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                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάληψη των αρµοδιοτήτων για την παροχή της διοικητικής 

πληροφόρησης και υποστήριξης, και κυρίως σε θέµατα που απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση 

και κρίση, αλλά και σε θέµατα διοικητικού     και  όχι  µόνο  ελέγχου ,  καλείται να παίξει  η  

Διεύθυνση  Εσωτερικού  Ελέγχου  της κάθε τράπεζας και τα στελέχη της.        

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι: 

1)Οι σύµβουλοι που σχεδιάζουν και εκτελούν ελέγχους, που αφορούν την εφαρµογή των 

αποφάσεων της Διοίκησης της τράπεζας, των άµεσα σχετιζόµενων µε τη στρατηγική, την 

πολιτική και το µέλλον του οργανισµού. 

 2)Τα πρόσωπα που διακρίνονται για το ήθος, το χαρακτήρα, την εξειδικευµένη 

επιστηµονική τους κατάρτιση, την κριτική σκέψη, τη διοικητική ικανότητα, το θάρρος της 

γνώµης τους, το διερευνητικό πνεύµα και την ειλικρίνειά τους. 

 3)Τα στελέχη που εκφράζουν την Ανώτατη Διοίκηση της τράπεζας, γνωρίζουν τις 

αδυναµίες της, διερευνούν και αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων εσωτερικής λειτουργίας της τράπεζας. 

 4)Τα στελέχη που εµπιστεύεται η Διοίκηση, είναι οι σύµβουλοι, που µε την πολύπλευρη 

γνώση τους, την εµπειρία και την αντικειµενική κρίση που τα διακρίνει, αξιολογούν και 

αποτιµούν το µέγεθος των κινδύνων για λογαριασµό της Διοίκησης. 

  Η σωστή και αδιάβλητη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί, άλλωστε, και το 

πρώτιστο ίσως µέληµά της Διοίκησης, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων 

τραπεζών. 

  Οι Διοικήσεις των τραπεζών σήµερα θεωρούν τους εσωτερικούς ελεγκτές συµβούλους 

τους. Πιο συγκεκριµένα, είναι εκείνοι που συντελούν στη διασφάλιση της άριστης και 

αποτελεσµατικής διοίκησης, της σωστής οργανωτικής δοµής, της σωστής διαχείρισης και 

διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού, της σωστής αξιολόγησης και 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση των οικονοµικών 

του µεγεθών και αποτελεσµάτων, για τα οποία άλλωστε η κάθε Διοίκηση είναι υπεύθυνη έναντι 

των µετόχων της τράπεζας. 

  Η αποδοχή, µάλιστα, του κάθε εσωτερικού ελεγκτή ως συµβούλου δεν περιορίζει το έργο 

του σε στενά ελεγκτικά όρια. Αντιθέτως, του παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλού 

επιπέδου ελεγκτικές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο η Διοίκηση αξιοποιεί εποικοδοµητικά τις 

γνώσεις   και τις   εµπειρίες   του. 

  Στο πνεύµα αυτό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνεται και η, 

απαραίτητη αν όχι επιτακτική κατά πολλούς, συµµετοχή του διευθυντή του τµήµατος εσωτερικού 

ελέγχου στα συµβούλια των ανωτάτων στελεχών της τράπεζας. Η συµµετοχή του, πιστεύεται, 

βοηθά στην ανταλλαγή απόψεων, στην ενηµέρωσή του για τη στρατηγική και την πολιτική του 

ιδρύµατος, ώστε το καθετί που ελέγχεται να συµπλέει µε το πνεύµα της Διοίκησης και τους 

γενικότερους στόχους της τράπεζας. 

  Οι Διοικήσεις των τραπεζών πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι, από τη φύση 

του αντικειµένου του εσωτερικού ελέγχου, και λόγω της ευρύτητας των θεµάτων και των 

εµπειριών που διαρκώς αποκοµίζονται µέσω της συνεχούς διερεύνησης, παρέχεται η δυνατότητα 

να αναπτύσσονται και να δηµιουργούνται ικανά στελέχη, και µάλιστα υψηλών προδιαγραφών. 

Από τα στελέχη αυτά, τα πιο χαρισµατικά θα είναι στη διάθεση της Διοίκησης, για να καλύψει 

µελλοντικά υψηλές διοικητικές θέσεις, µε αυξηµένες ευθύνες. 

  Οι ικανότητες που διαθέτουν οι σηµερινοί ελεγκτές, σε ένα καλά οργανωµένο τµήµα 

τραπέζης, ίσως είναι ισάξιες, αν όχι ανώτερες µε αυτές που διαθέτουν οι εξωτερικοί σύµβουλοι. 

Προφανές είναι, λοιπόν, πως η αναγνώριση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή και η αποδοχή 

αυτού ως συµβούλου από τη Διοίκηση της τράπεζας, της παρέχει τα εχέγγυα για λήψη υψηλού 

επιπέδου αποφάσεων, µε σηµαντικά ανταγωνιστικά και άλλα οφέλη. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι, 

µε την ενσωµάτωση των εσωτερικών ελεγκτών σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, ως 
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σύµβουλοι της Διοίκησης σε όλα τα θέµατα, περιορίζεται το κόστος από την απασχόληση 

εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές κοστίζουν λιγότερο στην τράπεζα. 
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ABSTRACT 

 
A leading role in assuming the responsibilities to provide administrative information and 

support , especially on issues requiring high level of knowledge and judgment as well as 

administrative and not only control issues is required to play the internal audit directorate of each 

bank and her executives. 
1) The consultants who plan and perform audits related to the implementation of the 

bank’s management decisions directly related to the organization’s strategy, policy and future. 

2) Persons who are distinguished for their ethos their character their specialized scientific 

training, their critical thinking, the administrative capacity, the courage of their opinion the 

exploratory spirit and their honesty.  

3) The executives representing the senior management of the bank are aware of its 

weaknesses , are investigating and assessing the adequacy and effectiveness of the bank’s internal 

operating systems. 

4) The executives (who trust the management) are the consultants who with their multi-

faceted knowledge, experience and objective judgment that distinguishes them, assess and 

evaluate the size of the risks on behalf of the management 

The proper and fair functioning on internal control is the primary concern of the 

administration as a competitive advantage over other banks. The bank’s administrations today 

consider their internal auditors to be their counselors. In particular, they are the ones that 

contribute to the guarantee of an excellent and efficient administration, the proper organizational 

structure, proper management and preservation of the assents of the organization, proper 

assessment and utilization of human resources, with the ultimate aim of maximizing their financial 

figures and results, for which each administration is accountable to the shareholders of  the  bank. 

The acceptance of each internal auditor as a consultant does not limit his work to tight 

control limits.On the other hand, he provides him the ability to provide high-level audit services. 

In this way management makes a constructive use of his knowledge and experience. 

 In this sense of the functioning of the internal control the necessary if not very 

imperative participation of the director of the internal audit department in the councils of the 

senior executives of the bank is included. His participation is believed helps to exchange views to 

inform about the institutions strategy and policy so that everything that is controlled is in the line 

with the administrations spirit and the banks overall goals. 

 Banks administrations must pay particular attention to the fact that due to the nature of 

the subject matter of internal control and due to the wide range of issues and experience gained 

through ongoing investigative research it is possible to develop and create competent staff of high 

standards. From these executives, the most charismatic will be at the disposal of the 

administration in order to cover in future high administrative positions with increased 

responsibilities. 

The capabilities of today’s auditors in a well-organized bank segment may be equal if not 

higher to that of external consultants it is obvious that recognizing the work of the internal auditor 

and accepting him as a consultant from the banks management gives him the guarantee of high-

level decision making with significant competitive and other benefits. By way of example we 

report that by integrating internal auditors into all the agency’s activities aw management 

consultants is reduced aw internal auditors cost less to the bank. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί  να 

προέρχονται από τον ανταγωνισμό  , από το οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, τη πιθανή 

επιχειρησιακή αποτυχία των πελατών τους, τις καινοτομίες που οι ίδιες αναλαμβάνουν και 

προωθούν, τις αποφάσεις ρυθμιστικού παρεμβατισμού από τις εποπτικές αρχές και τις πολλές 

αβεβαιότητες, που πολλές φορές είναι συνυφασμένες µε τις συνήθεις δραστηριότητές τους. 

Υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι που  σχετίζονται  µε  λάθη και  ανώμαλες καταστάσεις, 

ηθελημένες ή αθέλητες, που προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση. 

 Οι διοικήσεις, προκειμένου να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις από ακούσιες ή εκούσιες 

πράξεις, ζημιογόνες ενέργειες και συμπεριφορές , που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα 

επιχειρησιακά τους συμφέροντα, υιοθετούν και αναπτύσσουν κατάλληλα Συστήματα Εσωτερικού 

Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.). Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (System of Internal Control) µπορεί γενικά 

να ορισθεί ως το σύνολο των επιχειρησιακών δράσεων: 

1)προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

2)διασφάλισης και ελέγχου της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των λογιστικών της στοιχείων 

3)προώθησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της και 

4)ενθάρρυνσης της πιστής τήρησης και εφαρμογής των επιχειρησιακών της πολιτικών. 

 

  1.2 Σκοπός 
 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία του εσωτερικού ελέγχου, να τονιστεί 

η ισχυρή θέση που κατέχει μέσα στην τράπεζα και να αξιολογηθεί η εφαρμογή των εσωτερικών 

διαδικασιών του. Ο εσωτερικός έλεγχος, λοιπόν, ως σύγχρονο εργαλείο διοίκησης των 

τραπεζικών ιδρυµάτων, µε την αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών, την επισήµανση των 

αδυναµιών λειτουργίας και την παροχή συµβουλών για λήψη συγκεκριµένων διοικητικών 

µέτρων, προς όφελος των τραπεζών αλλά και των εργαζοµένων, συµβάλλει σηµαντικά στον 

περιορισµό του επιχειρηµατικού κινδύνου. Παράλληλα η ενεργός αυτή συµµετοχή και η εν γένει 

συµπεριφορά του τονίζουν και την κοινωνική διάσταση της προσφοράς του. Έτσι, η «παρουσία» 

και η λειτουργία του κρίνεται ως απαραίτητη και ιδιαιτέρως κρίσιµη για τον κάθε πιστωτικό 

οργανισµό. 

 

  1.3 Δομή 
 

             Η εργασία μου βασίστηκε πάνω σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία για να καλύψει όσο το 

δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος ενός τεράστιου κλάδου που ονομάζεται εσωτερικός έλεγχος. Το 

περιεχόμενο της είναι χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια που το καθένα περιέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο εμπεριέχονται κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το πότε έκανε 

την εμφάνιση του ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα. Δίνονται επίσης κάποιες πληροφορίες για 

να αντιληφθούμε τη σημασία του ρόλου του και το πόσο απαραίτητος είναι με την πάροδο του 

χρόνου και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε 

για την ολοκλήρωση της εργασίας, η οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία των βιβλίων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο είναι το θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται βαθύτερα ο εσωτερικός 

έλεγχος και αναλύονται οι σκοποί, οι αρχές και τα πρότυπα που εκπροσωπεί. Γίνεται αναφορά 

στην διαδικασία του για να καταλάβουμε πως ακριβώς λειτουργεί και κατόπιν γίνεται και η 

αξιολόγηση του. Χωρίζονται σε κατηγορίες  τα είδη ελέγχου που υπάρχουν ενώ γίνεται ανάλυση 
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για το καθένα ξεχωριστά, κάτι το οποίο επιτρέπει στον αναγνώστη να διακρίνει τη σημαντικότητα 

τους σε όλους τους τομείς. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο που είναι η μεθοδολογία ελέγχου και η διαχείριση κινδύνων 

μιλάμε αναλυτικά για τις ενέργειες ελέγχου που γίνονται μέσα σ’ ένα πιστωτικό ίδρυμα, για τη 

μεθοδολογία που ακολουθεί και για το πώς αποκαλύπτονται ή αποτρέπονται οι απάτες. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν συμπεράσματα μετά τη μελέτη των 

πληροφοριών και δίνονται προτάσεις για προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν και μπορούν να 

αναλυθούν σε μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
  Στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται συνολική προσέγγιση της ελεγκτικής διαδικασίας με  

παρουσίαση των μεθόδων εφαρμογής της για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Αξιολογείται το σύστημα εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου, τα ελεγκτικά τεκμήρια, τα 

τεκμήρια του ελέγχου δειγματοληψίας, ο έλεγχος ταμειακών στοιχείων, τα χρεόγραφα, ο έλεγχος 

κυκλωμάτων πελατών και πωλήσεων, ο έλεγχος υποχρεώσεων και ο έλεγχος αγορών και 

προμηθευτών. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στον έλεγχο των εργασιών 

στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας και 

στον τρόπο που οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν τον έλεγχο αυτόν. Απώτερος στόχος τους είναι η 

απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης και η έγκυρη 

γνώση του λογιστικού τρόπου διεξαγωγής τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στα 

οποία βασίζεται ο εσωτερικός έλεγχος και τα οποία καλύπτουν τομείς όπως η λογιστική του 

συναλλάγματος, τα ομόλογα, οι καταθέσεις και τα ομολογιακά δάνεια (κοινά, μειωμένης 

εξασφαλίσεως) που συνάπτουν οι τράπεζες. Άλλοι σημαντικοί τομείς είναι οι λογαριασμοί 

τάξεως, η οργάνωση του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, οι οικονομικές καταστάσεις 

τραπεζών (ο εκτοκισμός, η λογιστική παραγωγή προϊόντων, η κοστολόγηση τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών).  

Εκτός από τους τομείς στους οποίους πραγματοποιείται έλεγχος υπάρχει εκτενής 

αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα ελέγχου με βάση τα οποία διεξάγονται οι έλεγχοι σήμερα στην 

χώρα μας. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι γενικές αρχές ελέγχου και οι ευθύνες των ελεγκτών, η 

αξιολόγηση και η αντιμετώπιση του ελεγκτικού κινδύνου, η ελεγκτική μαρτυρία, τα ελεγκτικά 

συμπεράσματα και πιστοποιητικά. 

Σε ένα μέρος της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στις νέες διατάξεις των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων καθώς και των άνω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία έχουν κοινή 

γραμμή πορείας στους εξής τομείς: στον εσωτερικό έλεγχο των παγίων συμμετοχών, στα 

χρεόγραφα, στα αποθέματα, στην καταστροφή κατάλληλων αποθεμάτων παγίων, στις απαιτήσεις, 

στις υποχρεώσεις, στις περιβλέψεις λογαριασμών τάξεως, στην ανάπτυξη εσωτερικού ελέγχου 

των περιουσιακών στοιχείων των διαθεσίμων, στην καταμέτρηση μετρητών ταμείου και 

εισπρακτέων επιταγών(Κάντζου,2006). 

Εκείνο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όλη την βιβλιογραφία είναι η χρησιμότητα 

του εσωτερικού ελέγχου ως ένα σημαντικό εργαλείο στις σύγχρονες επιχειρήσεις, απαραίτητο για 

την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων με τις οποίες αυτές έρχονται αντιμέτωπες. Όλες οι 

σύγχρονες τεχνικές, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές διενέργειας Ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων αφορούν επιμέρους δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων και έχουν ως στόχο 

να κάνουν ξεκάθαρα τα όρια, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της μονάδα του εσωτερικού 

ελέγχου στο πλαίσιο και στο πνεύμα στων Διεθνών Προτύπων(Κάντζου, 2006). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών στου εσωτερικού 

ελέγχου στις Α.Ε με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Οι εταιρείες 

αυτές υποχρεούνται να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Τα πρότυπα αυτά 

επιβλήθηκαν από κανονισμούς του συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής επιτροπής και 

υιοθετήθηκαν με ειδική νομοθεσία από την χώρα μας.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν δύο νέα είδη εσωτερικού ελέγχου, τα οποία 

εφαρμόζονται στη χώρα μας και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί η 

μελέτη τους. Τα είδη αυτά εσωτερικού ελέγχου είναι ο Έλεγχος Διαχείρισης ή αλλιώς Έλεγχος 

Διοίκησης και ο Έλεγχος Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Ο  Έλεγχος Διαχείρισης αφορά τις στρατηγικές για τη λήψη αποφάσεων μιας 

επιχείρησης, ασχολείται με τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης διαχείρισης και αξιολογεί κυρίως 
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με ποιοτικά και όχι τόσο με ποσοτικά κριτήρια. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο 

αποτελεί ακόμη αντικείμενο μελέτης και έρευνας.  

Ο Έλεγχος Φυσικού Περιβάλλοντος άρχισε πρόσφατα να εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε 

εθελοντική βάση και η μεθοδολογία του είναι βασισμένη στα Διεθνή και Κοινοτικά Πρότυπα ISO 

14001. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η παραγωγή και κοινοποίηση μιας πληροφορίας όπως 

αυτή παράγεται μέσα από ένα λογιστικό σύστημα μιας επιχείρησης. Ο προβληματισμός που 

δημιουργείται για το νέο αυτό είδος ελέγχου είναι το αν υπάρχει λογιστικό σύστημα που μπορεί 

να παράξει μια πληροφορία τόσο ποιοτική όσο και σε μετρήσιμα μεγέθη που είναι βασικό 

κριτήριο του Ελέγχου Διαχείρισης και κατ’επέκταση του Ελέγχου Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Τέλος, εκτεταμένο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στις απάτες που λαμβάνουν 

χώρα στον κόσμο των επιχειρήσεων και στο πώς αυτές μπορούν να αποτραπούν με τη βοήθεια 

του εσωτερικού ελέγχου και εξειδικευμένων προγραμμάτων που αυτός χρησιμοποιεί. Η Coso, μία 

επιτροπή υποστήριξης οργανισμών, επιτρέπει σε οργανισμούς όλων των τύπων και μεγεθών να 

κατανοούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τα περιβάλλοντα κινδύνου και να λαμβάνουν 

καλύτερες αποφάσεις μέσω της χρήσης του ERM Coso. Το μοντέλο αυτό ελέγχου προσφέρει 

συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των αρμοδιοτήτων 

εσωτερικού ελέγχου και δείχνει πώς ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου μπορεί 

να βοηθήσει την επιχείρηση να συμμορφωθεί καλύτερα με το νόμο(Κάντζου, 2006).      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
3.1. Εισαγωγή 
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και 

συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες 

του οργανισµού. Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, 

προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και των διαδικασιών 

διοίκησης. 

Αναλύοντας τις βασικές έννοιες του ανωτέρω ορισµού έχουµε τη δυνατότητα να 

ξεκαθαρίσουµε περισσότερο, την έννοια του εσωτερικού ελέγχου. 

Εσωτερικός Έλεγχος : Ο όρος εσωτερικός (internal) υποδηλώνει ότι η υπηρεσία 

παρέχεται από το προσωπικό του οργανισµού δεν αποκλείει την ανάθεση του συγκεκριµένου 

έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες τρίτα µέρη (outsourcing), εφόσον προβλέπεται από το 

εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας στην οποία υλοποιείται. Ο όρος έλεγχος, είναι ευρύς και 

δεν περιορίζεται στο χρηµατοοικονοµικό και λογιστικό κύκλο, αλλά επεκτείνεται σε πολιτικές 

ποιότητας, προµηθειών, επενδυτικών επιλογών, εξυπηρέτηση πελατών και γενικά στο σύνολο 

των επιχειρησιακών πολιτικών και στρατηγικών. 

Ανεξάρτητη : Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από παρεµβάσεις και 

περιορισµούς που θα επηρέαζαν τα αποτελέσµατα και τις αναφορές του ελέγχου για να επιτευχθεί 

η ανεξαρτησία αυτή, απαιτείται η αντίστοιχη οργανωτική δοµή που τοποθετεί την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου σε επιτελικό ρόλο, αµέσως κάτω από τη διοίκηση της οικονοµικής 

µονάδας. Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ελεύθερη από πιθανή 

χειραγώγηση από τα επιµέρους τµήµατα ενός οργανισµού και αναφέρεται και λογοδοτεί 

απευθείας και µόνο στην ανώτατη διοίκηση. 

