίση, υπήρχε η κατάλληλη 

κεφαλαιακή επάρκεια και αυτό οφείλεται αναµφίβολα στο γεγονός ότι τα 

περισσότερα κράτη είχαν ενσωµατώσει στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της 

«Βασιλείας ΙΙ». Όµως αυτό βέβαια αποδείχθηκε πως δεν ήταν αρκετό ώστε να 

αποτραπεί κρίση. Η Επιτροπή είχε σα σκοπό να δηµιουργήσει περισσότερα µέτρα 

προστασίας εντός του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Η «Βασιλεία ΙΙΙ» αποτελεί 

(όπως προκύπτει προφανώς και από την επωνυµία της) τη δεύτερη µείζονα 

τροποποίηση ενός ήδη υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου που έχει διαµορφώσει η 

Επιτροπή της Βασιλείας (προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη µιας «Βασιλείας Ι» και 

µιας «Βασιλείας ΙΙ»), η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Σύµφωνα µε τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013), η 
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Βασιλεία ΙΙΙ θεσπίσε τους κανόνες για τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων, τη 

ρευστότητα και τις προβλέψεις αυτών.  

Τα προτεινόµενα πρότυπα εκδόθηκαν από την επιτροπή στα µέσα ∆εκεµβρίου 

2010 (και στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν). Η επιτροπή της Βασιλείας αναθεώρησε, 

ενίσχυσε και επέκτεινε τους τρεις πυλώνες που καθόρισε η Βασιλεία ΙΙ, µε πολλές 

καινοτοµίες. 

Οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ13, καλύπτουν τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και 

τις προβλέψεις και αναµένεται να αυξήσουν τις άµυνες και να περιορίσουν την 

µόχλευση εντός του συστήµατος. Το νέο αυτό ρυθµιστικό πλαίσιο εστιάζει στην 

αύξηση της ποιότητας, της συνέπειας και της διαφάνειας των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων καθώς µε τους νέους κανόνες, τα κεφάλαια Tier I θα περιέχουν έναν 

αυστηρότερο ορισµό των κοινών µετοχών και κάποια από τα υπάρχοντα Tier I 

κεφάλαια θα θεωρηθούν ακατάλληλα. Επίσης, η εισαγωγή ενός παγκόσµιου 

ελάχιστου κοινού επιπέδου ρευστότητας για τις τράπεζες µε διεθνή δραστηριότητα, 

θα περιέχει απαιτήσεις για κεφαλαιακή κάλυψη 30 ηµερών, η οποία µε τη σειρά της 

θα στηρίζεται σε περισσότερο µακροπρόθεσµη ρευστότητα. Στο νέο πλαίσιο 

εισήχθησαν µέτρα που θα ενθαρρύνουν το χτίσιµο κεφαλαιακών πυλώνων ασφαλείας 

στις καλές περιόδους, επί των οποίων θα µπορεί το σύστηµα να στηριχτεί σε 

περιόδους έντασης. Επιπρόσθετα, η προώθηση περισσότερων προβλέψεων που θα 

στηρίζονται στις προσδοκώµενες ζηµίες, θα αποδίδουν τις πραγµατικές ζηµίες µε 

µεγαλύτερη διαφάνεια και θα εµφανίζονται λιγότερο προκυκλικές σε σχέση µε το 

µοντέλο κατασκευής προβλέψεων που ισχύει σήµερα. Επιπλέον, µια ακόµη πρόταση 

που θα βελτιώσει το σύστηµα είναι η εισαγωγή ενός ποσοστού µόχλευσης, αλλά και 

µηχανισµών παρακολούθησης για όλες τις διεθνώς ενεργές τράπεζες καθώς και η 

ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο που 

προκύπτει από τα παράγωγα, τα repos και τις χρηµατιστηριακές δραστηριότητες. 

 

Ουσιαστικά µέσω των νέων κανόνων επιδιώκεται η αποτροπή ενός συστηµικού 

κινδύνου όπου εκδηλώνεται σε δυο µορφές: 

 

• η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε 

περιόδους ύφεσης και ο περιορισµός φαινοµένων προκυκλικότητας, τα οποία 

                                                 
13 http://www.bis.org 
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κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί να εντατικοποιήσουν το συστηµικό 

κίνδυνο και αυτό επιδιώκεται µέσω της µακροπροληπτικής ρυθµιστικής 

παρέµβασης και 

• η ενίσχυση της µικρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία 

των τραπεζών, µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε 

περιόδους έντασης. 

 

Ο σκοπός της Βασιλείας ΙΙΙ είναι η βελτίωση της ποιότητας και της 

διαφάνειας των κεφαλαιακών απαιτήσεων, το ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας για τις 

Τράπεζες, η ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την έκθεση στον πιστωτικό 

κίνδυνο και η διασφάλιση κεφαλαίων για αντιµετώπιση των περιόδων κρίσης. Οι νέοι 

κανόνες θα εφαρµοστούν από το 2013 έως το 2019, Γκόρτσος (2011). 

 

 

3.3.4.Κίνδυνοι από την εφαρµογή των νέων κανόνων 

 

Η νέα συνθήκη έχει σα σκοπό να προστατεύσει το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα από άλλες κρίσεις. Οι νέες προληπτικές δικλίδες ασφαλείας έχουν 

προκαλέσει τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις στον τραπεζικό χώρο, καθώς 

δυσκολεύουν τους µηχανισµούς κερδοφορίας, θέτοντας νέα στοιχήµατα και 

δοκιµάζοντας εκ νέου τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο. 

