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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών. Αρχικά 

γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εσωτερικό έλεγχο στον τραπεζικό τομέα 

και πιο συγκεκριμένα ανατρέχουμε σε έρευνες που έχουν γίνει από το 1980 μέχρι 

προσφάτως παρουσιάζοντας το αντικείμενο μελέτης, τα συμπεράσματα και τις 

προτάσεις των συγγραφέων τους. Στο τρίτο κεφάλαιο προχωράμε στο κύριο μέρος 

της εργασίας, δηλαδή τον εσωτερικό έλεγχο, το σκοπό του, τα είδη, τις βασικές αρχές 

και τα προβληματικά του σημεία. Παρακάτω επικεντρωνόμαστε στον εσωτερικό 

έλεγχο των τραπεζών και αναλύουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως εξελίχθηκε και 

ορίστηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας. Παρατίθεται ακόμη ένα παράδειγμα 

ελεγκτικού σκανδάλου που σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο, αυτό της Barings 

Bank. Καταλήγοντας παρουσιάζουμε συμπεράσματα και προβληματισμούς προς 

περαιτέρω διερεύνηση.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η ελεγκτική σήμερα εκφράζεται ως ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των 

διοικητικών – οικονομικών επιστημών που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, 

όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση οικονομική 

μονάδα – φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των 

οικονομικών πόρων, καθώς την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013), η ορθή τήρηση των κανόνων, 

αρχών και παραδοχών εξασφαλίζει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησής τους αποτελεί έναν 

ανεξάρτητο κλάδο της λογιστικής, την Ελεγκτική.  

Η ελεγκτική ως φιλοσοφία, ως επιστήμη και τεχνική δεν ενδιαφέρεται για τη νομική 

μορφή των μονάδων που ελέγχει, δηλαδή, το αν έχει ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα, 

ούτε για το αντικείμενο εκμετάλλευσης, ούτε επίσης για τον κερδοσκοπικό ή μη 

χαρακτήρα τους. Είναι ένας κλάδος, που μέσα από τη διερεύνηση και την αξιολόγηση 

των λειτουργιών αποκτά έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε επιχειρηματική 

μονάδα, φορέα και κοινωνία. Εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να αποκτήσει τη 

δική της οντότητα και ταυτότητα. Επίσης, προσεγγίζει και αξιολογεί, με τη δική της 

μεθοδολογία και τεχνικές, τις αδυναμίες των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

υποδεικνύοντας ρεαλιστικές λύσεις, που  εξασφαλίζουν τη χρηστή διαχείρηση των 

οικονομικών πόρων, τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και την 

οικονομική συνοχή της οντότητας( Παπαστάθης,2014). 
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1.2. Ο Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσουμε και να 

καταστήσουμε σαφή το ρόλο και τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου στις 

τράπεζες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσει να υπογραμμιστεί η σημασία 

του στο τραπεζικό σύστημα, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του, όσο και για τη 

δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών- πελατών. Σε 

μια εποχή που έχει κλονιστεί αυτή η εμπιστοσύνη, στόχος μας είναι να αναδείξουμε 

όλα όσα χρειάζονται για να τεθούν ισχυρότερα θεμέλια στην εν λόγω σχέση και 

ταυτόχρονα να υπάρξει διαφάνεια και να περιοριστούν όσο το δυνατόν απάτες και 

ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Παρουσιάζοντας τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου και το 

νομικό του πλαίσιο βάσει πλέον κοινών ευρωπαϊκών προτύπων, ρίχνουμε φως στο 

πώς πρέπει να προσαρμοστούν οι τράπεζες στη νέα πραγματικότητα που είναι τόσο 

απαιτητική και τις αναγκάζει πλέον να είναι προετοιμασμένες για κάθε πιθανό 

κίνδυνο είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό μετά από την παγκόσμια κρίση του 

τραπεζικού συστήματος.  

 

1.3. Η Δομή της Διπλωματικής Εργασίας  

 

Μετά το Κεφάλαιο της Εισαγωγής, προχωράμε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης για τον εσωτερικό έλεγχο στον τραπεζικό τομέα και πιο συγκεκριμένα 

ανατρέχουμε σε έρευνες που έχουν γίνει από το 1980 μέχρι προσφάτως 

παρουσιάζοντας το αντικείμενο μελέτης, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις των 

συγγραφέων τους.  

Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στην επιστήμη της ελεγκτικής, το 

αντικείμενο, τα είδη και το νομικό της πλαίσιο. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε 

στον εσωτερικό έλεγχο, το σκοπό του, τα είδη, τις βασικές αρχές και τα 

προβληματικά του σημεία.  
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Παρακάτω επικεντρωνόμαστε στο βασικό θέμα της εργασίας μας, δηλαδή στον 

εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών και αναλύουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως 

εξελίχθηκε και ορίστηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας.  

Στο επόμενο μέρος, περιγράφουμε ένα παράδειγμα ελεγκτικού σκανδάλου που 

σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο, αυτό της Barings Bank. Καταλήγοντας 

παρουσιάζουμε συμπεράσματα και προβληματισμούς προς περαιτέρω διερεύνηση.  
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Κεφάλαιο 2 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση για τον εσωτερικό έλεγχο των 

τραπεζών 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό κεφάλαιο, παρουσιάζουμε σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με 

τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών. Η επισκόπηση ξεκινά με άρθρα από το 1980 και 

καταλήγει με πιο πρόσφατα το 2015. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται περιληπτικά 

έρευνες που έχουν γίνει επί του θέματος, η μεθοδολογία και τα συμπεράσματα που 

καταγράφηκαν από τους συγγραφείς. Παρατηρείται ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί βασικό στοιχείο προβληματισμού σε όλες του τις εκφάνσεις: τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, τα μέσα ελέγχου, την επιμόρφωση του ελεγκτικού 

προσωπικού και των ελεγχόμενων, την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών, την 

κοινοποίηση των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης, τη συνεργασία με τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, τη διαχείριση και την αποτροπή απάτης, διαχείριση και 

αποτροπή κινδύνου, τη νομοθετική συμμόρφωση και την πρόληψη. Ενδιαφέρον είναι 

ότι οι περισσότεροι ερευνητές επικεντρώνονται σε ότι έχει να κάνει με το υπόβαθρο 

τόσο σε εμπειρία όσο και σε μόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών ενώ οι τελευταίες 

έρευνες ασχολούνται με την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνου πιθανότατα λόγω 

της παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης του 2008. Επομένως, οι τράπεζες θα πρέπει 

συνεχώς να προσπαθούν να ακολουθούν στα νέα πρότυπα, να μην παρεμβαίνουν στο 

έργο του ελεγκτή και να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν σφάλματα σε όλα τα 

επίπεδα.  

 

 

2.2. Οι κυριότερες έρευνες 

 

Αρχικά ο Gareth (1980) ανέλυσε τη σύγκρουση ρόλων του εσωτερικού ελεγκτή και 

τα προβλήματα που προκύπτουν µε τους ελεγχόμενους, με βάση την πλουραλιστική 
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φύση της οργανωτικής δομής της ζωής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ελεγκτική 

λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, µε την 

καθιέρωση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των επαγγελµατικών 

προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν ως µια υπηρεσία της ∆ιοίκησης και πρόσφατα 

έχει καταλήξει να θεωρείται «υπηρεσία στον οργανισµό», του οποίου µέρος 

αναπόσπαστο αποτελεί η ∆ιοίκηση. Φάνηκε λοιπόν µια αλλαγή οπτικής των 

εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο λειτουργίες επιτελούν και 

συµβουλευτικές, µε αποτέλεσµα να απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους 

ελεγχόµενους και να προκύπτουν προβλήµατα από τη µεταβολή αυτή, όπως και από 

την εγγενή σύγκρουση των ρόλων τους. 

Έπειτα, ο Celal (1989) µελέτησε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις 

Τράπεζες της Τουρκίας. Μέσα στα συµπεράσµατα που προέκυψαν, είναι ότι µε την 

αύξηση της χρήσης των υπολογιστών, της διεθνούς επέκτασης των Τραπεζών και του 

διεθνισµού γενικότερα, αυξάνεται η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στον 

τραπεζικό τοµέα. Ο αριθµός των εσωτερικών ελεγκτών σχετίζεται µε το µέγεθος της 

Τράπεζας και η έρευνα έδειξε ότι µεγαλύτερου µεγέθους Τράπεζες έτειναν να 

απασχολούν µειωµένο αναλογικά προσωπικό εσωτερικών ελεγκτών. Όλοι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστήµια και έχουν σπουδάσει 

Λογιστική και απαιτούμενη προϋπόθεση αποτελεί πέρα από τη γνώση και η εμπειρία. 

Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι η εργασία του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα καλό θεµέλιο 

για υψηλές διευθυντικές θέσεις. 

Ο Rocco (1994) εξέτασε τη διεθνή προοπτική να συστήνεται ελεγκτικές επιτροπές 

και την τάση της διεθνούς επέκτασής τους. Μέσα από την έρευνα κατέληξε ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ανταποκρίνονται στην πρόκληση της παροχής 

κατάλληλων πληροφοριών και εκπαίδευσης στα µέλη της ελεγκτικής επιτροπής, διότι 

αυτό θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν καλύτερα την ποικιλία των καθηκόντων 

τους που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο, την οργανωσιακή διακυβέρνηση και 

τις διαχειριστικές εκθέσεις.  

Περαιτέρω, ο Ali (1994) διεξήγαγε µια έρευνα που πραγµατευόταν την επιρροή της 

πίεσης του χρονικού προϋπολογισµού στη λειτουργία και ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου, τη συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών απέναντι σε αυτά και τη σχέση 

πιθανών αποχωρήσεων µε τα παραπάνω. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φανέρωσαν 
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τη δυσλειτουργική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών υπό την πίεση του 

χρονικού προϋπολογισµού, υπέδειξαν τις συνέπειες και πρότειναν µέτρα για την 

καταπολέµηση αυτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούν το χρονικό προϋπολογισµό 

ως παρεµβολή στη συµπεριφορά που οφείλουν να έχουν και θεωρούν ότι αποτελεί το 

αντίπαλο δέος στη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων αποδείξεων. Οι τέσσερις 

βασικές αιτίες για δυσλειτουργίες στη συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών σε 

σχέση µε το χρόνο είναι, κάποια ανούσια μέτρα ελέγχου, η ανεπάρκεια επίβλεψης, η 

υπερβολική εξάρτηση στις παρουσιάσεις και στην αντιπροσώπευση του λειτουργικού 

προσωπικού και οι πιέσεις του χρονικού προϋπολογισµού.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς του ο Chan (1995) βασίσθηκε στη γενικευµένη κρίση 

που υπάρχει, ότι ένας ελεγκτής για να καταλήξει στην τελική του κρίση, αρχίζει µε 

µια αρχική πεποίθηση και την επιβεβαιώνει, την τροποποιεί ή την απορρίπτει, 

αναλόγως τη δύναµη και κατεύθυνση των ελεγκτικών αποδείξεων. Η εν λόγω έρευνα 

εξετάζει καταρχήν την ύπαρξη επιρροής πρόσφατης (µεταγενέστερα του γεγονότος 

αποκτηθείσας) εµπειρίας στη γνώµη ενός ελεγκτή τη στιγµή που εκτιµά µια σειρά 

σύνθετων, όχι σταθερά θετικών ή αρνητικών, αποδείξεων. Κατά δεύτερον, εξετάζει 

την επίδραση που έχει το γνωστικό στυλ ενός ελεγκτή (εξαρτηµένο πεδίο και 

ανεξάρτητο) στη διαδικασία προσαρµογής των πεποιθήσεών τους και τέλος την 

αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. Αποδείχθηκε σηµαντική αλληλεπίδραση 

µεταξύ του γνωστικού στυλ και της επιρροής από τα γεγονότα εµπειριών. Αυτή 

λοιπόν η έρευνα συµπορεύεται µε άλλες που έδειξαν ότι η µεταβολή της γνώµης από 

µεταγενέστερη των αποδείξεων, πρόσφατη εµπειρία, λαµβάνει χώρα όταν εκτιµάται 

µια µικρή σειρά από σύνθετες, όχι σταθερά θετικές ή αρνητικές αποδείξεις.  

 

Μια νέα έρευνα διεξήχθη από τους Loukis and Spinellis (2001). Σκοπός της έρευνας 

αυτής ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής, 

ακόµη και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, 

καθώς σχετίζονται συχνά µε ευαίσθητες και σηµαντικές πληροφορίες και αποτελούν 

ενίοτε µέρος κρίσιµων υποδοµών και κατά πόσο έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή 

στους δηµόσιους οργανισµούς. Αποδείχθηκε ότι οι οργανισµοί στον ελληνικό 

δηµόσιο τοµέα έχουν µόνο ένα βασικό επίπεδο ευαισθητοποίησης σε θέµατα 

ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων. Αυτό που φαίνεται να τους απασχολεί 
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είναι η εµπιστευτικότητα των ψηφιακών δεδοµένων. Τέλος, η έρευνα υπογραμμίζει 

ότι δεν πρέπει να υποτιμάται ο ανθρώπινος παράγοντας και γι αυτό θα πρέπει να 

γίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση με στόχο το υψηλό επιπέδο ασφάλειας 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

Οι Haron (2004) ανέδειξαν το γεγονός ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές βασίζονται στους 

εσωτερικούς ελεγκτές µειώνοντας το κόστος για τον πελάτη και που καταλήγουν στα 

κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Η έρευνα που 

έγινε στα νότια της Μαλαισίας έδειξε ότι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που έκριναν 

οι εξωτερικοί ελεγκτές ότι πρέπει να έχουν ο εσωτερικούς ελεγκτές προκειµένου να 

βασισθούν σε αυτούς κατά τον έλεγχό τους, είναι η τεχνική ανταγωνιστικότητα και η 

λειτουργικότητα. 

 

Μία ακόµη έρευνα διεξήχθη από τους Bierstaker and Thibodeau (2006) για το αν η 

χρήση ερωτηµατολογίου ή αφηγηµατικής καταγραφής γεγονότων µπορεί να 

επηρεάσει την επίδοση ενός ελεγκτή στην αναγνώριση αδυναµιών σχεδιασµού του 

εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελεγκτές που 

συµπλήρωναν ερωτηµατολόγια για την εύρεση αδυναµιών στη διαδικασία του 

εσωτερικού ελέγχου, αναγνώριζαν ορθά, περισσότερες αδυναµίες από εκείνους που 

χρησιµοποιούσαν τη µορφή αφηγηµατικής καταγραφής των γεγονότων. Μάλιστα 

ειδικά στην περίπτωση που ο ελεγκτής είχε µεγάλη εµπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, 

αυτό αποδεικνυόταν ακόµη πιο χρήσιµο και αποτελεσµατικό..  

Μία ακόµη µελέτη έγινε από τους Dessalegn and Aderajew (2007) που στόχος της 

ήταν η αναγνώριση παραγόντων που έχουν αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, όπως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, η 

υποστήριξη της ∆ιοίκησης, η οργανωσιακή δοµή, η συµπεριφορά των ελεγχόµενων 

και η αλληλεπίδραση αυτών. Κατέληξαν λοιπόν, ότι η αποτελεσµατικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και την υποστήριξη της ∆ιοίκησης, ενώ η οργανωσιακή δοµή και η 

συµπεριφορά των ελεγχόµενων δεν ασκεί σε αυτήν µεγάλη επίδραση. 

Οι Koutoupis and Tsamiς (2008) προσπάθησαν να αναλύσουν την κατάσταση των 

ελληνικών τραπεζών όσον αφορά την εφαρµογή της “risk-based” προσέγγισης. Η 
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σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στις ελληνικές Τράπεζες επιβάλλεται από 

τον Ελληνικό Νόµο για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Εταιρίες, από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από διεθνείς κανονισµούς, όπως από τις απαιτήσεις 

της Επιτροπής Βασιλείας για την επίβλεψη των τραπεζικών συστηµάτων και τα 

πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα ελληνικά τραπεζικά πιστωτικά 

ιδρύµατα όμως αγνοούσαν τους περισσότερους κανονισμούς, πέρα από κάποιες 

ελάχιστες απαιτήσεις που όριζε η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι περισσότερες ελληνικές 

τράπεζες, κατόπιν συστάσεων προσπαθούν να εφαρµόζουν τη “risk-based” 

προσέγγιση και έτσι, εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση τριών µεγάλων ελληνικών 

τραπεζών απέναντι στις απαιτήσεις της Βασιλείας, της Επιχείρησης ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων και των προτύπων επαγγελµατικής κατάρτισης των εσωτερικών ελεγκτών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο η Επιτροπή Βασιλείας, όσο και τα 

πρότυπα επαγγελµατικής κατάρτισης απαιτούν την υιοθέτηση της “risk-based” 

προσέγγισης από τους εσωτερικούς ελεγκτές, κάτι που στην πράξη δεν έχει 

επιτευχθεί πλήρως και παρόλο που η Τράπεζα της Ελλάδος δεν το απαιτεί, ωστόσο 

προκύπτουν ζητήµατα κατά τους ελέγχους που διενεργεί στις ελληνικές τράπεζες από 

τη µη υιοθέτησή της. Οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν µια ενδιάµεση προσέγγιση 

ελέγχου που λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους, χωρίς όµως να τους καταγράφει και 

χωρίς να τους συνδέει µε κάποια σχετική εκτίµηση κινδύνων. Προτάσεις προκύπτουν 

και καταγράφονται.  

 

Μια ακόµη µελέτη έγινε  από τους Joe (2009) ώστε να αναλύσουν ανεξαρτησία της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου µέσα από τη σχέση της µε τη ∆ιοίκηση και την 

Ελεγκτική Επιτροπή. Τα αποτέλεσματα παρουσίασαν την προβληματική σχέση 

∆ιοίκησης και Εσωτερικού ελέγχου, όπως αποτυπώνεται από: τη χρησιµοποίηση της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ως βήµατος για ανέλιξη σε άλλες θέσεις, τη 

έγκριση του προϋπολογισµού του εσωτερικού ελέγχου και την τροφοδότηση του 

σχεδιασµού του εσωτερικού ελέγχου από τον CEO και η θεώρηση του εσωτερικού 

ελεγκτή ως «συνεργάτς», ειδικά όταν συνδυάζεται µε άλλες έµµεσες απειλές. Ως 

προς τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε την Ελεγκτική Επιτροπή, αναγνωρίσθηκαν 

σηµαντικοί κίνδυνοι, όπως η δυσλειτουργική υποβολή ελεγκτικών εκθέσεων από τα 

ανώτερα ελεγκτικά στελέχη προς την Ελεγκτική Επιτροπή, η µη πλήρης ανάθεση 

στην Ελεγκτική Επιτροπή των προσλήψεων, απολύσεων και εκτιµήσεων-κρίσεων 
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των επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Τέλος παρατηρήθηκε ότι όλες 

οι Ελεγκτικές Επιτροπές  δεν είχαν µέλη ή μέλος που να έχει εκπαιδευθεί στη 

Λογιστική.  

Μια ακόµη έρευνα που έγινε από τους Palfi and Muresan (2009). µελέτησε τη 

σηµασία του καλά οργανωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας της δραστηριότητας ενός πιστωτικού ιδρύµατος και της σταθερότητας 

του τραπεζικού συστήµατος σαν σύνολο. Για τη διεξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων έγινε συγκριτική ανάλυση της γνώµης της Επιτροπής Βασιλείας 

πάνω στα ελαττώµατα των εσωτερικών ελέγχων και της εν λόγω µελέτης, που 

διεξήχθη σε ένα δείγµα πιστωτικών ιδρυµάτων της Ρουµανίας. Η έρευνα κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι για τη διασφάλιση ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατική σχέση και συνεχής συνεργασία, 

βασισµένη σε περιοδικές συνεδριάσεις, ανάµεσα σε όλες τις δοµές µε 

δραστηριότητες ελέγχου, όπως είναι η εποπτική αρχή και οι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί ελεγκτές και να έχει προηγηθεί πολύ καλή οργάνωσή του. 