              Αντικειµενική : Το προσωπικό που ασκεί καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή οφείλει να έχει 

αντικειµενική θεώρηση των ελεγχοµένων διαδικασιών και προσώπων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 

πως οι εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν µε απόλυτη ευσυνειδησία και τιµιότητα, αρνούµενοι να 

υποτάξουν τις αρχές τους σε οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα και ότι σε περίπτωση που 

έχουν ιδιότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα επαρκώς 

προβαίνουν στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τη διοίκηση. 

Ασφαλής και Συµβουλευτική δραστηριότητα : Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει:α) 

αντικειµενική εξέταση και αξιολόγηση της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου 

και γενικότερα της εταιρικής διακυβέρνησης ενός οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τους κινδύνους  που διατρέχει ένας οργανισµός, αναφορικά µε 

την επίτευξη των σκοπών, καθώς επίσης και τα συστήµατα ελέγχου που έχουν ως στόχο τον 

περιορισµό, αν όχι την εξάλειψη των κινδύνων αυτών. 

Επίσης αξιολογείται η διοίκηση στο σύνολό της, µέσω του ελέγχου συµµόρφωσης 

στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών που εφαρµόζονται σε σύγκριση µε εκείνες που έχουν τεθεί 

από την ανώτατη διοίκηση. Παρόλο που οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε συνεχή επαγρύπνηση για 

πιθανούς κινδύνους που µπορεί να επηρεάζουν τη στρατηγική ή τη λειτουργία µιας οικονοµικής 

µονάδας, παρέχουν εύλογη και όχι απόλυτη διασφάλιση ότι όλοι οι σηµαντικοί κίνδυνοι έχουν 

ανιχνευτεί(Παπαστάθης, 2014). 

β) Συµβουλευτικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο τρίπτυχο: διαχείριση κινδύνων, 

συστηµάτων ελέγχου και διοίκησης , χωρίς να προσδίδουν στους εσωτερικούς ελεγκτές 

εκτελεστικά ή διοικητικά καθήκοντα και ευθύνες. Παραδείγµατα συµβουλευτικών υπηρεσιών 

είναι η συµµετοχή σε ειδικές επιτροπές, σε projects και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 

               Σχεδιασµένη για να Προσθέτει Αξία : Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου οφείλει να είναι 

πελατοκεντρική και να αντιλαµβάνεται τις ανάγκες της οικονοµικής µονάδας. Στόχος της δεν 

είναι απλά να καλύψει µια τυπική συµµόρφωση µε κανόνες, ρυθµίσεις και το ευρύτερο 
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νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά να εµπνεύσει αρχές, πρότυπα και αξίες στους ανθρώπους µέσα στην 

επιχείρηση και να δηµιουργήσει ασφάλεια στους ιδιοκτήτες της και το ευρύτερο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

               Να Βελτιώνει τις Λειτουργίες του Οργανισµού : Το συγκεκριµένο µέρος από τον 

ορισµό του εσωτερικού ελέγχου, αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Η φιλοσοφία του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η αναζήτηση της επιχειρησιακής τελειότητας και όχι η αστυνόµευση 

του προσωπικού. 

Βοηθάει τον Οργανισµό στην Επίτευξη των Σκοπών του : Ο στόχος ενός συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου είναι να πλαισιώνει τους σκοπούς του οργανισµού και να συµβάλλει στην 

µακροχρόνια και αποτελεσµατική επίτευξη τους. 

Μέσω Συστηµατικής Προσέγγισης : Ο εσωτερικός έλεγχος στηρίζεται σε συγκεκριµένα 

επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα και ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων, έτσι 

ώστε να µην αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ενέργειες και πρακτικές. 

 Για την Αξιολόγηση και Βελτίωση : Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη για συνεχή 

βελτίωση µέσα σε έναν οργανισµό. Η ανάγκη αυτή σε ένα βαθµό καλύπτεται µέσω της 

αξιολόγησης από τον εσωτερικό έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης και της σύγκρισης µε την 

δέουσα κατάσταση. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης 

αλλά και την αναβάθµιση των συστηµάτων ελέγχου. 

 Της Αποτελεσµατικότητας : Η αποτελεσµατικότητα προσδιορίζεται από το βαθµό 

ετοιµότητας της διοίκησης ως προς τη στοχοθεσία και από την ύπαρξη αντίστοιχων συστηµάτων 

ελέγχου που εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων αυτών. Η σύνδεση µεταξύ στόχων και 

συστηµάτων ελέγχου είναι ξεκάθαρη και για το λόγο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

αντιλαµβάνεται πλήρως τις θεµελιώδεις ανάγκες της διοίκησης και να προσαρµόζει ανάλογα το 

ελεγκτικό µοντέλο(Παπαστάθης, 2014). 

 Της Διαχείρισης των Κινδύνων, των Συστηµάτων Ελέγχου και της Διοίκησης :  Η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο οργανισµός, 

τα συστήµατα ελέγχου για  περιορισµό  των  κινδύνων  και  το  σύστηµα  δοµών  και  

διαδικασιών (εταιρική διακυβέρνηση)  για  την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 

 3.1.1  Αντικειµενικοί σκοποί του εσωτερικού ελέγχου 
 

Αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και ταυτόχρονα 

εξειδικευµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση των 

συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του, µε πρώτο απ όλα το ίδιο το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και τη βοήθεια προς όλα τα µέλη για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, µέσω επιστηµονικών αναλύσεων και 

παροχής σχετικών συµβουλών, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος(Καζατζής, 2006).   

 Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί: 

1)Τη παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσµατική διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου. Η επιτυχία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να επισηµάνει τις περιοχές 

υψηλών κινδύνων, να αξιολογήσει τον κίνδυνο , να  επισημαίνει  τις  γενεσιουργικές  αιτίες και 

να εισηγηθεί στη διοίκηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. 

2)Την ύπαρξη  συστήµατος  οργάνωσης  και  επάρκειας  αυτού  σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα. 

3)Την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, που 

ρυθµίζουν τη σωστή θεµελίωση των σχέσεων και συναλλαγών µε τρίτους. 

4)Την εξασφάλιση της ορθότητας και νοµιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων και 

βιβλίων. 

            5)Την αποφυγή των κλοπών, καταχρήσεων, ατασθαλιών, απόκρυψη στοιχείων. 

            6)Την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, αξιολογήσεων και αξιοποιήσεως 

του δυναµικού και γενικότερα των διαδικασιών του τµήµατος προσωπικού, καθώς και τη τήρηση 

της νοµοθεσίας και των κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς, όπως και της απονοµής 

ευθυνών και επιβραβεύσεων. 
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7)Τις επικερδείς ή µη δραστηριότητες, µέσω αναλύσεων και εντοπισµό των σηµείων 

εκείνων που πρέπει να διορθωθούν. 

8)Την τήρηση πολιτικής που έχει χαράξει η Διοίκηση π.χ. πολιτική πωλήσεων και 

εισπράξεων, τη διαχείριση διαθεσίµων και τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισµού και 

πληρωµής αυτών. 

9)Τη µέτρηση αποδοτικότητας του σύγχρονου Management σε όλα τα επίπεδα, 

εξαιρουµένης αυτής της διοίκησης, προσδοκώντας τη σωστή διαχείριση των παραγωγικών µέσων 

και πόρων. 

10)Κατά πόσο τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης έχουν ενστερνιστεί µε την 

κουλτούρα και το όραµα της επιχείρησης. 

11)Κατά πόσο οι υπηρεσίες και τα τµήµατα του οργανισµού έχουν σαφή αντίληψη των 

αρµοδιοτήτων, αλλά και της αποστολής τους. 

12)Κατά πόσο τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης είναι κατάλληλα στελεχωµένα και 

το προσωπικό αξιολογείται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. 

13)Τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων τόσο εντός των τµηµάτων 

που απαρτίζονται από αυτούς, όσο και στο σύνολό τους γενικότερα. Διαβλέπει, έτσι, τις όποιες 

αδυναµίες και προβλήµατα µεταξύ του προσωπικού, που συνήθως οδηγούν σε δυσάρεστα 

αποτελέσµατα, και εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση για τη βελτίωση των αδυναµιών αυτών. 

14)Το βαθµό συµµόρφωσης των εργαζοµένων στις αποφάσεις της Διοίκησης και τους 

κανόνες λειτουργίας. 

15)Την ύπαρξη κλίµατος αποδοχής και διάθεσης συνεργασίας µεταξύ Ελεγχόµενων και 

Ελεγκτών. 

16)Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, κατά πόσο δηλαδή 

ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και η παραγωγική δυνατότητα στα καθορισµένα και θεσπισµένα 

standards. 

17)Την ποιότητα της εργασιακής απόδοσης και βελτίωση των αδυναµιών. 

18)Την αποτελεσµατικότητα των προτύπων που θέτει κάθε φορά η διοίκηση του 

οργανισµού και αξιολογεί την πολιτική που υπαγορεύει τα πρότυπα αυτά. 

19)Την απόδοση των επενδύσεων βάσει του αρχικού σχεδιασµού αυτών. 

20)Το συνολικό, αλλά και το επιµέρους κόστος των τµηµάτων, ενώ το συγκρίνει µε το 

προϋπολογισθέν, σχετίζοντάς το και µε το αντίστοιχο όφελος. 

21)Τη προσπάθεια για αποφυγή ατασθαλιών, απόκρυψης στοιχείων, προσπορισµό 

οικονοµικών οφειλών, αποφυγή καταχρήσεων, φθορών και κλοπών, καθώς και το βαθµό 

ενδιαφέροντος των εργαζοµένων και των ιθυνόντων. 

22)Τη πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και βιβλίων. 

23)Το βαθµό συνεργασίας της διοίκησης µε τρίτους και γενικότερα µε το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται η επιχείρηση. Ταυτόχρονα, δεν 

παραβλέπει τη δυναµική του περιβάλλοντος αυτού, όπως και τα µέτρα που αναγκάζεται η 

επιχείρηση να λάβει όχι µόνο για την επιβίωσή της, αλλά και για την επιβολή της ως κυρίαρχη 

στο χώρο αυτό. Από την άλλη, δε, πλευρά, µετρά την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά – 

ανταγωνισµό, όπως και την αντίστοιχη εικόνα του καταναλωτικού κοινού προς αυτήν και τα 

προϊόντα της, καθώς και την παρουσίαση από τους ίδιους τους εργαζόµενους σε αυτήν. 

Βέβαια στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, η έκταση και η ένταση του 

ελέγχου προσδιορίζεται από την επιχειρησιακή αρχή συσχέτισης του κόστους µε την ωφέλεια 

Αυτό σηµαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά οφείλει να δικαιολογεί την 

ύπαρξή του, συνεισφέροντας στη µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Για να συµβεί αυτό, 

το κόστος του εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ωφέλειες που θα προκύψουν από 

τον έλεγχο. Για παράδειγµα, εάν διαπιστωθεί ότι γίνονται λανθασµένες καταχωρήσεις όπως για 

παράδειγμα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών δικηγόρων και συµβολαιογράφων της τάξεως των 

400 ευρώ ανά µήνα, είναι προτιµότερο, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, να αφεθεί η κατάσταση 

ως έχει εάν το κόστος επίβλεψης είναι 700 ευρώ το µήνα(Καζατζής, 2006). 
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Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν παρέχει απόλυτη, 

αλλά σχετική διασφάλιση ότι οι σκοποί και οι στόχοι ενός οργανισµού θα επιτευχθούν µε τον 

αποδοτικότερο και οικονοµικότερο τρόπο.              

      

  3.1.2 Το Πλαίσιο Επαγγελµατικής Εφαρµογής  
 

              Το Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου έχει εξουσιοδοτηθεί από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ για τη διαµόρφωση επαγγελµατικών προτύπων για τον 

εσωτερικό έλεγχο. Η πρωταρχική του ευθύνη είναι η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους 

επαγγελµατίες εσωτερικούς ελεγκτές. 

Η Διεθνής Επιτροπή Δεοντολογίας , παρακολουθεί για τυχόν αλλαγές που πρέπει να 

γίνουν στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και εξετάζει 

παράπονα που δηµιουργούνται εναντίον των µελών του Ινστιτούτου(Σακέλλης,2004).  

Το Πλαίσιο Επαγγελτικών Πρακτικών αποτελείται από: 

α) Υποχρεωτικές Κατευθύνσεις. Ελεγκτικά Πρότυπα και Κώδικας Δεοντολογίας. 

β) Προτεινόµενες αλλά µη Υποχρεωτικές οδηγίες. 

γ) Λοιπές µη υποχρεωτικές οδηγίες. 

 

3.1.3 Το θεµέλιο του Πλαισίου Επαγγελµατικών Πρακτικών είναι ο ορισµός 

του Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. 

Βοηθά έναν οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, προσφέροντας µία 

συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και των διαδικασιών 

διοίκησης(Φίλιος, 2004). 

 

 

3.1.4 Κώδικας Δεοντολογίας  

 
            Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από δύο θεµελιώδη συστατικά: 

α)  Τις Αρχές, που είναι σχετικές µε το επάγγελµα και τη πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου 

β) Τους Κανόνες Συµπεριφοράς, που περιγράφουν τις νόµιµες συµπεριφορές που αναµένονται να 

ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτοί οι κανόνες βοηθούν στη κατανόηση και µετατροπή 

των αρχών σε πρακτική εφαρµογή και στοχεύουν να καθοδηγήσουν την ηθική συµπεριφορά των 

εσωτερικών ελεγκτών(Φάκος, 2004). 

 

 

3.1.5 Αρχές 
 

             Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες αρχές: 

             1)ακεραιότητα : Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη 

και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. 

             2)αντικειµενικότητα : Οι Εσωτερικοί 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 µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν 

επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το 

σχηµατισµό των κρίσεών τους(Φάκος Δ. , 2004). 
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           3)εµπιστευτικότητα :  Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και τη κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη 

εξουσιοδότηση, εκτός αν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο. 

           4) επάρκεια 

 

3.1.6 Κανόνες συµπεριφοράς  
 

1.Ακεραιότητα 

1)Οφείλουν  να εκτελούν  την  εργασία  τους µε  ειλικρίνεια , επιµέλεια και υπευθυνότητα. 

2)Οφείλουν να τηρούν τους νόµους και να προβαίνουν στις απαιτούµενες, από τους 

νόµους και το επάγγελµά τους κοινοποιήσεις. 

3)Οφείλουν να µη συµµετέχουν εσκεµµένα σε παράνοµες δραστηριότητες ή να 

δεσµεύονται σε πράξεις που είναι αναξιοπρεπείς για το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή ή του 

οργανισµού τον οποίο ελέγχουν. 

4)Οφείλουν να σέβονται και να συµβάλλουν στους νόµιµους και ηθικούς αντικειµενικούς 

σκοπούς του οργανισµού. 

 

2.Αντικειµενικότητα 

1)Οφείλουν να µη συµµετέχουν σε καµιά δραστηριότητα ή σχέση που ενδέχεται να 

επηρεάσει την αµερόληπτη αξιολόγησή τους 

2)Οφείλουν να µην αποδέχονται οτιδήποτε ενδέχεται να επηρεάσει την επαγγελµατική 

τους κρίση 

3)Οφείλουν να αποκαλύπτουν όλα τα σηµαντικά γεγονότα που τους είναι γνωστά, εφόσον 

η µη αποκάλυψή τους ενδέχεται να διαστρεβλώσει τις αναφορές των δραστηριοτήτων που είναι 

υπό εξέταση. 

 

3.Εµπιστευτικότητα 

1)Οφείλουν να είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν 

κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. 

2)Οφείλουν να µη χρησιµοποιούν πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή µε τρόπο 

αντίθετο µε τη νοµοθεσία ή επιβλαβή για τους νοµικούς και ηθικούς αντικειµενικούς σκοπούς 

του οργανισµού 

 

3.Επάρκεια 

1)Οφείλουν να ασχολούνται µόνο µε εργασίες για τις οποίες έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία. 

2)Οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα Πρότυπα 

Επαγγελµατικής Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου. 

3)Οφείλουν να αναπτύσσουν συνεχώς την επάρκειά τους, την αποτελεσµατικότητα και τη 

ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

3.1.7 Ελεγκτικά Πρότυπα 
 

Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ τους σε σκοπό, µέγεθος, 

πολυπλοκότητα και δοµή και από άτοµα εντός ή εκτός του οργανισµού. 

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα Διεθνή Πρότυπα 

για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) είναι θεµελιώδης, 

προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που 

οι εσωτερικοί ελεγκτές εµποδίζονται από το ισχύον νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο να 
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εφαρµόσουν ορισµένα µέρη των Προτύπων, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τα 

υπόλοιπα µέρη τους και να προβαίνουν στις σχετικές γνωστοποιήσεις(Φάκος, 2004). 

 

3.1.7 Σκοπός των προτύπων 
 

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 ευρέος φάσµατος 

προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

3)να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου 

4)να  προωθήσουν  τις  βελτιωµένες  οργανωσιακές  διαδικασίες  και  λειτουργίες. 

 

Τα Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Συµπεριφοράς Διεξαγωγής και Εφαρµογής. 

 

Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται µε τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και 

των ατόµων που εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση 

των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών 

των υπηρεσιών. 

Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου. Τα Πρότυπα Εφαρµογής επεκτείνονται περαιτέρω, παρέχοντας καθοδήγηση 

που εφαρµόζεται σε εξειδικευµένα έργα εσωτερικού ελέγχου. Αυτά τα πρότυπα µπορεί 

ουσιαστικά να αφορούν σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχονται σε συγκεκριµένους 

εξειδικευµένους κλάδους ή σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. 

Υπάρχει ένα σύνολο Προτύπων Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής, όµως υπάρχουν 

πολλά σύνολα Προτύπων Εφαρµογής, ένα για κάθε βασικό τύπο δραστηριότητας εσωτερικού 

ελέγχου. Τα Πρότυπα Εφαρµογής αφορούν τόσο στις υπηρεσίες διασφάλισης, όσο και στις 

συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες διασφάλισης σχετίζονται µε την αντικειµενική αξιολόγηση των 

αποδεικτικών στοιχείων την οποία διενεργεί ο εσωτερικός ελεγκτής, προκειµένου να 

διαµορφώσει και να προσφέρει µία ανεξάρτητη συµπερασµατική γνώµη για µια λειτουργία, 

σύστηµα ή άλλο συγκεκριµένο θέµα. Η φύση και το πλαίσιο ενός έργου διασφάλισης 

καθορίζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Γενικά υπάρχουν τρία µέρη που εµπλέκονται στις 

υπηρεσίες διασφάλισης: 1)η οµάδα που σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργία ή το σύστηµα 2) το 

άτοµο ή η οµάδα που διενεργεί την αξιολόγηση 3) το άτοµο ή η οµάδα που κάνει χρήση της 

αξιολόγησης(Φάκος , 2004). 

Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και διενεργούνται γενικά 

και κατόπιν συγκεκριµένου αιτήµατος του πελάτη. Η φύση και το πλαίσιο των συµβουλευτικών 

υπηρεσιών υπόκεινται σε συµφωνία µε τον πελάτη. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες γενικά 

εµπλέκονται δύο µέρη: 

1) το άτοµο ή η οµάδα που προσφέρει τις συµβουλές – ο εσωτερικός έλεγχος και 2) 

το άτοµο ή η οµάδα που ζητά και λαµβάνει τις συµβουλές – ο πελάτης. Ο εσωτερικός ελεγκτής, 

όταν διενεργεί συµβουλευτικό έργο, θα πρέπει να διατηρεί την αντικειµενικότητά του και να µη 

θεωρεί ότι επιτελεί έργο διοικητικής φύσεως. 