∆εδοµένου ότι η Βασιλεία ΙΙΙ περιορίζει τις επιλογές των τραπεζών να 

κατανείµουν τα κεφάλαια και τους πόρους τους σε συγκεκριµένες επενδύσεις, 

προϊόντα ή επιχειρήσεις, οι τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους 

και τα επιχειρηµατικά τους µοντέλα. 

Οι Allen, Chan, Milne και Thomas εξετάζουν τον οικονοµικό αντίκτυπο των 

µεταρρυθµίσεων της Βασιλείας ΙΙΙ στη ρύθµιση των τραπεζών. ∆ιαπιστώνεται ότι οι 

απαιτούµενες συνοδευτικές αλλαγές στα επιχειρηµατικά µοντέλα, οι επιχειρηµατικές 

διαδικασίες και η διακυβέρνηση πρέπει να διορθώνονται προσεκτικά για να 

αποφευχθεί µια σοβαρή έλλειψη χρηµατοδότησης. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει 

πραγµατικός κίνδυνος καθώς οι µεταρρυθµίσεις θα περιορίσουν τη διαθεσιµότητα 

πιστώσεων και θα µειωθεί η οικονοµική δραστηριότητα. Βέβαια, το πρόβληµα δεν 

είναι οι υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, αλλά µάλλον οι 
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δυσκολίες διασφάλισης µιας συντονισµένης προσαρµογής στους νέους κανόνες σε 

ολόκληρο τον κλάδο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε Γκόρτσο (2011), επειδή ορισµένες διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ 

έχουν τροποποιηθεί, θα δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ασάφειας, το οποίο ενδέχεται 

να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των κανόνων, πόσω µάλλον αφού η 

υιοθέτηση θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια εθνικών αρχών. Τα περιθώρια 

κερδοφορίας των τραπεζών στο νέο περιβάλλον θα περιοριστούν αισθητά, όπως και 

οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων τους. 

Η εφαρµογή των νέων κανόνων µπορεί, σε ορισµένες τουλάχιστον 

περιπτώσεις, να οδηγήσει σε περιορισµό της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από 

τις τράπεζες µε αρνητικές επιπτώσεις στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας και την 

ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιµο να υπάρξουν ακριβείς και αξιόπιστες 

εκτιµήσεις αναφορικά µε την αναµενόµενη επίδραση στη δανειοδοτική 

δραστηριότητα των τραπεζών, τόσο σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης όσο και σε 

περιόδους ύφεσης. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι στο σύνολό του το τραπεζικό σύστηµα θα κληθεί να 

αντλήσει από τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων (έστω και σε βάθος 

εξαετίας), η αναµενόµενη µείωση των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών θα φέρει τις τράπεζες σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση προς τις 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονοµίας. 

Τέλος, η ανάγκη περιορισµού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις 

τράπεζες η εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου µπορεί να οδηγήσει: 

• σε ένα νέο κύκλο,κυρίως µε τη µετατόπιση δραστηριοτήτων σε τµήµατα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τα οποία θα συνεχίσουν να µην τελούν υπό 

ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία , ή σε κράτη µε χαλαρό ρυθµιστικό και 

εποπτικό πλαίσιο, και 

• σε χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες που ενδέχεται να εκθέσουν τράπεζες σε 

κινδύνους που δεν είναι σήµερα εντοπισµένοι. 

Αυτό καθιστά ακόµα µεγαλύτερη την ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου των 

εποπτικών αρχών, ώστε να είναι δυνατή η εκ µέρους τους διαρκής παρακολούθηση 

των εξελίξεων που θα λαµβάνουν χώρα, και η έγκαιρη εκ µέρους τους υποβολή 

προτάσεων για κατάλληλη προσαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου. 
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Σύµφωνα µε Blundell-Wignall και Atkinson (2010), έχουν εντοπίστει πως τα 

κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης που οδήγησαν στην αποτυχία των ιδρύµατων είναι 

επειδή ανέλαβαν πολύ µεγάλο κίνδυνο, αφερεγγυότητα λόγω κινδύνου µετάδοσης, 

έλλειψη ρυθµιστικής και εποπτικής ολοκλήρωσης και έλλειψη αποτελεσµατικών 

καθεστώτων ανάλυσης. Με το άρθρο αυτό εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι 

προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ αντιµετωπίζουν αυτά τα ζητήµατα, συµβάλλοντας στη 

µείωση της πιθανότητας µιας άλλης κρίσης. Οι προτάσεις κεφαλαίων της Βασιλείας 

ΙΙΙ έχουν ορισµένα πολύ χρήσιµα στοιχεία, κυρίως για τον δείκτη µόχλευσης, την 

κεφαλαιακή απαίτηση και πρόταση για αντιµετώπιση της προκυκλικότητας µέσω 

δυναµικών προβλέψεων που βασίζονται στις αναµενόµενες απώλειες. Ωστόσο, στην 

έκθεση αυτή υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές ανησυχίες. Για παράδειγµα, η Βασιλεία 

ΙΙΙ δεν αντιµετωπίζει σωστά το θεµελιώδες ρυθµιστικό πρόβληµα µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν πολλές συνέπειες για τη µεταρρυθµιστική διαδικασία, 

συµπεριλαµβανοµένης της µεταρρύθµισης της διάρθρωσης της διαδικασίας εποπτείας 

και ρύθµισης και του κατά πόσον το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα πρέπει να 