Μία εκτενέστερη ανάλυση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος πραγματώθηκε 

από τον Chatzoglou (2010). Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας τους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες και μελετώντας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών 

των ελληνικών Τραπεζών, οι ερευνητές μελέτησαν την επιρροή διάφορων 

χρηματοοικονομικών και πολιτικών παραγόντων στην αποδοτικότητα και 

κερδοφορία των ελληνικών Τραπεζών. Τα αποτελέσματα της έρευνας τόνισαν πως το 

ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έχει αλλάξει ριζικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

εξαιτίας των συγχωνεύσεων, της τεχνολογικής προόδου και της σοβαρής 

απορρύθμισης και νομοθετικής μεταρρύθμισης. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υπογράμμισαν πως όσο μεγαλύτερη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, τόσο 

πιο εύκολη είναι η επέκτασή της, η οποία ωστόσο προϋποθέτει εσωτερική οργάνωση, 

συντονισμό, συνεργασία και εσωτερικό έλεγχο. 

Οι Tsalavoutas and Εvans (2010) μελέτησαν την συνεργασία των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών των τραπεζών ως μέσο μείωσης των φαινομένων της 

τραπεζικής απάτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η έλλειψη 

αποτελεσματικού εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, οδηγεί σε παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποβαίνουν εις βάρος των Τραπεζών.  
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Το πλαίσιο καταπολέμησης της οικονομικής απάτης και το ξέπλυμα χρήματος 

μελετήθηκε από τον Mugarura (2011). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

Παγκόσμια Τράπεζα έχει εντείνει τις προσπάθειές της σε διάφορους τομείς που 

υποστηρίζουν ένα ισχυρό περιβάλλον αγοράς. Σε αυτά τα πλαίσια, μέσα για την 

μείωση των φαινομένων της τραπεζικής απάτης προτείνονται από την μία πλευρά η 

προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, ενώ από την άλλη πλευρά η 

ενίσχυση των αρχών  του εσωτερικού ελέγχου ώστε να ισχυροποιηθεί η δομή των 

αγορών και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κρούσματα τραπεζικής απάτης.  

Η Okoli (2012) μελέτησε η λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε 

ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Νιγηρίας, καθώς και το βαθμό στον 

οποίο ο έλεγχος μπορεί να συμβάλει στη συνολική τους απόδοση. Διαπίστωσε ότι 

υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα 

προσόντα για τη στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και ως εκ τούτου 

προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης περισσότερων επαγγελματιών ελεγκτών. Επίσης, 

συμπέρανε ότι η ανίχνευση της απάτης και των λαθών δεν συμβάλλουν στην αύξηση 

της απόδοσης των οργανισμών. Επομένως ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην πρόληψη.  

Κατά τον Rakesh (2013), ο οποίος μελέτησε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στον 

τραπεζικό τομέα της Ινδίας, αναφέρει ότι έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο 

τραπεζικό σύστημα λόγω των απαιτήσεων που έχει επιφέρει η Βασιλεία ΙΙΙ. Σύμφωνα 

με το συγγραφέα, η προσαρμογή στις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ απαιτεί μια νέα 

προσέγγιση της τραπεζικής. Για το λόγο αυτό, η Reserve Bank of India έχει ήδη 

διασφαλίσει την εφαρμογή των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ, σχετικά με τους 

τραπεζικούς κανονισμούς και βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης των μέσων για 

την προληπτική εποπτεία, την προσαρμογή του συστήματος υποβολής εκθέσεων, 

καθώς και τον καθορισμό των μοντέλων εσωτερικής αξιολόγησης των τραπεζών. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα, στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

να γίνει η λειτουργία με τη μεγαλύτερη επιρροή στις τραπεζικές δραστηριότητες. 

Επίσης, επισημαίνει ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των τραπεζών για την 

εφαρμογή των απαιτήσεων που προέκυψαν από τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και 

το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το 

τεράστιο έργο. Ο ρόλος και η σημασία του εσωτερικού ελέγχου θα αναγνωρίζονται 
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βάσει της προστιθέμενης αξίας στη λειτουργία της τράπεζας όπου με τον καιρό θα 

ενδυναμώνεται.  

Η Kristo (2013) αναφέρει ότι η συνεχίζόμενη παγκόσμια κρίση και η σημασία της 

σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιστά τον ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου ιδιαιτέρως σημαντικό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου σε διοικητικά στελέχη τραπεζών και αφορούσαν ερωτήσεις 

αξιολόγησης της διαδικασίας διεξαγωγής του ελέγχου, καθώς και της φύσης των 

ελεγκτικών εργασιών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι απαραίτητος και αυξημένης προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό. Ως 

αδύναμα σημεία του ελέγχου θεωρούνται τόσο η έλλειψη τεχνογνωσίας από την 

πλευρά των ελεγκτών, όσο και η έλλειψη ποιότητας των εκθέσεων ελέγχου. Η 

έλλειψη ποιότητας οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει συνέπεια διαδικασιών αλλά 

και στο γεγονός ότι πολλές φορές δε λαμβάνεται υπόψη ούτε η γνώμη των ελεγκτών. 

Παράλληλα, θεωρούν ότι η απάτη δεν είναι πάντα προτεραιότητα του ελέγχου, καθώς 

ένα ποσοστό της τάξης του 32% θεωρεί ότι μόνο «μερικές φορές» ή «ποτέ» η 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου βοηθάει στην πρόληψη ή στον εντοπισμό της 

απάτης. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος, θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη της τεχνογνωσίας που 

σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο, συμμόρφωση βάσει διεθνών προτύπων, καθώς 

και συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη Βασιλεία 

ΙΙ. 

Οι Ayagre (2014) προσπάθησαν να κατανοήσουν το βαθμό της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στις δραστηριότητες 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών και επισήμανα τον σημαντικό 

ρόλο των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών στο αποτελεσματικό έργο του 

εσωτερικού ελέγχου. Καίριο σημείο αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και η υλοποίηση 

του ελέγχου, ο οποίος συμβάλλει θετικά στη διόρθωση των διαφόρων προβλημάτων 

που προκύπτουν βοηθώντας τον οργανισμό να συνεχίσει τη λειτουργία του.  

Σε άρθρα του ο Koleva (2015), μελέτησε τα χαρακτηριστικά και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα των Σκοπίων. 

Από τα ευρήματα της έρευνας, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος 
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στον τραπεζικό τομέα δεν έχει σαφή θέση όσον αφορά τις επιπτώσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν διαθέτουν 

αρκετό χρόνο και τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις 

λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου και να μπορέσουν να τις κατανοήσουν πλήρως. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο έλεγχος της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος 

θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό ρόλο την πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων στους 

διάφορους τομείς της λειτουργίας των τραπεζών και να παρέχει στη διοίκηση 

πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής μιας πιο αποτελεσματικής 

διαχείρισης των πιθανών κινδύνων. Το συστατικό της επιτυχίας είναι η διαμόρφωση 

ενός κατάλληλου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω του οποίου θα υπάρχει 

αποτελεσματική μείωση των κινδύνων.  

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία που έχουν τα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα στη σύγχρονη οικονομία. Οι τράπεζες αποτελούν σύνθετα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να επιβιώσουν σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές 

απατών. Ο Vousinas (2015), εξετάζοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 

καταπολέμηση τραπεζικών απατών, τονίζει ότι οι τραπεζικές απάτες μπορούν να 

δημιουργηθούν από διάφορες αιτίες όπως, η μεταφορά στοιχείων από το προσωπικό 

της τράπεζας σε τρίτους, το οποίο συνεπάγεται ότι το προσωπικό των τραπεζών δεν 

ακολουθεί τους νόμους και τους κανόνες που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. Οι 

τραπεζικές απάτες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

οδηγούν στην απώλεια εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων αλλά και στην οικονομία 

γενικότερα. Έτσι η σωστή λειτουργία των τραπεζών είναι αλληλένδετη με τον 

εσωτερικό έλεγχο και τον σημαντικό ρόλο που κατέχει. Ο εσωτερικός έλεγχος στις 

τράπεζες, αξιολογεί τους κινδύνους που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να προλαβαίνει 

τυχόν ζημιές. Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιεί δικλείδες και 

τεχνικές καταπολέμησης των τραπεζικών απατών έτσι ώστε, να μην θίγεται η φήμη 

των τραπεζών και να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της.  

Ο Law Babatunde Akeem (2015) ασχολήθηκε με την επίδραση που έχει ο έλεγχος 

στην καταπολέμηση της απάτης και άλλων οικονομικών ατασθαλιών. Ειδικότερα, με 

τον προσδιορισμό των αιτιών που προκαλούν την οικονομική απάτη, την μέτρηση 

των επιπτώσεών της αλλά και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέσων που θα 

συμβάλλουν στον αποτελεσματικό έλεγχο της. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
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ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ικανότητα στον εντοπισμό της οικονομικής απάτης σε σύγκριση με τους 

οργανισμούς που δεν διαθέτουν. Όπως προκύπτει, ο Εσωτερικός έλεγχος είναι ένα 

εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ανίχνευση της απάτης και ιδίως όταν υπάρχει 

υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων είτε από τους υπαλλήλους της τράπεζας είτε από 

τρίτους. Θα πρέπει να τεθεί άρα σε ισχύ ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

καθώς επίσης και να υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα όσον αφορά την ικανοποίηση των 

εργαζόμενων.  

Συμπερασματικά, οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου έχουν επικεντρωθεί 

στην εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις τραπεζικές εργασίες. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να δρουν εκτός του παραδοσιακού πλαισίου της διαδικασίας 

ελέγχου που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό των σφαλμάτων. Καθώς και να 

συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, οι διοικήσεις των τραπεζών 

δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στο έργο του ελεγκτή διατηρώντας καθ’ αυτό τον τρόπο 

την ανεξαρτησία του.  

  



18 
 

Κεφάλαιο 3 

Εσωτερικός Έλεγχος 
 

3.1 Εισαγωγή  

Η ελεγκτική έχει ως μοναδικό αντικέιμενο την πιστοποίηση των οικονομικών 

ενεργειών και την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης τους με τις 

προκαθορισμένες αρχές και πολιτικές. Ασχολείται με τη διαπίστωση της ορθής ή μη 

πααρουσίασης της οικονομικής θέσης της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Επίσης, η ελεγκτική έχει ως αντικείμενο την πιστοποίηση της ακρίβειας και της 

ειλικρίνειας των οικονομικών καταστάσεων, όπως του Ισολογισμού, των 

αποτελεσμάτων χρήσης και της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομικής μονάδας 

(Παπαστάθης, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής 

ελεγκτικής είναι κατά κύριο λόγο ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν την εικόνα μιας 

οικονομικής μονάδας. Πιο απλά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επαληθεύεται ο 

απολογισμός (αναφορά) των υπευθύνων να δώσουν λογαριασμό (to account for) 

στους έχοντες έννομο συμφέρον γι’ αυτό. Στα πλαίσια αυτά ελέγχεται, αναγκαστικά, 

το (λογιστικό) σύστημα, βάσει του οποίου γίνεται η αρχική λειτουργίας της και η 

επάρκεια εμπλεκόμενων και παραπλήσιων του λογιστικού συστήματος συστημάτων 

(Cai, 1997).  

 

 

3.2. Ιστορική αναδρομή Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ερευνητικό 

πεδίο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών τα τελευταία 

χρόνια. Η σημαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το μεγάλο όγκο της σχετικής 

διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση αναζήτησης ενός 
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αξιόπιστου εννοιολογικού πλαισίου οδήγησε τους μελετητές στην υιοθέτηση ενός 

ικανού αριθμού εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ενδεικτικό της σημασίας του για την 

επιβίωση και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων αποτελεί το πλήθος των ορισμών 

που του έχουν αποδοθεί από ερευνητές και μελετητές, παγκοσμίως (Spekle et al., 

2007). 

Τα πρώτα χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρούνταν ως μια διαδικασία που 

πρόσφερε έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασμούς (Spekle et al., 2007). Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ορίζονταν ως μια διαδικασία 

επίβλεψης, ως ο «αστυνομικός της Διοίκησης» (Morgan, 1979), ο οποίος δεν 

διαδραματίζει ρόλο στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Αυτή ήταν μια 

εμβρυακή μορφή του εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι αποτέλεσμα – προϊόν της 

σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (Cai, 1997). Σημαντικές αλλαγές 

προωθήθηκαν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, με αποτέλεσμα μετά το 1940, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) να εισέρχεται στη χρυσή του περίοδο. Εκείνη την 

περίοδο (1941) ιδρύεται το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που ήταν 

και ο προπομπός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Dittenhofer, 

2001). 

Τριάντα χρόνια αργότερα, η ASOBAC (Committee on Basic Auditing Concepts, 

1973), όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής 

αξιολόγησης των στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ 

καθιερωμένων κριτηρίων με τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης». 

Την ίδια περίπου περίοδο, μία εξίσου σημαντική Επιτροπή, η APC (Auditing 

Practices Committee, 1980), τονίζοντας τη σημασία της νομοθεσίας, όρισε τον 

εσωτερικό έλεγχο ως «μια ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση από έναν 

διορισμένο, από την επιχείρηση, ελεγκτή για τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα 

με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς». 

Σε συμφωνία ήταν και ο ορισμός από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA, 

1991, Taylor and Glezen, 1991, Konrath, 1996), σύμφωνα με τον οποίο, ο εσωτερικός 

έλεγχος (internal audit) ήταν «η ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί μέσα στον 
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οργανισμό για να εξετάσει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική 

υπηρεσία σε αυτόν». 

Λίγο αργότερα, βασισμένο στα μοντέλα COSO και CADBURY, το ίδρυμα Ορκωτών 

Λογιστών του Καναδά (CΙCΑ) διεύρυνε το εννοιολογικό πλαίσιο του ελέγχου 

(COCO) παρέχοντας έναν ευρύτερο ορισμό και μια σειρά κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του (Canadian Institute of Chartered 

Accountants, 1995). Με αυτό τον τρόπο δόθηκε μια πολύ ευρύτερη προσέγγιση στον 

έλεγχο, η οποία συνέδεε τον εσωτερικό έλεγχο, τον κίνδυνο και την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων (Hunton et al., 2004). Πάντως αποτελεί αναντίρρητο γεγονός, 

ότι και οι τρεις Οργανισμοί επέκτειναν σαφώς το εννοιολογικό πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου πέρα από τον οικονομικό έλεγχο. 

Γενικά, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το σύγχρονο Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης 

(Yan Jin’e, 1997). Σε αυτά τα πλαίσια, τον Ιούνιο του 1999, το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα που ήταν 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού» 

(ΙΙΑ, 1999). Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση του νέου ορισμού ήταν η για πρώτη φορά 

παραδοχή δημιουργίας «προστιθέμενης αξίας» (add value) για την οικονομική 

μονάδα από την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου (Krogstad et al., 1999, Bou-Raad, 

2000, Nagy and Cenker, 2002, Mihret and Yismaw, 2007).  

Η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με τη στρατηγική της οικονομικής μονάδας 

τονίστηκε από την Παπαδάτου (2001), η οποία όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «το 

σύνολο των διαδικασιών, των κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων που 

διασφαλίζουν την προστασία της περιουσίας της οικονομικής μονάδας και την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής της». 

Ένα χρόνο αργότερα, ο Βαρβατσουλάκης (2002), στα πλαίσια εκπόνησης της 

διδακτορικής του διατριβής, τόνισε εντονότερα τη σημασία της Διοίκησης, ορίζοντας 

τον εσωτερικό έλεγχο ως «όλες τις μεθόδους με τις οποίες η Διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας εκχωρεί αρμοδιότητες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των κύκλων δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας». 
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Ένας ευρύτερος ορισμός, ο οποίος υπογράμμιζε τόσο το συμβουλευτικό όσο και τον 

προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποδόθηκε από τον Παπαστάθη (2014). 

Υπό το πρίσμα του εν λόγω ορισμού, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) 

θεωρήθηκε ως «η υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου 

διαπιστώνονται αδυναμίες». 

Ακολουθώντας την ίδια λογική, στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008 ) όρισε τον εσωτερικό 

έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και 

επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών)». 

Από όλες τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις καθίσταται σαφές, ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της 

ορθότητας των καταστάσεων (Ταχυνάκης και Ζαφειράκου, 2007), αλλά  

διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην αξιοπιστία των εκθέσεων - αναφορών των 

οικονομικών επιτελείων (Zakaria et al., 2006) και παρέχει μοναδική υπηρεσία 

αποτελώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομική μονάδα προς την επίτευξη των 

δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητά της (Goodwin, 2004). Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα υγιές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στην 

οικονομική μονάδα τη διασφάλιση, ότι δεν θα εμποδιστεί στην επίτευξη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων (Savcuk, 2007) και γενικότερα, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι η αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου 

«management», είναι ο σύμβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008). 

  

3.3. Ορισμός εσωτερικού ελέγχου  

Σύμφωνα και με τον επίσημο ορισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ι.Ι.Α), ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική 

διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική 

αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή εξάλειψη 



22 
 

αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την επίτευξη των 

στρατηγικών της στόχων.   Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους σκοπούς του, 

υιοθετώντας μία συτηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων και των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2014).  

Με τον όρο «σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε»:  

 Κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών 

της εταιρείας.  

 Κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού.  

 Την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, μέτρων και ελέγχων ώστε:  

 Να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών και άλλων ανωμαλιών κατά την εκτέλεση 

των συναλλαγών.  

 Να αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης. 

 Να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

(π.χ. αποθέματα, χρεόγραφα). 

  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ελλάδα  

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται δειλά-δειλά, κατά τη 

διάρκεια των δεκατειών του 1970 και του 1980, με την εμφάνιση των πολυεθνικών 

εταιρειών στη χώρα μας. Το 1985 με την απόφαση 1457/07.06.85. του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, ιδρύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε) , όπου 

σήμερα είναι και ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα από το Διεθνές 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α και μέλος αυτού, καθώς και της 

Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου.Απαρτίζεται από 

επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως μέλη πτυχιούχους, κυρίως οικονομικών 

σχολών που ασκούν το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή. Σήμερα αριθμεί περίπου 

400 ενεργά μέλη. Πολιτική του Ε.Ι.Ε.Ε είναι να στηρίζει ουσιαστικά τα μέλη του 

παρέχοντας κάθε τεχνική βοήθεια και πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη του 

επαγγέλματος καθώς και την συνεχή τους επιμόρφωσης (Παπαστάθης, 2014).  
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3.4. Διακρίσεις στην Ελεγκτική 

  

Βασικά, το αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής 

είναι κατά κύριο λόγο ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν την εικόνα και το αποτέλεσμα μιας 

οικονομικής μονάδας. Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου, αλλά και εκτός ενός 

ολοκληρωμένου τέτοιου ελέγχου, μπορούν να ελεγχθούν, και θα πρέπει, σε 

ενδεδειγμένες περιπτώσεις, επιμέρους λειτουργίες και συστήματα, καθώς και η 

γενικότερη οργάνωση και διοικητική διάρθρωση της μονάδας, η επάρκεια ολόκληρου 

του διοικητικού πληροφοριακού συστήματος (MIS), κ.λπ. Οι έλεγχοι δεν είναι για 

όλες τις εταιρίες. Διακρίνονται ανάλογα με το εύρος, την περιοδικότητα, το σκοπό 

και την ιδιότητα του ελεγκτή (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013). Έτσι, η Ελεγκτική ως 

λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση (ιδιωτική και κρατική) μιας κοινωνίας 

διακρίνεται βασικά σε: 

1.Εξωτερική, ανεξάρτητη Ελεγκτική  

2.Εσωτερική Ελεγκτική  

3.Κρατική Ελεγκτική (Cai, 1997) 

 

1.Εξωτερική, ανεξάρτητη ελεγκτική  

Ο εξωτερικός ανεξάρτητος έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται από επαγγελματίες 

και ειδικά εκπαιδευόμενους γι΄ αυτό λογιστές/ ελεγκτές. Δεν έχουν καμία σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, υπαλληλική ιδιότητα με την οικονομική μονάδα, οι οποίοι 

καλούνται να την ελέγξουν μετά από πρόσκληση των μετόχων της.  