Η ανάπτυξη και η γνωστοποίηση των Προτύπων είναι µια συνεχής διαδικασία. Το 

Συµβούλιο Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί, πριν την έκδοση των Προτύπων, 

εκτεταµένες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Αυτό περιλαµβάνει την έκθεση των 

προσχεδίων σε διαβούλευση και σχεδιασµό σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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3.2. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) 
 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 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 ακολούθως ιδίων στόχων: 

1)τη συνεχή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση των 

διαθεσίµων πόρων. 

2)την αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης 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)τη πρόληψη και την αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα 

µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα του πιστωτικού ιδρύµατος, των 

µετόχων και των συναλλασσοµένων µε αυτό. 

 

3.2.1 Περιεχόµενο του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνει ένα σύνολο συστηµάτων, τα οποία 

είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µια επιχείρηση. Τέτοια συστήµατα θα 

µπορούσαµε ενδεικτικά να αναφέρουµε: 

1)το γενικό Οργανόγραµµα της επιχείρησης, η τρέχουσα στελέχωσή του, καθώς και η 

διάκριση των λειτουργιών σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. 

2)την αποτύπωση της επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής βασιζόµενη σε 

προγραµµατισµό δράσης. 

3)το οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. 

4)το Ολοκληρωµένο Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστηµα το οποίο θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστο και να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

 

3.2.2 Βασικές αρχές του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Σε ένα σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσονται τα παρακάτω θέµατα και 

λειτουργίες: 

1)Το Οργανόγραµµα της Εταιρείας, στο οποίο, υπό τη µορφή πυραµίδας, παρουσιάζεται 

µε σαφήνεια η διάρθρωση της διοικητικής πυραµίδας, οι αλληλεξαρτήσεις και οι αρµοδιότητες 

των Υπηρεσιών (επίπεδα εξουσίας και ευθυνών) 

2)Η Αποκέντρωση της Διοίκησης. Η διοίκηση θα πρέπει να µεριµνά ώστε να δίνονται 

όσο το δυνατόν περισσότερες αρµοδιότητες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, σε κάθε τµήµα να 

ασκούνται όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και το τµήµα να είναι υπεύθυνο για τα 

αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του. 

3)Ο σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων και των ευθυνών. Κάθε όργανο της 

επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει µε σαφήνεια τα καθήκοντά του και τα δικαιώµατά του. Κανένα 

τµήµα ή άτοµο δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική εξουσία για οποιαδήποτε συναλλαγή. Ένας 

υπάλληλος να µη διενεργεί και να ελέγχει όλες τις φάσεις µιας εργασίας (four eyes principle). 

4)Η σαφής περιγραφή των αρµοδιοτήτων των στελεχών της οικονοµικής µονάδας. 

5)Το Επαρκές και Αποδοτικό Προσωπικό (Κατάλληλη Στελέχωση). Η κατάλληλη 

στελέχωση από εξειδικευµένο προσωπικό είναι ένα από τα πρωταρχικά και απαραίτητα στοιχεία 

µιας σύγχρονης επιχείρησης. 
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6)Η δηµιουργία Συστήµατος υπογραφών: Έγκρισης, Εκταµίευσης, Λογιστικής 

θεώρησης, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές και τα συµφέροντα του οργανισµού. 

7)Ο καθορισµός ορίων εξουσιοδοτήσεων εγκρίσεως δαπανών. 

8)Η περιγραφή του συστήµατος Εκπροσώπησης και Δέσµευσης της επιχείρησης έναντι 

τρίτων. Για εκπροσώπηση και συναλλαγές της εταιρείας µε τρίτους, προϋπόθεση είναι να 

υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις συνήθως από το διοικητικό συµβούλιο. 

9)Η λεπτοµερειακή περιγραφή διαδικασιών και ελέγχων των βασικών λειτουργιών που 

αφορούν το εσωτερικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινείται η οικονοµική µονάδα. 

10)Η ανάπτυξη αξιόπιστων συστηµάτων παροχής πληροφοριών. 

11)Η καθιέρωση συγκεκριµένων πολιτικών. 

Λέγοντας συγκεκριµένες ή καθορισµένες πολιτικές εννοούµε τους κανόνες που 

καθοδηγούν ή περιορίζουν πράξεις ή συµπεριφορές στην επιχείρηση. Οι καθορισµένες αυτές 

πολιτικές πρέπει να υπηρετούν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, να είναι ευκρινώς 

καταγεγραµµένες, ώστε να µεταφέρονται στα στελέχη και τους υπαλλήλους της επιχείρησης, να 

µην έρχονται σε αντίθεση µε τους νόµους, να διαφυλάσσουν τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης και να τροποποιούνται όταν αυτό απαιτείται. 

12)Η θέσπιση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.(Νεγκάκης,Ταχυνάκης) 

 

3.2.3. Αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

 
              Η αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους, 

τις οποίες η επιχείρηση οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη. Η πρώτη σε σηµασία παράµετρος είναι 

η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ανεξαρτησία, σηµαίνει, ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να µιλούν µε όλο το 

προσωπικό, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αρχεία, 

περιουσιακά στοιχεία. Είναι ανεξάρτητοι, επειδή διεξάγουν τον έλεγχο και εκτελούν την εργασία 

τους απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε παρεµβάσεις, έχοντας βέβαια στο πλευρό τους, την πλήρη 

κάλυψη και υποστήριξη της Διοίκησης. Η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύεται και 

εξασφαλίζεται από το γεγονός, ότι ο έλεγχος αυτός υπάγεται και αναφέρεται στο ανώτατο επίπεδο 

Διοίκησης. Ο Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται, µε εισηγήσεις και εκθέσεις, στο 

Διοικητικό Συµβούλιο και συµµετέχει σε συνεδριάσεις µε θέµατα που συσχετίζονται µε τον 

έλεγχο, την οργάνωση και τις οικονοµικές αναφορές. 

Η άµεση επικοινωνία του Εσωτερικού Ελέγχου µε τη Διοίκηση φανερώνει τη 

σπουδαιότητα του ελεγκτικού έργου και προσδίδει κύρος, αντικειµενικότητα και 

αποτελεσµατικότητα στο έργο αυτό. Λέγοντας αντικειµενικότητα εννοούµε, ότι η κρίση των 

Εσωτερικών Ελεγκτών δεν καθοδηγείται από άλλους. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν 

αναλαµβάνουν λειτουργικά καθήκοντα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου επισκοπούνται, πριν 

υποβληθεί οποιαδήποτε έκθεση, ώστε να υπάρχει η λογική εξασφάλιση ότι η εργασία 

εκτελέστηκε αντικειµενικά. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέσο αστυνόµευσης αλλά ως 

συµβουλευτικό, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 

να βασίζονται στην ανεξαρτησία, στην αντικειµενικότητα, στην επικοινωνία και στην στήριξη 

από τη Διοίκηση της επιχείρησης(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

 

3.2.4. Η Κοινωνική διάσταση του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Είναι γνωστό ότι µια επιχείρηση επηρεάζει και επηρεάζεται, από τα πρώτα στάδια της, 

από διάφορες κοινωνικές οµάδες και κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν και λαµβάνουν µέρος 

αντίστοιχα στο ευρύτερο περιβάλλον. Η επιχείρηση για να πετύχει την αποστολή της και να 

αναπτυχθεί θα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των άλλων φορέων. Με άλλα 

λόγια, θα πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες για την αποπληρωµή κάθε 

µορφής χρηµατοδότησης, προς τους προµηθευτές της, προς το Κράτος για την απόδοση των 
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φόρων, καθώς και να καλύπτει τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου όπως των εργαζοµένων, 

των επενδυτών κ.τ.λ(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων και υποχρεώσεων, η επιχείρηση θα 

στηριχθεί στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που συµβάλλει στο να αποκαλύπτει, 

να προλαµβάνει και να επισηµαίνει έγκαιρα κλοπές, υπεξαιρέσεις, ατασθαλίες, διοικητικές 

αδυναµίες, πριν η επιχείρηση φτάσει στα στάδια της πτώχευσης. Αυτό θα ήταν µοιραίο για το 

κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για τους εργαζόµενους, µιας και θα χάσουν τη δουλειά τους, µε 

επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας, τη µείωση του εισοδήµατος και τη κοινωνική αναταραχή. 

Από την άλλη µεριά, οι διάφοροι φορείς, όπως οι τράπεζες, οι πιστωτές, θα χάσουν 

οριστικά τις απαιτήσεις τους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν ενδιαφέρει 

αποκλειστικά µόνο τη Διοίκηση, αλλά µε γνώµονα τη σωστή και αντικειµενική πληροφόρηση 

που παράσχει, και τα ορθά διοικητικά µέτρα που λαµβάνει, λειτουργεί προς το συµφέρον και 

άλλων οµάδων και ιδιαιτέρα προς το συµφέρον των εργαζοµένων(Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης,2013). 

 

3.2.5 Η Επιτροπή Ελέγχου  
  

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από µέλη που είναι ανεξάρτητα από τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Σκοπός της είναι να συµβάλλει στην ανεξαρτησία των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών, και να διασφαλίσει ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εξασκούν µε την 

προσήκουσα επαγγελµατική επιµέλεια τα καθήκοντά τους. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ρόλος 

της επιτροπής ελέγχου ενισχύει τη θέση των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Η επιτροπή 

ελέγχου οφείλει να: 

1)Έχει καταστατικό, το οποίο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ρόλο της στην εταιρική 

διακυβέρνηση, και περιγράφει τα καθήκοντα και της υποχρεώσεις της. 

2)Επιβλέπει την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών. 

3)Αναφέρει στους άµεσα ή έµµεσα συµµετέχοντες στην επιχείρηση. Οι αναφορές πρέπει 

να περιλαµβάνουν µια επιστολή από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου που να περιγράφει τις 

υποχρεώσεις της και τις δραστηριότητές της. 

4)Επιµελείται τη συµµόρφωση µε τους κώδικες συµπεριφοράς και τις νοµοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

5)Έχει επαρκής πόρους. 

6)Επιβλέπει τις διαδικασίες αναφορών. 

7)Επιβλέπει τις περιπτώσεις που η ανώτατη διοίκηση αναζητά µια δεύτερη γνώµη σε 

σοβαρά λογιστικά ζητήµατα. 

Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου είναι µία από τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή 

εταιριών σε πολλά χρηµατιστήρια του κόσµου. Η Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από µη 

εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, συµβάλλει στην ανεξαρτησία των ελεγκτών. Ειδικότερα επιλέγει 

τους εξωτερικούς ελεγκτές και τον διευθυντή εσωτερικού ελέγχου. Μία ισχυρή Επιτροπή 

Ελέγχου αποτρέπει τους ελεγκτές από συµβιβασµούς της ανεξαρτησίας τους και της 

αντικειµενικότητάς τους(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

 

3.2.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου 
 

1)Επιλέγει τους εξωτερικούς ελεγκτές και επιθεωρεί τη σύµβαση και τις αµοιβές τους. 

2)Επιθεωρεί το συνολικό ελεγκτικό πλάνο των εξωτερικών ελεγκτών. 

3)Επιθεωρεί προσχέδιο των ετήσιων και ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

4)Επιθεωρεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων των εξωτερικών ελεγκτών. 

5)Εγκρίνει το καταστατικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

6)Επιθεωρεί και εγκρίνει το πλάνο και τους απαιτούµενους πόρους της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου. Λαµβάνει από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου το πρόγραµµα εργασιών 

της, το πλάνο στελέχωσης και προϋπολογισµό της. 
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7)Επικοινωνεί απευθείας µε το διευθυντή εσωτερικού ελέγχου ο οποίος συχνά συµµετέχει 

στις συσκέψεις της επιτροπής. 

8)Επιθεωρεί την αξιολόγηση της διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων ελέγχου και 

της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτά αναφέρονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

9)Διασφαλίζει ότι δίνεται η πρέπουσα προσοχή στα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

          10)Επιβλέπει τις πολιτικές της επιχείρησης σε ανήθικες και παράνοµες διαδικασίες. 

          11)Ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις που θα δοθούν σε ρυθµιστικές αρχές. 

          12)Συµµετέχει στη διαµόρφωση των πολιτικών της λογιστικής. 

          13)Επανεξετάζει τις επιδράσεις νέων νοµοθεσιών ρυθµίσεων ή κανονισµών. 

          14)Επιθεωρεί το πρόγραµµα ασφάλειας της επιχείρησης. 

          15)Αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των πληροφοριακών 

συστηµάτων. 

           16)Αξιολογεί την απόδοση και τις αµοιβές των στελεχών. 

 

Σύµφωνα µε την συνθήκη Sarbanes - Oxley Act που ψήφισε το Αµερικανικό Κογκρέσο το 2002, 

και αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά στις 

Η.Π.Α η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει: 

1) να απαρτίζεται από µέλη που είναι ανεξάρτητα από το διοικητικό συµβούλιο της 

επιχείρησης και ένα τουλάχιστον να είναι ειδικό σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα. 

2) Να είναι άµεσα υπεύθυνη για τον διορισµό, αµοιβή και επίβλεψη της εταιρείας 

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (εξωτερικών ελεγκτών). Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να δίνουν 

αναφορά απευθείας στην επιτροπή ελέγχου και όχι στη διοίκηση της επιχείρησης. 

3)Να εισάγει διαδικασίες για να δέχεται και να επιλύει παράπονα που αναδεικνύονται σε 

λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα. 

4)Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να χρηµατοδοτείται επαρκώς και να έχει τη δυνατότητα να 

προσλάβει ανεξάρτητους  συµβούλους. 

 

3.3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 
              Ο όρος Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης (στις 

τράπεζες), χρησιµοποιείται για να αποδώσει την ανεξάρτητη και αντικειµενική λειτουργία της 

επιχείρησης που διενεργεί ελέγχους, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, προσθέτει αξία και 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να επαναλάβουµε ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

δεν περιορίζεται σε λογιστικούς και χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους, αλλά καλύπτει όλο το 

φάσµα των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης(Νεγκάκης και Ταχυνάκης 

,2013). 

 

3.3.1. Θεµελιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 
 

α) Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και κυρίως η ένταξή της στο 

οργανόγραµµα µιας επιχείρησης, κατά τρόπο που να της δίνει τη δυνατότητα αναφοράς στα 

υψηλότερα επίπεδα διοίκησης, επηρεάζει θετικά την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα 

της υπηρεσίας καθώς και την αποδοτικότητα της επιχείρησης(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

β) Το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προγραµµατίζεται και ο 

προγραµµατισµός αυτός τυγχάνει της έγκρισης της διοίκησης. 

γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους άλλα άτοµα 

που βρίσκονται σε λειτουργικούς τοµείς δράσεις, ούτε επιτρέπεται να δίνουν εντολές για δράση. 
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3.3.2. Οι υπευθυνότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ενδεικτικά. 
 

α) Να διαµορφώνει ετήσιο ελεγκτικό πλάνο βασισµένο στη διαχείριση των κινδύνων, το 

οποίο θα λαµβάνει υπόψη και θέµατα που θέτει η διοίκηση της επιχείρησης. Το πλάνο αυτό 

πρέπει να υποβάλλεται στην επιτροπή ελέγχου για έγκριση. 

β) Να περιλαµβάνει στο ετήσιο ελεγκτικό πλάνο κάθε ειδικό project που θα αιτηθεί η 

ανώτατη διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου. 

γ) Να είναι στελεχωµένη από προσωπικό µε επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εµπειρία και 

επαγγελµατικές πιστοποιήσεις. 

δ)  Να αξιολογεί νέες υπηρεσίες, διαδικασίες και λειτουργίες. 

ε) Να εκδίδει περιοδικές αναφορές στην επιτροπή ελέγχου και στη διοίκηση 

συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

ζ)  Να ενηµερώνει την επιτροπή ελέγχου για τις τρέχουσες τάσεις και ελεγκτικές 

πρακτικές. 

η)  Να συµβάλλει στην έρευνα για πιθανή απάτη και να δίνει αναφορά για τα 

αποτελέσµατά της. 

 

3.3.3. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και κατ’ επέκταση η Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου έχουν δικαίωµα: 
 

α) Να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, τα αρχεία, την περιουσία 

και το προσωπικό της επιχείρησης. 

β)  Να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην επιτροπή ελέγχου. 

γ) Να κάνουν καταµερισµό των πόρων, να ορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων, να 

προσδιορίζουν το όγκο της εργασίας και τις τεχνικές που απαιτούνται για να επιτύχουν τους 

ελεγκτικούς τους σκοπούς. 

δ)  Να ζητούν βοήθεια από εξειδικευµένο προσωπικό µέσα ή έξω από την επιχείρηση. 

 

3.3.4. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου και κατ’ επέκταση η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν δικαίωµα: 
 

α)  Να ασκούν λειτουργικά καθήκοντα της επιχείρησης. 

β) Να διευθύνουν το προσωπικό της επιχείρησης, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

προσωπικού της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

 

Ο Lawrence B. Sawyer περιγράφει βέλτιστες πρακτικές για την υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου: 

α) Κατανόηση από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των αναγκών των πελατών 

(ελεγχοµένων) µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

β) Αντιµετώπιση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ως τµήµατος της επιχείρησης που 

πρέπει να είναι κερδοφόρο. 

γ) Εφαρµογή αρχών από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για την ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών και προτύπων αξιολόγησης της απόδοσης. 

δ) Έλεγχος από της υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τόσο των λειτουργιών, όσο και των 

ελέγχων για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. 

ε)  Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ως φορέας έµπνευσης για αλλαγή. 

ζ)  Τακτική επικοινωνία µεταξύ υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, ελεγχοµένων και 

µετόχων. 

η)  Αναβάθµιση πληροφοριακών συστηµάτων και ελεγκτικής. 

ι)  Έµφαση στην επαγγελµατική ικανοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών. 

 

 



 
 

21 

3.3.5 Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα καλά οργανωµένο τµήµα υψηλών 

προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι µια ανεξάρτητη υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, 

µε αυξηµένες ευθύνες, στελεχωµένη από επιστηµονικό, εξειδικευµένο και έµπειρο 

προσωπικό(Νεγκάκης,Ταχυνάκης,2013). 

 

3.3.6. Πότε δικαιολογείται η ύπαρξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Η δηµιουργία και η στελέχωση του Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από κάποιες 

προϋποθέσεις. ως κυριότερη προϋπόθεση θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το µέγεθος της 

οικονοµικής µονάδας. Μεγάλες επιχειρήσεις καθιστούν αναγκαία την δηµιουργία και λειτουργία 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την αντιµετώπιση των καθηµερινών τους 

προβληµάτων(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

Άλλες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, µε τη µορφή 

Διεύθυνσης ή Τµήµατος είναι: 

• Αν η επιχείρηση είναι εισηγµένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών και υπόκειται σε διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλες αποφάσεις, όπως 

της Τράπεζας της Ελλάδος, για τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Με την ΠΔΤΕ 2577, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει λόγο για την Επιτροπή Ελέγχου και 

την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε την Απόφαση 5/461/24-1-2008, Άρθρο 4, 

επισηµαίνει προς τις Α.Ε.Ε. , ότι οφείλουν να διαθέτουν ανεξάρτητη και αποτελεσµατική 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (Απόφαση 

5/204/14.11.2000, ΦΕΚ 1487Β/16.12.2000 και Νόµος 3016, ΦΕΚ 110Α/17-5-2002 Άρθρο 7&8), 

για την εταιρική διακυβέρνηση, υποχρεώνει τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

να έχουν τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι αποφάσεις αυτές συµβάλλουν θετικά ώστε να 

αναγνωρίζεται και να αναβαθµίζεται η Διεύθυνση ή το Τµήµα του Εσωτερικού 

Ελέγχου(Νεγκάκης,Ταχυνάκης,2013). 

• Η οργανωτική υποδοµή της οικονοµικής µονάδας. 