ενσωµατωθεί στο ρυθµιστικό πλαίσιο 

Οι Arnond, Borio, Ellis και Fariborz (2012), ερευνούν τρία αλληλένδετα 

θέµατα. Το πρώτο θέµα είναι πώς να διασφαλιστεί ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

κεφαλαιοποιούνται επαρκώς, µέσω προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Το 

δεύτερο είναι πώς το µοντέλο µπορεί να µειώσει την έκθεση σε κινδύνους για τα 

ιδρύµατα. Ο τρίτος είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι οι κανονισµοί θα 

είναι καλύτεροι για πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 

Όσον αφορά το πρώτο θέµα, οι προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων 

αποτέλεσαν το επίκεντρο των ρυθµιστικών αρχών. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό του αναγκαίου κεφαλαίου για την απορρόφηση των απωλειών, 

ιδιαίτερα των «συµβάντων λόγω στρες». Αυτά τα γεγονότα µπορούν να βασίζονται 

σε ιστορικά σενάρια ή σε προσοµοιωµένα τεχνητά σενάρια. Σχετικά µε τις δοκιµασίες 

ακραίων καταστάσεων εξετάζετε το χειρότερο ιστορικό σενάριο, η Μεγάλη Ύφεση, 

ώστε να αναλύθούν οι απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ. ∆ιαπιστώνεται ότι, ενώ θα 

επιτραπεί στις τράπεζες να απορροφήσουν τις απώλειες µεγέθους που υπέστη κατά τη 

Μεγάλη Ύφεση, οι σχετικές απώλειες θα υπερβούν τα κεφαλαιακά αποθέµατα που 

πρότειναν οι ρυθµιστικές αρχές. 

Σχετικά µε την προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων εξετάζονται ορισµένοι 

ακόµη από τους παράγοντες που σχετίζονται µε τον συστηµικό κίνδυνο, τη χονδρική 
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χρηµατοδότηση και την κερδοφορία των τραπεζών κατά τη διάρκεια µιας κρίσης. Σε 

πρόσφατες µελέτες συστηµικού κινδύνου, ορισµένοι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 

µεµονωµένα µέτρα συστηµικού κινδύνου, τα οποία προβλέπουν πόσο ένα απόθεµα 

αναµένεται να πέσει σε ύφεση της αγοράς. Σε µια ύφεση, τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ενδέχεται να υπολείπονται του κεφαλαίου, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει 

σε διακοπή εκτός εάν η ρυθµιστική αρχή θα χρειαστεί να αναπληρώσει το κεφάλαιο. 

Επίσης στο άρθρο αναφέρεται το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των 

διατραπεζικών σχέσεων µε τους πελάτες στη σταθεροποίηση των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. Από το 1998 έως και το 2009 εξετάστηκαν 45.000 µηνιαίες παρατηρήσεις 

και διαπιστώνεται ότι οι διατραπεζικές σχέσεις είναι σηµαντικές και επιτρέπουν σε 

υγιέστερες τράπεζες να δανείζουν κεφάλαια σε άτοµα/οργανισµούς που δεν πληρούν 

τις προυποθέσεις, ακόµη και όταν τα χαρακτηριστικά των τραπεζών επιδεινώνονται. 

Τέλος, εξετάζεται ο τρόπος βελτίωσης της ρύθµισης για την ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου και του αντίκτυπου των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων όπου και 

διαπιστώνεται πως ο αντίκτυπος της τραπεζικής ρύθµισης και εποπτείας στον κίνδυνο 

µεταξύ των τραπεζών ποικίλλει αφού είναι πιο περιορισµένος στις τράπεζες χαµηλού 

κινδύνου και επηρεάζει κυρίως τις τράπεζες υψηλού κινδύνου. 

 

 

3.4.Σύστηµα Εσωτερικού ελέγχου 

 

Η αδυναµία της διοίκησης να ασκήσει άµεση επίβλεψη στο σύνολο των 

λειτουργιών µιας επιχειρηµατικής µονάδας, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται και ο 

όγκος συναλλαγών της αυξάνεται, δηµιουργεί την ανάγκη δηµιουργίας ενός 

συστήµατος ελέγχου. 

Η σύσταση και η εφαρµογή κανόνων λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, 

καθορίστηκαν από τις γενικές αρχές και τα αντίστοιχα κριτήρια που θα πρέπει να 

πληρούνται από κάθε πιστωτικό και χρηµατοδοτικό ίδρυµα. Επιπλέον, ορίστηκε πως 

τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσµατική οργανωτική δοµή και 

επαρκές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ΣΕΕ (Ιnternal Control), (Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης, 2013). 
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3.4.1.Ορισµοί και στόχοι του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η έννοια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου -ΣΕΕ (Internal Control) συχνά 

συγχέεται µε την έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Auditing). Το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου14 αποτελεί σύνολο ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών 

που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και 

συντελεί στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία του.  

Κατά τους Cheung και Qiang (1997), oρίζεται  σαν ένα οργανωµένο και 

σωστά δοµηµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισµός, 

µε σκοπό την εφαρµογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειµένου να 

διασφαλισθούν τα συµφέροντα του.  