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείτε επί του λογιστικού, κυρίως, συστήματος μιας 

μονάδας αλλά και επί των άλλων επί μέρους οργανωτικών συστημάτων, τα οποία 

μπορούν εμμέσως να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

συστήματος, με την χρήση ελεγκτικών standards αλλά και άλλων μεθόδων, τις οποίες 

θα κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίες ο ελεγκτής. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του 

ανεξάρτητου, εξωτερικού ελέγχου είναι ότι τούτος έχει κύριο σκοπό να στηρίξει την 

εκ μέρους του ελεγκτή διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ορθή ή μη 
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παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της ελεγχόμενης μονάδα στις 

ελεγχόμενες απ’ αυτόν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και δεύτερον, ότι ο 

ανεξάρτητος, εξωτερικός ελεγκτής ουσιαστικά φέρει ευθύνη προς τους εκτός της 

ελεγχόμενης μονάδα ενδιαφερόμενους για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 

αποτελεσματικότητα τούτης, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων, βεβαίως, σε 

αυτούς τους εκτός του λειτουργικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος της μονάδας 

τρίτους. ( Cai,1997) 

2.Εσωτερική Ελεγκτική 

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να οριστεί ως μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη, 

υποτίθεται, μεν, αλλά εσωτερική της μονάδας, δε, λειτουργία, η οποία είναι 

επιφορτισμένη με το συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστημάτων 

οργάνωσης και λειτουργείας της μονάδας (συμπεριλαμβανομένου και του λογιστικού 

συστήματος, βεβαίως) και η οποία λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο MIS 

(Management Information System) της μονάδας.Οργανώνεται από τον ίδιο τον φορέα 

και διενεργείται από ειδικά εκαπιδευμένα στελέχη, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, ο 

οποίοι είναι υπάλληλοι της επιχείρησης ( Παπαστάθης, 2014).  

3. Κρατική Ελεγκτική   

Σ ΄ αυτήν περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που εξασκούν και διενεργούν διάφοροι 

κρατικοί και ημικρατικοί φορείς. Οι σημαντικότεροι έλεγχοι αυτού του είδους είναι ο 

φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την εφορία και αφορά στην αναζήτηση ή 

επαλήθευση του φορολογητέου εισοδήματος των υποκείμενων σε φορολογία 

φυσικών και νομικών προσώπων, ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που 

αφορά σε νομισματικά και πιστωτικά θέματα και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο του κράτους που αφορά στους λογαριασμούς στο δημόσιο τομέα, στον 

ειδικό λογαριασμό εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων και στις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται με ενίσχυση από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και 

στους δήμους και κοινότητες.  
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3.5. Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας αναφέρει τα αποτελέσματα των 

εργασιών της και του ελεγκτικού της έργου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελεί 

το εποπτικό όργανο του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι 

πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. (Kαζατζής, 2006) 

Σύμφωνα με τους Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013) ο βασικότερός της στόχος είναι η 

διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστημα τι οποίο 

αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, 

μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή 

των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων, στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την μακροβιότητά της.  

 

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών, σκοπός τιυ Κώδικα Δεοντολογίας, 

είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής και να καθιστάται αναγκάιος για το 

επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκτείνεται πέρα από 

τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη 

συστατικά στοιχεία δηλαδή τις αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την 

πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που 

περιγράφουν τις νόρμες συμπεριφοράς που αναμένονται να ακολουθούν οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα 

υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές και κανόνες: ( Παπαστάθης, 2014) 

•Ακεραιότητα. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έιναι το άτομο που διαθέτει 

ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και επάρκεια γνώσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Να είναι αφοσιωμένος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στην 

διεκπεραίωση των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί..  
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•Αντικειμενικότητα. Οι Εσωτερικού Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των 

σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους 

συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά τα σχηματισμό των κρίσεών του.  

• Εμπιστευτικότητα. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο 

πως χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποκτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Δεν χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή με 

οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στα 

συμφέροντα της εταιρίας του.  

 • Επάρκεια. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού 

Ελέγχου ( Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013), ( Παπαστάθης, 2014).  

 

3.6. Πρότυπα Εσωτερικού Έλεγχου  

 

Ο σκοπός των Προτύπων είναι: 

1.Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 

πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου.  

2.Να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέως φάσματος 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου.   

3. Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

4.Να προωθήσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες 

(Παπαστάθης, 2014).  

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη:  
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1. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards –Σειρά 1000),  τα 

οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που 

ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο.  

2. Πρότυπα Απόδοση (Performance Standards –Σειρά 2000),  τα οποία περιγράφουν 

τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάση 

των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.  

3. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards ), τα οποία εξειδικεύουν τις δυο 

πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. 

Έλεγχος συμμόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κλπ.) (Καζατζής, 2006).  

 

3.7. Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (internal Audit) είναι η διαρκής 

επιδίωξη για μία μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής αξίας μιας επιχείρησης και η 

προάσπιση, γενικότερα του εταρικού συμφέροντος. Η παροχή εξειδικευμένου και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη Διοίκηση, για την εφαρμογή επιλεγμένων 

στρατηγικών, μέσω της αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και των 

δραστηριοτήτων. Επίσης η βοήθεια προς τα στελέχη για μία αποτελεσματικότερη 

άσκηση των καθηκόντων τους μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων ( Παπαστάθης, 

2014). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και 

αξιολογεί: 

• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω συστηματικής παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική 

αξιολόγηση και αποτίμηση των κινδύνων και τη διαχείρισή τους από τη Διοίκηση, 

δημιουργώντας αξία στην επιχείρηση. 

•Την διαβεβαίωση ύπαρξης συστήματος οργάνωση και διαδικασιών, το βαθμό 

επάρκειας των συστημάτων αυτών, δηλαδή των Controls, και αν είναι κατάλληλα και 

επαρκή για τη διασφάλιση των συμφερόντων του φορέα.  
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•Την περιοδική επιβεβαίωση και κατά αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση λειτουργίας 

των επιμέρους δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα  και τη σύγκριση των 

αρχικών στόχων των δραστηριοτήτων με το αποτέλεσμα.  

•Τη μέτρηση απόδοσης  του management σε όλα τα επίπεδα, μέσω αξιολόγησης των 

λειτουργικών συστημάτων-διαδικασιών, καθώς και το βαθμό συμμόρφωσης των 

υπηρεσιών- εργαζομένων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης, και τη 

διαβεβαίωση ότι κάθε εντολή στο χώρο της ευθύνης των στελεχών, εκπληρώνεται 

στο ακέραιο. 

•Τη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών. Πρόκειται γι ατο Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο αφορά την λήψη μέτρων προστασίας κρίσιμων 

δεδομένων και πληροφοριών, ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και το μέλλον της 

εταιρίας.  

•Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου, 

καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισή του.  

•Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών, αξιολογήσεων και 

αξιοποιήσεων των στελεχών. Την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, νομοθεσίας και διαδιακσιών, καθώς και την απονομή ευθυνών και 

επιβραβεύσεων προς τους εργαζομένους.  

•Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αναλύσεων και εντοπισμός των 

σημείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση επιφέροντας άμεσα θετικά 

αποτελέσματα.  

•Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά η 

διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτύπων 

αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.   

•Την απόδοση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό τους, την 

αξιοποιήση των παραγωγικών μέσων και πόρων, καθώς και τον έλεγχο του κόστους 

λειτουργίας και συντήρησης αυτών. 

•Το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων που απορρέουν από τα πορίσματα του 

Εσωτερικού Ελέγχου, και τη σύγκριση του αρχικού προυπολογισθέντος κόστους 

υλοποίησης των αποφάσεων με το πραγματικό κόστος.  
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•Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα στελέχη 

όλων των βαθμίδων.  

•Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, τους 

κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους.  

•Το συνολικό και επιμέρους των τμημάτων κόστος και τη σύγκριση αυτού με το 

προϋπολογισθέν, ως επίσης και με τη σχέση κόστους, οφέλους.  

•Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ατασθαλιών, 

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων, προσπορισμό οικονομικών 

οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων.  

•Η διαπίστωση, το κατά πόσο οι υπηρεσίες- τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της 

αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν οι υπηρεσίες είναι 

κατάλληλα στελεχωμένες και αν αξιοποιείται κατά τον πλέον άριστο τρόπο το 

ανθρώπινο δυναμικό.  

•Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων και βιβλίων.  

• Την διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου δηλαδή το κατά 

πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα 

καθορισμένα standards που έχουν θεσπισθεί.  

•Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων από 

κλοπές, κακή χρήση και κακόβουλες ενέργειες.  

•Το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους, όπως την τήρηση των κανόνων των 

παρεχόμενων εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις των συναλλαγών- 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων.  

•Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα τους, τη συντήρηση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού, την τήρηση των προγραμμάτων παραγωγής, την 

ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και τη σωστή διάθεση των 

προιόντων. 



30 
 

•Την παροχή της θεμελιώδους διασφάλισης επί των συναλλαγών, ότι δηλαδή κανένα 

άτομο ή υπηρεσία δεν πρέπει να χειρίζεται όλες τις πλευρές μιας συναλλαγής από την 

αρχή μέχρι το τέλος.  

•Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχομένων με τον 

Εσωτερικό Έλεγχο.  

•Τη τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των διαθεσίμων, τις 

αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των υποχρεώσεων αυτών, 

καθώς και την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις 

δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.  

•Το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και τη δυναμική του 

περιβάλλον και τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να γίνει περισσότερο 

ανταγωνιστική.  

•Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα του 

προσωπικού όπως απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγικό 

έργο, τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τα δυο μέρη.  

•Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά – ανταγωνισμό, καθώς και την εικόνα 

που έχει το καταναλωτικό κοινό προς την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Επίσης, 

την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι προς τα έξω.  

•Τέλος, αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει, και να 

αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της 

εργασιακής απόδοσης και να εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη βελτίωση των 

αδυναμιών (Καζατζής, 2006), (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013), (Παπαστάθης, 

2014).  

 

3.8. Είδη εσωτερικού ελέγχου  

 

΄Όπως προαναφέρθηκε, ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ξεφύγει από τον παραδοσιακό 

τρόπο λειτουργίας, δηλαδή τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων και μόνο, 



31 
 

περιορίζοντας έτσι το πεδίο δράσης του. Σήμερα λόγω αλλαγής των συνθηκών της 

αγοράς, της ανάγκης για ουσιαστικότερο έλεγχο και καλύτερη διαχείριση των 

κινδύνων, καθώς και της διαφορετικής αντίληψης του επιχειρείν, ο Εσωτερικός 

Έλεγχος κινείται διεθνώς σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης (Παπαστάθης, 2014).  

Παρά τις δυσκολίες αυτές οι τελευταίες ανακατατάξεις, γενικότερα στην αγορά, 

έδωσαν τη δυνατότητα στον Εσωτερικό Έλεγχο να επανακτήσει το χαμένο έδαφος 

που έχει παραχωρήσει, να δώσει δυναμική και παρουσία και να γίνεται όλο και 

περισσότερο αποδεκτός, αναγκαίος ακόμη και στους ίδιους τους ελεγχόμενους 

(Pichett, 2003).  

Με την αποδοχή ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή έλεγχος επί όλων των λειτουργιών δεν 

περιορίζεται σε συγκεκριμένα αντικείμενα, διακρίνεται δε σε τόσα είδη ελέγχου, όσες 

είναι και οι λειτουργίες, ήτοι σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, 

παραγωγής, τεχνικούς, προμηθειών και πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, ποιοτικού ελέγχου, μηχανογράφησης, διαχείρισης αποθεμάτων, 

παραγωγικών μέσων, έλεγχοι ασφάλειας (security) των εγκαταστάσεων, φυσικού 

περιβάλλοντος, είσπραξης ασφαλίστρων, εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων, τεχνικών έργων, έλεγχος συμπεριφοράς και γενικά 

έλεγχος επί όλων των δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών 

μονάδων (Pichett, 2003).  

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στην πράξη σε κάθε αντικείμενο ελέγχου 

υπεισέρχονται ταυτόχρονα και άλλα είδη ελέγχου, συμπληρώνοντας τον έλεγχο, 

ανάλογα του ελεγχόμενου, του εύρους και τη βαρύτητα που του προσδίδουμε. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο και να θέλουμε να κινηθούμε αυστηρά σε ένα αντικείμενο ελέγχου, 

είναι αδύνατο. Λόγου χάρη, αν ελέγχουμε τα αποθέματα πέραν της απογραφής για 

την συμφωνία αυτών, θα υπεισέλθουμε και σε επίπεδα διαχείρισης αυτών, στο κόστος 

εκπαίδευσης και τη διοίκηση του προσωπικού καθώς στις φύρες εκφρασμένες και σε 

αξία. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί, σύμφωνα με τα όσο αναφέραμε, ότι ουδέποτε 

λειτουργίες μπορούν να αποτελέσουν, στη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 

αυτόνομα τμήματα (Καζατζής, 2006). 

 Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε 

οικονομικούς, διοικητικούς και λειτουργικούς, υπό την ευρεία έννοια και με την 
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προϋπόθεση ότι όλες οι λειτουργίες, εντάσσονται ανάλογα, κάτω από τη ομπρέλα των 

τριών αυτών διακρίσεων και καμία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελεγκτικής 

διερεύνησης. Ή καλό θα είναι, από εδώ και στο εξής για να αρθούν παντελώς οι 

συγχύσεις αυτές, όλες οι εκδοχές του όρου «έλεγχος» να ενσωματωθούν στο γενικό 

όρο, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες που αναφέραμε, αποτρέποντας 

παράλληλα κάθε περιορισμό, στην εκτέλεση των καθηκόντων των εσωτερικών 

ελεγκτών. (Καζατζής, 2006) 

Για καλύτερη κατανόηση της διάκρισης των ελέγχων, ενδεικτικά θα περιγράψουμε με 

σύντομη περιγραφή μερικά είδη:  

α. Έλεγχοι παραγωγής  

Οι έλεγχοι παραγωγής (Productions Audits) στοχεύουν το κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας και αν οι παραγόμενες 

ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα, σε ετήσια 

βάση και ανά περιόδους. Αν γίνεται σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, αν τα τμήματα είναι σωστά και κατάλληλα στελεχωμένα, αν τα στελέχη 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, αν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής από 

υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των 

φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης τα κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου (I.S.O.). Επίσης, αν η συσκευασία των 

προϊόντων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αν καταγράφονται τα έτοιμα 

προιόντα στο βιβλίο παραγωγής και αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης-

παραλαβής των έτοιμων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα, 

αν όλα τα μέσα και οι πόροι συμβάλλουν προς τη σωστή κατέυθυνση του τελικού 

σκοπού (Bencht, Bolton, Roell, 2002)..  

β. Οικονομικοί έλεγχοι  

Οι οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας, της αξιοπιστίας και της ορθής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των 

συναλλαγών, την εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών 

πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο.  Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται με κάθε λεπτομέρεια επί των οικονομικών 
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στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών –συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονομικού 

φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αφού γίνεται αναφορά στους οικονομικούς 

ελέγχους θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως πως οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 

συντάσσουν ισολογισμούς, αντικείμενο που αφορά τον προϊστάμενο του λογιστηρίου 

(Bencht, Bolton, Roell, 2002)..  

γ. Διοικητικοί έλεγχοι 

Οι διοικητικοί έλεγχοι αποσκοπούν στην επιβεβαίωση εφαρμογής στρατηγικής 

σημασίας αποφάσεις. Οι έλεγχοι αυτοί κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης, σε 

αντίθεση με ετους οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους. Έχουν ως ευρύτερους 

αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στ να εξετάζουν και να αξιολογούν, 

βάση αντικειμενικών και επιστημονικών μεθόδων, τη συνολική διοικητική 

αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, καθώς και τις επιμέρους διοικητικές 

λειτουργίες, σύμφωνα με τις τεχνικές και μεθόδους και τους αποδεχτούς κανόνες της 

διοικητικής επιστήμης. Οι διοικητικοί έλεγχοι στοχεύουν στην επισκόπηση της 

οργανωτικής δομής, στην επισήμανση των διοικητικών αδυναμιών, στα αίτια που τις 

προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών. 

Παράλληλα, οι διοικητικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην αξιολόγηση επίτευξης των 

στόχων στρατηγικής σημασίας, καθώς και στην εφαρμογή πολιτικών και αποφάσεων, 

απ’όπου κρίνεται το μέλλον μιας οικονομικής μονάδας. Ενδεικτικά, ως τέτοιους 

ελέγχους στρατηγικής σημασίας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το δείκτη απόδοσης 

των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και της συνολικής απόδοσης του οργανισμού, που 

έχουν να κάνουν με την επίτευξη των ετήσιων στόχων και των κερδών. Επίση, οι 

έλεγχοι αυτοί έχουν να κάνουν με τη σωστή διαχείρηση των διαθέσιμων πόρων και 

μέσων και την απόδοσή τους. 

Επιπλέον, οι διοικητικοί έλεγχοι αποσκοπούν στην επισκόπηση εφαρμογής της 

πολιτικής που αφορά την κουλτούρα και τους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς των 

στελεχών και των εργαζομένων. Αν οι σχέσεις των εργαζομένων με τον φορέα είναι 

σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται άμεσα τα προβλήματα που 

προκύπτουν και δεν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο μερών (Παπαστάθης, 2014).  

δ. Λειτουργικού έλεγχοι   
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Αντικειμενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η 

διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών η αξιολόγηση και εκτίμηση της δομής του 

υπάρχοντος συστήματος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υπαρχόντων 

σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το οργανόγραμμα, εφαρμόζονται οι 

νόμοι, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, οι νόμοι της πολιτείας, ελέγχεται 

εάν οι συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις θεσπισμένες εξουσιοδοτήσεις και αν τα 

επιμέρους τμήματα, καθώς και μεταξύ τους λειτουργιών αρμονικά και αποδοτικά.  

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους 

λειτουργίας των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά κατά την υλοποίησης των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στη 

διαπίστωση κατά πόσο ένα τμήμα λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική 

δομή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές 

παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συμβάλουν 

στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων 

και μεταξύ τμημάτων (Bencht, Bolton, Roell, 2002).  

 

3.9. Εσωτερικός Έλεγχος και Ορκωτός Ελεγκτής  

 

 Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης από τον ορκωτό ελεγκτή 

πριν την έναρξη του ελέγχου αναφέρεται σαφώς στη διεθνή ελεγκτική βιβλιογραφία, 

καθώς και στα ελεγκτικά πρότυπα που έχουν νομοθετηθεί από το 1979 για χρήση από 

τους ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα. Αν και η ευθύνη της εσωτερικής οργάνωσης 

και του ελέγχου της επιχείρησης μέσω αυτής είναι ευθύνη της διοίκησης της μονάδας, 

η ύπαρξη αλλά και το επίπεδο της αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 

ενδιαφέρει σοβαρά τον εξωτερικό ελεγκτή. (Τσακλαγκάνος, 1997). 