Όσο πιο µεγάλη έλλειψη οργανωτικής υποδοµής έχει µια επιχείρηση, τόσο περισσότερο 

είναι αναγκαία η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η επιχείρηση. 

Με τη δηµιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζεται η σωστή αξιολόγηση 

των κινδύνων αυτών. 

• Η διασπορά των δραστηριοτήτων. 

Αναφέρεται σε επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές ή υποκαταστήµατα σε διάφορα µέρη 

(Πιστωτικά ιδρύµατα). Στις επιχειρήσεις αυτές κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου, διότι οι δραστηριότητες δεν είναι συγκεντρωµένες 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού της επιχείρησης. 

Το εκπαιδευµένο προσωπικό σε συνδυασµό µε την οργανωτική υποδοµή λειτουργούν ως 

παράµετροι για τον αριθµό των στελεχών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

3.3.7. Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µέσα στην Επιχείρηση 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί δειγµατοληπτικούς προληπτικούς και 

κατασταλτικούς ελέγχους και εισηγείται για τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών στη 

Διοίκηση(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

Η Σε ποιο οργανωτικό επίπεδο βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξαρτάται από το 

οργανόγραµµα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση, όχι µόνο από την υποδοµή και το µέγεθος της 

επιχείρησης, αλλά και από το βαθµό του κύρους τον οποίο έχει και πόσο υπολογίσιµος είναι ο 

Εσωτερικός Έλεγχος από τις ελεγχόµενες µονάδες.  
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν πρέπει να έχει την ίδια θέση στο οργανόγραµµα 

της εταιρείας µε τις άλλες Διευθύνσεις και παράλληλα να καλείται να τις ελέγξει. Ανάλογα µε την 

ένταξή της στο υψηλότερο επίπεδο του οργανογράµµατος γίνεται και περισσότερο αποδεκτή από 

τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. 

Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µέσα στην επιχείρηση, εξαρτάται από το αν 

η επιχείρηση είναι εισηγµένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 

ή είναι µη εισηγµένη. 

 

α)  Για µη εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 

 

Σε εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου, 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος έχει και 

την ευθύνη της διοίκησης. Με την υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο επιτυγχάνεται η άµεση 

επικοινωνία, η άµεση συνεργασία και η άµεση λήψη διορθωτικών αποφάσεων. Υπάρχουν βέβαια 

εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο όπου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται 

στην Επιτροπή Ελέγχου. Αυτό υφίσταται όταν η δοµή και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης της 

εταιρείας το απαιτεί(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

 

β) Για εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

 

Από το µέγεθος του οργανισµού εξαρτάται και η σύσταση των εποπτικών οργάνων, είτε 

αυτά επιβάλλονται από την ίδια την επιχείρηση, αποσκοπώντας στην εύρυθµη λειτουργία της, 

είτε αυτά επιβάλλονται από διάφορες νοµοθετικές διατάξεις (όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

µε την απόφαση 5/461/24.1.2008, το νόµο 3016 ΦΕΚ 110 Α΄/17.5.2002) σε όλες τις επιχειρήσεις 

που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή που επρόκειτο να εισαχθούν. Επίσης η Τράπεζα της 

Ελλάδος µε τη διοικητική πράξη 2577/9.3.2006 εισάγει την «Επιτροπή Ελέγχου» σε πιστωτικά 

ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει 

να διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο, να υπάγεται σε αυτό και να ελέγχεται από µια 

τριµελή επιτροπή, η οποία ονοµάζεται Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι εκτελεστικό όργανο και εκφράζει την ανώτερη διοίκηση και η 

οποία φέρει κάθε ευθύνη για τα τελικά πορίσµατα που συντάσσει η Διεύθυνση ή το Τµήµα του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου βοηθάει στην ανάπτυξη και στο κύρος του έργου του τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Στην επιτροπή αυτή, όταν τα µέλη της επιτροπής είναι και µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, αλλά όχι στελέχη της επιχείρησης, δηλαδή δεν έχουν γνώση της 

λειτουργίας της επιχείρησης, παρουσιάζεται πρόβληµα, το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό στα 

Ελληνικά δεδοµένα(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

 

3.3.8 Κανονισµός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Η Διεύθυνση ή το Τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να µιλάει µε όλο το 

προσωπικό της επιχείρησης και να λαµβάνει γνώση όλων των εγγράφων της επιχείρησης. 

Επιπλέον, έχει την ευχέρεια να καθορίζει τον πιο πρόσφορο τρόπο µε τον οποίο θα διεξάγει τον 

απαιτούµενο έλεγχο. 

Η Για να λειτουργήσει µια Διεύθυνση ή ένα τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται 

κανονισµός λειτουργίας. Ο κανονισµός αυτός, προκειµένου να γίνει αποδεκτός και να είναι 

εφαρµόσιµος, πρέπει να καθορίζει το λόγο ύπαρξης της Διεύθυνσης και των επιµέρους τµηµάτων 

,τις ευθύνες του, καθώς και τις αρµοδιότητές των στελεχών του. Επίσης πρέπει να προσδιορίζει 

τη πολιτική του Εσωτερικού ελέγχου, τη θέση της Διεύθυνσης στο οργανόγραµµα της 

επιχείρησης, και την εποπτεία του, δηλαδή αν θα υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου ή στη 

ανώτερη Διοίκηση. Ο κανονισµός πρέπει να έχει συνταχθεί µε απλό τρόπο, ώστε να γίνεται 
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κατανοητός και αποδεκτός από τα στελέχη της επιχείρησης, προκειµένου να λειτουργεί η 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εύρυθµα και να δέχεται την καθολική αποδοχή και υποστήριξη. 

Στον κανονισµό λειτουργίας γίνεται αναφορά στους κανόνες που απορρέουν από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την Τράπεζα της Ελλάδος. Γίνεται λόγος για τον τρόπο της 

διαδικασίας ελέγχου (µεθοδολογία), την κατάρτιση ετησίου προγραµµατισµού, την έγκριση του 

ετήσιου πλάνου από τη Διοίκηση και την υποβολή πορισµάτων και εκθέσεων µε τα ευρήµατα 

των ελέγχων προς τη Διοίκηση. 

Αποσαφηνίζεται ότι, ο έλεγχος δεν καταγράφει και εκδίδει διαδικασίες, ούτε οδηγίες και 

εντολές, καθώς και ότι οι ελεγκτές δεν έχουν δικαιοδοσία ή ευθύνη για δραστηριότητες που 

ελέγχουν. Επίσης, στον κανονισµό γίνεται αναφορά για τις αρµοδιότητες του Διευθυντή της 

Διεύθυνσης ή του Τµήµατος του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς αποτυπώνεται και ο κώδικας 

δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών στα πλαίσια των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

 

3.3.9 Στοιχεία Εσωτερικού Ελεγκτή 
 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ο υπάλληλος της επιχείρησης που εκφράζει την 

ανώτατη Διοίκηση. Σχεδιάζει και εκτελεί ελέγχους, αξιολογώντας την επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικής λειτουργίας. Είναι το στέλεχος της 

επιχείρησης που εµπιστεύεται η διοίκηση και λειτουργεί ως σύµβουλος προς αυτή(Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης,2013). 

 

3.3.10. Προσόντα και Πρότυπα των Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, όπως αναφέρθηκε, είναι µέλος της επιχείρησης και υπηρετεί 

της ανάγκες της επιχείρησης. Ειδικότερα, είναι ο σύµβουλος που εκτελεί ελέγχους 

χρηµατοοικονοµικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, συστηµάτων Πληροφορικής, παραγωγής και 

γενικά, ελέγχους που αφορούν την εφαρµογή των αποφάσεων της Διοίκησης, οι οποίες είναι 

συνυφασµένες µε την αποστολή, την επιχειρησιακή στρατηγική, και την πολιτική της 

επιχείρησης. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής εκτιµά όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης, αναφορικά 

µε την παραγωγικότητα, αποτελεσµατικότητα και οικονοµικότητα. 

Ενδιαφέρεται για τη πρόληψη ατασθαλιών, µε οποιαδήποτε µορφή αυτές εµφανίζονται, 

διενεργώντας συνεχή ανασκόπηση. Συντάσσει µηνιαίο απολογισµό δράσης και εκθέσεις µε τα 

ευρήµατα ελέγχου προς το Διοικητικό Συµβούλιο(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ένα πρόσωπο που ο χαρακτήρας του πρέπει να 

διακρίνεται από:  

α) τιµιότητα, εχεµύθεια, να µη κοινοποιεί ευρήµατα και εµπιστευτικές πληροφορίες, 

β) ειλικρίνεια, να µην αποκρύπτει ποτέ την αλήθεια και αν ακόµα υποστεί πιέσεις µε 

κίνδυνο να χάσει την εργασία του, 

γ) ακεραιότητα, να αντιστέκεται στα διάφορα γεγονότα και πειρασµούς, 

δ) λεπτότητα, διακριτικότητα στις επαφές του, 

ε) διορατικότητα, ώστε να διακρίνει, να αξιολογεί και να αποτιµά τον κίνδυνο 

             στ) ωριµότητα, από διπλωµατικότητα, που να του επιτρέπει την     αντιµετώπιση και τα 

αποτελεσµατική συνεργασία µε άλλα στελέχη της επιχείρησης                             

ζ) ευγένεια και υποµονή. 

Είναι ένα στέλεχος, που εµπιστεύεται η Διοίκηση, γιατί διαθέτει εµπειρία, ευρεία 

αντίληψη. Διαθέτει αντικειµενική και ανεξάρτητη κρίση, καλή γνώση όλων των φάσεων της 

λειτουργίας, των διαδικασιών και κανονισµών που έχουν θεσπισθεί από την επιχείρηση (δηλαδή 

αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί την οργάνωση της 

επιχείρησης). Διαθέτει επίσης γνώσεις σε βάθος, όχι µόνο οικονοµικής κατεύθυνσης (λογιστικών 

αρχών και λογιστικών σχεδίων), αλλά και διαφόρων άλλων επιστηµονικών κλάδων ανάλογα µε 

τον τοµέα απασχόλησης(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 
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Επίσης διαθέτει την ικανότητα χρήσης των σύγχρονων µέσων εργασίας και εφαρµογής 

προτύπων εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών και τεχνικών. Επιδιώκει τη συνεχή και συστηµατική 

εκπαίδευση του, για τη διατήρηση και ανάπτυξη των τεχνικών ικανοτήτων του (τεχνικές 

σύνταξης εκθέσεων, τεχνικές χρήσεως χρόνου, τεχνικές διαπραγµατεύσεων, τεχνικές 

συνεντεύξεων, τεχνικές παρουσιάσεων, τεχνικές απόκτησης αυτοπεποίθησης). 

 

3.3.11. Κανόνες Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος πολλών επιχειρήσεων λειτουργεί σε πλαίσια εθιµικών κυρίως 

αρχών και κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτές καθιερώθηκαν στις συνειδήσεις των Εσωτερικών 

Ελεγκτών και οι οποίες εφαρµόζονται µε τρόπο που να διασφαλίζεται το κύρος και η προαγωγή 

του ελεγκτικού επαγγέλµατος. 

Στόχος του κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών είναι να προάγει την ηθική 

κουλτούρα στην άσκηση του ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή και να καταγράψει συγκεκριµένους 

κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται από τους Ελεγκτές, η τήρηση των οποίων θα συµβάλει 

στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ 

Ελεγκτών και Ελεγχόµενων, προς το συµφέρον της επιχείρησης. Τονίζει την ευθύνη που έχουν οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές απέναντι στη Διοίκηση, στους τρίτους µε τους οποίους συνεργάζονται, 

αλλά και απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο κώδικας δεοντολογίας µιας επιχείρησης, συνήθως 

συµβαδίζει µε τις διεθνώς παραδεκτές αρχές που αναφέρονται στους Κώδικες Δεοντολογίας των 

Διεθνών Ινστιτούτων Εσωτερικών Ελέγχων και Ελεγκτών. 

Όλοι οι Ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µιας επιχείρησης πρέπει να 

αποδεχθούν και να αναλάβουν την τήρηση του κώδικα Δεοντολογίας της επιχείρησης, ο οποίος 

αποτελεί και παράρτηµα του Κανονισµού λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η 

προάσπιση των κανόνων αυτών, από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, είναι το σηµείο που τον 

διαφοροποιεί από τα άλλα µέλη της επιχείρησης και η παράβασή του θα αποτελέσει την αιτία 

αποµάκρυνσης του από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης(Νεγκάκης και 

Ταχυνάκης,2013). 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, δεν πρέπει να ξεχνά ότι: 

• Έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει επαγγελµατική και ηθική συµπεριφορά κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση, 

αυτοπειθαρχία, ευγένεια και συγκαταβατικότητα καθώς και σεβασµό σε όλους τους συναδέλφους 

του. Δεν πρέπει να συµπεριφέρεται απότοµα, υποτιµητικά, προκλητικά και γενικότερα µε 

µειωτικό τρόπο της προσωπικότητας των ελεγχόµενων. Οφείλει να αποφεύγει την ευνοϊκή 

µεταχείριση ορισµένων ελεγχόµενων, την υπερβολική οικειότητα. 

• Θα πρέπει να εµπνέεται από σιγουριά και από εµπιστοσύνη της διοίκησης της 

επιχείρησης, να επιδεικνύει αφοσίωση και να κινείται µέσα σε αυστηρά επαγγελµατικά πρότυπα. 

• Οφείλει να εκφράσει οποιαδήποτε γνώµη η οποία θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένη µε 

επαρκή στοιχεία και όχι αυθαίρετη. Τα τεκµήρια αυτά πρέπει να τα αποκαλύπτει µε την σύνταξη 

των εκθέσεων προς τη Διοίκηση. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του, για τη διεξαγωγή 

συµπερασµάτων, όλους τους παράγοντες που προέκυψαν από τον έλεγχο, χωρίς να παραλείπει εν 

γνώσει του ευρήµατα ικανά να επηρεάσουν τα συµπεράσµατα αυτά. 

• Οφείλει να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που αποκτά κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του µόνο για υπηρεσιακούς λόγους και να µην τις κοινοποιεί σε αναρµόδιους. 

• Οφείλει να τηρεί απόλυτη µυστικότητα για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που 

πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. 

• Οφείλει να αποφεύγει να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα ή σε 

οποιαδήποτε ενέργεια που θα παρεκκλίνει από την αντικειµενική κρίση του π.χ. δωροδοκία. 

• Η κοινωνική συναναστροφή του Εσωτερικού Ελεγκτή µε τους ελεγχόµενους πρέπει να 

είναι σε επίπεδο που να µην δηµιουργούνται δυσµενή σχόλια. 

 

 



 
 

25 

• Η παρουσία του, όχι µόνο στους χώρους εργασίας του αλλά και εκτός από αυτούς, 

πρέπει να είναι ανάλογη του κύρους του αξιώµατός του. 

• Η συµπεριφορά των Εσωτερικών Ελεγκτών µεταξύ τους πρέπει   να   είναι   άµεµπτη. 

• Οφείλει να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών 

του, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να φροντίζει για την κατάρτισή του µε συνεχή 

εκπαίδευση. 

• Οφείλει να µένει πιστός στον Κανονισµό Λειτουργίας της Διεύθυνσής του και κατ ’ 

επέκταση στο κώδικα Δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 

3.3.12. Καθήκοντα των Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

Τα καθήκοντα των στελεχών της Διεύθυνσης ή των τµηµάτων του Εσωτερικού Ελέγχου 

µπορούν να αναφερθούν: 

• Η διεξαγωγή οικονοµικών, λειτουργικών, διοικητικών, ειδικών ελέγχων και γενικά 

ελέγχων που αφορούν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. 

• Η σύνταξη νέων προγραµµάτων ελέγχων, αναθεωρώντας τα προηγούµενα, όταν αυτό 

απαιτείται από το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον της επιχείρησης. 

• Η σύνταξη εκθέσεων - πορισµάτων µε τα ευρήµατα ελέγχου, οι οποίες υποβάλλονται 

στο Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου, µετά το πέρας του ελέγχου. 

• Η σύνταξη µηνιαίου απολογισµού δράσης, όπου και αυτός υποβάλλεται στο 

Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Η καθοδήγηση και η µετάδοση γνώσης στους νέους ελεγκτές. 

 

3.3.13. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 
 

Για την επίτευξη του ρόλου του και της προσφορά των υπηρεσιών τους στην επιχείρηση, 

οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές υποχρεούνται να γνωρίζουν: 

• Την έκταση και κατανοµή των δραστηριοτήτων τους. 

• Τους ελέγχους που έχουν τεθεί . 

• Τους αντικειµενικούς σκοπούς της διεργασίας που ελέγχουν. 

• Τα πρότυπα που θα χρησιµοποιήσουν για σύγκριση. 

• Τα πραγµατικά γεγονότα και όχι υπόνοιες ή υποθέσεις. 

• Τις αιτίες. 

• Τους συναδέλφους τους. 

• Πώς και πότε θα επικοινωνήσουν. 

• Τις σύγχρονες µεθόδους ελέγχου που να αρµόζουν και να είναι αποτελεσµατικές στην 

κάθε περίσταση. 

 

3.3.14. Ο Χάρτης Δικαιωµάτων των Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν το δικαίωµα : 

• Του πλήρους και ακριβού καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους. 

• Της πλήρους και σαφούς καταγραφής των πολιτικών της εταιρείας. 

• Στην πλήρη ενηµέρωση για τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας. 

• Καθολικής υποστήριξης από τη Διοίκηση. 

• Να αισθάνονται σηµαντικοί και απαραίτητη για τη Διοίκηση. 

• Να προσβλέπουν σε προοπτικές καριέρας µέσα στην επιχείρηση, και έχουν το 

δικαίωµα, τόσο στην επίλυση όσο και στον προσδιορισµό των προβληµάτων. 
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3.3.15. Σχέσεις Ελεγκτών και Ελεγχόµενων 
 

Με το άκουσµα της λέξης έλεγχος, δηµιουργείται από τους εργαζόµενους µια αντίδραση 

µάλλον αµυντική, γεγονός που κάνει το έργο του ελεγκτή δύσκολο και το οποίο βάλλεται από 

παντού. 

Η αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου από την επιχείρηση είναι ένα θέµα που 

απασχολεί και τα δύο µέρη, δηλαδή τους ελεγκτές και τους ελεγχόµενους. 

Όπως έχει διευκρινιστεί, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν είναι αστυνοµικό µέσο της 

Διοίκησης, ούτε ασκεί εξουσία προσπαθώντας να επιβληθεί επί των ελεγχόµενων, αλλά 

αποσκοπεί στην παραγωγικότητα, αποτελεσµατικότητα και οικονοµικότητα της επιχείρησης, για 

αυτό χρειάζεται ένα καλό εργασιακό κλίµα µεταξύ ελεγκτών και ελεγχόµενων για την επίτευξη 

κοινών στόχων. 

Η µη αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου οφείλεται κατά κύριο λόγω στην έλλειψη 

ελεγκτικής κουλτούρας, στην έλλειψη διαµόρφωσης ελεγκτικής πολιτικής, αλλά κυρίως από τη 

µη στήριξη του ελεγκτικού έργου από τους ίδιους τους ελεγκτές, οι οποίοι δεν φροντίζουν τη 

αρµονική συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της επιχείρησης(Νεγκάκης και Ταχυνάκης,2013). 

Για την διευκόλυνση και αποδοχή του έργου τους,  οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους πρέπει να έχουν στο νου τους: 

• Οι ελεγχόµενοι είναι συνάδελφοί τους και εργάζονται για την επίτευξη των ίδιων 

στόχων της επιχείρησης. 

• Οι ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν την κριτική επί των ελεγχόµενων. 

• Οι ελεγκτές να έχουν συχνή παρουσία στο χώρο ελέγχου γεγονός που θα βοηθήσει 

ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα αποδοχής και συνεργασίας. 