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στη διασφάλιση της υλοποίησης 

της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων 

καθώς και στην αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που 

αναλαµβάνονται, περιλαµβανοµένου και του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, η 

διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που 

απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος και την παραγωγή αξιόπιστων οικονοµικών 

καταστάσεων σε συνδιασµό µε τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία του, περιλαµβανοµένων των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων 

δεοντολογίας αλλά και την πρόληψη και την αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και 

παρατυπιών που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα 

του πιστωτικού ιδρύµατος, των µετόχων και των συναλλασσοµένων µπορούν να 

εξασφαλιστούν µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  

Για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και επάρκειας του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται για κάθε δραστηριότητα αναλυτική 

περιγραφή και σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ορίων ευθύνης κάθε 

εµπλεκόµενης µονάδας ( Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2012). Ως 

συνόλο, θα πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως ότι15: 

 

                                                 
14 http://www.drogalas.gr/internal-audit 
15 http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2577-9.3.2006 
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• Είναι επαρκώς τεκµηριωµένο και λεπτοµερώς καταγεγραµµένο ως προς τα 

σηµεία ελέγχου και τις διαδικασίες. 

• Είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο προς το εύρος, τον όγκο, τους κινδύνους 

και την πολυπλοκότητα των εργασιών του ιδρύµατος, του οµίλου συνολικά 

και των θυγατρικών, καθώς και προς τις ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται. 

• Καλύπτει πλήρως όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

• Παρέχει δυνατότητα ελέγχου των εργασιών των οποίων η διεκπεραίωση 

ανατίθεται σε άλλες επιχειρήσεις. 

• Υποστηρίζεται από 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 λειτουργό ή διοικητικό όργανο για την εκτέλεση του 

έργου του. 

• Προβλέπει τη διεξαγωγή από τα αρµοδίως επιφορτισµένα όργανα ή µονάδες, 

περιοδικών ή και έκτακτων ελέγχων, για τη διαπίστωση της συνεπούς 

εφαρµογής των κανόνων και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές µονάδες. 

• ∆ιαθέτει εσωτερική συνοχή των µηχανισµών ελέγχου για το σύνολο του 

πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου του. 

• Προβλέπει διαδικασίες για την αξιολόγηση της επάρκειάς του, µε κριτήρια: 

 

o Τη συνέπεια της εφαρµογής των διαδικασιών. 

o Τις ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις από παραβιάσεις των κανόνων 

ασφαλείας ή από λάθη και παραλήψεις στην εφαρµογή τους. 

o Την ύπαρξη µηχανισµών άµεσης αναθεώρησης των διαδικασιών για 

την αντιµετώπιση των αδυναµιών που διαπιστώνονται από τις τακτικές 

ή έκτακτες αξιολογήσεις τους. 
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3.4.2.Επιτροπή Ελέγχου 

 

 

Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράµει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων εποπτείας σχετικά µε τη 

διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης, τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, 

την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, τις επιδόσεις της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, τη συµµόρφωση του Οµίλου µε τις νοµικές 

και κανονιστικές απαιτήσεις και την τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας εκ µέρους του 

Οµίλου. 

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου16 είναι να υπηρετεί ως ανεξάρτητο και 

αντικειµενικό σώµα µε ευθύνες παρακολούθησης των πιο κάτω: 

• της εφαρµογής και συµµόρφωσης των αρχών ετοιµασίας Οικονοµικών 

Καταστάσεων της Τράπεζας 

• της ποιότητας, ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας των εξωτερικών 

ελεγκτών, 

• του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συµµόρφωσης της 

Τράπεζας 

• της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας 

Τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις, ιδιαίτερα σε τοµείς 

όπως χρηµατοοικονοµική αναφορά, λογιστικά και έλεγχος 

 

 

3.4.3.Υπηρεσιακές µονάδες 

 

 

Κατά τον ∆ραγιώτη (2006), η Π∆/ΤΕ 2577/2006 διευκρινίζει ότι το είδος των 

αποφάσεων που σχετίζονται µε την διαµόρφωση στρατηγικής ανάληψης κινδύνων, 

αφορά το επίπεδο των µελών του ∆ικοικητικού Συµβουλίου και ειδικότερα της 

Επιτροπής ∆ιαχείρησης Κινδύνων. Σε αυτό το επίπεδο, µπορεί να γίνει συνδιασµός 

της στρατηγικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων µε εκτιµήσεις για το επίπεδο 

                                                 
16 http://www.ccb.coop.com 
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ανάληψης κινδύνων, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να συνδιάζουν στοιχεία 

προβλεπόµενης κερδοφορίας µε το ενδεχόµενο οικονοµικών απωλειών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιµη την ανάπτυξη µεθόδων 

αυτοαξιολόγησης από τις υπηρεσιακές µονάδες,  υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης 

καταγεγραµµένων αντικειµενικών κριτηρίων και τελικής αξιολόγησής τους από τη 

Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης. 