Η σημασία της ύπαρξης αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τη σκοπιά 

του εξωτερικού ελεγκτή είναι να διαβεβαιώσει τούτον ότι λάθη και ανωμαλίες, οι 

οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν την αξιοπιστία του λογιστικού, τελικά, 

συστήματος και των παραγόμενων από αυτό στοιχείων, μπορούν να ανακαλυφθούν 
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έγκαιρα. Στην αντίθετη περίπτωση, ο εξωτερικός ελεγκτής θα είναι υποχρεωμένος να 

καταφύγει στην εφαρμογή επιπρόσθετων, κατάλληλων, ελεγκτικών διαδικασιών για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακής λειτουργίας ή της μη ύπαρξης 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιτυχή διεξαγωγή του διενεργούμενου 

ελέγχου. Εκ μέρους του ελεγκτή απαιτείται ικανοποιητική γνώση χαρακτηριστικών 

και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για τη μελέτη και αξιολόγηση τούτου 

(Μπαλή, 1998).  

Σκοπός της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή  

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου πρωταρχικό σκοπό έχει να διαμορφώσει 

γνώμη ο ορκωτός ελεγκτής για το κατά πόσον τούτος μπορεί να στηριχτεί στην 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και της οργάνωσης της μονάδας για τη 

χρησιμοποίηση επιμέρους λειτουργιών και συστημάτων στη διεξαγωγή του ελέγχου. 

Τα συστήματα τα οποία θα μπορέσει ο ορκωτός ελεγκτής, αναλόγως της ποιότητας 

και της αξιολόγησης των προϊόντων τους, να χρησιμοποιήσει είναι βασικά το 

λογιστικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανογραφικού και όπου 

υπάρχει, αυτό των εσωτερικών ελεγκτών. (Τσακλαγκάνος, 1997). 

Ο βαθμός της αξιοπιστίας την οποία μπορεί να έχει για τον ορκωτό ελεγκτή το 

σύστημα εσωτερικού της ελεγχόμενης μονάδας θα επηρεάσει το εύρος και την τελική 

μορφή του ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής ενδιαφέρεται, πρωταρχικά, για το λογιστικό 

εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις παραγόμενες από το λογιστικό 

σύστημα χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά τούτος μπορεί να αξιολογήσει και 

τα άλλα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως αυτά των 

ποιοτικών ελέγχων, προμηθειών, MIS, κλπ., τα οποία μπορούν να έχουν έμμεση 

επίπτωση στην αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος (Καζατζής, 2006).  

Εκτός από τη χρησιμοποίηση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαμόρφωση του ελέγχου (βάθος, εύρος, ειδικές διαδικασίες, τεστ), αναμένεται από 

τον ορκωτό ελεγκτή να εκμεταλλευτεί την μελέτη του εσωτερικού ελέγχου και για 

την ανακάλυψη ατασθαλιών και απάτης σημαντικού βαθμού, χωρίς, αυτή η 

αναζήτηση και ανακάλυψη απάτης να αποτελεί αυτοσκοπό του χρηματοοικονομικού 

ελέγχου (Τσακλαγκάνος, 1997).   
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3.10. Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

 

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) νοείται ένα οργανωμένο 

και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο 

οργανισμός, με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχείων και πολιτικών 

προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντά του. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε 

όλες τις προεκτάσεις . (Τσακλαγκάνος, 1997).  

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που 

μεταφέρει όλα τα μηνύματα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς προς 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που ασκούν διοίκηση. Κατά τον Cook Wincle, το Σ.Ε.Ε. 

είναι κάτι σαν το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, που διακλαδώνεται 

μέσα στην επιχείρηση μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς τη 

διοίκηση. Συνδέεται άμεσα με την οργανωτική δομή και τους γενικούς κανόνες 

λειτουργίας της Επιχείρησης. 

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η πληρότητα, το 

μέγεθος και η έκταση αυτού σε μια επιχείρηση, καθορίζεται από τις δραστηριότητες, 

την  πολυπλοκότητα του αντικείμενου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών την 

εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και μια σειρά άλλων 

παραγόντων. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου Σ.Ε.Ε. παρέχει τα εχέγγυα στις διοικήσεις, 

μέσω δικλείδων ασφαλείας που παρέχει, ως σύστημα, να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην εύρυθμη λειτουργία και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων (Κάντζου 

1995).  

 

3.11. Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

 

Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σχεδιάζεται και λειτουργεί για να παρέχει λογική 

διασφάλιση υλοποίησης των στόχων μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο ενός λογικού 

κόστους λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εφαρμογής και λειτουργίας ενός 

τέτοιου συστήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ωφέλεια που προκύπτει από τη 
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λειτουργία του. Ενδεικτικά, ως αντικειμενικός σκοπός ενός Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου θα μπορούσε να αναφερθεί (Παπαστάθης,2014):  

1. Να αποτελεί πράγματι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των 

επιλεγμένων στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης 

και μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους.  

2. Να λειτουργεί σε πλαίσιο οργανωτικού και επιχειρησιακού πνεύματος και να 

στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και 

αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες και να 

διασφαλίζει την βιωσιμότητα του τμήματος.  

3. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης  και σωστής διαχείρισης των διαθεσίμων 

οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και του ανθρωπίνου 

δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα να 

αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους.  

4. Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς, 

κανόνες οι οποίοι να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος να είναι διαχειρίσιμος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

διασφαλίζοντας τα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

5.Να συμπεριλαμβάνει στη δομή του Εσωτερικό Έλεγχο (internal Audit) για την 

αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων (controls).  

6. Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον άριστο τρόπο, 

μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. Επίσης να ρυθμίζει τις σχέσεις 

μεταξύ των τμημάτων,  και να συμβάλει αποτελεσματικά στο βαθμό συνεργασίας 

μεταξύ των απασχολουμένων.  

7. Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις – εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε 

όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα ιεραρχίας 

σύμφωνα με τις εντολές  που έχουν θεσπιστεί από το φορέα.  

8. Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρήστες για δημιουργική 

εργασία και όχι να θέτει περιορισμούς δημιουργώντας παρενέργειες στην ανάπτυξη 

του φορέα. 
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9. Να διασφαλίζει ότι κάθε είδους αποφάσεις και εξουσιδοτήσεις είναι γνωστές σε 

όλα τα στελέχη, κατανοητές και ότι εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα της 

ιεραρχίας, σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και εντολές που έχουν από τη 

Διοίκηση.  

10. Τέλος να προσβλέπει γενικότερα, ως σύστημα,  στην θέσπιση δικλείδων ελέγχου, 

προκείμενου να συμβάλλει στον συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη όλων των 

λειτουργιών, για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. (Λουκά, 2007). 

 

 

 

 

 

 

3.12. Περιεχόμενο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

 

 Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται ένα σύνολο συστημάτων και 

υποσυστημάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας 

οργανισμός. Ενδεικτικά ως τέτοια συστήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: ( 

Παπαστάθης,2014)  

1. Το οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, όπου αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας καθώς και τη διάκριση των λειτουργιών. Μέσα από ένα σύστημα << 

οργανόγραμμα >>  πρέπει να διαγράφεται μα σαφήνεια και να προσδιορίζεται η 

περιοχή ευθύνης ανά τομέα, τμήμα.  

2. Το σύστημα περιγραφής καθηκόντων και ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικασιών. 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων ανά τμήμα και λειτουργία και ανάπτυξη διαδικασιών που 

να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων.  

3. Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική υλοποίησής του βάσει συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος και τρόπου δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το ποθητό 

αποτέλεσμα.  



39 
 

4. Το μακροχρόνιο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, 

ανά δραστηριότητα, με αναφορά στην επίτευξη των στόχων, καθώς και στην 

αιτιολόγηση των αποκλίσεων.  

5. Πλήρες και ενήμερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται με 

σαφήνεια το αντικείμενο εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του 

οικονομικού φορέα.  

6. Την πολιτική αγορών-προμηθειών υλικών, υπηρεσιών, έργων σε όλες τις 

κατηγορίες και επίπεδα.  

7.  Την πολιτική πωλήσεων και τιμολόγηση πελατών εσωτερικού –εξωτερικού.  

8. Τις διαδικασίες εισπράξεων και πληρωμών. Επίσης, τη διαχείριση των ίδιων και 

ξένων κεφαλαίων.  

9.  Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων.  

10.Τα συστήματα πληροφόρησης. Αξιόπιστο σύστημα M.I.S. με ευρύτητα 

επιχειρησιακού πνεύματος που συμβάλλει στην αναβάθμιση των επιδιωκόμενων 

στόχων.  

11. Τον κανονισμό του κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, υπηρεσιών 

και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων.  

12. Το σύστημα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε 

στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισμό θεμάτων 

εκπροσώπησης της εταιρείας, έναντι τρίτων.  

13. Το σύστημα εκχώρησης εξουσιοδοτήσεων και ορίων εγκρίσεων δαπανών, καθώς 

και το χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας, έναντι τρίτων.  

14. Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, σε ότι αφορά την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που να διασφαλίζουν την 

εύρυθμη λειτουργία.  

15. Το μηχανογραφημένο σύστημα, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση 

για τη διασφάλιση των αρχείων του οργανισμού.  
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16. Τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια στρατηγική επενδύσεων, καθώς και τις 

αναμενόμενες αποδόσεις.  

17. Την πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κινήσεως, καθώς και 

τις αναμενόμενες αποδόσεις.   

18. Τις διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση 

φόρων και δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών.  

19. Την πολιτική πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού. Τη μισθοδοσία, τις 

κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού και 

γενικότερα τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.  

20. Τη διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού και των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς τη λειτουργία και την αποδοτικότητα αυτών.  

21. Την ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου 

προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.  

22. Το συστήμα I.S.O. Τον έλεγχο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

23. Το σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας (E.M.A.S.= Environmental 

Management Auditing Systems), προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες 

συνέπειες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύμφωνα με τις 

περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, I.S.O. 14001, έγκριση τυποποίησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2/4/1996. 

24.  Τις θεσμοθετημένες επιτροπές, όπως και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

(Risk Management Committee) και την Επιτροπή Ελέγχου.  

25.  Τέλος τη λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο των Διεθνών 

Προτύπων, για την επισκόπηση της επάρκειας των λειτουργιών του ιδίου του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2014).  
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3.13. Βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου(Σ.Ε.Ε.)  

 

Η αναφορά που ακολουθεί σε μια σειρά βασικών αρχών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου έχει ως σκοπό να μυήσει τους εσωτερικούς ελεγκτές στη φιλοσοφία και τη 

δομή των λειτουργιών του ίδιου του συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες εκείνες γνώσεις και ικανότητες, για την καλύτερη αξιολόγηση των 

λειτουργιών και των διαδικασιών αυτού. Ως βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε., ενδεικτικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ( Grant Thornton, 2006):  

α. Κατάλληλη στελέχωση  

Η κατάλληλη στελέχωση, αποτελεί την άμεση προτεραιότητα σε μία επιχείρηση. 

Όταν το προσωπικό έχει μία επαγγελματική επάρκεια επιτυγχάνονται και υψηλοί 

στόχοι, γεγονός το οποίο και θα πρέπει να προβλέπεται αό το σύστημα στελέχωσης 

κατά την επιλογή του προσωπικού. Η κατάλληλη στελέχωση από εξειδικευμένο 

στελεχιακό δυναμικό, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, και ιδίως σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης που δεν επιδέχεται πειραματισμούς, για μη κατάλληλη επιλογή 

στελεχιακού δυναμικού, καθώς και πλεονάζοντος προσωπικού. Για την κατάλληλη 

στελέχωση και διαχείριση του προσωπικού το πιο σημαντικό που οφείλει να πράξει 

μια Διοίκηση, και να προβλέπεται στο σύστημα προσωπικού, είναι η εναλλαγή 

θέσεων του προσωπικού κατά περιόδους, ώστε σε καμμία περίπτωση να μην 

επιτρέπει το σύστημα σε έναν υπάλληλο ή διευθυντικό στέλεχος που χειρίζεται ή που 

διεξάγει μια εξειδικευμένη εργασία, να θεωρείται αναντικατάστατος και να εξαρτάται 

η πορεία και το μέλλον της επιχείρησης από ένα και μοναδικό άτομο.  

β. Αποκέντρωση της διοίκησης   

Το σύστημα αποκεντρωμένης διοίκησης συνηγορεί στην μεγαλύτερη ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, στη συμμετοχικότητα των οργάνων και των στελεχών. Επίσης, στην 

ανάπτυξη γνώσεων, στην αξιολόγηση ενεργειών των λειοτυργικών επιπέδων, στη 

μέτρηση της απόδοσης της διοίκησης και των διοικητικών οργάνων, καθώς και στην 

επίτευξη μεγάλων στόχων. Αποκεντρωμένη διοίκηση σημαίνει:  
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1) Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.  

2) Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες 

και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για το 

αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο 

ατόμων.  

3)Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος τόσο των 

διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και αναλόγως να λαμβάνονται 

μέτρα. 

4) Αποτίμηση του τελικού αποτελέσματος και αμοιβή- ευθύνη από το προιόν του 

αποτελέσματος 

5) Επίτευξη στρατηγικών στόχων.  

  

 

γ. Διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών  

Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της 

πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που άπτονται της ζωτικότητας τη επιχείρησης, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικά σημασίας τμήματα 

παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένα. 

Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο δεν πρέπει να έχει την 

αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία η 

συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από 

έναν και μόνον υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να 

συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να 

ελέγχεται από κάποιον τρίτο.  

δ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων  

Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται 

εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν 

κατ’ ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει με αυτές που ρυθμίζονται μέσω 
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των καθιερωμένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων 

η επιχείρηση κατ’ ανάγκη πρέπει να κινείται.  

ε. Διασφάλιση των συναλλαγών.   

Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της 

διοίκησης έτσι ώστε:  

• Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις.  

•Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από κάθε 

συναλλαγή.  

•Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε λογιστικού 

γεγονότος.  

•Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα 

έντυπα, ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση.  

•Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα ή πιθανότητα λάθους  

•Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και η παροχή 

πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση γι λήψη αποφάσεων.  

 Για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού η κάθε συναλλαγή θα πρέπει 

να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή:  

• Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα άτομα που 

θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και μέχρι ποιο ποσό.  

• Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεση της. Κάθε 

έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για την επιχείρηση και 

τους εργαζομένους.  

• Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η διαδικασία της έγκρισης.  

• Της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την εκτέλεση, είναι 

μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας συναλλαγής και παροχή 

άμεσης εικόνας των συναλλαγών.   
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στ. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας  

 Η συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και 

εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση 

διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται για την τήρηση και κατανόηση των 

διαδικασιών για την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

και προϊόντων.  

ζ. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση   

Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσματα μελετών συμπεράσματα 

συσκέψεων και συνεδρίων , που προέρχονται από το εξωτερικό και το 

ενδοεπιχειρισιακό περιβάλλον και που αποτελούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης 

της απόδοσης των δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και 

κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα , τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.  

 

 

η. Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο.  

Ο σχεδιασμός και η έκταση των διαδικασιών ελέγχου πρέπει να διαμορφώνεται, 

ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση των δραστηριοτήτων και τον εκτιμώμενο κίνδυνο 

στον οποίο ενδέχεται να είναι εκτεθειμένος κάθε φορά ο φορέας. Ανάλογο, λοιπόν, με 

τις καταστάσεις και το μέγεθος του εκτιμώμενου κινδύνου, θα πρέπει να είναι το 

μέγεθος και το κόστος του ελέγχου. Το κόστος επιπλέον, θα πρέπει να είναι ανάλογο 

με τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος 

διαδικασιών.  

θ. Θέσπιση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Για άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση της διοίκησης από μια 

διαφορετική οπτική γωνία, σε ένα οργανωμένο φορέα, προϋποθέτει τη θέσπιση ενός 

ανεξάρτητου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανεξαρτησία του, ως κύριο 

χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίδει τη δυνατότητα 
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να αξιολογεί και να εκτιμά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος , καθώς επίσης και το 

βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά.  

Η πλήρης υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση του παρέχει τη 

δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, 

στοιχείο απαραίτητο , προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση να έχει την 

πληροφόρηση εκείνη , που α τη βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο για τον οποίο είναι κ υπεύθυνη ( Grant Thornton, 2006), 

(Παπαστάθης, 2014). 

3.14. Μελέτη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

 

Χρόνος μελέτης κ αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου  

 Η μελέτη και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ανήκει στο μέρος εκείνου της 

συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, σε ενδιάμεση χρονική περίοδο και πριν τι κλείσιμο των 

βιβλίων της επιχείρησης. Παρ όλη αυτή τη δυνατότητα, ας σημειωθεί ότι η 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 

αξιολογηθεί τελεσίδικα, παρά μόνα μαζί με τον κανονικό έλεγχο, οπότε θα εκτιμηθεί 

και το μέγεθος των επιπτώσεων των πιθανών αδυναμιών του στις λογιστικές 

καταστάσεις, αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης 

αλλά και επιβεβαιώθηκαν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Κατά το τελικό στάδιο θα 

συνταχθούν, επίσης, και οι όποιες συστάσεις, αναφορικά με τις αδυναμίες του 

εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην επιστολή προς τη διοίκηση ( 

Grant Thornton, 2006). Ας σημειωθεί ότι ο χρόνος έναρξης, καθώς και το μέγεθος της 

μελέτης του εσωτερικού ελέγχου, θα εξαρτηθεί κυρίως από το μέγεθος της μονάδας.   

Μέσα μελέτης εσωτερικού ελέγχου  

Για την εξέταση και μελέτη πριν την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου της προς 

έλεγχο μονάδας, ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε δικής του 

επινόησης μεθόδους και μέσα είτε να επιλέξει και να συνδυάσει από την ελεγκτική 

βιβλιογραφία τα παρακάτω:  
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Πηγές πληροφοριών για τη μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εξωτερικός 

ελεγκτής θα χρειαστεί να ανατρέξει σε πηγές για συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών που θα χρειαστούν για την περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών της 

υπό έλεγχο μονάδας, έτσι ώστε να παραχωρήσει στη συνέχεια στη διαπίστωση της 

ύπαρξης ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου επί των λειτουργιών 

τούτων.  

Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι οι παρακάτω:  

1) τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών, επάνδρωσης, καθώς και περιγραφής 

αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης.  

2) η επιμέρους οργάνωση του λογιστηρίου όπως αυτή απεικονίζεται στα ιδιαίτερα 

οργανογράμματα, καθώς και η περιγραφή των λειτουργιών σε αυτό.  

3) συνεντεύξεις και συζητήσεις με στελέχη αλλά και συγκεκριμένα σημαντικά κατά 

περίπτωση μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιπέδου.  

4) φάκελοι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  

5) εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των πρακτικών γενικής 

συνελεύσεως, διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της εν γένει αλληλογραφίας της 

μονάδας αν χρειαστεί.  

6) Επιθεώρηση, παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή με τις διαδικασίες και 

λειτουργίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα μέσα διεκπεραίωσης των 

ελεγχόμενων λειτουργιών και διαδικασιών (Καζαντζής, 2006).  