• Οι ελεγχόµενοι γνωρίζουν καλύτερα το αντικείµενό τους από τους ελεγκτές, και 

• Οι ελεγχόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το πόρισµα ελέγχου στο σηµείο που τους 

αφορά. 

 

Από την άλλη µεριά και οι ελεγχόµενοι, προκειµένου να υπάρξει αρµονική συνύπαρξη , 

πρέπει να 

έχουν κατά νου πως: 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είναι συνάδελφοι όπως και οι ίδιοι 

• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν έχουν πρόθεση να θίξουν τους ελεγχόµενους, αλλά µε το 

ελεγκτικό τους έργο θα βοηθήσουν τους ελεγχόµενους να διεκπεραιώσουν την εργασία τους πιο 

αποτελεσµατικά και µε λιγότερο κόπο. 

• Οι ελεγχόµενοι πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις ελεγκτικές διαδικασίες 

που χρησιµοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος. 

Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται από τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ή τις αποφάσεις Τραπεζικών οργανισµών, γεγονός που συµβάλει θετικά για τους 

ελεγχόµενους να αποδεχτούν τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 

3.4. Είδη Ελέγχων 

 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος, όπως αναφέρθηκε, προσπαθεί να καλύψει ελεγκτικά όλους 

τους χώρους της επιχείρησης, χωρίς να περιορίζεται σε συγκεκριµένα αντικείµενα. Έχει ξεφύγει 

από το παραδοσιακό πλαίσιο, δηλαδή του ελέγχου µόνο επί των οικονοµικών στοιχείων, και έχει 

επεκταθεί σε τόσα είδη ελέγχου όσες είναι και οι λειτουργίες της επιχείρησης π.χ. σε 

οικονοµικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, µηχανογράφησης, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, 

τεχνικούς, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και γενικά ελέγχους επί όλων των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης(Φάκος, 2004). 

Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων µπορεί να γίνει µε βάση το στοιχείο στο οποίο επιλέγει 

να δώσει έµφαση ο κάθε έλεγχος. Έτσι µπορούµε να διακρίνουµε : 
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1. Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος: Είναι ο έλεγχος που δίνει έµφαση στη διαπίστωση 

της ορθής παρουσίασης, ακρίβειας, αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και οικονοµικών 

µεγεθών. 

2. Λειτουργικός έλεγχος: Με τον έλεγχο αυτό αξιολογείται κατά πόσο µια λειτουργία 

εκτελείται µε βάση τις διοικητικές και επιχειρησιακές αρχές, δηλαδή σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, τα εγχειρίδια διαδικασιών που υπάρχουν στην επιχείρηση. Γενικότερα, οι 

λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην λειτουργία του οργανογράµµατος, των αποφάσεων του 

διοικητικού συµβουλίου, στην εφαρµογή των νόµων (π.χ. Φορολογικών νόµων), στην αρµονική 

λειτουργία µεταξύ των τµηµάτων και γενικότερα στην προώθηση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Λειτουργικός Έλεγχος έχει χαρακτήρα προληπτικό και 

καθοδηγητικό. 

3. Διοικητικός Έλεγχος: Με τον έλεγχο αυτό επιδιώκεται η διαρκής προσήλωση 

όλων των οργάνων της επιχείρησης στις αρχές, στις εντολές και στους στόχους της Διοίκησης. 

Επιδιώκεται η διαπίστωση του κατά πόσο οι διαδικασίες ή οι λειτουργίες συµβάλλουν θετικά και 

κατά πόσο η επιχείρηση διαχειρίζεται κατά τον πλέον άριστο τρόπο τους διαθέσιµους πόρους 

φέρνοντας αποτέλεσµα στη λειτουργία της επιχείρησης. 

4. Έλεγχος Συστηµάτων Μηχανογράφησης / Πληροφορικής: Είναι ο έλεγχος της 

λειτουργίας των µηχανογραφικών εφαρµογών, έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών 

εγκαταστάσεων, δικτύων και επικοινωνιών, έλεγχος ανάλυσης δεδοµένων. Με τον έλεγχο αυτό 

επιδιώκεται η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, η διαπίστωση 

του βαθµού ασφάλειας στην συγκέντρωση, στην επεξεργασία, στην µεταφορά και στη διαφύλαξη 

της πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Έλεγχος Συστηµάτων Μηχανογράφησης είναι 

προληπτικού, καθοδηγητικού και κατασταλτικού χαρακτήρα. 

5. Έλεγχος συµµόρφωσης: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό στη διαπίστωση της 

συµµόρφωσης µε τους προσυµφωνηµένους όρους και κανόνες της επιχείρησης π.χ. συµµόρφωση 

µε τους όρους των συµβάσεων δανείων, µε τις διαδικασίες προµηθειών, των συστηµάτων 

πληροφορικής µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες κ.τ.λ. 

6. Έλεγχος Παραγωγής: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό στη διαπίστωση της ορθής 

τήρησης των διαδικασιών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας π.χ. κατά πόσο οι 

παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα της διοίκησης, µε το 

πρόγραµµα του ποιοτικού ελέγχου κ.τ.λ. 

7. Έλεγχος Ειδικών Θεµάτων: Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό την αντιµετώπιση 

ειδικών εξειδικευµένων προβληµάτων π.χ. έλεγχος Θυγατρικών εταιρειών. 

 

3.4.1. Ελεγκτικά Σύµβολα 
 

Η χρήση των ελεγκτικών συµβόλων είναι ένα από τα κύρια µελήµατα των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα ελεγκτικά σύµβολα είναι σχεδόν κοινά σε όλες τις αναπτυγµένες 

χώρες, όπου οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να έχουν «Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου». Το 

γεγονός αυτό συµβάλλει στην επικοινωνία των εσωτερικών ελεγκτών σε διεθνή επίπεδο, αφού 

µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε ως κοινή επαγγελµατική γλώσσα, αλλά παράλληλα βοηθούν 

και τον ίδιο τον εσωτερικό ελεγκτή στην τυποποίηση του ελεγκτικού του έργου, δηλαδή να 

γνωρίζει ανά πάσα στιγµή από ποια πηγή πήρε τα στοιχεία και ποια ηµεροµηνία . 

Τα σύµβολα αυτά µπορούν να είναι σφραγίδες, ή και κωδικοποιηµένα σύµβολα, όπου 

επιβεβαιώνουν υπολογισµούς, αναλύσεις και γενικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 

σύνταξη της τελικής έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή(Φάκος, 2004). 

Αναφέρουµε ενδεικτικά: 

 

                    Σ : Έγιναν οι αθροίσεις 

Ε : Επιβεβαίωση στοιχείων 

Ν : Έγινε η αντιπαραβολή στοιχείων 

Υ : Τα στοιχεία ελήφθησαν από το τµήµα που βρίσκεται υπό έλεγχο 
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3.4.2. Διαγράµµατα Ροής  
 

Το διάγραµµα ροής είναι µία γραφική παράσταση συνδεδεµένη µε σύµβολα και 

στοιχεία, η οποία απεικονίζει γραφικά, µε λογική σειρά, τις διαδικασίες και τα στάδια µιας 

λειτουργίας της επιχείρησης. Απεικονίζει συγκεκριµένες περιοχές, δραστηριότητες, αποφάσεις, 

και καθορίζει τον τρόπο για το πώς θα λειτουργεί µια διεργασία, από το αρχικό έως και το τελικό 

στάδιο. Επιπλέον, απεικονίζει τη συµµετοχή των τµηµάτων και το βαθµό συνεργασίας στη 

διαδικασία της διεργασίας αυτής. 

Για να παρατηρήσει ένας Εσωτερικός Ελεγκτής ένα διάγραµµα ροής θα πρέπει να είναι 

καλός γνώστης της οργάνωσης, των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και των ελεγκτικών 

συµβόλων. Μέσα από αυτή τη γραφική απεικόνιση, µπορούν οι εσωτερικοί ελεγκτές πιο εύκολα 

να κατανοήσουν και να εντοπίσουν πιθανές ελλείψεις και σηµεία αδυναµίας στο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου επί της συγκεκριµένης λειτουργίας π.χ. διαδικασία χορήγησης 

δανείων(Φάκος Δ, 2004). 

Η χρήση του διαγράµµατος ροής γίνεται συνήθως όταν δεν υπάρχουν στην επιχείρηση 

καταγεγραµµένες διαδικασίες ή αυτές υφίστανται τροποποίηση. Το διάγραµµα ροής παρέχει τα 

πλεονεκτήµατα της καταγραφής σύνθετων διαδικασιών, της κατανόησης, της αξιολόγησης και 

της ταξινόµησης αυτών, της άµεσης και γρήγορης οπτικής άποψης της διαδικασίας που βρίσκεται 

υπό µελέτη και του επανασχεδιασµού των διαδικασιών όπου παρατηρούνται αδυναµίες ή κενά. 

Τα Διαγράµµατα Ροής συνήθως συντάσσονται σε ένα περιβάλλον που είναι νέο για τον ελεγκτή 

και βέβαια όταν το σύστηµα δεν είναι πολύ απλό. 

 

3.4.3. Φύλλα Εργασίας 
 

Τα Φύλλα Εργασίας είναι το αποδεικτικό υλικό, που συγκεντρώνουν οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές, πριν και κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας, προκειµένου να επαληθεύσουν 

και να τεκµηριώσουν τα συµπεράσµατα του ελέγχου. Τα Φύλλα Ελέγχου είναι τα γραπτά 

κείµενα, οι αναλύσεις, οι υπολογισµοί, τα σχεδιαγράµµατα, αλλά και τα τεκµήρια στη φυσική 

τους µορφή, όπως παραστατικά, πρακτικά, δηµοσιεύσεις ή κάθε είδος έγγραφο που αποτελεί 

αποδεικτικό στοιχείο(Φάκος Δ, 2004). 

 

              Λεπτοµερώς, τα φύλλα εργασίας περιλαµβάνουν: 

• Λογιστικές Καταστάσεις και Ισοζύγια, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν τον 

έλεγχο όπως υπολογισµοί κοστολόγησης, αποσβέσεων. 

• Εκθέσεις, οδηγούς ελέγχων που έχουν συµπληρωθεί κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 

φύλλα ανάλυσης, υπολογισµού, διαγράµµατα ροής, καθώς και κάθε άλλο γραπτό στοιχείο που 

δηµιουργήθηκε στην πορεία του ελέγχου και αποτελεί µέρος είτε των τεκµηρίων που στηρίζουν 

τη διαµόρφωση της γνώµης του εσωτερικού ελεγκτή, είτε αποτελούν περαιτέρω ανάλυση και 

αξιολόγηση των τεκµηρίων αυτών από τον ελεγκτή. 

Τα Φύλλα Εργασίας αποτελούν τον καθρέπτη του ελεγκτή γιατί µέσα από αυτά 

αντικατοπτρίζεται το επαγγελµατικό ήθος και ύφος του ελεγκτή. Περιλαµβάνουν µόνο 

ουσιαστικές πληροφορίες και όχι άχρηστο υλικό και διακρίνονται για την ποιότητα του υλικού, 

την άριστη ταξινόµησή του και τη σαφήνειά του. Τα φύλλα αυτά, µετά τη σύνταξη του 

πορίσµατος, δεν καταστρέφονται αλλά επισυνάπτονται στην έκθεση που παραµένει στο αρχείο. 

Φυλάσσονται για τυχόν διευκρινίσεις, αµφισβητήσεις κατά τη συζήτηση της έκθεσης καθώς και 

για σύγκριση στοιχείων όταν θα επαναληφθεί ο ίδιος έλεγχος. (Φάκος, 2004). 
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3.4.4. Σκοποί των Φύλλων Εργασίας 
 

Ενδεικτικά, οι σκοποί των φύλλων εργασίας : 

1)Αποτελούν την οργάνωση και το συντονισµό της ελεγκτικής εργασίας και ταυτόχρονα 

απεικονίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

2)Αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης του Εσωτερικού Ελεγκτή 

αναφορικά µε το σκοπό του διενεργηθέντος ελέγχου καθώς και διευκολύνουν – καθοδηγούν τον 

ελεγκτή, ώστε να είναι αποδοτικός, κατά τη σύνταξη του πορίσµατος και της έκθεσης του 

ελέγχου. 

3)Διευκολύνουν και βοηθούν στην άριστη κατανοµή της ελεγκτικής εργασίας στα µέλη 

της ελεγκτικής οµάδας. Ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής οµάδας µπορεί να αναθέσει σε κάθε 

µέλος έναν αριθµό φύλλων εργασίας αντί ένα τοµέα ελέγχου. 

4)Εξυπηρετούν τους επαναλαµβανόµενους ελέγχους, για τους οποίους ο Εσωτερικός 

Ελεγκτής µπορεί να δει και να συγκρίνει, τόσο κατά τον σχεδιασµό όσο και κατά τη διεξαγωγή 

του νέου ελέγχου, σε σχέση µε την αντίστοιχη ελεγκτική εργασία που διενεργήθηκε στο 

παρελθόν. 

5)Αποτελούν τη βάση αξιολόγησης των µελών της ελεγκτικής οµάδας, από τα οποία θα 

κριθεί και η ποιότητα των ελέγχων τους. Στα φύλλα εργασίας, που συντάσσονται κατά την 

εκτέλεση του µέρους εκείνου του ελέγχου που έχει αναλάβει ένα µέλος, εµφανίζεται η ποιότητα 

της εργασίας του, που αποτελεί το βασικότερο τεκµήριο της επαγγελµατικής του ικανότητας. 

6)Χρησιµοποιούνται από τη Διοίκηση και προσκοµίζονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε 

δίκες για περιπτώσεις ατασθαλιών προκειµένου να αποδοθούν ευθύνες, δικαιοσύνη. 

 

3.4.5. Χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας 

 
Τα φύλλα εργασίας που συντάσσονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ανεξάρτητα του 

αντικειµένου που εξετάζεται και του ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο, απαιτούν την τήρηση 

κάποιων βασικών κανόνων στη σύνταξή τους(Φάκος Δ. , 2004). 

  1)Τυποποίηση: Τα φύλλα εργασίας αποτελούν τεκµήρια ελέγχου, ο οποίος γίνεται στα 

πλαίσια νοµοθετηµένης διαδικασίας, και θα πρέπει να παρουσιάζονται µε κοινή µορφή µεταξύ 

τους. Τα τυποποιηµένα χαρακτηριστικά των φύλλων εργασίας µπορούν να είναι: 

• Η επικεφαλίδα του θέµατος. Ως επικεφαλίδες αναγράφονται τα βήµατα του 

αντικειµένου που θα ακολουθηθούν κατά τον έλεγχο. 

• Η σελιδοποίηση. Τα φύλλα εργασίας απαιτούν σελιδοποίηση για την διασφάλιση 

αυτών, ώστε να µην είναι εφικτή η απόπειρα αφαίρεσης οποιουδήποτε φύλλου. Η αναγραφή του 

ονόµατος του ελεγκτή, η ηµεροµηνία της σύνταξης του Φ.Ε (ηµεροµηνία έναρξης και λήξης) 

καθώς και η υπογραφή του συντάξαντος, στο άνω άκρο δεξιά του φύλλου. Επίσης, στην ίδια θέση 

προβλέπεται, συνήθως, χώρος για τα αρχικά εκείνου που θα επιθεωρήσει τα φύλλα ελέγχου. 

• Τα κοινά ελεγκτικά σύµβολα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιµοποιούν διάφορα 

κωδικοποιηµένα σύµβολα, µε τα οποία υποδηλώνουν το είδος του ελεγκτικού έργου που 

διενήργησαν, αναφορικά µε τα σύνολα και τα υποσύνολα των µεγεθών που αναφέρονται στο 

συγκεκριµένο φύλλο εργασίας, όπως άθροιση, αντιπαραβολή µε πρωτότυπα παραστατικά, 

επιβεβαίωση µε εξωτερικές πηγές. 

• Η αναφορά του σκοπού του ελέγχου, η µέθοδος και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

κατά τον έλεγχο. Ο ελεγκτής θα πρέπει να γράφει στα φύλλα εργασίας µετά την µελέτη, τα 

συµπεράσµατά του. 

 

              2)Ποιότητα: Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ο σύµβουλος της Διοίκησης και αυτό θα 

πρέπει να φαίνεται και στα φύλλα εργασίας που συντάσσει. Εποµένως, τα φύλλα ελέγχου πρέπει 

να είναι: 

• Καθαρογραµµένα, ευανάγνωστα µε πλήρεις και σαφείς τίτλους και επεξηγήσεις. 

• Οµοιογενή και να συσχετίζονται µεταξύ τους. 

• Συντακτικά σωστά, ώστε να αποφεύγονται οι παρερµηνείες. 
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• Περιληπτικά αλλά και λεπτοµερή, όπου αυτό απαιτείται, σαφή και ακριβή ως προς το 

αντικείµενο που περιγράφουν. 

• Να υποστηρίζονται αποτελεσµατικά µε τα απαραίτητα στοιχεία ή και άλλα φύλλα 

ελέγχου και να συνδέονται άµεσα µε την αναλυτική έκθεση. Όλα τα φύλλα ελέγχου θα πρέπει να 

αναφέρουν την πηγή των στοιχείων τα οποία παρουσιάζουν. 

 

3.4.6. Φάκελοι Ελέγχου 
 

Φύλλα εργασίας ενός ελέγχου είναι ολόκληρος ο φάκελος, ο οποίος δηµιουργείται όπως 

αναφέρθηκε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και παρουσιάζει όλη την εργασία την οποία 

χρειάστηκε ο ελεγκτής να κάνει. Ο Φάκελος ελέγχου διακρίνεται σε: 

 

α) Προσωρινό Φάκελο 

β) Μόνιµο Φάκελο 

 

 

α) Προσωρινός Φάκελος Ελέγχου (Π.Φ) 

 

Στον προσωρινό φάκελο ελέγχου συγκεντρώνονται όλα τα φύλλα εργασίας που αφορούν 

ελέγχους που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους. Ο προσωρινός φάκελος περιλαµβάνει το ετήσιο 

πρόγραµµα ελέγχου όπου αναφέρονται τα αντικείµενα ελέγχου, οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν 

στη χρήση, οι σκοποί και η έκταση του ελέγχου, και γενικά το πρόγραµµα δράσης. Επίσης, ο 

προσωρινός φάκελος περιλαµβάνει τον χρονικό προγραµµατισµό, τον προϋπολογισµό, τον 

αριθµό των ελεγκτών που θα λάβουν µέρος στο ελεγκτικό έργο καθώς και αναφορά στο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τις αδυναµίες του(Φάκος Δ, 2004). 

 

β) Μόνιµος Φάκελος 

 

Ο Μόνιµος Φάκελος είναι µια από τις σηµαντικότερες εργασίες της υπηρεσίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αντλεί σηµαντικά στοιχεία και πληροφορίες, 

εξοικονοµώντας χρόνο κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Ο µόνιµος φάκελος περιέχει 

στοιχεία που περιγράφουν τον σκοπό και την έκταση του ελέγχου που διενεργήθηκε. Επίσης, 

περιλαµβάνει τις αναλυτικές περιγραφές των συστηµάτων και διαδικασιών, τις περιγραφές των 

θέσεων εργασίας και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων, καθώς και την αλληλογραφία σχετικά µε 

την υλοποίηση προγενέστερων προτάσεων. Τα στοιχεία που περιέχονται µέσα στο Μόνιµο 

Φάκελο παραµένουν αµετάβλητα για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα(Φάκος, 2004). 

Ο Μόνιµος φάκελος φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου και είναι υποχρέωση του Εσωτερικού Ελεγκτή να ενηµερώνει το φάκελο σε 

οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. 

 

Ειδικότερα, ένας Μόνιµος Φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει : 

• Το Καταστατικό και νόµους που αφορούν τον φορέα (ΦΕΚ και µια σειρά νοµικών 

εγγράφων απαραίτητα για τον Εσωτερικό Έλεγχο). Το οργανόγραµµα της επιχείρησης, οι 

αρµοδιότητες και σχέσεις των µελών της επιχείρησης. 