 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 
 
 

Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε την Πράξη ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος Π∆/ΤΕ 2577/2006, πρέπει να υπάρχει υπηρεσιακή Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΜΕΕ) όπου θα είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις 

υπόλοιπες υπηρεσιακές µονάδες του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος όπως επίσης και 

από τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση ή λογιστικοποίηση 

των συναλλαγών (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

 

Η Μονάδα
17 είναι υπεύθυνη για: 

 

• την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

• την αξιοπιστία και ακεραιότητα των καταστάσεων των οικονοµικών και 

λειτουργικών αποτελεσµάτων και τη ποιότητα των στοιχείων και µοντέλων 

που χρησιµοποιούνται 

• τη συµµόρφωση µε το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο µε τις εσωτερικές 

διαδικασίες του Οργανισµού 

• τη συµµόρφωση στα τοπικά και διεθνή επαγγελµατικά πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου 

• τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, επιλογή, εφαρµογή ή λειτουργία 

συγκεκριµένων µέτρων ελέγχου 

• αξιολόγηση του βαθµού αποτελεσµατικής αξιοποίησης από τα συλλογικά 

όργανα του Οργανισµού, καθώς και από τις επιχειρησιακές µονάδες και 

τµήµατα ελέγχου, των µέσων και πόρων που διαθέτουν 

                                                 
17 http://ccb.coop.com. 
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• αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, επάρκειας και τήρησης των 

διαδικασιών διαχείρισης και συµµόρφωσης κινδύνων 

• αξιολόγηση της ακεραιότητας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και λογιστικών 

πληροφοριών 

• αξιολόγηση των συστηµάτων και διαδικασιών που διέπουν την εξαγωγή 

αξιόπιστων, ολοκληρωµένων και επικαιροποιηµένων οικονοµικών, 

διοικητικών και κανονιστικών πληροφοριών 

• αξιολόγηση της διαδικασίας εκτίµησης της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας 

Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) του ιδρύµατος σε σχέση 

µε το προφίλ κινδύνου. 

 

Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 

Σύµφωνα µε Peter και Rashid (2017), όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα 

υποχρεούνται να δηµιουργήσουν µια µονάδα διαχείρισης κινδύνων, ανεξάρτητη από 

τις επιχειρησιακές λειτουργίες, µε επαρκή εξουσιοδότηση και πρόσβαση στο ∆Σ. 

 
 
Η ∆ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για να: 

 

• προβαίνει σε αναλύσεις προκειµένου να διευκολύνει την Επιτροπεία να 

καθορίσει τη στρατηγική του Οργανισµού και το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης 

κινδύνων 

• αξιολογεί τη στρατηγική κινδύνων και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων 

• συµµετέχει ενεργά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των σηµαντικών 

αλλαγών στη δοµή του Οργανισµού, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση 

σχετικά µε αυτές τις αλλαγές. 

• διαδραµατίζει κύριο ρόλο προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η απόφαση 

σχετικά µε τις εισηγήσεις της λαµβάνεται στο κατάλληλο επίπεδο 

• υλοποιεί τη στρατηγική σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής 

επάρκειας, 
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• χρησιµοποιεί κατάλληλες µεθόδους για την επιµέτρηση και διαχείριση των 

κινδύνων, 

• εξειδικεύει, µε τη συνεργασία των αρµόδιων εκτελεστικών µονάδων, τα όρια 

ανάληψης κινδύνων 

• διενεργεί δοκιµές προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσεως ανά εξάµηνο 

• υποβάλλει εισηγήσεις προς την Επιτροπεία για λήψη διορθωτικών µέτρων σε 

περίπτωση απόκλισης από στόχους αποδεκτών κινδύνων και διασφάλιση της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής τους. 

• συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία έγκρισης της ανάπτυξης νέων αγορών, 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

 

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι υποχρεωτική, όταν το 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα διαθέτει µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή όταν 

το ενεργητικό του υπερβαίνει το ποσό των 10 δις€ ή διαθέτει υποκαταστήµατα στο 

εξωτερικό(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 

Η Κανονιστική Συµµόρφωση εξελίσσεται σε λειτουργία ιδιαιτέρως σηµαντική 

για τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως κατέδειξαν τόσο η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική 

κρίση όσο και οι συνέπειες που αυτή επιφέρει σε επίπεδο νέων νοµοθετικών – 

κανονιστικών εξελίξεων αλλά και εποπτείας. 

Σύµφωνα µε Ergys(2016) και την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, πρέπει να 

καθιερωθεί µια λειτουργία συµµόρφωσης, η οποία να είναι υπεύθυνη για τη 

συµµόρφωση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. 

 

Γενικά η Μονάδα είναι υπεύθυνη για να: 

 

• παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

συµµόρφωσης και να τις υποβάλλει στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας, 

• παρέχει τις περιοδικές εκθέσεις σχετικά µε την καταλληλότητα της 

διακυβέρνησης συµµόρφωσης για υποβολή στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της 
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Επιτροπής Ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού και της 

εκτίµησης των κύριων κινδύνων συµµόρφωσης µε τις οποίες εκτίθεται η 

τράπεζα και τον προγραµµατισµό των σχετικών διαχειριστικών παρεµβάσεων 

σχετικά µε τυχόν ελλείψεις από την άποψη της πολιτικής, της διαδικασίας, της 

εκτέλεσης ή της εκτέλεσης) που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τραπεζικών 

εργασιών και την ανάγκη αντιµετώπισης πιθανών νέων κινδύνων 

συµµόρφωσης που εντοπίστηκαν µετά την ετήσια εκτίµηση επικινδυνότητας, 

• γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας 

όσον αφορά τα ζητήµατα συµµόρφωσης και τις παραβιάσεις που θεωρούνται 

ιδιαίτερα σηµαντικές, 

• υποστηρίζει το Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων (σε περιπτώσεις όπου είναι 

ξεχωριστό τµήµα που δεν ανήκει στην Υπηρεσία Κινδύνων) και άλλα 

τµήµατα, κατά την προετοιµασία εκθέσεων για τους Οργανισµούς της 

Τράπεζας ώστε να καταστεί δυνατή µια ολοκληρωµένη εικόνα όλων των 

λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων φήµης, τόσο το σχετικό µε τη 