 

3.15. Αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι 

παρέχει τη βεβαιότητα  ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προστατεύονται και 

ότι δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, για την ορθολογική διοίκηση της 

εταιρίας και για την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επιτυχία 

όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά με το κόστος 

που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του τμήματος του εσωτερικού 
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ελέγχου. Θα πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες προκύπτουν από μια διαδικασία 

ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής. Αν και 

είναι δύσκολο να μετρηθούν επακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες μιας διαδικασίας 

ελέγχου, εν τούτοις θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, χρησιμοποιώντας και 

εκτιμήσεις, να συνδέεται πάντα το κόστος του εσωτερικού ελέγχου με τις 

αναμενόμενες ωφέλειες (Benson, 2007).  

Ακόμη, πολλές αρχές, στις οποίες βασίζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

μπορεί να καταστρατηγηθούν και παραβιαστούν. Ο διαχωρισμός π.χ. των ευθυνών, 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ των διαφόρων ατόμων και τμημάτων, μπορεί 

να μην έχει καμία αξία, όταν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ αυτών. Ακόμη, ο 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, όταν επεμβαίνει κατά 

αρνητικό τρόπο το μάνατζμεντ, για να δικαιολογήσει και συγκαλύψει ορισμένες 

παρατυπίες, σφάλματα ή παραλείψεις. Θα πρέπει ακόμα να σημειώσουμε πάλι ότι τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. Επομένως 

απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες που δεν τις καταλαβαίνουν καλά και διάφορα λάθη 

εκτιμήσεων αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου (Knechel, 2007).  

 

3.16  Το νομικό πλαίσιο της Ελεγκτικής  

 

 Η εντολή προς τον ελεγκτή για την διεξαγωγή ελέγχου είναι πρωταρχικά δικαίωμα 

των (τωρινών) μετόχων/ ιδιοκτητών της οικονομικής μονάδας ή της εποπτεύουσας 

αρχής, όταν δεν πρόκειται για ιδιωτικούς οργανισμούς ή για ιδιωτικούς οργανισμούς 

που βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς (πτώχευσης, διαχείρισης κ.λπ.) και σ’ αυτούς, 

πρωτίστως, αναφέρεται ο ελεγκτής.  

Δεδομένης όμως, και της θεωρίας ότι η καλύτερη κυκλοφορία (αξιόπιστων, 

εννοείται) οικονομικών πληροφοριών σε μια κοινωνία συμβάλλει στην 

ορθολογικότερη κατανομή των οικονομικών πόρων της, η Ελεγκτική, όπως και άλλοι 

κοινωνικοί θεσμοί, επιβάλλεται και διέπεται από συγκεκριμένους νόμους για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του κοινωνικού αγαθού των οικονομικών πληροφοριών 
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(στην προκριμένη περίπτωση),  τις οποίες δημοσιεύουν που διαχειρίζονται 

σημαντικού μεγέθους οικονομικούς πόρους.  

Ν.4366/2015 

Με την παράγραφο Α.1. του άρθρου 2 του N. 4336/2015 από 1.1.2016 υπόκεινται σε 

υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές οι οικονομικές οντότητες που 

χαρακτηρίζονται ως μεσαίες ή μεγάλες, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 του ν. 

4308/2014, δηλαδή οι οντότητες εκείνες που υπερβαίνουν για 2 συνεχόμενες χρήσεις 

τα 2 από τα παρακάτω 3 κριτήρια: 

- Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. 

- Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. 

- Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 

Τα παραπάνω όρια είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 2013/34/ΕΕ και 2014/56/ΕΕ. 

Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια εκλέγουν 

υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους  από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  

Η εταιρία θα πρέπει να πληροί τα δύο, τουλάχιστον, από τα τρία προηγούμενα 

κριτήρια, διαφορετικά είναι δυνατόν οι ελεγκτές της να είναι απλώς δύο 

διπλωματούχοι ανωτάτων οικονομικών σχολών και ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με 

πενταετή, από τη λήψη του πτυχίου πείρα.  

 

Το ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το νόμο, Π.Δ.226/92  

Σύμφωνα με το νέο νόμο περί συστάσεως, αναγνώσεως, και λειτουργίας του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, το ελεγκτικό έργο συνίσταται στην εξέταση από 

ορκωτό ελεγκτή των τηρουμένων βιβλίων και νόμιμων δικαιολογητικών και 

παραστατικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες 
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οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν «fairly» την οικονομική θέση και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο (άρθρο 16, παρ. 1). 

(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).   

Αν και στην 8η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρεται ότι οι ελεγκτές ή οι 

εταιρείες ελέγχου διενεργούν το νόμιμο έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των 

εταιρειών, καθώς και την επαλήθευση της συμφωνίας των εκθέσεων διαχειρίσεως με 

τους ετήσιους λογαριασμούς (χωρίς να προσδιορίζεται σαφώς ο σκοπός του ελέγχου), 

και παρόλο που η ευθύνη της Ελεγκτικής σήμερα έχει μετατοπιστεί από την 

ανακάλυψη της απάτης στη διαπίστωση της ορθότητας με την οποία οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική τους θέση και τα 

αποτελέσματα δράσεως των ελεγχόμενων μονάδων, η ύπαρξης απάτης αλλά και 

αμέλειας κατά τη διαχείριση των επιστεφθέντων στη διοίκηση της ελεγχόμενης 

μονάδας οικονομικών πόρων δεν μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον για τον ορκωτό 

ελεγκτή. Το πρώτο, άλλωστε συνδέεται έμμεσα με την επαλήθευση των στοιχείων 

που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις ,αλλά και τους τρόπους παραγωγής 

του μετρηθέντος και εμφανιζόμενου θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος. (Κάντζος 

και Χονδράκη, 2006). 

Επίσης το Π.Δ. 226/92 στο άρθρο 3 αναφέρει ότι: 

 1. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού 

έλεγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων: (Κάντζος 

και Χονδράκη, 2006). 

• Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην δήμων και κοινοτήτων.  

• Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή 

σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων, βάσει 

ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ΄ εξουσιοδότηση τούτου.  

•Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.  

•Των ανωνύμων εταιρειών, εταιριών περιορισμένη ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά 

μετοχές εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του Ν. 2190/1920, και των 
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κοινοπραξιών αυτών. Συγκεκριμένα, οι στο προηγούμενο εδάφιο αναφερόμενες 

οικονομικές μονάδες, όταν πληρούν (στο εκάστοτε ισχύον ύψος) δύο από τις εξής 

τρείς προϋποθέσεις: α)αριθμό εργαζομένων, β) ύψος πωλήσεων και γ)ύψος 

ενεργητικού, υποχρεούνται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές. Αν δεν 

πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, τότε ελέγχονται από ελεγκτές όχι ορκωτούς, αλλά 

απλούς αποφοίτους οικονομικών σχολών.  

• Των ανωνύμων εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο, καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή.  

• Των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που, με βάση διατάξεις 

νόμου, υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.  

• Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του α’ άρθρου 100 

παρ. 1 του ν2190/ 20 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο ευρύτερος δημόσιος 

τομέας, ο οποίος δεν αναφέρεται στα ανωτέρω άρθρα, ελέγχεται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο του κράτους.  

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης 

οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 

κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε με δικαστική πράξη 

κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, είτε 

με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά 

από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει 

αρμοδιότητα προς αυτό και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει ότι 

συντρέχει προς αυτό λόγος δημόσιου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή 

του ορκωτού ελεγκτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και 

καταβάλλεται από τον αιτούντα τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  (Κάντζος και 

Χονδράκη, 2006). 

3. Όπου, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα εμπορικά βιβλία συνιστούν 

μέσα αποδείξεις, το δικαστήριο, αντί της εμφανίσεως των βιβλίων, μπορεί να 
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διατάξει, είτε κατ’ αίτηση τίνος των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως, έλεγχο και 

θεώρηση των βιβλίων από ορκωτό ελεγκτή. Η νομοτύπως συντασσόμενη έκθεση του 

τελευταίου συνιστά πλήρη απόδειξη για το αντικείμενο για το οποίο διετάχθη. Η 

αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή καθορίζεται από το δικαστήριο και στη μεν πρώτη 

περίπτωση καταβάλλεται από το δικαστήριο, και στη δε δεύτερη περίπτωση, που 

διατάσσεται αυτεπαγγέλτως, καταβάλλεται κατά ισομέρεια από τους διαδίκους. 

(Καζατζής, 2006). 

Στο άρθρο 4 του ιδίου Π.Δ. 226/92 αναφέρεται ότι:  

1. Ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να αρνηθεί σ’ αυτόν διενέργεια ελέγχου, ή να ζητήσει 

τη διακοπή του αρξαμένου απ’ αυτόν έλεγχου, εφόσον επικαλείται συγκεκριμένους 

λόγους τους οποίους γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο και αναφέρει στο εποπτικό 

συμβούλιο του σώματος. Το τελευταίο εξετάζει τους προβαλλόμενους λόγους και, 

εφόσον διαπιστώσει την σοβαρότητα αυτών, αποφαίνεται περί της απαλλαγής του 

ορισθέντος ελεγκτού. Η γνωστοποίηση της διακοπής του ελέγχου δεν απαλλάσσει τον 

ορκωτό ελεγκτή από τις υποχρεώσεις του προς τον ελεγχόμενο για αποζημίωση σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής του ελέγχου.  

2. Ο ελεγχόμενος μπορεί να ζητήσει δια του νόμιμου εκπροσώπου του την εξαίρεση 

ορισθέντος ορκωτού ελεγκτή για τους λόγους που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας για την εξαίρεση πραγματογνώμονος. Επί της αιτήσεως, πλην των 

περιπτώσεων ορισμού ορκωτού ελεγκτού από το δικαστήριο κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, αποφαίνεται το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών.  

Επιπλέον των επίσημων νόμων κράτους ή κοινωνίας, «πηγή δικαίου», θα 

μπορούσαμε να πούμε, αποτελούν για την Ελεγκτική και τα πρότυπα της Επιτροπής 

Διεθνών λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee), τα 

οποία (οικειοθελώς) υιοθετούν και εφαρμόζουν, για τη διαπίστωση της ορθότητας 

(fairness) των λογιστικών καταστάσεων, τα σώματα ορκωτών λογιστών πολλών 

κρατών, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Ελλάδος. (Κάντζος και Χονδράκη, 

2006). 
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Κεφάλαιο 4 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος των Τραπεζών 

4.1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη µιας οικονοµίας προϋποθέτει ένα καλά δοµηµένο και αποτελεσµατικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Μέρος του συστήματος αυτού αποτελούν τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα (Τράπεζες). Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα 

χαρακτηρίζεται από συνθήκες άκρατου ανταγωνισµού (Woods et al., 2009). Σε αυτό 

το πλαίσιο του ανταγωνισμού, της άκρατης παγκοσμιοποίησης και αναζήτησης όλων 

και μεγαλύτερων κερδών είναι απόλυτη ανάγκη να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η 

αδιαφάνεια και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό μπορεί να 

το διασφαλίσει ένα σταθερό, αξιόπιστο και αμερόληπτο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου σε συνδυασμό φυσικά με τον εξωτερικό έλεγχο. Έτσι ελέγχεται η σωστή 

λειτουργία των τραπεζών, η διαφάνεια των συναλλαγών, η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών, η αποτροπή και η αποτίμηση κινδύνων, η τήρηση των κανονιστικών 

προτύπων, η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού, η διάχυση πληροφοριών σε όλες 

της βαθμίδες της διοίκησης και ο έλεγχος του ίδιου του προσωπικού και των 

επενδυτών.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε λοιπόν τη διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου, όπως πρέπει να εφαρμόζεται στο τραπεζικό σύστημα για να επιτευχθούν τα 

παραπάνω.  

 

4.2 Τραπεζικό Σύστημα  

 

Ειδικότερα, η µείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard), η ελαχιστοποίηση των 

πιθανοτήτων δυσµενούς επιλογής (adverse selection) και η ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών έχει δροµολογηθεί από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών Τραπεζών, 

όπως προέτρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος και είχε άλλωστε επισηµανθεί και από τους 

πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ (∆ούρος, 2007). Υπό αυτό το πρίσµα, το ελληνικό 

Τραπεζικό Σύστηµα φαίνεται να εκσυγχρονίζεται, υιοθετώντας στοιχεία των 

ευρωπαϊκών αναπτυγµένων Τραπεζικών λειτουργιών. 
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Μία εκτενέστερη ανάλυση του ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος πραγµατώθηκε 

από τους Chatzoglou et all(2010). Ειδικότερα, χρησιµοποιώντας τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και µελετώντας τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

των τελευταίων ετών των ελληνικών Τραπεζών, οι ερευνητές µελέτησαν την επιρροή 

διαφόρων χρηµατοοικονοµικών και πολιτικών παραγόντων στην αποδοτικότητα και 

κερδοφορία των ελληνικών Τραπεζών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τόνισαν πως το 

ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα έχει αλλάξει ριζικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

εξαιτίας των συγχωνεύσεων, της τεχνολογικής προόδου και της σοβαρής 

απορρύθµισης και νοµοθετικής µεταρρύθµισης. Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

υπογράµµισαν πως όσο µεγαλύτερη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, 

τόσο πιο εύκολη είναι η επέκτασή της, η οποία ωστόσο προϋποθέτει εσωτερική 

οργάνωση, συντονισµό, συνεργασία και εσωτερικό έλεγχο.  

Με το Π.∆.Τ.Ε. 2438/1998 η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε τις γενικές αρχές και τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαθέτουν 

επαρκή συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και προσδιόρισε τις αρµοδιότητες και 

υπευθυνότητες των οργάνων του πιστωτικού ιδρύµατος που ασχολούνται µε τα 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνουν 

όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 

αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Η επιτροπή ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυµάτων έχει τα εξής καθήκοντα:  

Να αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου, να αξιολογεί το έργο της µονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και να 

γνωµοδοτεί για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών.  

Τα κύρια καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι:  

Να ελέγχει τακτικά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, να διενεργεί ελέγχους για την 

εξασφάλιση της εφαρµογής των διαδικασιών και κανονισµών, να αξιολογεί το βαθµό 

εφαρµογής των διαδικασιών για τον έλεγχο και τη διαχείριση των τραπεζικών 

κινδύνων, του λογιστικού συστήµατος και του συστήµατος πληροφορικής, να 

διενεργεί ειδικές έρευνες, να έχει διαµορφωµένη άποψη για την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και τέλος, να υποβάλλει στη ∆ιοίκηση και στο ∆.Σ. 
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ετήσια έκθεση όπου γίνεται η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Η 

έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νούλας, 2000). 

 Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα συναλλάσσονται και 

εµπορεύονται «χρήµα», το οποίο ήταν και είναι ανέκαθεν δελεαστικό για 

καταχρήσεις, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι στις Τράπεζες 

ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση και εφαρµογή 

αποτελεσµατικών και σύγχρονων µεθόδων εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας σε 

όλους τους τοµείς και τις επιµέρους δραστηριότητες των Τραπεζών (Khanna, 2008). 

4.3 Έννοια του εσωτερικού ελέγχου τραπεζών 

 

Οι Τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα που διαχειρίζονται χρήµατα, αξίες ή άλλα  

υποκατάστατα του χρήµατος, οικονοµικά µέσα. Τη διαχείριση ασκούν άνθρωποι που 

όσο και αν έχουν επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια, δεν παύουν να περικλείουν 

κινδύνους απάτης, κατάχρησης, υπεξαίρεσης κ.α. (∆ήµου, 2000).  

Για το λόγο αυτό και προκειµένου να αποτραπούν τέτοιου είδους δόλιες ενέργειες εκ 

µέρους των υπαλλήλων αλλά και για να µπορέσουν να διαπιστώσουν έγκαιρα την 

πραγµατοποίηση ζηµιογόνων πράξεων ηθεληµένων ή όχι εις βάρος του οργανισµού 

φρόντισαν για τη  δηµιουργία οργανωµένης Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία 

θα ελέγχει την ορθότητα και σκοπιµότητα κάθε συναλλαγής ώστε να 

προλαµβάνονται λάθη, να εντοπίζονται παραλήψεις και σφάλµατα και µέσα από τις 

υποδείξεις και συµβουλές της υπηρεσίας ελέγχου να αντιµετωπίζονται µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.2006 καθορίζει τις βασικές 

γενικές αρχές και κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα και από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν σε ατομικό επίπεδο καθώς και 

σε επίπεδο ομίλου, αποτελεσματικά οργανωτική δομή και επαρκές Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), που θα περιλαμβάνει τις λειτουργίες Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Οι διατάξεις 

της οργανωτικής δομής και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και πιστωτικών 
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ιδρυμάτων αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Γκόρτσος και Αλεξάκης, 

2006).  

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχουν αποτελεί σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού 

ιδρύματος και συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του. Ειδικότερα 

αποβλέπει στη διασφάλιση των ακόλουθων ιδίως στόχων: 

1. Τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

2. Την αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάση φύσεως κινδύνων που 

αναλαμβάνονται, περιλαμβανομένου και του λειτουργικού κινδύνου. 

3. Τη 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. 

4. Τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, 

περιλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών και των κανόνων 

δεοντολογίας. 

5. Την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που 

θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέρονται του 

πιστωτικού ιδρύματος, των μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτό. 

(Γκόρτσος και Αλεξάκης, 2006). 

 

4.4. Πυλώνες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχουν Τραπεζών 

 

Απώτερος σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχουν είναι η διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι βασικοί 

μηχανισμοί του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου κάθε οργανισμού είναι η 

κανονιστική συμμόρφωση, η διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) των Τραπεζών 

Βασική αποστολή της εν λόγω μονάδας είναι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των 

ελεγχόμενων Μονάδων για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν ορθά και αποτελεσματικά. 
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Ελέγχονται οι διαχειριστικές και πιστοδοτικές δραστηριότητες, τα λειτουργικά 

συστήματα και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν 

αδυναμίες, να παρασχεθούν οδηγίες αντιμετώπισής τους και να διαπιστωθεί η τήρηση 

των οδηγιών της Τράπεζας και των Νόμων της Πολιτείας.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών αποτελεί συνήθως μια οργανική 

Διεύθυνση, υπαγόμενη στη Διοίκηση της Τράπεζας και ονομάζεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις, Διεύθυνση Επιθεώρησης ή Διεύθυνση Ελέγχου Εργασιών. 

Η Επιθεώρηση πρέπει να στηρίζεται στις εξής αρχές (Μακρής, 1992): 

α) στην ανεξαρτησία και την πλήρη ελευθερία των κινήσεών της 

β) στην αντικειμενικότητα και στην αμεροληψία των ενεργειών της 

γ) στην άριστη επιλογή των επιθεωρητών 

δ) στην επιμόρφωση και εξειδίκευση των επιθεωρητών 

ε) στην εκτίμηση της αναλογίας μεταξύ κόστους- οφέλους ελέγχου 

Κατηγορίες ελέγχων  

Οι έλεγχοι που διενεργεί η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης μπορούν να 

ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες (Πασχάς, 2004): 

Προληπτικούς, οι οποίοι εστιάζουν στον έλεγχο της συναλλαγής κατά το χρόνο της 

πραγµατοποίησής της.  

Κατασταλτικούς, οι οποίοι γίνονται µετά την εκτέλεση των πράξεων, αφορούν τη 

διαχείριση µιας συγκεκριµένης περιόδου και αποσκοπούν στη διαπίστωση και 

διόρθωση ηθεληµένων ή όχι σφαλµάτων.  

∆ιαχειριστικούς, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε ταµιακό έλεγχο, αποθηκευτικό έλεγχο 

και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων.  

Έλεγχος ασφάλειας, ο οποίος συνίσταται στη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων 

και όρων ασφαλείας. 

Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΜΕΕ): 

 Η διενέργεια ελέγχων προκειμένουν να διαμορφωθεί αντικειμενική, 

ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και την 
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αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ, σε επίπεδο πιστωτικού ιδρύματος και του 

ομίλου του οποίου είναι επικεφαλής. 

 Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για 

βλάβη των συμφερόντων του πιστωτικού ιδρύματος ή των εταιρειών του 

ομίλου, με σκοπό τη διεξοδική εξέταση του θέματος και την εξακρίβωση της 

έκτασης της τυχόν ζημίας. 

 Η επιβεβαίωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος της πληρότητας και 

εγκυρότητας των πιο πάνω διαδικασιών και ειδικότερα των διαδικασιών 

εκτίμησης των παραμέτρων, στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση του ύψους της 

πιθανής ζημίας 

 Η αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης, κατανομής αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του 

βαθμού κατά τον οποίο έχουν καθιερωθεί κατάλληλες πολιτικές. 

 Η αξιολόγηση του έργου των τομέων εσωτερικού ελέγχου, όπου υπάρχουν, 

στις μονάδες του πιστωτικού ιδρύματος και των εταιριών του ομίλου του. 

 Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων και 

μηχανισμών που αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης 

χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά 

περίπτωση παρέχεται, 

 Η αξιολόγηση της οργάνωσης και  λειτουργίας των συστημάτων 

πληροφορικής και των λογιστικών συστημάτων.  

 Η αξιολόγηση, μέσω των ελέγχων που διενεργεί του βαθμού εφαρμογής και 

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη 

διαχείριση κινδύνων και τον υπολογισμό των παραμέτρων στις οποίες 

βασίστηκε η εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος 

και των εταιρειών του ομίλου, όπου προβλέπεται, καθώς και του βαθμού 

ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμού 

λήψης αποφάσεων (use tests).  

 Η αξιολόγηση του βαθμού κατά τον οποίο τα συλλογικά όργανα και οι 

μονάδες του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και οι εταιρίες του ομίλου: 

1) Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που τους 

διατίθενται για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής 
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2) Τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως 

καθορισθεί με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των 

πάσης φύσεων κινδύνων που αναλαμβάνονται  

3) Μεριμνούν για τη διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των 

στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση 

αξιόπιστων οικονομικών μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων 

 Η αξιολόγηση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική 

συμμόρφωση. 

 Η υποβολή προτάσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται 

στο ΣΕΕ, ή και τη βελτίωση των υφιστάμενων, διαδικασιών και πρακτικών 

προκειμένου να επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του ΣΕΕ. 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών 

μέτρων από τις ελεγχόμενες μονάδες του πιστωτικού ιδρύματος και τις 

εταιρίες του ομίλου, για την επαρκή αντιμετώπιση των πιο πάνω αδυναμιών 

και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως 

ελέγχων με σχετική ενημέρωση διαβεβαίωση του ΔΣ και της Διοίκησης του 

πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ. 

 Παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε 

στοιχεία ή πληροφορίες ζητηθούν, στο πλαίσιο της ειδικής νομοθεσίας για την 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Μακρής, 1992). 

Αντικείμενο ελέγχου ΜΕΕ 

Το αντικείμενο ελέγχου διαφέρει από Μονάδα σε Μονάδα και είναι συνυφασμένο με 

τη δραστηριότητά της και τις εκχωρημένες σε αυτή αρμοδιότητες και υπευθυνότητες. 

Ο τομέας Γενικής Επιθεώρησης ελέγχει (Μακρής, 1992): 

 Τις διαχειρίσεις 

 Τις καταθέσεις 

 Την κίνηση κεφαλαίων 

 Τις χορηγήσεις 

 Τις εισαγωγές και τις εξαγωγές 

 Τα λογιστικά- φορολογικά θέματα 

 Την ασφάλεια 

 Εργασιακά θέματα 
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 Τα διαθέσιμα 

 Το αρχείο 

 Τη διαχείριση περιουσίας 

 Τις κλείδες- επικοινωνίες 

 Τις μεσολαβητικές εργασίες 

 Λοιπά θέματα 

 

4.5. Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, κίνδυνος είναι η πιθανότητα επέλευσης δυσμενών 

επιπτώσεων από την έκβαση μιας ενέργειας ή ενός γεγονότος, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση μη αναμενόμενων ζημιών ή τον περιορισμό της ικανότητας της επιχείρησης 

να υλοποιεί τους στόχους της. Επομένως, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων 

περιλαμβάνει το σύνολο των στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών, οργανωτικών 

δομών και τεχνολογικών υποδομών που μια επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει, 

προκειμένου να αναγνωρίζει, εκτιμά, παρακολουθεί και να ελέγχει σε συνεχή βάση 

την έκθεση της στους κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητες της.  

Ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τον 

τρόπο διαχείρισης τους, μπορούμε να διακρίνουμε (Κουμπλής, 2006): 

 Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

 Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας 

 Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς 

 Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου 

Αρμοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων 

 Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για τη διαχείριση των κινδύνων τους 

οποίους εν γένει το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει ή στους οποίους μπορεί να 

εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων για τη πρόβλεψη, 

αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, αντιστάθμιση, μείωση και αναφορά 

τους. 
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 Εξειδικεύει τα όρια ανάληψης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος 

ταυτοποιώντας/ καθορίζοντας τις επιμέρους παραμέτρους κατά είδος κινδύνου 

και ανά κατηγορία αντισυμβαλλομένου, κλάδο, χώρα, νόμισμα, είδος 

πιστοδοτήσεων, μορφή χρηματοπιστωτικών τίτλων, μετοχών, παραγώγων, 

επιχειρησιακό χώρο, λειτουργία, δραστηριότητα, προϊόν, σύστημα κλπ και 

παρακολουθεί την τήρησή τους, θεσπίζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες.  

 Καθορίζει κριτήρια έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων σε ατομικά και συνολικά 

χαρτοφυλάκια και εισηγείται για τις κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα 

αυξημένης παρακολούθηση, διαρκώς ή και περιοδικά, αναλόγως της φύσεως 

κινδύνων. 

 Εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων τις κατάλληλες τεχνικές 

προσαρμογής των κινδύνων στα αποδεκτά επίπεδα.  

 Αξιολογεί περιοδικά την επάρκεια των μεθόδων και συστημάτων 

αναγνώρισης, μέτρησης και παρακολούθησης κινδύνων και προτείνει 

διορθωτικά μέτρα εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 Διενεργεί ετησίως δοκιμές προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, αναλύει τα 

αποτελέσματά τους, εισηγείται τις κατάλληλες πολιτικές και υποβάλλει τα 

σχετικά αποτελέσματα στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός τριών μηνών από τη 

λήξη του έτους ή του εξαμήνου.  

 Συντάσσει τις απαιτούμενες για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης και 

του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορές σε θέματα της αρμοδιότητας της, 

τουλάχιστον ανά τρίμηνο.  

 Προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσει και την εν γένει ανάπτυξη 

μεθοδολογιών εκτίμησής τους για την κάλυψη όλων των κινδύνων στους 

οποίους εκτίθεται το πιστωτικό ίδρυμα και εισηγείται τις πολιτικές 

διαχείρισής τους.  
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 4.6. Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) 

 

Κανονιστική συμμόρφωση είναι η συμμόρφωση της επιχείρησης με τους κανόνες 

δικαίου γενικά, δηλαδή προς κάθε κανονιστική- νομοθετική ρύθμιση. Η έγκαιρη και 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί 

θεμελιώδη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Οι δραστηριότητες των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης ποικίλουν ανάλογα με 

το μέγεθος του πιστωτικού ιδρύματος και τη διοικητική του οργάνωση. Γενικά 

ωστόσο θα μπορούσαν να αναφερθούν οι παρακάτω δραστηριότητες (Χρυσανθής, 

2006): 

 Ελεγκτικό έργο 

 Νομοθετική ενημέρωση 

 Διάχυση πληροφορίας 

 Πρόληψη κινδύνων παραβίασης νομικών κανόνων 

 Έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

 Συντονισμός έργου υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης 

Αρμοδιότητες ΜΚΣ: 

 Θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και η εκπόνηση 

σχετικού ετήσιου προγράμματος με στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η 

πλήρης και διαρκής συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος προς το 

εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς 

του πιστωτικού ιδρύματος και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης 

εικόνα για το βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού. 

 Η παροχή σχετικών οδηγιών για την αντίστοιχη προσαρμογή των 

εσωτερικών διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που 

εφαρμόζονται από τις υπηρεσιακές μονάδες του πιστωτικού ιδρύματος, 

καθώς και από τα καταστήματα και τις θυγατρικές εταιρίες εσωτερικού 

και εξωτερικού.  

 Η διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης των υπαλλήλων για τις εξελίξεις 

στο σχετικό με τις αρμοδιότητες τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση 

κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
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 Ο συντονισμός του έργου των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης 

των καταστημάτων εξωτερικού του πιστωτικού ιδρύματος και των 

θυγατρικών εταιριών εσωτερικού και εξωτερικού, ώστε όλες οι μονάδες 

να συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχει 

σχετική διαβεβαίωση προς το ΔΣ. 

 Η διασφάλιση ότι το πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με το κανονιστικό 

πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας.  

4.7. Βασιλεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

4.7.1. Βασιλεία Ι 

Στο πλαίσιο της ενασχόληση της με το ζήτημα της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής 

παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, η οποία χρονολογείται από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1908, η Επιτροπή της Βασιλείας ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη διεθνή 

σύγκλιση του περιεχομένου των κανόνων βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός 

και η εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για κάλυψη 

έναντι της έκθεσης τους σε διαφόρους κινδύνους. Η πρώτη σχετική έκθεση της 

Επιτροπής της Βασιλείας υπήρξε το «Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια του 1988» (Basel Capital Accord, γνωστό και ως «Βασιλεία Ι». Οι 

διατάξεις του εν λόγω Συμφώνου αφορούσαν (Γκόρτσος, 2011): 

 Την καθιέρωση μιας ομοιόμορφης μεθόδου για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για κάλυψη έναντι της 

έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο τόσο από στοιχεία του ενεργητικού του 

ισολογισμού τους όσο και από στοιχεία εκτός ισολογισμού η οποία βασιζόταν 

σε συγκεκριμένους προκαθορισμένους συντελεστές στάθμισης και 

 Τον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με τα οποία οι 

τράπεζες δύνανται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για 

κάλυψη έναντι αυτών των κινδύνων. 

Το 1996 ακολούθησε η έκδοση της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας με τίτλο: 

«Τροποποίηση του Συμφώνου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια με στόχο την 
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ενσωμάτωση των κινδύνων αγοράς». Πρόκειται για μια συμπλήρωση της «Βασιλείας 

Ι» με την καθιέρωση:  

 Ομοιόμορφων μεθόδων βάσει τόσο μιας τυποποιημένης προσέγγισης όσο και 

μιας προσέγγισης που βασίζεται στα εσωτερικά συστήματα των τραπεζών για 

τη διαβάθμιση του κινδύνου αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

τους απαιτήσεων για κάλυψη έναντι της έκθεσής στους κινδύνους αγοράς 

 Ενός εναλλακτικού ορισμού των ιδίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των εν 

λόγω κεφαλαιακών απαιτήσεων και μόνο.  

4.7.2.  Βασιλεία ΙΙ 

Η «Βασιλεία Ι» αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής, η οποία εκπορεύτηκε τόσο 

από τις εποπτικές αρχές, όσο και από τις εποπτευόμενες τράπεζες. Η Επιτροπή 

Βασιλείας, έχοντας εντοπίσει την ανάγκη τόσο τροποποίησης επιμέρους διατάξεων 

της όσο και ενίσχυσης του περιεχομένου τη, προχώρησε από το 1999 σε εκτεταμένες 

διαβουλεύσεις με τους φορείς της αγοράς για την τροποποίησή της. Η υιοθέτηση της 

τελικής έκθεσης με τίτλο «Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια» (“The New Basel Capital Accord”, γνωστό και ως «Βασιλεία ΙΙ») έλαβε 

χώρα τον Ιούνιο του 2004. (Ρόκας και Γκόρτσος, 2012). 

Οι βασικοί στόχοι του εν λόγω Συμφώνου συνίσταντο στα ακόλουθα (Γκόρτσος, 

2011): 

α) Αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές και για τον πιστωτικό κίνδυνο ως αποδέκτης 

της μεθόδου υπολογισμού της αξίας του χαρτοφυλακίου των τραπεζών βάσει των 

εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εναλλακτικά προς την τυποποιημένη προσέγγιση. 

β) Καθιέρωση κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη των τραπεζών έναντι 

της έκθεσης τους στο λειτουργικό κίνδυνο. 

γ) Καθιέρωση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης (ο καλούμενος δεύτερος πυλώνας 

της Βασιλείας ΙΙ) βάσει της οποίας παρέχεται στις εποπτικές αρχές ή εξουσία 

άσκησης εξατομικευμένης εποπτείας στις τράπεζες των οποίων οι δραστηριότητες 

ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. 
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δ) Καθιέρωση της υποχρέωσης των τραπεζών να προβαίνουν στη δημοσιοποίηση 

στοιχείων- τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα- αναφορικά με την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων τους, με σκοπό την 

ενίσχυση της, επιβαλλόμενης από την αγορά, πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής 

διαχείρισης των κινδύνων (ο τρίτος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙΙ). 

ε) Με τη «Βασιλεία ΙΙ» επήλθαν τέλος, τροποποιήσεις και σε ορισμένες από τις 

διατάξεις που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών για κάλυψη έναντι 

των κινδύνων αγοράς. (Χαραλαμπίδης Μ.,2006). 

 4.7.3. Βασιλεία ΙΙΙ 

Μετά την κρίση του 2007 και την ευρωπαϊκή κρίση το 2009, το κεφάλαιο και η 

ανεπάρκεια ρευστότητας στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα θεωρήθηκε ως μεγάλη 

απειλή για τηνπαγκόσμια οικονομία. Προκειμένου να ρυθμιστεί καλύτερα το 

τραπεζικό σύστημα, η Επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε μεταρρυθμίσεις μέσω ενός 

νέου συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ που αφορούσαν το  κεφάλαιο,την ρευστότητα και 

τον πιστωτικό κίνδυνο. Σκοπός του είναι να βελτιώσει την ικανότητα των τραπεζών 

να απορροφούν τα οικονομικά σοκ που προκύπτουν  και να αποφύγουν να 

αναλάβουν υπερβολικό κίνδυνο στον ισολογισμό τους. 

Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες οφείλουν να επιτύχουν ένα ελάχιστο επίπεδο όσον 

αφορά τον λόγο κεφαλαίου, τον δείκτη μόχλευσης και ρευστότητας κ.λπ. εντός πολύ 

σύντομης προθεσμίας. Από ττην εισαγωγή του Συμφώνου και έπειτα, έχει διεξαχθεί 

μια θερμή συζήτηση σχετικά με το εάν η Βασιλεία ΙΙΙ είναι επωφελής για τη 

συνολική οικονομία καθώς και τον τραπεζικό κλάδο. Σε συνέπεια των ανωτέρω, 

πολλές τράπεζες διεθνώς δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν τις ζημιές που 

προέκυψαν λόγω της κρίσης. (Βasel-iii.worldfinance.com) 

Κανονιστικό Πλαίσιο (1
ος

 Πυλώνας) 

Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου γίνεται βάσει των στοιχείων ενεργητικού και εκτός ισολογισμού με 

εξαιρουμένων εκείνων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους. Ο 

προσδιορισμός της έκτασης έκθεσης κινδύνου γίνεται μέσω μιας τυποποιημένης 

μεθόδου βάσει των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης που έχει αναπτύξει κάθε 

τράπεζα. Το ελάχιστο ύψος του συντελεστή φερεγγυότητας καθορίστηκε στο 8%. Ο 
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υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι κινδύνων αγοράς 

γίνεται βάσει του καλούμενου «χαρτοφυλακίου συναλλαγών». Η εκπλήρωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται μέσων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (κοινές και 

προνομιούχες μετοχές, πάσης φύσεως αποθεματικά, καθαρά κέρδη του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που πληρούν 

προϋποθέσεις) και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικά από 

αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων ενεργητικού, διάφορες κατηγορίες 

διορθώσεων αξιών, τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από την 

τράπεζα, προνομιούχες μετοχές που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για 

παρελθούσες χρήσεις και τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας). 

(Ρόκας και Γκόρτσος, 2012). 

Η διαδικασία εποπτικής εξέτασης (2
ος

 πυλώνας) 

Ο εν λόγω πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές: 

 Καθιέρωση διαδικασιών από τις τράπεζες για την εσωτερική αξιολόγηση της 

κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη 

διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων  

 Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών 

 Δυνατότητα επιβολής από τις αρμόδιες αρχές σε συγκεκριμένες τράπεζες 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ 

υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%) και 

 Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε 

περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μιας τράπεζας. 

(Ferran, 2012). 

Δημοσιοποίηση στοιχείων από τις τράπεζες (3
ος

 πυλώνας) 

Ο καλούμενος τρίτος πυλώνας αφορά την υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν 

σε δημοσιοποίηση στοιχείων, ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα με σκοπό την 

ενίσχυση της επιβαλλόμενης από την αγορά πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής 

διαχείρισης των κινδύνων. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης αφορά στοιχεία σχετικά με 

τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες, τις διαδικασίες διαχείρισής 
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τους και την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν για 

την κάλυψη των κινδύνων. (Ferran, 2012). 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε και δημοσίευσε δύο 

σημαντικές εκθέσεις που συνθέτουν το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ με 

σκοπό την ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος διεθνώς μέσω: 

 Της ενίσχυσης της μικρο- προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε 

περιόδους έντασης. 

 Της αντιμετώπισης μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης του 

συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού 

συστήματος και κυρίως της προκυκλικής μεγέθυνσης του εν λόγω κινδύνου 

σε βάθος χρόνου (Γκόρτσος Χ., 2011). 

Προβλήματα που προκύπτουν από τη «Βασιλεία ΙΙΙ»: 

 Η εφαρμογή νέων κανόνων να οδηγήσει σε περιορισμό της προσφοράς 

δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες με αρνητικές επιπτώσεις στον 

πραγματικό τομέα της οικονομίας και την ανάπτυξη. 

 Δεδομένου ότι στο σύνολο του το τραπεζικό σύστημα θα κληθεί να 

αντλήσει από τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων, η αναμενόμενη 

μείωση των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών θα τις φέρει 

σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων 

της οικονομίας, οι αποδόσεις του κεφαλαίου των οποίων θα παραμείνουν 

σταθερές ή θα τείνουν να αυξάνονται.  

 Η ανάγκη περιορισμού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες 

η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

νέο κύκλο «ρυθμιστικού αρμπιτράζ» και σε χρηματοπιστωτικές 

καινοτομίες που ενδέχεται να εκθέσουν τράπεζες σε κινδύνους που δεν 

είναι σήμερα εντοπισμένοι. 

 Οι κανόνες της Επιτροπής στερούνται νομικής δεσμευτικότητας. Συνεπώς 

η υιοθέτηση των διατάξεων της «Βασιλείας ΙΙΙ», εν όλω ή εν μέρει, 

επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη, η δε εφαρμογή 

τους στις εθνικές εποπτικές αρχές. ( Γκόρτσος Χ., 2011) 
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4.7.4. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

 

Το 2014 τέθηκε σταδιακά σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Βασικός 

στόχος της σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στη Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής 

της Ευρωζώνης της 29
ης

 Ιουνίου 2012 είναι «η επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο 

φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους». Από το Νοέμβριο του 2014 120 

συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στα κράτη μέλη της 

ευρωζώνης έχουν υπαχθεί στην άμεση προληπτική εποπτεία της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Αυτό 

αποτελεί και τη σημαντικότερη τομή στο ευρωπαϊκό νομισματικό και 

χρηματοπιστωτικό θεσμικό πλαίσιο μετά τη θέση σε εφαρμογή της νομισματικής 

ένωσης τον Ιανουάριο του 1999 (Γκόρτσος, 2014).  