• Τις Σηµειώσεις από το follow up (επανέλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί αν 

διορθώθηκαν οι αδυναµίες του συστήµατος που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των ελεγκτών) 

των ελέγχων. 

• Τις Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις παρελθουσών 

χρήσεων. 

• Τα Εγχειρίδια διαδικασιών και εντολών 

• Τις Αποφάσεις Διοικητικού Συµβουλίου, Γενικών Συνελεύσεων, προγράµµατα 

δράσης 
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• Το βραχυχρόνιο – µακροχρόνιο πρόγραµµα δράσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου 

 

3.4.7 Τεχνικές Διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Για την εξέταση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να ανατρέξει σε πηγές για τη συλλογή χρήσιµων και απαραίτητων πληροφοριών που θα 

του χρησιµεύσουν στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας και στη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη 

αποτελεσµατικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

 

Οι τεχνικές διεξαγωγής της έρευνας µπορεί να είναι παρακάτω: 

• Τα σχετικά έγγραφα (πρακτικά γενικών συνελεύσεων, Διοικητικού Συµβουλίου), οι 

κανονισµοί, τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών καθώς και το καταστατικό µε την 

περιγραφή των αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες της επιχείρησης. 

• Η καταγραφή των συστηµάτων ελέγχου και διαδικασιών  

• Ο Προηγούµενος µόνιµος φάκελος ελέγχου. Ο προηγούµενος φάκελος ελέγχου 

αποτελεί σηµαντική πηγή από την οποία ο εσωτερικός ελεγκτής θα συλλέξει χρήσιµες 

πληροφορίες, εξοικονοµώντας χρόνο κατά την εκτέλεση του έργου του. 

• Διαγραµµατική ροή - Διαγράµµατα ροής Η Διαγραµµατική ροή είναι η τεχνική µε την 

οποία απεικονίζονται τα συστήµατα µε σύµβολα. Το διάγραµµα ροής, όπως αναφέρθηκε, 

απεικονίζει γραφικά τις διαδικασίες και τα στάδια µιας λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Ερωτηµατολόγια: Το ερωτηµατολόγιο είναι ένας τρόπος προσέγγισης της µελέτης του 

συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας όλων των πτυχών της συγκεκριµένης 

εσωτερικής λειτουργίας ή διαδικασίας. Το ερωτηµατολόγιο βοηθάει τον εσωτερικό ελεγκτή στον 

εύκολο εντοπισµό των βασικών παρατηρήσεων, στην εκτίµηση του ρίσκου, στον καθορισµό του 

δείγµατος ελέγχου που θα χρησιµοποιήσει. Επιπλέον, είναι χρήσιµο εργαλείο για την 

επιβεβαίωση από τον εσωτερικό ελεγκτή των πληροφοριών που έχει συλλέξει. Η µορφή του 

ερωτηµατολογίου πρέπει να είναι σε τέτοια µορφή ώστε οι αρνητικές απαντήσεις σε κρίσιµες 

ερωτήσεις να παραπέµπουν στην διόρθωση των διαδικασιών. 

• Συνεντεύξεις: Η ανάγκη στην πρωταρχική φάση του ελέγχου για µια αρχική εκτίµηση 

των διαδικασιών – λειτουργιών και κάποιων παρατηρήσεων, ο εσωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιεί 

ως πηγή τη συνέντευξη µε τους ελεγχόµενους. Για τη διεξαγωγή σωστών συµπερασµάτων, ο 

εσωτερικός ελεγκτής, κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης, πρέπει να κάνει ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις, να είναι καλός ακροατής, αντικειµενικός , να κρατάει σηµειώσεις, και να ελέγχει την 

εξέλιξη της συνέντευξης. Όλα αυτά προϋποθέτουν, ότι πριν από τη συνέντευξη, ο εσωτερικός 

ελεγκτής έχει ενηµερωθεί και προετοιµαστεί, καθώς και έχει καθορίσει τη λίστα των 

υποβαλλόµενων ερωτήσεων προς τους ελεγχόµενους. 

• Επαλήθευση λειτουργίας ελέγχων 

 

3.4.8. Δειγµατοληπτικός Έλεγχος 
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου τους, διενεργούν µόνο 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Με τον όρο Δειγµατοληψία, εννοούµε την εφαρµογή των 

διαδικασιών ελέγχου σε ένα µέρος του πληθυσµού, προκειµένου να συνταχθούν συµπεράσµατα 

για το σύνολο του πληθυσµού. Οι διαδικασίες του ελέγχου θα πρέπει να εφαρµόζονται σε 

επαρκές αντιπροσωπευτικό δείγµα επιλεγµένο από τον ίδιο τον ελεγκτή(Φάκος Δ , 2004). 

Οι µέθοδοι επιλογής του δείγµατος είναι: 

α) Κατευθυνόµενη (κρίσης). Με τη µέθοδο αυτή, το δείγµα καθορίζεται από την κρίση 

του ελεγκτή και την ελεγκτική εµπειρία που διαθέτει. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν την ευχέρεια να πάρουν µεγαλύτερο δείγµα προκειµένου 

να είναι σίγουροι για τα συµπεράσµατα τους. Η πιθανότητα στατιστικού σφάλµατος δεν µπορεί 

να µετρηθεί, γεγονός που σηµαίνει ότι, η µέθοδος αυτή, δεν εγγυάται αξιόπιστα των 

συµπεράσµατα(Φάκος Δ, 2004). 
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β) Τυχαία (Στατιστική): Με τη µέθοδο αυτή, το δείγµα καθορίζεται µε επιστηµονικό 

τρόπο, εφαρµόζοντας στατιστικές τεχνικές (πιθανότητες). 

Η πιθανότητα στατιστικού σφάλµατος µπορεί να υπολογιστεί και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων βασίζεται στην αξιοπιστία. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές προκειµένου να προχωρήσουν σε δειγµατοληπτικό έλεγχο θα 

πρέπει να: 

• Προσδιορίσουν τον πληθυσµό. Απαραίτητη διαδικασία, προκειµένου ο εσωτερικός 

ελεγκτής να καθορίσει το µέγεθος του δείγµατος για την περίοδο που θα ελέγξει. 

• Υπολογίσουν το µέγεθος του δείγµατος. Ο καθορισµός του µεγέθους του δείγµατος 

έχει µεγάλη σηµασία για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων. 

Όσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο πιο αξιόπιστα και ορθά είναι τα 

συµπεράσµατα 

του ελεγκτή. 

• Καθορίσουν τη µέθοδο Δειγµατοληψίας: Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

επιλέξουν την κατάλληλη µέθοδο δειγµατοληψίας για κάθε περιοχή ελέγχου. 

 

3.4.9. Κατάρτιση Ελεγκτικού Πλάνου Δράσης (Χρονοδιάγραµµα) 
 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, πριν το τέλος του έτους, καταρτίζει Ετήσιο 

Πρόγραµµα Δράσης για το επόµενο έτος. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης συµβαδίζει µε τους 

στόχους και τις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης. Το Χρονοδιάγραµµα αυτό περιλαµβάνει 

το ελεγκτικό έργο που θα διενεργηθεί µέσα στο έτος, τις λοιπές δραστηριότητες, µε τις οποίες θα 

ασχοληθεί το προσωπικό της Διεύθυνσης και τα προγράµµατα εκπαίδευσης των Εσωτερικών 

Ελεγκτών(Φάκος, 2004). 

 

Συγκεκριµένα, περιλαµβάνεται: 

 

1)όλο το ελεγκτικό έργο που πρόκειται να διενεργηθεί, 

2)το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησής του, 

3)τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί το ελεγκτικό έργο 

4)τους απαιτούµενους χρόνους από την προετοιµασία έως την ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου 

µε την παράδοση πορισµάτων, καθώς και 

5)την παρακολούθηση της πορείας τακτοποίησης των ευρηµάτων προηγούµενων ελέγχων. 

 

Το ετήσιο πλάνο καθορίζει µε σαφήνεια: 

1)τα αντικείµενα ελέγχου, 

2)την εκτίµηση κινδύνων ανά λειτουργία και το βαθµό σπουδαιότητας τους, 

3)την συχνότητα ελέγχων, 

4)τον προσδιορισµό της «δυναµικής» - του αριθµού των Εσωτερικών Ελεγκτών και των 

απαιτούµενων ανθρωποηµερών, 

5)τις δυσλειτουργίες, όπως η έλλειψη σωστής πληροφόρησης ή τα προβλήµατα σε συστήµατα, 

6)την ανάπτυξη και τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, 

7)την εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών. 

Στο ετήσιο πλάνο δράσης αναφέρονται και οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που θα 

διενεργηθούν µέσα στη χρήση ανάλογα των καταστάσεων που θα προκύψουν. Για τους ελέγχους 

αυτούς γίνεται εκτίµηση του χρόνου, βάσει των ιστορικών στοιχείων και των αδυναµιών του 

συστήµατος. 

Το Ελεγκτικό Πλάνο Δράσης πρέπει να είναι τεκµηριωµένο και παρουσιάζεται από το 

Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση και στη συνέχεια να 

υποβάλλεται στη διοίκηση για έγκριση.  

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του 

προγράµµατος και για την ενηµέρωση της Επιτροπής Ελέγχου και της Διοίκησης όσον αφορά την 

πορεία υλοποίησης του(Φάκος Δ , 2004). 
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3.4.10. Προσδιορισµός των Επικίνδυνων Περιοχών 

 

Η συχνότητα και η έκταση των ελέγχων έχουν σχέση µε το τι είδους κίνδυνοι 

αξιολογούνται σε κάθε δραστηριότητα. Μεγάλο κίνδυνο, µπορούµε να διακρίνουµε σε 

δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε τις µακροχρόνιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Η επιλογή των επικίνδυνων περιοχών προς έλεγχο έχει άµεση σχέση µε το 

αντικείµενο και το µέγεθος του οργανισµού και γίνεται από το Διευθυντή του Εσωτερικού 

Ελέγχου(Φάκος Δ , 2004). 

Η σηµαντικότητα κάποιων δεδοµένων συναλλαγών ή λειτουργιών προσδιορίζεται από 

το πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι λειτουργίες για την επιχείρηση µε βάση διάφορες παραµέτρους 

που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των σχετικών κινδύνων. Σαν παραδείγµατα παραµέτρου 

που µπορούν να λαµβάνονται υπόψη , είναι τα εξής: 

        α) Τα στοιχεία που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων. Όσο πιο σηµαντικές 

πληροφορίες δίνει µια λειτουργία στο Management, τόσο µεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει. 

        β) Η πολυπλοκότητα του συστήµατος. Σε ένα Πιστωτικό Ίδρυµα µε πολλά 

καταστήµατα, ο έλεγχος του Ταµείου παρουσιάζει πολυπλοκότητα. 

        γ)  Τα περιθώρια για ατασθαλίες. 

        δ)  Η επίδραση στο Οικονοµικό Αποτέλεσµα. 

        ε)  Ο όγκος συναλλαγών. 

       στ) Η τήρηση των νόµων – νοµοθετικό πλαίσιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

4.1. Εισαγωγή 
 

O κίνδυνος είναι επιλογή και όχι κάτι το µοιραίο. Οι ενέργειες στις οποίες τολµάµε να 

προχωρήσουµε, που εξαρτώνται από το βαθµό ελευθερίας που έχουµε για ελεύθερες επιλογές, 

προσδιορίζουν την έννοια του κινδύνου. 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια του κινδύνου έχει 

ενεργητικό και όχι παθητικό χαρακτήρα. Η έννοια δηλαδή του κινδύνου σε πολύ µεγάλο βαθµό 

είναι στενά συνδεδεµένη µε αντίστοιχες επιλογές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

κίνδυνοι απρόβλεπτοι, που εάν ήταν γνωστοί εκ των προτέρων, θα οδηγούσαν σε διαφορετικές 

αποφάσεις. Ο βαθµός ανάληψης κινδύνου και η ικανότητα διαχείρισής του είναι ένας από τους 

κινητήριους µοχλούς ανάπτυξης ενός οικονοµικού συστήµατος, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ο 

κίνδυνος είναι θετικά συσχετισµένος µε την οικονοµική απόδοση. 

Ο κίνδυνος αντιπροσωπεύει µια σειρά προκλήσεων µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπη µια 

επιχείρηση, και µπορεί να πει κανείς ότι εµφανίζεται κυρίως στις περιπτώσεις που λαµβάνονται 

σοβαρές αποφάσεις. Ο κίνδυνος από µόνος του δεν σηµαίνει τίποτα, παρά µόνο όταν συνδεθεί µε 

την κατεύθυνση που οδεύει η επιχείρηση και τους στόχους που θέλει να πετύχει. Ο κίνδυνος να 

µην επιτευχθούν οι τιθέµενοι στόχοι επηρεάζει την επιχείρηση γιατί διακυβεύει την οικονοµική 

της ανάπτυξη και σε αρκετές περιπτώσεις ακόµη και τη βιωσιµότητά της. Εποµένως όταν 

καθορίζεται η αποστολή και οι στόχοι µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, είναι αναγκαίο να 

λαµβάνονται υπόψη οι πιθανοί κίνδυνοι έτσι ώστε η στοχοθέτηση να ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα. 

Μια άλλη έννοια, που είναι σηµαντικό να εισάγουµε στο µοντέλο του παραπάνω 

σχήµατος, είναι το είδος της επίδρασης του κινδύνου στους στόχους µιας επιχείρησης. Η 

επίδραση αυτή µπορεί να είναι είτε θετική (ευκαιρία), είτε αρνητική (απειλή). Κατά συνέπεια, 

αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων δεν σηµαίνει ότι πρέπει να κτισθεί ένα φρούριο για να 

προστατέψει την επιχείρηση από τις επιδράσεις του έξω κόσµου, αλλά να αξιοποιηθούν οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αναλαµβάνοντας κινδύνους, και να περιοριστούν οι απειλές 

λαµβάνοντας µέτρα ελέγχου. 

Τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να αντιµετωπίζονται όχι µόνο ως µέσα περιορισµού των 

κινδύνων, αλλά και ως εµπόδια αξιοποίησης ευκαιριών. Η διαχείριση κινδύνων είναι αφενός η 

βελτίωση των συστηµάτων ελέγχου όπου απαιτείται, και αφ’ ετέρου η απαλλαγή από τους 

υπερβολικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς όταν παραλύουν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Με άλλα λόγια η διαχείριση κινδύνων δεν πρέπει να προσεγγίζεται µόνο από την αρνητική της 

προοπτική, δηλαδή την αποφυγή των ανεπιθύµητων καταστάσεων αλλά ως εργαλείο για την 

αξιοποίηση ευκαιριών(Παπαδάτου Θ, 2005). 

Τα οφέλη από µια συστηµατική διαχείριση κινδύνων είναι: 

              α) Ρεαλιστικότερος επιχειρηµατικός σχεδιασµός. 

β) Μεγαλύτερη σιγουριά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

γ) Δυνατότητα εκτίµησης και εκµετάλλευσης των παρουσιαζόµενων ευκαιριών. 

δ) Αποτελεσµατικότερος έλεγχος του κόστους. 

ε) Αυξηµένη ευελιξία εξαιτίας της κατανόησης όλων των εναλλακτικών επιλογών και 

των αντίστοιχων κινδύνων. 

ζ) Λιγότερες δυσάρεστες εκπλήξεις µέσω ενός αποτελεσµατικού σχεδίου διαχείρισης 

των απρόοπτων γεγονότων 
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4.1.1 Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη Διαχείριση Κινδύνων 
 

Η διαχείριση κινδύνου είναι µια διαδικασία αναγνώρισης αξιολόγησης διαχείρισης 

και ελέγχου, γεγονότων ή καταστάσεων µε σκοπό την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης ότι οι 

στόχοι της επιχείρησης θα επιτευχθούν. Η διαχείριση κινδύνου είναι θεµελιώδους σηµασίας στην 

εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου και αποτελεί βασικό στοιχείο στη φύση των 

εργασιών του εσωτερικού ελέγχου όπως αυτή αποτυπώνεται στο ελεγκτικό πρότυπο 2100. 

Συγκεκριµένα το πρότυπο 2100 αναφέρει: Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

διεξάγει εκτιµήσεις και να συµβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης. 

Η διαχείριση των κινδύνων είναι ευθύνη της διοίκησης, η οποία για να διασφαλίσει 

ότι οι σκοποί της επιχείρησης θα επιτευχθούν, πρέπει προηγουµένως να εξασφαλίσει ότι 

λειτουργούν αποτελεσµατικά οι διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Το διοικητικό συµβούλιο 

και η επιτροπή ελέγχου έχουν έναν εποπτεύοντα ρόλο στο κατά πόσο οι διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων αρχικά λειτουργούν, και κατ’ επέκταση εάν είναι επαρκείς και 

αποτελεσµατικές(Παπαδάτου , 2005). 

Η Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι συµβουλευτικός, τόσο στη διοίκηση όσο και 

στην επιτροπή ελέγχου ερευνώντας, αξιολογώντας και εισάγοντας µεθόδους διαχείρισης των 

κινδύνων και ελεγκτικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων αυτών. Ο Διευθυντής 

Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να κατανοεί τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχει η διοίκηση 

της επιχείρησης από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων. Οι 

προσδοκίες αυτές εφόσον συζητηθούν και συµφωνηθούν µε την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, 

πρέπει να κωδικοποιηθούν και να αποτελέσουν τµήµα των καταστατικών της επιτροπής ελέγχου 

και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Ο ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στη 

διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης µπορεί να αλλάζει 

κατά διαστήµατα και να κυµαίνεται από: 

1)Κανένα ρόλο µέχρι 

2)Έλεγχο της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων ως µέρος του ελεγκτικού πλάνου 

3)Συνεχή υποστήριξη και ανάµειξη στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνων µε συµµετοχή 

σε  ελεγκτικές επιτροπές. 

4)Διοίκηση και συντονισµό της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Σε τελική ανάλυση, η διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου προσδιορίζουν τον ρόλο της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Βέβαια η άποψη της 

διοίκησης για τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων 

προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η κουλτούρα του οργανισµού, οι ικανότητες του 

προσωπικού της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, τοπικές συνήθειες και έθιµα της 

χώρας(Παπαδάτου , 2005). 

Α. Ο ρόλος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε οργανισµούς που δεν έχουν 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. 

Εάν ένας οργανισµός δεν έχει θέσει σε εφαρµογή διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, 

το τµήµα εσωτερικού ελέγχου οφείλει να θέσει το ζήτηµα στη διοίκηση του οργανισµού, 

φέρνοντας παράλληλα προτάσεις για την οργάνωση τέτοιας διαδικασίας. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να αναζητήσουν κατεύθυνση από τη διοίκηση και το 

διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού - επιχείρησης για το ρόλο της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων. Στα καταστατικά της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου και της επιτροπής ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζεται ο ρόλος τους στη διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων(Παπαδάτου, 2005). 

Εφόσον ζητηθεί, οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να έχουν επιδραστικό ρόλο στην 

αρχική εφαρµογή µιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων παρέχοντας και συµβουλευτικού 

χαρακτήρα υπηρεσίες. Βέβαια εάν αυτή η υποστήριξη και βοήθεια της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου υπερβεί το όριο των διαβεβαιωτικών και συµβουλευτικών δραστηριοτήτων, η 

αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να αµφισβητηθεί. Στην περίπτωση που αυτό 
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συµβεί οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν συµµορφούµενοι µε τα πρότυπα να γνωστοποιήσουν την 

αλλοίωση της αντικειµενικότητας. 

Επιδραστικός ρόλος στην ανάπτυξη και διοίκηση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, 

δεν σηµαίνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει την ευθύνη της διαχείρισης των κινδύνων. 