συµµόρφωση και µε άλλο τρόπο, τις σχετικές διακυβερνήσεις και διορθωτικές 

παρεµβάσεις που έχουν ξεκινήσει, σε οργανωτική δοµή και επίπεδο 

διεργασίας 

• αναγνωρίζει, σε συνεχή βάση, τις νοµικές, ρυθµιστικές και επιχειρησιακές 

απαιτήσεις που διέπουν και/ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας 

• διασφαλίζει την διατήρηση ενός ολοκληρωµένου και ενηµερωµένου µητρώου 

των νοµικών, ρυθµιστικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων 

• ενηµερώνει τις αντίστοιχες µονάδες των συνδεδεµένων πιστωτικών 

ιδρυµάτων όσον αφορά τις ισχύουσες νοµικές, ρυθµιστικές και επιχειρησιακές 

απαιτήσεις 

• αναπτύσσει κατάλληλες πρακτικές και µεθοδολογίες για τη µέτρηση του 

κινδύνου κανονιστικής συµµόρφωσης 

• διατυπώνει προτάσεις για οργανωτικές και διαδικαστικές αλλαγές για τη 

διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης των αναγνωρισµένων κίνδυνων 

κανονιστικής συµµόρφωσης 

• επιβλέπει την διαδικασία παραπόνων και αξιοποιεί τα παράπονα των πελατών 

ως πηγή άντλησης χρήσιµων πληροφοριών 
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• εξακριβώνει ότι τα νέα προϊόντα και διαδικασίες είναι σύµφωνες µε το ισχύον 

νοµικό πλαίσιο και τα επαγγελµατικά πρότυπα και µε κάθε γνωστή αλλαγή 

στη νοµοθεσία, τους κανονισµούς, τις εποπτικές απαιτήσεις και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα 

• διασφαλίζει τη συµµόρφωση του ιδρύµατος µε τον περί Πρόληψης και 

Καταστολής της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες 

Νόµο του 2007 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των 

Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας και εγκυκλίων που αφορούν την 

παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 
 

3.5.Εποπτεία Πιστωτικού Συστήµατος 

 

 

Η εποπτεία των τραπεζών αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της 

ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων, την 

επάρκεια της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις στρατηγικές και τις 

διαδικασίες για τη διασφάλιση της διατήρησης των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων στο επίπεδο που απαιτείται για την κάλυψη των κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. 

Με δεδοµένα τον κυρίαρχο ρόλο18 της τραπεζικής διαµεσολάβησης στη 

χρηµατοδότηση της οικονοµίας και την καθοριστική συµµετοχή των τραπεζών στα 

συστήµατα πληρωµών και τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων, η σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και κατ’ ακολουθίαν η οµαλή λειτουργία των 

αγορών και η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτώνται ουσιωδώς από τη σταθερότητα 

και την αποτελεσµατική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς 

και σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα της οικονοµίας, τα λεγόµενα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. 

Η άσκηση της εποπτείας περιλαµβάνει: 

                                                 
18 http://www.bankofgreece.gr 
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• την εξέταση της συµµόρφωσης των εποπτευόµενων οντοτήτων σε σχέση µε 

τη λειτουργία τους, 

• την αξιολόγηση αιτηµάτων για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και λοιπών 

αιτηµάτων και την εξέταση της τήρησης των προβλεπόµενων όρων και 

προϋποθέσεων, 

• τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρµογής του πλαισίου εποπτείας της 

κεφαλαιακής επάρκειας, των κανόνων ρευστότητας και της συγκέντρωσης 

κινδύνων, όπως επίσης και τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού, 

• την αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένης της 

διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συµµόρφωσης των 

εποπτευοµένων, 

• τα θέµατα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών, χωρίς 

να υπεισέρχεται όµως σε θέµατα καταχρηστικότητας, για τα οποία η Τράπεζα 

της Ελλάδος δεν έχει αρµοδιότητα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

• την εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που η Τράπεζα της 

Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει στα εποπτευόµενα ιδρύµατα. 

Στόχοι της εποπτείας είναι η σταθερότητα και η εύρυθµη λειτουργία του 

πιστωτικού συστήµατος και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της 

οικονοµίας. Επιπλέον, η εποπτεία αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των 

όρων των συναλλαγών των υποκειµένων σε αυτή. 

 

 

3.5.1.Ν.4261/2014 

 
 

Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας διαµορφώνεται σηµαντικά µετά την κρίση του 

2008. Τότε, η παγκόµια κοινότητα συνειδητοποίησε την σηµασία της σταθερότητας 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την ανάγκη αναµόρφωσής του και ενίσχυσης της 

εποπτείας του µε τη θέσπιση κανονιστικών ρυθµίσεων που προάγουν τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία και διασφαλίζουν την ποσότητα και ποιότητα των κεφαλαίων του 

τραπεζικού συστήµατος, περιορίζουν τη µόχλευση, εγγυώνται ισχυρότερα αποθέµατα 

ασφαλείας, συνεκτικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ενισχυµένες 
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αρµοδιότητες εποπτείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους κινδύνους του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Με τον συγκεκριµένο νόµο19 ενσωµατώνεται στη νοµοθεσία η Οδηγία 

2013/36/ΕΕ, η οποία συµπληρώνει το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας 

των ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τοµέα και τις 

κεφαλαιαγορές. Ο κανονισµός ισχύει σταδιακά από 1.1.2014, ενώ παράλληλα 

γίνονται συχνά παραποµπές σε δικές του διατάξεις. 