Συνέπειες από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση που συσχετίζονται άμεσα και με 

τον εσωτερικό έλεγχο των Τραπεζών: 

 Απεξάρτηση των τραπεζών από την επιρροή των κυβερνήσεων  

 Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις γίνονται μόνο με την έγκριση της ΕΚΤ. Έτσι 

οδηγούνται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού 

συστήματος και μείωση του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

ευρωζώνη.  

 Η ΕΚΤ ως εποπτική αρχή αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα καθώς έχει την 

τεχνογνωσία στην άσκηση των καθηκόντων της.  

 Στο μέλλον τα κράτη- μέλη θα έχουν εξαιρετικά περιορισμένους βαθμούς 

ελευθερίας για τη διάσωση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Περιορισμός δράσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίων: είτε στο ενεργητικό του ισολογισμού τους και σε επίπεδο παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών in house.  

 Στην Ελλάδα πλέον τέσσερα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα (Πειραιώς, 

Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank) υπάγονται στην εποπτεία της 

ΕΚτ και τα λοιπά ιδρύματα ανήκουν στην εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Τίθενται νέοι όροι υπό τους οποίους τα τέσσερα ίδρυματα αντλούν 

δανειακά κεφάλαια, χορηγούν δάνεια και προβαίνουν σε επενδύσεις στην 
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κεφαλαιαγορά, στις αγορές ακινήτων και σε άλλες μη χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες (Γκόρτσος, 2014).  
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Κεφάλαιο 5 

        Μελέτη Περίπτωσης 
 

5.1.  Εισαγωγή    

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε μία περίπτωση κακής λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την Barings Bank 

(παλαιότερα γνωστή ως Baring Brothers & Co.) που ιδρύθηκε το 1762 και ήταν η 

παλαιότερη εμπορική τραπεζική εταιρεία στην Αγγλία. Η Barings κατέρρευσε στις 26 

Φεβρουαρίου 1995 ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων ενός από τους υπαλλήλους 

της, Nick Leeson, ο οποίος έχασε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύοντας στο 

Διεθνές Νομισματικό Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης (SIMEX) με κυρίως τίτλους 

παράγωγα. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η τράπεζα αντιμετώπισε πτώχευση (Μετά 

την κατάρρευση, η Barings αγοράστηκε από την ολλανδική τράπεζα / ασφαλιστική 

εταιρεία ING (για την ονομαστικό ποσό μιας λίρας) και σήμερα δεν υπάρχει πλέον ως 

εταιρική οντότητα. Ωστόσο, το όνομα της οικογένειας Baring παραμένει στη Baring 

Asset Management (Barings Bank, 2004). 

 

5.2.  Η περίπτωση της Barings Bank 

 

Σύμφωνα με τον Wolfgang H. Reinicke (1998), η Επιτροπή της Βασιλείας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές παραγώγων, αναγνώρισε ότι 

η υπάρχουσα φόρμουλα εστίασε υπερβολικά στον πιστωτικό κίνδυνο σχετικά με τους 

κινδύνους αγοράς και λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

έντονων συζητήσεων στο πλαίσιο της επιτροπής, καθώς και μεταξύ των ρυθμιστικών 

αρχών και του ιδιωτικού τομέα κατά τα επόμενα έτη (Reinicke, 1998).  

Αυτή η πρωτοβουλία οδήγησε σε μια δραματική αλλαγή στο παγκόσμιο πλαίσιο 

δημόσιας πολιτικής που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80. Σε μια 

προσπάθεια προσαρμογής των αλλαγών που σημειώθηκαν στις αγορές, η επιτροπή 

της Βασιλείας εξέδωσε ως παρατήρηση μια πρόταση σχετικά με ένα πρότυπο 
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κεφαλαιακής βάσης βασισμένο στον κίνδυνο αγοράς τον Απρίλιο του 1993. ο 

ιδιωτικός τομέας απάντησε με έντονες επικρίσεις ότι οι προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις ήταν υπερβολικά πολύπλοκες για να διαχειριστούν τα μικρότερα 

θεσμικά όργανα και ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητές από το κοινό και πολύ 

πρωταρχικές για τις τράπεζες που είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί στην αγορά 

παραγώγων χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης 

κινδύνου (Reinicke, 1998). 

Στην αμφισβήτηση που ακολούθησε, το μέλλον των παγκόσμιων κανονιστικών 

ρυθμίσεων καθορίστηκε από τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες σύντομα 

συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος που θα μπορούσαν να ελπίζουν ότι 

θα ελέγξουν αυτό που μέχρι το 1994, είχε γίνει μια ταχέως εξελισσόμενη και όλο και 

πιο περίπλοκη βιομηχανία: θα πρέπει όχι μόνο να εμπλέξουν τον ιδιωτικό τομέα σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό στον καθορισμό της ατζέντας και τη χάραξη της παγκόσμιας 

δημόσιας πολιτικής αλλά και να κάνει εκτεταμένη χρήση των εταιρικών σχέσεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του» (Reinicke, 

1998). Αποτέλεσε έτσι καταλυτικό παράγοντα για την υιοθέτηση μιας νέας 

προσέγγισης, μια διαδικασία που επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την κατάρρευση του 

ομίλου Barings, μια μεγάλη βρετανική τράπεζα, τον Φεβρουάριο του 1995. 

Σύμφωνα με τον Reincke, η κατάρρευση αυτή προέκυψε σχεδόν χωρίς 

προειδοποίηση και συνέβη γρήγορα. Αφορούσε την εκτεταμένη ιδιοκτησιακή χρήση 

των παραγώγων για την καθιέρωση μεγάλων, υψηλής μόχλευσης θέσεων στη Nikkei 

225 (Ιαπωνικά μετοχικά κεφάλαια) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη 

Σιγκαπούρη και την Οσάκα. Ο Reincke γράφει ότι η κατάρρευση της «Barings» έγινε 

αμέσως μετά από άλλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις που σχετίζονται με παράγωγα 

όπως αυτά της κυβέρνησης της κομητείας Orange της Καλιφόρνιας και της 

γερμανικής εταιρείας Metallgesellschaft (Reinicke, 1998). 

Η κατάρρευση της τράπεζας Barings αποκάλυψε τρεις θεμελιώδεις ελλείψεις που 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να θεσπιστεί ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για 

την παγκόσμια δημόσια πολιτική: 

  1. Μέχρι το τέλος του 1993, η Barings είχε αναλογία κεφαλαίου που υπερέβαινε την 

απαίτηση 8% της συμφωνίας της Βασιλείας και τον Ιανουάριο του 1995 εξακολουθεί 

να θεωρείται ασφαλής τράπεζα. Το γεγονός ότι ο Barings βρέθηκε σε κατάσταση 
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πτώχευσης μόνο δύο μήνες αργότερα δεν θα μπορούσε παρά να εγείρει σοβαρές 

αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια του ρυθμιστικού συστήματος για κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. 

  2. Η κατάρρευση έδειξε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι στη Barings ήταν εντελώς 

ανεπαρκείς για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των χρηματιστών του.  

  3. Αποδείχθηκε ότι οι ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες χώρες δεν μπόρεσαν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε βαθμό που να περιορίζει τουλάχιστον εν μέρει την 

ασυμμετρία πληροφόρησης που είχε προκληθεί από την παγκοσμιοποίηση (Reincke, 

1998).  

Με βάση τα γεγονότα αυτά και τις αδυναμίες που αποκάλυψαν, η επιτροπή της 

Βασιλείας επιτάχυνε τις προσπάθειές της και τον Απρίλιο του 1995 εξέδωσε προς 

συζήτηση μια πρόταση για μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση και 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Για πρώτη φορά στην 

ιστορία τους, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα δικά τους 

εσωτερικά μοντέλα διαχείρισης κινδύνων, τα οποία χρησιμοποιούν για την 

καθημερινή τους διαχείριση κινδύνων και συναλλαγών για τον προσδιορισμό των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων (Reincke, 1998).  

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα επιβάλλουν πλέον αυστηρούς, ομοιόμορφους, 

ποσοτικούς περιορισμούς στις δραστηριότητες των τραπεζών. Αντιθέτως, η Επιτροπή 

της Βασιλείας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τον καινοτόμο 

δυναμισμό της παγκόσμιας βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναγνώρισε 

ότι, εφόσον υπήρχαν ορισμένες ποιοτικές και ποσοτικές διασφαλίσεις, οι ίδιοι οι 

μηχανισμοί ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών θα ήταν ανώτεροι από 

αυτούς που θα επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές. Η επιτροπή πρότεινε να δοθεί 

δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δικά τους μοντέλα εσωτερικού 

κινδύνου, τα οποία ονομάζονται επίσης μοντέλα Value-atrisk (VAR), τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς (η 

μορφή κινδύνου που θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή που προκύπτει από την 

εμφάνιση των αγορών παραγώγων) και, βάσει αυτών των μοντέλων, να υπολογίσουν 

τις ίδιες χρεώσεις κεφαλαίου (Reincke, 1998). Ταυτόχρονα, όμως, οι τράπεζες θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν μια κοινή προσέγγιση για τη μέτρηση του κινδύνου, τη 

λεγόμενη “value at risk "προσέγγιση. Ο Reincke επισημαίνει ότι αυτή η προσέγγιση 
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είναι μια εκτίμηση, σε ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, της μέγιστης πιθανής 

απώλειας αξίας ενός χαρτοφυλακίου ή μιας χρηματοοικονομικής θέσης για μια 

δεδομένη χρονική περίοδο. Οι G20 είχαν συστήσει μια τέτοια προσέγγιση στο 

παρελθόν (Reincke, 1998).  

Nick Leeson και εμπορία προϊόντων 

Πέραν της χρησιμότητάς τους στη διαχείριση κινδύνων ή σε εφαρμογές 

αντιστάθμισης κινδύνου, τα παράγωγα είναι επίσης ισχυρά εργαλεία για τη 

διασυνοριακή κερδοσκοπία. Σύμφωνα με τον Reicke, για παράδειγμα, οι επιλογές 

νομίσματος επιτρέπουν σε μεγάλους επενδυτές να τοποθετούν μεγάλα στοιχήματα 

στην κίνηση ενός νομίσματος για ένα κλάσμα του κόστους κράτησης μιας παρόμοιας 

θέσης σε δολάρια ή γιεν. Ομοίως, τα παράγωγα του χρηματιστηριακού δείκτη 

επιτρέπουν στους κερδοσκόπους να παίρνουν θέσεις σχετικά με την κίνηση των 

αγορών ξένων μετοχών χωρίς να αποκτούν αλλοδαπά αποθέματα. Παρόλο που όλες 

αυτές οι παράλληλες αγορές συνδέονται με χρηματιστηριακή αγορά σε κάποια χώρα 

ή σε εθνικό νόμισμα, η γεωγραφική τους θέση είναι απλά μια συνάρτηση του τόπου 

όπου προκύπτει ζήτηση ή όπου μπορεί να βρεθεί ένα συμβιβαστικό ρυθμιστικό 

περιβάλλον, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα. Ως αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη αγορά 

δικαιωμάτων προαίρεσης επί γερμανικών κρατικών ομολόγων ήταν στο Λονδίνο, 

όπως απέδειξαν οι δραστηριότητες του εμπόρου του Barings Nick Leeson (Reincke, 

1998).  

Παρατηρείται μια σημαντική ποσότητα κερδοσκοπίας στο Nikkei 225 (δείκτης 

ιαπωνικών μετοχών), καθώς και στη Σιγκαπούρη. Η εμπορία σε προθεσμιακά 

συμβόλαια Ιαπωνικών ομολόγων πραγματοποιείται στο Σικάγο. Σύμφωνα με τον 

Reincke, "Τελικά, ο πολλαπλασιασμός αυτών των μέσων και αγορών έχει ισχυρό 

διαιτητικό αποτέλεσμα, που φέρνει πιο κοντά τις τιμές και τους κανονισμούς πέρα 

από τα σύνορα (Reincke, 1998).  

Ενώ υπήρξαν διάφοροι άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην απάτη εμπορίας των 

1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο δημοσιογράφος John Plender αναφέρει ότι πολλοί 

από όσους ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση και την ανάλυση του φιάσκο Barings 

"πιστεύουν ότι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της σχέσης μεταξύ του 

Χρηματιστηρίου της Οσάκα στην Ιαπωνία και του συναλλαγμάτος της SIMEX στη 

Σιγκαπούρη εμπόδισε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκθέσεις της 
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Barings που θα είχαν οδηγήσει σε προηγούμενες συγκρούσεις στις δραστηριότητες 

του Leeson" (Dalla Costa, 1998). Οι ανώτεροι του Leeson στο Λονδίνο υποστήριξαν 

ότι ήταν πιθανότατα εμπλεκόμενος σε κάποιο είδος καθεστώτος που σχεδιάστηκε για 

να ωφεληθεί από την κατάρρευση της Barings. Μια αυξανόμενη ποσότητα 

αποδεικτικών στοιχείων, ωστόσο, υποδηλώνει μια διαφορετική σειρά συμβάντων που 

συνέβαλαν στην κατάρρευση της τράπεζας, για παράδειγμα, ο Reincke αναφέρει ότι 

οι ερευνητές που στάλθηκαν στη Σιγκαπούρη από την Τράπεζα της Αγγλίας δεν 

ανακάλυψαν καμία απόδειξη ότι κάποιος είχε ένα ενιαίο, μεγάλο βραχυπρόθεσμο 

σχέδιο έναντι της τράπεζας. «Πράγματι, ανακαλύφθηκε ότι ο πρώην υπάλληλος της 

Barings είχε διαπραγματευτεί με πολλά μέρη. Μια πιο λογική εξήγηση ήταν ότι ο 

Leeson πουλούσε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης σε ορισμένη τιμή 

στη Nikkei, στοιχηματίζοντας ότι η ιαπωνική αγορά μετοχών θα κυμανθεί μέσα σε 

ένα σταθερό εύρος » (Reincke, 1998). 

 

Μετά τον σεισμό του Kobe τον Ιανουάριο του 1995, ωστόσο, το Nikkei μεταφέρθηκε 

από το συνηθισμένο εύρος συναλλαγών του, αναγκάζοντας τον Leeson να αγοράσει 

συμβόλαια για να στηρίξει την αγορά. Ως εκ τούτου, η έκθεσή του αυξήθηκε από 

5.000 συμβόλαια στις 13 Ιανουαρίου έως 20.000 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 1995. 

«Όταν το σχέδιο του Leeson κατέρρευσε, η Barings αντιπροσώπευε σχεδόν το 20% 

του ανοικτού συμφέροντος στη σύμβαση συναλλάγματος και υπερέβη το επίπεδο των 

μεριδίων του επόμενου μεγαλύτερου συμμετέχοντος στην αγορά σχεδόν οκταπλάσια» 

(Reincke, 1998).  

 

Οι χειρισμοί του Leeson πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική περίοδο που οι 

πρακτικές αυτές αναγνωρίζονταν σε μεγάλο βαθμό για το τι ήταν: οι έμποροι 

προϊόντων σκοπίμως ή διαισθητικά εφαρμόζουν αρχές πλαισίωσης για να 

χειραγωγούν με επιτυχία τις προτιμήσεις των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων για ρίσκο. Μελέτες έχουν δείξει ότι χρησιμοποιώντας τεχνικές πλαισίωσης, 

οι έμποροι όπως ο Leeson θα μπορούσαν να ξεγελάσουν την πλειοψηφία των 

ελεγκτών. Σε μια τεχνική που ο καθένας που αγόρασε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 

από πωλητές υψηλής πίεσης θα αναγνώριζε: «Με την πείρα των επενδυτών, ακόμη 

και των ευφυών και μορφωμένων, που χάνουν την ευκαιρία για πλούτο που 

απολαμβάνουν άλλοι, οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να προκαλέσουν 

υπερβολικό κίνδυνο «Είναι σίγουρα ισχυρές συναισθηματικές δυνάμεις στο παιχνίδι, 
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αλλά εξίσου συναρπαστικές είναι και άλλες πρωταρχικές ανθρώπινες δυνάμεις που 

φαίνονται να κάνουν τους ανθρώπους να ενεργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο:« 

Αυτό που στο πίσω μέρος φαίνεται να είναι απληστία είναι απλώς η φυσική 

ανθρώπινη τάση να αποφεύγει μια απώλεια, ειδικά σε σχέση με άλλους. Αυτό που 

θεωρείται στο παρελθόν ως αλήθεια είναι απλώς η ισχυρή ανθρώπινη ανάγκη να 

εμπιστευθούμε» (Prentice, 2002).  

 

Ως αποτέλεσμα, ο Leeson απλά έπαιζε με την ανθρώπινη φύση, τόσο από τους 

επενδυτές του όσο και από τους δικούς του, όπου οι πιθανοί επενδυτές θα μπορούσαν 

να πεισθούν να επενδύσουν σε μια επικίνδυνη νέα επιχείρηση για να προσπαθήσουν 

να αποκαταστήσουν τις απώλειες από την πρώτη επιχείρηση, ακριβώς όπως οι 

παίκτες που έχασαν περισσότερο από ό, τι περίμεναν, μπορεί να ωθηθούν στο να τα 

"διπλασιάσουν" σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τις απώλειές τους. «Ακόμη 

και στελέχη επιχειρήσεων και εξελιγμένοι επενδυτές υπόκεινται σε αυτή την τάση. Ο 

Nick Leeson βύθισε την Τράπεζα της Barings χάνοντας χρήματα και ύστερα 

διπλασιάζοντας τα σε μια προσπάθειά του να αποκαταστήσει τα χρήματα της 

τράπεζας.» (Prentice, 2002). Οι ασκούντες συναφή με την ασφάλεια επαγγέλματα 

(και οι γνώστες επενδυτές) γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την τάση των επενδυτών και 

καταφέρνουν να το εκμεταλλευτούν. 

 

Υπήρξαν πολλοί δυστυχείς αγοραστές την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Taylor, τα ακόλουθα αντιπροσωπεύουν 

μόνο ορισμένες από τις σημαντικότερες αναφερόμενες απάτες στη βρετανική αγορά 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: 

 

Εσωτερικοί έλεγχοι στην Τράπεζα Barings 

 

Η κατάρρευση της Barings επιβεβαίωσε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι στο Barings ήταν 

σαφώς ανεπαρκείς για να ανιχνεύσουν τι συνέβαινε με τις συναλλαγές των 

παραγώγων του Leeson. "Κοιτάξτε τι συνέβη στην Baring Brothers Bank όταν άφησε 

ελεύθερο αυτό τον ανόητο Νικ Λέεσον να κάνει τα δικά του στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές της Άπω Ανατολής. Έχοντας χάσει τόσα χρήματα, κερδοσκοπώντας με το 

γιεν, κατέστρεψε ολόκληρη την τράπεζα πριν καν καταλάβει η ανώτερη διοίκηση τι 

είχε συμβεί.» (Mcdonald Wallace, 1998). Ενώ οι αρχικοί λογαριασμοί διατύπωσαν τις 
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παράνομες δραστηριότητες του Leeson και στοιχεία δείχνουν ότι ο Leeson στην 

πραγματικότητα ασχολούταν με έντονα κερδοσκοπικές συναλλαγές και σκόπιμα 

προσπάθησε να εξαπατήσει τους ανωτέρους του, οι ενέργειές του δεν ήταν ο μόνος 

λόγος για την αποτυχία της ομάδας. Οι εντελώς ανεπαρκείς εσωτερικές επικοινωνίες, 

οι έλεγχοι και τα κανάλια λογοδοσίας, καθώς και η ανεπαρκής κανονιστική εποπτεία, 

συνέβαλαν σε αυτά τα ευρήματα από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου, όπως και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη (Reincke, 1998).  