Για αποφευχθεί κάτι τέτοιο η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση 

του οργανισµού να αναλάβει την ευθύνη για την αναγνώριση, περιορισµό, επίβλεψη των 

κινδύνων(Παπαδάτου , 2005). 

Σύµφωνα µε το ελεγκτικό πρότυπο 2110 για την διαχείριση κινδύνου, η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου οφείλει να βοηθάει τον οργανισµό αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τους 

σηµαντικούς τοµείς που εκθέτουν σε κίνδυνο και να συνεισφέρουν στην βελτίωση της 

διαχείρισης κινδύνων και των συστηµάτων ελέγχου. 

 

Β. Αξιολόγηση της Επάρκειας των Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων 

 

1. Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί σηµαντική ευθύνη της διοίκησης. .ια να επιτύχει 

τους επιχειρησιακούς αντικειµενικούς σκοπούς της, η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

υπάρχουν και λειτουργούν ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Ο ρόλος των συμβουλίων 

και των επιτροπών ελέγχου είναι εποπτικός(Παπαδάτου , 2005). 

Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων και ότι αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και αποτελεσματικές. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να βοηθούν την διοίκηση και την επιτροπή ελέγχου εξετάζοντας, αξιολογώντας, 

αναφέροντας και προτείνοντας βελτιώσεις σχετικά µε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Η διοίκηση και το συμβούλιο είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 

και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού. 5στόσο, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

ασκώντας ένα συμβουλευτικό ρόλο µμπορούν να βοηθήσουν τον οργανισµό στην αναγνώριση, 

αξιολόγηση και υλοποίηση µμεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων ελέγχου ώστε 

να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι(Παπαδάτου , 2005). 

2. Η ανάπτυξη αξιολογήσεων και αναφορών για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 

του οργανισµού αποτελεί κανονικά κύρια ελεγκτική προτεραιότητα. Η αξιολόγηση των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων είναι διαφορετική από την απαίτηση από τους ελεγκτές, να 

χρησιμοποιούν την ανάλυση κινδύνων για να προγραμματίζουν ελέγχους. 5στόσο, οι 

πληροφορίες από µια γενική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της 

αναγνώρισης των ζητηµάτων της διοίκησης και του συμβουλίου, µπορεί να βοηθήσουν τον 

εσωτερικό ελεγκτή στον σχεδιασµό των ελεγκτικών λειτουργιών(Παπαδάτου  , 2005). 

3. Κάθε οργανισµός µπορεί να επιλέξει µια συγκεκριμένη µμεθοδολογία για να 

υλοποιήσει την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εξακριβώσει 

εάν η µμεθοδολογία έχει γίνει κατανοητή από οµάδες ή πρόσωπα ‘κλειδιά’ που συµµετέχουν 

στην εταιρική διακυβέρνηση, µμεταξύ των οποίων το συμβούλιο και η επιτροπή 

ελέγχου(Παπαδάτου , 2005). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι οι διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνων του οργανισμού ανταποκρίνονται σε πέντε βασικούς αντικειµενικούς σκοπούς για να 

διαμορφώσουν άποψη για τη συνολική επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

 

 Οι πέντε βασικοί αντικειµενικοί σκοποί µιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων είναι: 

• Να αναγνωριστούν και να ιεραρχηθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από επιχειρησιακές 

στρατηγικές και δραστηριότητες. 

• Η διοίκηση και το συµβούλιο να έχουν προσδιορίσει το επίπεδο των κινδύνων που 

είναι αποδεκτό από τον οργανισµό, συµπεριλαµβανοµένης της αποδοχής κινδύνων που έχουν 

σχεδιαστεί για την πραγµατοποίηση των στρατηγικών σχεδίων του οργανισµού. 

• Να έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δραστηριότητες µετριασµού των κινδύνων, για να 

επιτευχθεί µείωση ή διαχείριση µε άλλο τρόπο των κινδύνων, σε επίπεδα που έχουν 

προσδιοριστεί ως αποδεκτά από τη διοίκηση και το συµβούλιο. 
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• Να διεξάγονται σταθερές λειτουργίες παρακολούθησης για να επαναξιολογηθούν 

περιοδικά οι κίνδυνοι και η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου στη 

διαχείριση των κινδύνων. 

• Το συµβούλιο και η διοίκηση να λαµβάνουν περιοδικές αναφορές των αποτελεσµάτων 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Οι διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισµού 

πρέπει να παρέχουν περιοδική κοινοποίηση στους έχοντες έννοµο συµφέρον για τους κινδύνους, 

τις στρατηγικές αντιµετώπισης κινδύνων και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. 

4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι µπορεί να υπάρχουν 

σηµαντικές παραλλαγές στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται από διάφορους οργανισµούς σχετικά 

µε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι 

σχεδιασµένες σύµφωνα µε τη φύση των δραστηριοτήτων του οργανισµού. 

 

Ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

του οργανισµού, οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων µπορεί να είναι:  

Α) Επίσηµες ή ανεπίσηµες 

Β)  Ποσοτικές ή υποκειµενικές 

Γ) Ενσωµατωµένες στις επιχειρησιακές µονάδες ή συγκεντρωµένες σε κάποιο εταιρικό 

επίπεδο. 

 

Η συγκεκριµένη διαδικασία που χρησιµοποιείται από έναν οργανισµό πρέπει να 

ταιριάζει στην κουλτούρα, το διοικητικό ύφος και τους επιχειρησιακούς αντικειµενικούς σκοπούς 

του οργανισµού. .ια παράδειγµα, η χρήση από τον οργανισµό προϊόντων κεφαλαιαγορών θα 

απαιτούσε τη χρήση εργαλείων ποσοτικής διαχείρισης κινδύνων. Μικρότεροι, λιγότερο 

πολύπλοκοι οργανισµοί µπορεί να χρησιµοποιούν µια άτυπη επιτροπή διαχείρισης κινδύνων για 

να συζητούν το προφίλ κινδύνων του οργανισµού και να θέτουν σε εφαρµογή περιοδικές 

ενέργειες. Ο ελεγκτής πρέπει να καθορίζει ότι η επιλεγµένη µεθοδολογία είναι περιεκτική και 

κατάλληλη για τη φύση των δραστηριοτήτων του οργανισµού(Παπαδάτου  , 2005). 

5. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποκτούν επαρκή στοιχεία για να διασφαλίσουν 

ότι οι πέντε βασικοί αντικειµενικοί σκοποί των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων έχουν 

επιτευχθεί, έτσι ώστε να διαµορφώσουν άποψη για την επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων. 

Κατά την συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να λάβει 

υπόψη του τα ακόλουθα είδη ελεγκτικών διαδικασιών: 

α) Να ερευνά και να επισκοπεί σχετικό υλικό και πληροφορίες προηγούµενων 

περιπτώσεων σχετικά µε µεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων, ως βάση για να αξιολογήσει αν η 

χρησιµοποιούµενη από τον οργανισµό διαδικασία είναι κατάλληλη και αντιπροσωπεύει τις 

βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο. 

β) Να ερευνά και να επισκοπεί τις τρέχουσες εξελίξεις, τάσεις και πληροφορίες του 

κλάδου σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού, αλλά και άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, για να καθορίσει τους κινδύνους και τις εκθέσεις σε κινδύνους 

που µπορεί να επηρεάσουν τον οργανισµό και τα σχετικά συστήµατα ελέγχου που 

χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση, παρακολούθηση και επαναξιολόγηση αυτών των 

κινδύνων. 

γ) Να επισκοπεί τις επιχειρησιακές πολιτικές και τα πρακτικά του διοικητικού 

συµβουλίου και της επιτροπής ελέγχου για να προσδιορίσει τις επιχειρησιακές στρατηγικές του 

οργανισµού, τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων, την διάθεση ανάληψης 

κινδύνων και το επίπεδο αποδοχής κινδύνων. 

δ) Να επισκοπεί προηγούµενες αναφορές εκτίµησης κινδύνων που έχουν συνταχθεί από 

τη διοίκηση και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που 

µπορεί να έχει εκδώσει τέτοιες αναφορές. 

ε) Να διενεργεί συνεντεύξεις µε την µεσαία και ανώτερη διοίκηση για να προσδιορίσει 

τους αντικειµενικούς σκοπούς των επιχειρησιακών µονάδων, τους σχετικούς κινδύνους και τις 
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δραστηριότητες της διοίκησης για µετριασµό των κινδύνων και παρακολούθηση των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

στ) Να συνδυάζει πληροφορίες για να αξιολογεί ανεξάρτητα, την αποτελεσµατικότητα 

των λειτουργιών µετριασµού, παρακολούθησης και κοινοποίησης των κινδύνων και των σχετικών 

συστηµάτων ελέγχου. 

ζ) Να επισκοπεί την καταλληλότητα των γραµµών αναφοράς για τις λειτουργίες 

παρακολούθησης κινδύνων. 

η) Να επισκοπεί την επάρκεια και την αµεσότητα της υποβολής αναφορών για τα 

αποτελέσµατα της διαχείρισης κινδύνων. 

θ) Να επισκοπεί την πληρότητα της ανάλυσης κινδύνων που διενεργεί η διοίκηση, των 

ενεργειών που αναλαµβάνονται για την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν από διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων και να προτείνει βελτιώσεις. 

ι) Να προσδιορίζει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης της 

διοίκησης µέσα από παρατηρήσεις, απευθείας δοκιµές των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 

εποπτικών διαδικασιών, εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά 

την παρακολούθηση των λειτουργιών και άλλες κατάλληλες τεχνικές. 

ια) Να επισκοπεί θέµατα που αφορούν τους κινδύνους και ενδεχοµένως επισηµαίνουν 

ελλείψεις των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και, όποτε απαιτείται, να συζητά µε τη διοίκηση, 

την επιτροπή ελέγχου και το διοικητικό συµβούλιο. Εάν ο ελεγκτής πιστεύει ότι η διοίκηση έχει 

αποδεχτεί ένα επίπεδο κινδύνου που είναι ασύµφωνο µε τη στρατηγική και τις πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνων του οργανισµού ή θεωρείται µη αποδεκτό για τον οργανισµό, ο ελεγκτής 

πρέπει να αναφερθεί στο Πρότυπο 2600 για την Αποδοχή Κινδύνων από τη Διοίκηση και σε 

οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες για επιπλέον καθοδήγηση(Φάκος Δ, 2004). 

 

4.1.2. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση των Κινδύνων Τα στάδια της  

διαχείρισης των κινδύνων είναι : 
 

Α Προσδιορισµός – Αναγνώριση 

Β Αξιολόγηση 

Γ  Διαχείριση 

                    Δ  Έλεγχος 

 

 

Α. Προσδιορισµός – Αναγνώριση : Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ξεκινάει µε µια 

µέθοδο για την αναγνώριση των κινδύνων που ένας οργανισµός πιθανόν να κληθεί να 

αντιµετωπίσει. Στην διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουν µέρος όλα τα τµήµατα του οργανισµού 

που έχουν τις ειδικές γνώσεις, την ευθύνη και επίδραση πάνω στους κινδύνους αυτούς. Όλοι οι 

πιθανοί κίνδυνοι πρέπει να αναγνωριστούν και να καταγραφούν(Tarantino , 2006). 

Οι κίνδυνοι προς αναγνώριση και καταγραφή πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσµα της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και όχι µόνο τις γνωστές καταστροφές και απειλές. 

Β. Αξιολόγηση : Το επόµενο στάδιο είναι η αξιολόγηση της σηµαντικότητας όλων των 

κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί. Η αξιολόγηση αυτή περιστρέφεται γύρω από δύο διαστάσεις. 

Την επίδραση (impact) και την πιθανότητα (likelihood). Έχοντας τις δύο αυτές διαστάσεις, η 

διοίκηση του οργανισµού καλείται να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους, όχι µόνο µε 

γνώµονα το µέγεθος της αρνητικής επίδρασης αλλά και την πιθανότητα εµφάνισης της επίδρασης 

αυτής(Tarantino, 2006). 

               Γ. Διαχείριση : Έχοντας την κατάλληλη γνώση ο οργανισµός αξιολογεί ποιοι κίνδυνοι 

είναι σηµαντικοί και ποιοι λιγότερο σηµαντικοί. Η διαδικασία της διαχείρισης των κινδύνων 

απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών αντιµετώπισης των κινδύνων µε τη µεγάλη αρνητική 

επίδραση και την υψηλή πιθανότητα εµφάνισης. 
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               Δ. Επανέλεγχος : Η συνολική διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και τα 

αποτελέσµατά της πρέπει να ελέγχονται συνεχώς. Αυτό σηµαίνει συνεχή ενηµέρωση και 

επικαιροποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών που εφαρµόζονται. 

Ο παραπάνω κύκλος (αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση, επανέλεγχος) κάνει 

ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις σ’ έναν οργανισµό λαµβάνονται µε βάση το είδος των συστηµάτων 

ελέγχου που πρέπει να εφαρµόζονται, και πως οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε ένα 

αποδεκτό επίπεδο(Tarantino , 2006). 

 

   4.1.3 Περιορισµός Κινδύνων µέσω Συστηµάτων Ελέγχου (Controls) 
 

Οι πιθανοί κίνδυνοι µε τους οποίους έρχεται αντιµέτωπος ένας οργανισµός οδηγούν στον 

προσδιορισµό και εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου, για τον περιορισµό αν όχι την εξάλειψη των 

κινδύνων που διακυβεύουν τους στόχους του οργανισµού. Τα συστήµατα ελέγχου αφού 

προσδιοριστούν και εφαρµοστούν, επανελέγχονται για την αποτελεσµατικότητά τους και 

κοινοποιούνται στους έχοντες έννοµο συµφέρον στον οργανισµό(Tarantino , 2006). 

Το µοντέλο – πλαίσιο συστηµάτων ελέγχου περιλαµβάνει συγκεκριµένες ελεγκτικές 

ρουτίνες και διαδικασίες που κατευθύνουν τον οργανισµό στην επίτευξη των στόχων του. Στο 

σχήµα που παρουσιάζει το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων µπορούµε να προσθέσουµε τα είδη της 

αντίδρασης - ελέγχου στους κινδύνους για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του 

οργανισµού. 

1.Τερµατισµός: Στην περίπτωση που ο κίνδυνος έχει πολύ µεγάλη επίδραση στον 

οργανισµό, υψηλή πιθανότητα εµφάνισης και δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά µη συµφέρουσα 

η διατήρησή του, η µόνη λύση είναι ο τερµατισµός του. Αυτό συµβαίνει στο βαθµό που ο 

οργανισµός έχει αυτή την επιλογή, αποφεύγοντας µε αυτό το τρόπο όλες τις δυσάρεστες 

συνέπειες αλλά ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες που συνόδευαν τον κίνδυνο αυτό. 

2.Έλεγχος:  Εδώ αναφερόµαστε στο βασικό όπλο άµυνας ενάντια στον κίνδυνο. 

Στον προσδιορισµό και εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών ελέγχου που επιτρέπουν 

στον οργανισµό, σύµφωνα µε το προφίλ κινδύνου που θέλει να υιοθετήσει, να ακολουθήσει 

ανάλογη στρατηγική, αυξοµειώνοντας τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. 

3.Μεταφορά: Όταν οι κίνδυνοι έχουν πολύ µεγάλη επίδραση στον οργανισµό αλλά η 

πιθανότητα εµφάνισής τους είναι χαµηλή, µια ενδεδειγµένη στρατηγική διαχείρισης είναι η 

διασπορά τους. 

4. Διαχείριση Απροόπτου: Μια αποτελεσµατική αντίδραση σε κινδύνους που έχουν 

σχετικά µεγάλη επίδραση αλλά χαµηλή πιθανότητα εµφάνισης, βασίζεται στη προετοιµασία της 

ανταπόκρισης σε περίπτωση που οι κίνδυνοι επαληθευτούν. 

5.Ανάληψη Περισσότερου Κινδύνου: Όταν και οι δύο παράγοντες (επίδραση και 

πιθανότητα) είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι αυτό είναι θετικό. Η 

διαχείριση κινδύνων περιλαµβάνει τη γνώση, του σε ποιο σηµείο να διαθέτει ο οργανισµός τους 

πολύτιµους πόρους του. Κίνδυνοι µε χαµηλή επίδραση και πιθανότητες πιθανόν να 

σηµατοδοτούν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις ή πρωτοποριακές αλλαγές. 

6. Αναφορά: Όταν τα συστήµατα ελέγχου δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν τους 

κινδύνους σε ένα αποδεκτό επίπεδο, πρέπει η πληροφορία αυτή να κοινοποιείται στους έχοντες 

έννοµο συµφέρον στον οργανισµό, ενηµερώνοντάς τους ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει 

την επίτευξη των στόχων. 

7.Ανοχή: Στις περιπτώσεις που ύστερα από αξιολόγηση προκύπτει, ότι τόσο τα επίπεδα 

επίδρασης από τους ενδεχόµενους κινδύνους, όσο και η πιθανότητα εµφάνισης τους είναι 

εξαιρετικά χαµηλή και το γεγονός αυτό δεν υποδηλώνει απώλεια ευκαιριών ή απειλή, ο 

οργανισµός µπορεί να ανεχθεί-αποδεχθεί αυτούς τους κινδύνους. 

8.Διεξαγωγή Έρευνας: Υπάρχει περίπτωση να απαιτείται περισσότερη έρευνα για να 

εξεταστούν σε βάθος οι συνέπειες των κινδύνων στη συνολική λειτουργία του οργανισµού. 

9.Επικοινωνία: Ορισµένοι σοβαροί κίνδυνοι για να αξιολογηθούν και να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, απαιτείται συµµετοχή από µέρη που δεν ανήκουν στο τµήµα 

διαχείρισης των κινδύνων. 
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10.Έλεγχος Συµµόρφωσης: Ο έλεγχος συµµόρφωσης είναι ένα εργαλείο διαχείρισης 

κινδύνων που συχνά παραβλέπεται. Η γνώση από πλευράς του οργανισµού των τοµέων στους 

οποίους τα συστήµατα ελέγχου είναι καθοριστικά στο περιορισµό των κινδύνων και η 

εξασφάλιση ότι τα συστήµατα αυτά λειτουργούν αποτελεσµατικά, είναι ο έλεγχος 

συµµόρφωσης(Tarantino , 2006). 

 

    4.1.4. Έννοια του ERM 
 

Κάθε γεγονός (συµβάν) µπορεί να έχει είτε θετική, είτε αρνητική επίδραση, είτε και τα 

δύο. Τα γεγονότα µε αρνητική επίδραση αντιπροσωπεύουν τους κινδύνους που εµποδίζουν τη 

δηµιουργία αξίας και στρατεύονται ενάντια στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Τα 

γεγονότα µε θετική επίδραση ίσως αντισταθµίζουν εκείνα µε την αρνητική και αντιπροσωπεύουν 

τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οι ευκαιρίες είναι η πιθανότητα ότι ένα γεγονός θα συµβεί και 

θα επηρεάσει θετικά την επίτευξη των στόχων υποστηρίζοντας τη δηµιουργία αξίας ή τη 

διατήρηση της υπάρχουσας. Το ERM ασχολείται µε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν 

επίδραση στη δηµιουργία ή διατήρηση αξίας και ορίζεται ως εξής: 

Το ΕRM είναι µία διαδικασία που επηρεάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, τη 

Διοίκηση και το Προσωπικό της επιχείρησης. Εφαρµόζεται στη διαµόρφωση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής µε σκοπό: α)να προσδιορίσει πιθανά γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

οικονοµική µονάδα, β)να διαχειριστεί τους κινδύνους, ώστε να είναι σε αποδεκτά από τον 

οργανισµό επίπεδα γ)να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση αναφορικά µε την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων(Tarantino A. , 2006). 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (ERM), δίνει τη δυνατότητα 

στη διοίκηση να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την αβεβαιότητα, και τους σχετικούς κινδύνους και 

ευκαιρίες, αυξάνοντας την ικανότητα της να δηµιουργεί (προσθέτει) αξία. Η αξία µεγιστοποιείται 

όταν η διοίκηση καθορίζει στρατηγική και στόχους, για να πετύχει τη χρυσή τοµή µεταξύ της 

ανάπτυξης και των σχετικών κινδύνων, και να αξιοποιήσει αποδοτικά και αποτελεσµατικά τους 

διαθέσιµους επιχειρησιακούς πόρους. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (ERM) καλύπτει: 

• Ευθυγράµµιση βαθµού αποδοχής κινδύνων µε επιχειρησιακή στρατηγική – Η 

διοίκηση λαµβάνει υπόψη της το βαθµό αποδοχής κινδύνων, όταν εξετάζει εναλλακτικές 

στρατηγικές και αναπτύσσει µηχανισµούς διαχείρισης κινδύνων. 