Ειδικότερα, θεσπίζονται κανόνες20 σχετικά µε: 

• την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων και 

των επιχειρήσεων επενδύσεων (από κοινού καλούµενα «ιδρύµατα»), 

• τις εποπτικές αρµοδιότητες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των 

ιδρυµάτων από τις αρµόδιες αρχές, 

• την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων από τις αρµόδιες αρχές κατά τρόπο 

συµβατό προς τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 (EE L 176), 

• τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης όσον αφορά την προληπτική ρύθµιση και 

εποπτεία των ιδρυµάτων. 

 

3.6.Τράπεζική Απάτη 

 
 

Οι Τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα που διαχειρίζονται χρήµατα, αξίες ή 

άλλα οικονοµικά µέσα. Τη διαχείριση την ασκούν άνθρωποι που όσο και αν έχουν 

επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια, δεν παύουν να περικλείουν κινδύνους απάτης, 

κατάχρησης και υπεξαίρεσης (∆ήµου, 2000). 

Η απάτη είναι µια πτυχή της διαφθοράς και εµφανίζεται σε οργανισµούς όπου 

οι δοµές διακυβέρνησης είναι αδύναµες. Περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα παράνοµων 

                                                 
19 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 
3601/2007 και άλλες διατάξεις». 
20 https://www.taxheaven.gr/ 



 49 

πρακτικών και παράνοµων πράξεων που περιλαµβάνουν εκ προθέσεως εξαπάτηση ή 

ψευδή δήλωση. 

Το ∆ιεθνές Πλαίσιο Επαγγελµατικών Πρακτικών του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών
21 (2009), ορίζει την απάτη ως:  

"... κάθε παράνοµη πράξη που χαρακτηρίζεται από εξαπάτηση, απόκρυψη ή 

παραβίαση εµπιστοσύνης. Αυτές οι πράξεις δεν εξαρτώνται από την απειλή βίας ή 

σωµατικής βίας. Οι απάτες διαπράττονται από τα µέρη και τους οργανισµούς 

προκειµένου να αποκτήσουν χρήµατα, περιουσίες ή υπηρεσίες. για την αποφυγή 

πληρωµής ή απώλειας υπηρεσιών. ή για την εξασφάλιση προσωπικών ή 

επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων. " 

Ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων Εξεταστών22 στις ΗΠΑ ορίζει την απάτη ως 

"χρήση του επαγγέλµατος του ατόµου για προσωπικό εµπλουτισµό µέσω σκόπιµης 

κατάχρησης ή εσφαλµένης εφαρµογής πόρων και περιουσιακών στοιχείων των 

οργανώσεων που απασχολούν". 

Όπως όλοι οι οργανισµοί, έτσι και οι Τράπεζες εκτίθενται σε κίνδυνο απάτης, 

δηλαδή, να διαπραχθεί απάτη εις βάρος τους και στη συνέχεια η Τράπεζα να 

επωµιστεί τις συνέπειες της απάτης. Ενώ η χρηµατική απώλεια είναι σηµαντική, ο 

πλήρης αντίκτυπος της απάτης σε έναν οργανισµό µπορεί να είναι αφόρητος. Οι 

σηµαντικές απώλειες στη φήµη, την υπεραξία και τις πελατειακές σχέσεις µιας 

εταιρείας µπορεί να είναι πραγµατικά καταστροφικές, απειλώντας ακόµη και τη δική 

της επιβίωση. Όταν λοιπόν, µια Τράπεζα βρεθεί στο στόχαστρο απάτης, αυτοµάτως 

πλήττεται σε µεγάλο βαθµό η εικόνα της διότι δηµιουργείται φόβος και αµφιβολία 

στους πελάτες για την ασφάλεια των συναλλαγών και κατά επέκταση των 

αποταµιεύσεών τους. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 https://na.theiia.org 
22 www.theiia.org/guidance 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

Συµπεράσµατα-Περιορισµοί-Μελλοντική Έρευνα 

 

Αναµφισβήτητα ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στις µέρες είναι 

µεγάλος καθώς έχει µεταβάλλει τα δεδοµένα του οικονοµικού µας συστήµατος. Η 

σταθερότητα της λειτουργίας τους συνιστά εχέγγυο για την λειτουργία κάθε 

εύρωστης και υγιούς οικονοµίας. Αναδεικνύεται η ανάγκη θέσπισης ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου, που θα συµβάλλει στην οµαλή τους 

λειτουργία και σταθερότητα δεδοµένου των µεγάλων κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται αυτά καθηµερινά. Η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στην οµαλή 

λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι αρκετά σηµαντική καθώς 

αποτελούν τον πυρήνα του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος. Βέβαια ο 

εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή, 

η ποιότητα του ελέγχου και η διαχείριση κινδύνων επηρεάζουν σηµαντικά τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφική επισκόπηση ο εσωτερικος έλεγχος στις 

τράπεζες είναι απαραίτητος καθώς συµβάλλει στην καταστολή απάτης. Ο τακτικός 

έλεγχος αποδίδει καλύτερα αφού είναι απαραίτητη η συνεχής αξιολόγηση. Οι 

ελεγκτές είναι διατεθειµένοι να εφαρµόσουν συνεχή έλεγχο αν και δεν είναι ακόµη 

ξεκάθαρη η εφαρµογή µιας τέτοιας διαδικασίας. Όµως η εφαρµογή συνεχούς ελέγχου 

θα αποτελεί µεγάλο εµπόδιο καθώς θα αυξήσει τα κόστη για τις τράπεζες. 