 

Η πιο εντυπωσιακή πτυχή της έλλειψης εσωτερικής επικοινωνίας είναι ότι γνώριζαν 

όλοι ότι η Barings οικοδομούσε μια ολοένα και πιο επικίνδυνη θέση στις 

προθεσμιακές αγορές. Όπως δήλωσε ένας διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων των 

ΗΠΑ, "Η κοινότητα προθεσμιακών αγορών γνώριζε αυτή την κατάσταση τους 

τελευταίους τρεις μήνες." (Reincke, 1998).  Στη Νέα Υόρκη, ο διευθυντής ενός από 

τα μεγαλύτερα hedge funds δήλωσε ότι "η είδηση της αγοράς συμβάσεων από τη 

Barings είχε αποτελέσει αντικείμενο «έντονου διαλόγου» στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές για τουλάχιστον δύο εβδομάδες »καθώς και για τις ανεπαρκείς εσωτερικές 

επικοινωνίες, είναι αδιανόητο ότι τα ανώτερα στελέχη δεν γνώριζαν τις εξελίξεις 

αυτές."(Gapper, Denton, and Marsh, 1995).  

 

Η αποτυχία της διοίκησης της Barings να αποτρέψει την κατάρρευση της προέκυψες 

από τους ελαττωματικούς εσωτερικούς ελέγχους και τα κανάλια λογοδοσίας του 

Barings. "Ο Leeson ήταν υπεύθυνος τόσο για την εμπορική όσο και για την 

εξυγίανση των επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης, γεγονός που του διευκόλυνε να κρύβει 

τις συμβάσεις του από τους προϊσταμένους του." (Reincke, 1998). Ωστόσο, οι 

ανώτεροι υπάλληλοι της Barings είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση αυτή ήδη από 

1992. Την εποχή εκείνη, ο επικεφαλής των πράξεων κινητών αξιών της Barrings στη 

Σιγκαπούρη προειδοποίησε τη διοίκηση της εταιρείας στο Λονδίνο για τους πιθανούς 

κινδύνους του να επιτρέπουν στο Leeson να διαχειρίζεται τόσο τη διαπραγμάτευση 

όσο και την εμπορία. Τον Μάρτιο του 1992 έγραψε στον επικεφαλή των μετοχών στο 

Λονδίνο: "Η ανησυχία μου είναι ότι κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια δομή που 

θα αποδειχθεί καταστροφική και με την οποία θα πετύχουμε να χάσουμε είτε πολλά 

χρήματα είτε την καλή πίστη του πελάτη ή πιθανόν και τα δύο." (Reincke, 1998). 

Σύμφωνα με τον Νίκι Τάιτ, το γεγονός ότι ο Leeson είχε ξεκάθαρα όρια ως προς τη 
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θέση του στις εμπορικές συναλλαγές ιδιοκτησίας κατέστησε ακόμη χειρότερη τη 

δυνητικά επικίνδυνη δομή διαχείρισης (Tait, 1995).  

 

Από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι οι ανησυχίες αυτές δεν 

κοινοποιήθηκαν στους εξωτερικούς ελεγκτές της Barings, οι οποίοι σχεδόν βέβαια θα 

τις είχαν συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση για τα συστήματα διαχείρισης και τους 

ελέγχους βάσει των βρετανικών τραπεζικών κανονισμών που υποβλήθηκαν στην 

Τράπεζα της Αγγλίας. Τα ανώτερα στελέχη της Barings παραδέχτηκαν ότι δεν 

κατανόησαν πραγματικά την εσωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα των 

παραγώγων, οπότε η καθοδήγησή τους για τον Nick Leeson δεν ήταν στρατηγικής 

φύσης αλλά ήταν μάλλον ποσοτική: «Αντί να θέσουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα με 

ελέγχους»,  απλώς ζήτησαν από τον Leeson να παραδώσει περισσότερα κέρδη από 

αυτά στα οποία είχαν συνηθίσει. Ήταν λάθος ο Leeson; Προφανώς, αλλά λανθασμένη 

ήταν και η στρατηγική ή η έλλειψη της." (JDalla Costa, 1998). 

 
 
Διδάγματα για το μέλλον και βήματα για να αποφευχθούν τα ίδια λάθη 

 

Η Barings δεν ήταν το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο επηρεάστηκε από 

τους ανεπαρκείς εσωτερικούς ελέγχους, αν και κάθε κατάσταση είναι μοναδική. 

Παραδείγματος χάριν, παρά τη φήμη και την αναστάτωση της υπόθεσης Leeson, 

πάνω από ένα χρόνο αργότερα, η Sumitomo Bank αντιμετώπισε ζημία ύψους 1,8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου, η οποία οφείλεται σε έναν και μόνο αδίστακτο 

έμπορο (Earley, 1997). Ομοίως, ο Tim Lemke της The Washington Times αναφέρει 

ότι ο John Rusnak, ένας έμπορος συναλλάγματος από τη Βαλτιμόρη με επτά χρόνια 

προϋπηρεσία στην εταιρεία, κατηγορήθηκε ότι έχασε 750 εκατομμύρια δολάρια μέσω 

δόλιων συναλλαγών κατά το παρελθόν έτος. Αρχικά η Allfirst δήλωσε ότι ο Rusnak 

έχει τοποθετήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών που στοιχηματίζουν στις μεταβολές 

συναλλάγματος και στη συνέχεια δημιούργησε ψεύτικες συμβάσεις για να 

αντισταθμίσει τις συναλλαγές αυτές αφού εξελίχθηκαν άσχημα. Η απώλεια ύψους 

750 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η έκτη μεγαλύτερη απώλεια "αδίστακτων 

εμπόρων" από το 1987. Ήδη γίνονται συγκρίσεις μεταξύ του κ. Rusnak, 37 ετών, και 

του Nick Leeson (Lemke, 2002). "Από την αρχική μας έρευνα, είναι σαφές ότι οι 

πράξεις συναλλάγματος διεξήχθησαν με τον συνήθη τρόπο, αλλά οι συμψηφιστικές 
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συμβάσεις συναλλάγματος ήταν πλασματικές", ανέφερε σε δήλωσή του η Allied Irish 

Banks PLC, η μητρική εταιρεία της Allfirst. Η Allied Irish σημείωσε επίσης ότι οι 

συμβάσεις τέθηκαν τεχνητά σε συστήματα Allfirst και δεν εντοπίστηκαν από 

εσωτερικούς ελέγχους που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για την πρόληψη τέτοιων 

δραστηριοτήτων. "Οι καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου στο Θησαυροφυλάκιο της 

Allfirst θα έπρεπε να έχουν εντοπίσει αυτές τις πλασματικές συναλλαγές", ανέφερε η 

εταιρεία (Lemke, 2002). 

 

Σε μια συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Allfirst Frank Bramble δήλωσε ότι είναι 

απίθανο ένας μόνο υπάλληλος να γνωρίζει τις απώλειες. "Υπήρχε αθέμιτη σύμπραξη 

εδώ γιατί θα ήταν αδύνατο για αυτό το άτομο να έχει κάνει αυτές τις συναλλαγές 

χωρίς ο τομέας διαχείρισης να κάνει τη δουλειά του", δήλωσε ο κ. Bramble. Οι 

αναλυτές και η εταιρεία προσπάθησαν να μην συγκρίνουν την απώλεια ύψους 750 

εκατ. δολαρίων με την υπόθεση Leeson, διότι η Allfirst δημιούργησε ένα συγκριτικά 

μικρό ποσό ως επενδυτικό οίκο. Αντίθετα, η εμπορική και λιανική τραπεζική 

αντιπροσώπευε το 90% των κερδών της εταιρείας σε αυτό το σημείο. «Δε μοιάζει 

καθόλου με την κατάσταση της Barings ως προς το μεγέθος του, αλλά μόνο ως προς  

το γεγονός ότι εμπλέκεται ένας έμπορος», πρόσθεσε ο Nigel Bolton, επικεφαλής των 

ευρωπαϊκών μετοχών της Citigroup Asset Management στο Bloomberg News 

(Lemke, 2002). 

 

Μετά το επεισόδιο του Leeson και της Barings Bank, η αύξηση των παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών, η 

αμοιβή των εκτελεστικών στελεχών και η κατάχρηση των συνταξιοδοτικών ταμείων 

προστέθηκαν στον κατάλογο των εταιρικών φαινομένων που πυροδότησαν αλλαγές 

στο κανονιστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι Broadhurst και Ledgerwood 

αναφέρουν ότι το 1993, η Caux Round Table, με έδρα την Ελβετία, υιοθέτησε έναν 

διεθνή κώδικα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και 

την Ιαπωνία. Αυτός ο διεθνής κώδικας προσδιορίζει πέντε βασικές αρχές που 

υπερβαίνουν τους προηγούμενους κώδικες που επικεντρώνονται σε πιο περιορισμένες 

καταχρήσεις. Οι αρχές αυτές είναι: 

  

 1) Ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών 

 2) Κοινωνική δικαιοσύνη 
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 3) Αμοιβαία υποστήριξη 

 4) Περιβαλλοντική ανησυχία και, 

 5) Αποφυγή παράνομων πράξεων και πρακτικών διαφθοράς (Broadhurst and 

Ledgerwood, 2000). 

 

Μετά την κατάρρευση της Barings, η SIMEX επανεξέτασε επίσης τους ρυθμιστικούς 

της κανόνες, τις διαδικασίες ελέγχου, επιτήρησης και εκκαθάρισης, καθώς και 

συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για την ενίσχυση των εγγυήσεων έναντι των 

κινδύνων διακανονισμού. Σύμφωνα με τους Lall και Liu, η SIMEX όρισε μια διεθνή 

συμβουλευτική ομάδα αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες και 

ρυθμιστές της διεθνούς βιομηχανίας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για να 

ζητήσει συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στις διεθνείς 

χρηματιστηριακές αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης και να προσδιορίσει τομείς 

συνεργασίας με άλλα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης. Δεδομένου ότι o 

Leeson είχε έδρα τη Σιγκαπούρη, οι υπάλληλοι επιχείρησαν να βελτιώσουν τον 

εποπτικό συντονισμό για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε ένα ολοένα και 

πιο παγκόσμιο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η SIMEX διόρισε τον Δρ. Roger Rutz ως 

σύμβουλο της για τη διαχείριση κινδύνων (Lall & Liu, 1997). 

 

Η διεθνής συμβουλευτική επιτροπή συνέστησε: 

 

1. Την ενίσχυση των κανόνων προστασίας των πελατών. 

2. Την αναβάθμιση του συστήματος εκκαθάρισης και διαδικασίες για την 

ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και διαχείρισης κινδύνων σε πραγματικό χρόνο. 

3. Την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ανταλλαγών · 

4. Την επιβολή απαίτησης στις εταιρείες εκκαθάρισης να καταχωρούν ανώτερα 

στελέχη στην SIMEX. 

5. Την ενίσχυση του Τμήματος Επιτήρησης της Αγοράς της SIMEX. και, 

6. Τις βελτιώσεις στο μεγάλο σύστημα αναφοράς των συναλλαγών. 

 

Οι συστάσεις του Δρ.Rutz αφορούσαν όλους τους τομείς δραστηριότητας της 

SIMEX, με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και στο 

σύστημα εκκαθάρισης. Οι κυριότερες προτάσεις του περιελάμβαναν: 
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• Κατάρτιση ολοκληρωμένων διαδικασιών εσωτερικής ανάλυσης κινδύνου για τον 

προσδιορισμό λογαριασμών υψηλού κινδύνου και μελών που χρήζουν στενότερης 

παρακολούθησης. Αυτές οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν δοκιμασία ακραίων 

καταστάσεων των θέσεων, ανάλυση ημερήσιων διακανονισμών και κλήσεις 

περιθωρίου, καθώς και ανάλυση της θέσης και της συγκέντρωσης της αγοράς. 

• Ενίσχυση της ικανότητας παρακολούθησης της SIMEX, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινοποίησης από τις εταιρείες-μέλη όταν εκδίδεται κλήση περιθωρίου για 

οποιοδήποτε λογαριασμό που υπερβαίνει το προσαρμοσμένο καθαρό κεφάλαιο τους, 

την αναφορά μεγάλων θέσεων, τη συγκέντρωση λογαριασμών και τη συμφιλίωση 

των αναφερόμενων θέσεων. 

• Αύξηση της εξουσίας της SIMEX να ελέγχει ή να κατευθύνει τις επιχειρήσεις των 

εταιρειών μελών σε ιδιαίτερα ευάλωτες θέσεις. 

• Ρύθμιση ανώτερων ορίων θέσεων μέσω ρητής αντιστάθμισης κινδύνου, διαιτησίας, 

διαχείρισης κινδύνου και άλλων κριτηρίων ποιοτικής και χρηματοοικονομικής 

έκθεσης. 

• Καθιέρωση διαδικασιών για τη διαχείριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συλλογής πληροφοριών για την αξιολόγηση 

περιπτώσεων που προκαλούν προβλήματα, καθώς και βελτιωμένων διαδικασιών 

αθέτησης για τη μεταφορά σε άλλα εκκαθαριστικά μέλη και γενικών εκείνων των 

θέσεων που μεταφέρονται από αθέμιτους μεσίτες που απειλούν την ακεραιότητα του 

συστήματος (Lall and Liu, 1997). 

 

Συμπέρασμα 

  

Η έρευνα έδειξε ότι ο πλέον κακόφημος έμπορος παραγώγων με έδρα τη Σιγκαπούρη, 

Nicholas Leeson, οδήγησε τη σεβάσμια τράπεζα της Βρετανίας στην πτώχευση. Αν 

και τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ο Leeson εμπλεκόταν στην 

πραγματικότητα σε σκοτεινές συμφωνίες, φαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες 

συνέβαλαν επίσης στην κατάρρευση της τράπεζας. Ο προϊστάμενος του Leeson 

γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τι έκανε ο έμπορος και είχε ειδοποιηθεί εκ των 

προτέρων σχετικά με τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, ο Leeson δεν ήταν ο μόνος 

έμπορος που ασχολούνταν με τέτοιες δραστηριότητες και η φιλοσοφία πολλών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του σήμερα φάνηκε να ενθαρρύνει τις τεχνικές που 
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χρησιμοποίησε ο Leeson. Σε τελική ανάλυση, η υπόθεση Leeson καταδεικνύει τι 

μπορεί να συμβεί όταν έχει δοθεί σε ένα άτομο υπερβολική δύναμη και μόνο ο 

χρόνος θα δείξει εάν τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τότε θα 

αποκλείσουν τέτοιες επαναλήψεις στο μέλλον. 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντική 

έρευνα 
Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση αποκάλυψε τη µεγάλη ζηµιά που 

προκλήθηκε από την έλλειψη διαφάνειας στο Τραπεζικό χώρο και την ασθενή 

εφαρµογή των µέτρων της διοίκησης στις Τράπεζες (Holland, 2010). Προφανώς όπως 

είδαμε και από το παράδειγμα ελεγκτικού σκανδάλου της Barings Bank, η έλλειψη ή 

αναποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι κάτι νέο στο 

χρηματοπιστωτικό και γενικότερα επιχειρηματικό κόσμο. Καταχρήσεις υπέρογκων 

χρηµατικών ποσών, πλαστές επιταγές, ξέπλυµα χρήµατος, νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, πλαστά πιστοποιητικά και παραποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις συνιστούν µερικές από τις  µορφές τραπεζικών απατών που ταλανίζουν 

το τραπεζικό σύστηµα (Nardo, 2011). Συνήθως τέτοιου είδους ελλείψεις ή 

εγκληματικές δραστηριότητες, εκδηλώνονται από ένα πρόσωπο μεμονωμένο, αλλά 

μέσα από τη μελέτη του εσωτερικού ελέγχου, καθίσταται σχεδόν αδύνατο να 

πιστέψουμε ότι η ανώτερη ηγεσία δεν έχει γνώση ή τουλάχιστον ένα μέρος. Κι αν 

ακόμη δεν έχει ενημερωθεί, αποδείκνυεται ένα μέγαλο «εγκληματικό» κενό στη 

διαχείριση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς ο αποτελεσματικός εσωτερικός 

έλεγχος δε διασφαλίζει μόνο τη σωστή λειτουργία του ιδρύματος, αλλά αποτελεί και 

θεμέλιο της εμπιστοσύνης των επενδυτών.  

Η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου καθώς και η αποκάλυψη αλυσιδωτών σκανδάλων 

προκάλεσε έτσι την κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών και του ελεγκτή και 

κατ’ επέκταση του τραπεζικού συστήματος. Προφανώς πέρα από αίτιο, η κατάρρευση 

της εμπιστοσύνης έγινε και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Τα όρια αιτίου και 

αιτιατού είναι πολύ θολά ακόμα για να αναλυθούν σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτήν 

περίπτωση ήταν επόμενο να αμφισβητείται η ακεραιότητα της ανώτερης ηγεσίας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, η διαφάνεια του εσωτερικού ελέγχου, η συνεργασία 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, η ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρμογής 

τους στη νέα τάξη πραγμάτων καθώς και η ετοιμότητά και η ικανότητα διαχείρισης 

ενδεχόμενων νέων ή ανάλογων κινδύνων.  

Μέσα από αυτή τη διπλωματική εργασία, αναδεικνύεται φυσικά η αδιαπραγμάτευτη 

σημασία του εσωτερικού ελέγχου στην εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών και την 
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επιβίωση του τραπεζικού συστήματος. Σημαντικό βήμα προς ένα ισορροπημένο 

χρηματοπιστωτικό κόσμο είναι η ομοιομορφία στον εσωτερικό έλεγχο, δηλαδή η 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας και στα πρότυπα 

επαγγελματικής κατάρτισης. Ακολουθώντας τις νέες εξελίξεις και εγκαθιδρύοντας 

ένα κοινό παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο, θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης 

και θα εδραιώσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα του συστήματος. Ως προς το 

εσωτερικό της κάθε τράπεζας, αυτό θα μπορούσε να γίνεται πλέον επισταμένως είναι 

η συνεργασία όλων των βαθμίδων ηγεσίας και τμημάτων με τις δραστηριότητες τόσο 

του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου. Σαφώς οι τράπεζες θα πρέπει να 

φροντίζουν να εκπαιδεύουν συνεχώς το προσωπικό τους στα νέα δεδομένα ελέγχου 

και να εκσυγχρονίζονται συνεχώς.   

Προτάσεις προς μελλοντική έρευνα:  

 Η εφαρμογή των προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ στις ελληνικές τράπεζες. Κατά 

πόσο εφαρμόζονται και σε ποιο επίπεδο. 

 Τι είδους εκπαιδεύσεις γίνονται στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου για να 

παρακολουθούν τις αλλαγές που επιβάλλονται. 

 Σύγκριση εσωτερικού ελέγχου τραπεζικών συστημάτων διαφορετικών χωρών 

π.χ. μεταξύ χωρών της ΕΕ, χωρών εντός και εκτός Ευρωζώνης ή 

Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών χωρών κ.ά. 

 Έρευνα εάν έχουν αλλάξει οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου την περίοδο 

μετά την οικονομική κρίση. 

 Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση μπορεί να γίνει πραγματικότητα; 

 Έρευνα κατά πόσο έχει μεταβληθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, ποια τα αίτια, οι συνέπειες και ποιες οι 

διορθωτικές κινήσεις.  

 Σύγκριση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε διαφορετικά περιβάλλοντα π.χ. 

τραπεζών και επιχειρήσεων συγκεκριμένου κλάδου.  
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