Η αποτελεσµατικότητα της επιτροπής ελέγχου µπορεί να περιορίσει τον 

υψηλό κίνδυνο και να αποτρέψει τις απάτες και να περιορίσει τον τραπεζικό κίνδυνο 

ενώ συνέβαλλε περισσότερο στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, τονίζεται 

ότι η σχέση επιτροπής και εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να 

υπάρξει καλύτερη εποπτεία. 

Η ποιότητα ελέγχου είναι ένα χαρακτηριστικό του ελεγκτή καθώς καθορίζει 

την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, αφού η διατήρηση υψηλών 

προτύπων οδηγεί στην καλύτερη απόδοση όπου ο ελεγκτής µπορεί να ανακαλύψει 

µια παραβίαση στο σύστηµα και να την αναφέρει. Ένας έλεγχος χαρακτηρίζεται από 

το πόσο σωστά σχεδιασµένος είναι και αυτό οφείλεται στις γνώσεις και την 
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καταλληλότητα των ελεγκτών, αφού στην ουσία είναι αυτοί που καθορίζουν την 

ποιότητα ελέγχου. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων είναι µια συνεχής διαδικασία που πρέπει να 

εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα της τράπεζας καθώς η σωστή διαχείριση των κινδύνων 

έχει ουσιώδη σηµασία για την επιτυχή της ανάπτυξη. Θα πρέπει συνέχεια να 

αναπτύσσεται το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων γιατί η αποτελεσµατική διαχείριση 

κινδύνου προσθέτει αξία, δεδοµένου ότι προσδιορίζεται και εκτιµάται ο κίνδυνος µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας της επιτροπής. 

Η λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ρυθµίζεται από ένα ισχυρό 

ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διασφαλίζει την ασφάλεια και την 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι Πράξεις του ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος και οι Οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας ορίζουν την 

ανάγκη ύπαρξης αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

των διαφόρων κινδύνων. Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ στοχεύει στην 

επίτευξη της οικονοµικής σταθερότητας αποτρέποντας την απειλή συστηµικών 

κινδύνων.  Όµως σύµφωνα µε µελέτες, τα πλαίσια της Βασιλείας δεν λαµβάνουν 

υπόψην τους κινδύνους. Με την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ φαίνεται να περιορίζεται 

η διαθεσιµότητα πιστώσεων οπού αυτό θα οδηγήσει στην µείωση οικονοµικής 

δραστηριότητας. Επίσης εξετάζονται σενάρια ακραίων περιπτώσεων όπου 

διαπιστώνεται πως σε µια αντίστοιχη ύφεση, θα απορροθηθούν οι απώλειες αλλά θα 

υπερβούν τα κεφαλαιακά αποθέµατα που πρότειναν οι αρχές. Αυτό οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως το σύµφωνο της Βασιλείας ακόµη περιλαµβάνει κινδύνους και κενά 

που µπορεί να επηρεάσουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Οι βασικοί µηχανισµοί επιτήρησης που αποτελούνται από τις Υπηρεσιακές 

Μονάδες, θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει ένα 

καλύτερο αποτέλεσµα. Οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου θεωρούνται αποτελεσµατικές 

για την πρόληψη της απάτης αφού θεωρείται πως έχουν περισσότερη εµπειρία από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές σχετικά µε τον εντοπισµό της απάτης. 

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου απλοποιεί και βελτιώνει 

τη διαδικασία ελέγχου και επιβάλλει τα τραπεζικά πρότυπα, τα οποία µε τη σειρά 

τους συµβάλλουν στη σταθεροποίηση της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ο 

αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος, µπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα των 

τραπεζών και να προστατεύει τα περιουσιακά τους στοιχεία, να προλαµβάνει και να 

ανιχνεύει τις απάτες και να βελτιώνει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 
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αντιµετωπίζοντας νέες δυσκολίες όσον αφορά την εµπειρογνωµοσύνη, τηρώντας τα 

διεθνή και τοπικά επαγγελµατικά πρότυπα. 

Περαιτέρω έρευνες µπορούν να διεξαχθούν σχετικά µε το επίπεδο επάρκειας 

των ικανοτήτων και κατάρτισης προσωπικού που χρησιµοποιούνται από τµήµατα 

εσωτερικού ελέγχου, να επεκταθούν οι παράγοντες της ποιότητας των τµηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου, τα τρέχοντα ποιοτικά πρότυπα της πρακτικής του εσωτερικού 

ελέγχου από το σχεδιασµό µέχρι την παρακολούθηση. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω των οικονοµικών σκανδάλων των τραπεζών έχει 

πληγεί η αξιοπιστικά του τραπεζικού τοµέα. Η ελαχιστοποίηση λαθών µπορεί να 

βελτιώσει την σχέση πελατών - τράπεζας και να δηµιουργήσει µια καλύτερη εικόνα 

και περισσότερη εµπιστοσύνη. Παρόλο που οι τράπεζες δεν µπορούν να είναι 100% 

ασφαλείς έναντι άγνωστων απειλών, ένα ορισµένο επίπεδο ετοιµότητας µπορεί να 

προχωρήσει πολύ στην αντιµετώπιση του κινδύνου απάτης. Τουλάχιστον, µπορεί να 

ελαχιστοποιήσει τα λάθη και να προστατεύσει τη φήµη τους. 
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