• Αναβάθµιση των αποφάσεων αντίδρασης στους κινδύνους – Το πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ εναλλακτικών αντιδράσεων στους 

κινδύνους (περιορισµός, αποφυγή, αποδοχή). 

• Περιορισµός των απροόπτων και απωλειών – Οι οργανισµοί µε το ERM έχουν την 

δυνατότητα να προβλέπουν πιθανά γεγονότα και να προγραµµατίζουν τις αντιδράσεις τους, 

περιορίζοντας τα απρόβλεπτα κόστη. 

• Προσδιορισµός και διαχείριση πολλαπλών και αλληλοσχετιζόµενων επιχειρησιακών 

κινδύνων – Κάθε επιχείρηση έρχεται αντιµέτωπη µε πολλούς κινδύνους που επιδρούν ο καθένας 

σε διαφορετικό τµήµα του οργανισµού. Το ERM διευκολύνει την αποτελεσµατική ανταπόκριση 

σε αλληλοσχετιζόµενες επιδράσεις και πολλαπλούς κινδύνους. 

• Εκµετάλλευση ευκαιριών – Έχοντας λάβει υπόψη ένα µεγάλο εύρος πιθανών 

γεγονότων, η διοίκηση είναι σε θέση να αντιληφθεί και να επωφεληθεί των εµφανιζοµένων 

ευκαιριών. 

• Αναβάθµιση της αξιοποίησης των κεφαλαίων – Λαµβάνοντας αξιόπιστες πληροφορίες 

αναφορικά µε τους κινδύνους, η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει καλύτερα τις 

συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες. 
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     4.1.5. Συστατικά του ERM 
 

Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων έχει οκτώ αλληλοσχετιζόµενα συστατικά τα οποία 

προκύπτουν από τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η διοίκηση. Τα συστατικά αυτά είναι: 

1. Εσωτερικό : Το εσωτερικό περιβάλλον ενσωµατώνει το επιχειρησιακό κλίµα που 

επικρατεί, και θέτει τη βάση για τη φιλοσοφία διαχείρισης κινδύνων και τις ηθικές αξίες. 

2. Στοχοθέτηση : Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων εξασφαλίζει ότι η διοίκηση έχει 

ορίσει διαδικασίες για τον προσδιορισµό στόχων, και ότι οι επιλεγµένοι στόχοι είναι 

εναρµονισµένοι µε την επιχειρησιακή αποστολή και µέσα στα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. 

3. Προσδιορισµός Γεγονότων : Τα γεγονότα τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν τους επιχειρησιακούς στόχους, πρέπει να 

προσδιοριστούν και να διαχωριστούν σε κινδύνους και απειλές. 

4. Αξιολόγηση Κινδύνων : Οι κίνδυνοι αναλύονται σύµφωνα µε την πιθανότητα 

εµφάνισής τους και την αρνητική τους επίδραση σε περίπτωση εµφάνισής τους. Αυτή η ανάλυση 

αποτελεί και τη βάση για την διαχείρισή τους. 

5. Αντίδραση στους Κινδύνους  :Η διοίκηση επιλέγει το τρόπο µε τον οποίο θα 

αντιδράσει στους κινδύνους (αποφυγή, αποδοχή, περιορισµός), αναπτύσσοντας µια δέσµη 

µέτρων, για να τους διατηρήσει στα αποδεκτά για την επιχείρηση επίπεδα. 

6. Δραστηριότητες Ελέγχου : Πολιτικές και διαδικασίες που εισάγονται για να 

διασφαλίσουν ότι οι αντιδράσεις στους κινδύνους είναι αποτελεσµατικές. 

7. Πληροφορίες και Επικοινωνίες : Οι κατάλληλες πληροφορίες προσδιορίζονται, 

συγκεντρώνονται και επικοινωνούν µε τέτοιο τρόπο που να βοηθούν τους ανθρώπους να φέρουν 

εις πέρας τις υποχρεώσεις τους. 

8. Έλεγχος : Όλο το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (ERM) ελέγχεται και αξιολογείται 

συνεχώς µε σκοπό να γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

 

4.1.6. Ο Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών στη Διαχείριση Συστηµάτων 

Ελέγχου 
 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισµό να διατηρεί 

αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα και την 

αποδοτικότητα τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωση. Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών 

είναι διακριτός από εκείνον της διοίκησης και περιλαµβάνει: 

1)Συµβουλή υποστήριξη της διοίκησης για το βαθµό επαρκούς και αποτελεσµατικής 

λειτουργίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

2)Προτάσεις για βελτίωση των συστηµάτων ελέγχου ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τους 

κινδύνους που αναδύονται εάν δεν ληφθούν τα προτεινόµενα µέτρα. 

3)Παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου µε σκοπό να εντοπίσουν το κατά πόσο η 

διοίκηση ενήργησε σύµφωνα µε τις κοινά συµφωνηµένες προτάσεις. 

Η ανώτερη διοίκηση και το συµβούλιο περιµένουν ότι ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου θα εκτελέσει επαρκείς ελεγκτικές εργασίες και θα συγκεντρώσει και άλλες διαθέσιµες 

πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να διαµορφώσει µια κρίση για την επάρκεια 

και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου(Tarantino , 2006). 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει κατά κανόνα να αναπτύσσει ένα προτεινόµενο 

σχέδιο ελέγχων για το επόµενο έτος, που να εξασφαλίζει ότι θα αποκτηθούν επαρκή στοιχεία για 

την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

συστηµάτων ελέγχου. Το σχέδιο ελέγχων πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις λειτουργίες που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις πρόσφατες ή τις αναµενόµενες αλλαγές.  

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει την κάλυψη του προτεινόµενου 

σχεδίου από δύο σκοπιές: 

α) την επάρκεια σε όλες τις οντότητες του οργανισµού. 
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β) την συµπερίληψη διαφόρων ειδών συναλλαγών και επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Εάν το φάσµα του προτεινόµενου σχεδίου ελέγχου είναι ανεπαρκές και δεν επιτρέπει την 

έκφραση διαβεβαίωσης σχετικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και των συστηµάτων 

ελέγχου του οργανισµού, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να πληροφορήσει την 

ανώτερη διοίκηση και το συµβούλιο σχετικά µε την αναµενόµενη ανεπάρκεια, τις αιτίες της και 

τις ενδεχόµενες συνέπειες(Tarantino , 2006). 

Η πρόκληση για τον εσωτερικό έλεγχο είναι να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων του οργανισµού και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 

µε βάση τη συνάθροιση πολλών µεµονωµένων αξιολογήσεων. Αυτές οι αξιολογήσεις, κατά ένα 

µεγάλο µέρος αποκοµίζονται από έργα εσωτερικού ελέγχου,αξιολόγησης της διοίκησης και τις 

εργασίες του εξωτερικού ελεγκτή. 

Με τη πρόοδο των έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν έγκαιρα τα 

ευρήµατα στα κατάλληλα επίπεδα διοίκησης, έτσι ώστε να µπορεί άµεσα να αναληφθεί δράση για 

τη διόρθωση ή τον µετριασµό των συνεπειών των διαπιστωµένων ανακολουθιών ή αδυναµιών 

των συστηµάτων ελέγχου. 

 

4.1.7. Μοντέλο Ελέγχου COSO 

 
Το εύρος των ελέγχων που εµπεριέχονται στις αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών 

απαιτεί την κάλυψη όλου του φάσµατος των λειτουργιών ενός οργανισµού και δεν περιορίζεται 

σε χρηµατοοικονοµικούς και λογιστικούς ελέγχους. Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο την 

ανάγκη για τη δηµιουργία µοντέλων ελέγχου. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών πιστεύει ότι 

οι πιο αποτελεσµατικές οδηγίες εσωτερικού ελέγχου που υπάρχουν σήµερα είναι η έκθεση 

Εσωτερικός Έλεγχος – Ενοποιηµένο Πλαίσιο ,που δηµοσιεύθηκε το 1992 και το 1994 από την 

Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισµών της Treadway Commission.Ενώ η χρήση του µοντέλου 

COSO είναι ευρέως αποδεκτή, δεν αποκλείεται η χρήση και οποιουδήποτε άλλου 

αναγνωρισµένου και αξιόπιστου µοντέλου. Μερικές φορές, σε µια χώρα, εποπτικές ή νοµικές 

απαιτήσεις µπορεί να επιβάλουν τη χρήση ενός συγκεκριµένου ή σχεδιασµού ελέγχων για έναν 

οργανισµό ή επιχειρηµατικό κλάδο(Tarantino , 2006). 

Το µοντέλο COSO αντιµετωπίζει τα συστήµατα ελέγχου, σαν µια διαδικασία, η οποία 

διαµορφώνεται από το διοικητικό συµβούλιο, τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης µε 

σκοπό να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση αναφορικά µε την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται 

µε την: 

 

1)Αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών αναφορών. 

2)Αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών. 

3)Συµµόρφωση µε τους υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς. 

 

Όλοι οι µεγάλοι οργανισµοί έχουν ανάγκη από ένα µοντέλο ελέγχου ως βάση για τη 

λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Το πρότυπο 2120.Α4 κάνει λόγο για τη 

σπουδαιότητα της ύπαρξης κριτηρίων αξιολόγησης των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Συγκεκριµένα: 

Για την αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου απαιτούνται επαρκή κριτήρια. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξακριβώνουν αν η διοίκηση έχει θεσπίσει επαρκή κριτήρια, 

για να καθορίζεται εάν οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι έχουν επιτευχθεί. Εάν τα κριτήρια 

είναι επαρκή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν αυτά τα κριτήρια στην 

αξιολόγησή τους. Εάν τα κριτήρια είναι ανεπαρκή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

συνεργαστούν µε τη διοίκηση για την ανάπτυξη κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Το µοντέλο COSΟ αποτελείται από πέντε αλληλοσχετιζόµενα συστατικά µέρη: 

 

   1.Το περιβάλλον ελέγχου αντικατοπτρίζει τη στάση και τις ενέργειες του διοικητικού 

συµβουλίου, των στελεχών, αναφορικά µε τη σηµαντικότητα του ελέγχου µέσα στον   οργανισµό. 
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Καθορίζει τον ρυθμό του οργανισµού και επηρεάζει την ελεγκτική συνείδηση και 

κουλτούρα του προσωπικού. Επιπλέον το περιβάλλον ελέγχου προσφέρει πειθαρχία και δοµή για 

την επίτευξη των πρωταρχικών σκοπών του εσωτερικού ελέγχου. Το περιβάλλον ελέγχου 

περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη: 

1.1 Ακεραιότητα και Ηθικές Αξίες. Τα πρότυπα και οι αποδεκτές συµπεριφορές πρέπει 

να συνδεθούν αποτελεσµατικά, π.χ. µε το παράδειγµα της διοίκησης. Η διοίκηση επίσης οφείλει 

να αποτρέπει συνθήκες που ενθαρρύνουν ανήθικες πράξεις. 

1.2 Προσήλωση στις Απαιτούµενες Δεξιότητες. Η διοίκηση οφείλει να προσδιορίζει τα 

επίπεδα ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε έργου. 

              1.3Συµµετοχή Διοικητικού Συµβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου. 

Η εµπειρία, η ανεξαρτησία, το «ανάστηµά» τους και άλλα χαρακτηριστικά τους, θα 

επηρεάσουν τις προτεραιότητες που θα δοθούν από το προσωπικό σε θέµατα ελέγχων. 

1.4 Φιλοσοφία και Στυλ Διοίκησης. 

 

Εδώ περιλαµβάνονται: 

1.4.1 Η προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τη ανάληψη και παρακολούθηση 

επιχειρηµατικών κινδύνων. 

1.4.2 Οι στάσεις και αντιµετώπιση από τη διοίκηση θεµάτων που αφορούν 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές. 

1.4.3 Οι στάσεις της διοίκησης σε θέµατα που αφορούν την επεξεργασία πληροφοριών, 

τις λογιστικές λειτουργίες και το προσωπικό. 

1.5 Οργανωτική Δοµή. Περιλαµβάνονται τα βασικά σηµεία των ορίων εξουσίας και 

ευθυνών, καθώς επίσης των καναλιών επικοινωνίας και αναφορών. 

1.6 Καταµερισµός Εξουσιών και Ευθυνών. Το πώς κατανέµονται οι εξουσίες και οι 

ευθύνες για λειτουργικές δραστηριότητες και η ιεράρχηση της εξουσίας είναι πολύ σηµαντικοί 

παράγοντες. 

1.7 Πολιτικές και Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

Προσλήψεις, εκπαίδευση, υποστήριξη, αξιολόγηση, προαγωγές και αποζηµίωση 

προσωπικού είναι ζητήµατα που του περιβάλλοντος ελέγχου που πρέπει να καθοριστούν από τη 

διοίκηση. Η πολιτική εκπαίδευσης πρέπει να επικοινωνεί τους ρόλους, τις υπευθυνότητες και την 

προσδοκώµενη επίδοση και συµπεριφορά(Tarantino , 2006). 

2. Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment). Η αξιολόγηση κινδύνων βασίζεται σε 

µια σειρά συµπληρωµατικών στόχων αναφορικά µε τη λειτουργία, τις αναφορές, τη 

συµµόρφωση, τα χρηµατοοικονοµικά και συνδέεται µε το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

οργανισµού. Η αξιολόγηση κινδύνων αναγνωρίζει και αξιολογεί εξωτερικούς και εσωτερικούς 

κινδύνους, που επιδρούν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων του οργανισµού. Η αξιολόγηση 

προσφέρει ένα θεµέλιο για τη διαχείριση των αλλαγών στην οικονοµία, το επιχειρησιακό 

περιβάλλον, το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και άλλες µεταβολές των συνθηκών. Οι 

παράγοντες που επιδρούν πάνω στους κινδύνους είναι: 

2.1 Αλλαγές στο Λειτουργικό Περιβάλλον. Μια αλλαγή στο λειτουργικό περιβάλλον 

πιθανόν να απαιτεί ανάλογη αναθεώρηση της αξιολόγησης των κινδύνων. 

2.2 Νέο Ανθρώπινο Δυναµικό. Το νεοεισερχόµενο προσωπικό πιθανόν να έχει 

διαφορετική θεώρηση σε θέµατα ελέγχου, πράγµα που έχει συνέπειες στη γενικότερη διαχείριση 

των κινδύνων. 

2.3 Νέο ή Αναδιαρθρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Σηµαντικές ή ταχύτατες αλλαγές 

στα πληροφοριακά συστήµατα µπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο των κινδύνων. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων, 

γιατί προσφέρουν έγκαιρες πληροφορίες για την αναγνώριση και τη διαχείριση των κινδύνων. 

2.4 Μεγάλοι Ρυθµοί Ανάπτυξης. Η επέκταση ενός οργανισµού δηµιουργεί νέα δεδοµένα 

που µπορεί να εξασθενίσουν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και κατά συνέπεια να αυξήσουν τα 

επίπεδα κινδύνου. 
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2.5 Νέα Τεχνολογία. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 

ενδέχεται να µεταβάλλει τα επίπεδα κινδύνου. 

2.6 Νέες Επιχειρηµατικές Μονάδες, Νέα Προϊόντα ή Δραστηριότητες. Νέες περιοχές 

επιχειρησιακής δραστηριότητας δηµιουργούν νέα απρόβλεπτα δεδοµένα που απαιτούν 

αναθεώρηση της αξιολόγησης των κινδύνων. 

2.7 Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση. Η Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος προσωπικού 

µπορεί να µεταβάλλει τους κινδύνους. 

2.8 Επέκταση Δραστηριοτήτων στο Εξωτερικό. Η επέκταση σε νέες αγορές του 

εξωτερικού φέρνει το οργανισµό αντιµέτωπο µε νέους κινδύνους. 

3. Δραστηριότητες Ελέγχου. Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι πολιτικές και 

διαδικασίες, που εφαρµόζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι κατευθύνσεις της διοίκησης 

υλοποιούνται, και όλα τα κατάλληλα µέτρα λαµβάνονται, για να επιτευχθούν οι σκοποί του 

οργανισµού. Οι δραστηριότητες ελέγχου εφαρµόζονται σε όλο το φάσµα του οργανισµού και 

ενδεικτικά είναι: 

3.1 Ο Έλεγχος Απόδοσης από την ανώτατη διοίκηση περιλαµβάνει έλεγχο της 

πραγµατικών αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε τα προϋπολογισθέντα, προβλέψεις και αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων των ανταγωνιστών. 

3.2 Ο Έλεγχος Απόδοσης σε Λειτουργικό Επίπεδο περιλαµβάνει έλεγχο των αναφορών 

απόδοσης, όπως για παράδειγµα αναφορές απόδοσης του διευθυντή πωλήσεων. 

3.3 Η Ανάλυση των Δεικτών Απόδοσης, η οποία περιλαµβάνει τη σύγκριση 

διαφορετικών λειτουργικών ή χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, µπορεί να φέρει στην επιφάνεια 

αναπάντεχα αποτελέσµατα ή τάσεις που πρέπει να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν. 

3.4 Η Διαδικασία Αξιολόγησης των Πληροφοριών απαιτεί έλεγχο ακρίβειας, πληρότητας 

και εξουσιοδότησης των συναλλαγών. 

3.5 Οι Φυσικοί Έλεγχοι περιλαµβάνουν την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, των 

εγγραφών και περιοδικές καταµετρήσεις χρηµατικών διαθεσίµων. 

3.6 Ο Διαχωρισµός των Καθηκόντων περιλαµβάνει την διαφοροποίηση τοµέων ευθύνης, 

που εάν εκτελούνταν από ένα άτοµο, θα δηµιουργούνταν οι προϋποθέσεις για καταχρήσεις ή 

ακόµα και απάτη. 

4. Πληροφορίες και Επικοινωνία  

4.1 Σύστηµα Πληροφοριών. Ένα σύστηµα επικοινωνίας µπορεί να είναι επίσηµο ή 

ανεπίσηµο. Χρησιµοποιεί πληροφορίες τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος για να παρέχει αναφορές σε λειτουργικά, χρηµατοοικονοµικά θέµατα όπως επίσης 

και ζητήµατα συµµόρφωσης. 

4.1.1 Οι παραπάνω αναφορές διευκολύνουν: α) τη λειτουργία και τον έλεγχο του 

οργανισµού β) τη λήψη αποφάσεων και γ) τις εξωτερικές επικοινωνίες. 

4.1.2 Ένα σύστηµα πληροφοριών µπορεί είτε να εκτελεί µια συνηθισµένη επίβλεψη, είτε 

να χρησιµοποιείται για συγκεκριµένα έργα. 

4.1.3 Τα συστήµατα πληροφοριών πρέπει να αναβαθµίζονται µαζί µε τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες, τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικών αναφορών και τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης. 

4.1.4 Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες, έγκαιρες, τρέχουσες, ακριβείς και 

προσβάσιµες. 

4.2 Επικοινωνία. Η επικοινωνία των πληροφοριών µέσα στον οργανισµό µπορεί έχει 

πολλές µορφές και πρέπει να είναι αµφίδροµη τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. 

4.2.1 Η επικοινωνία των πληροφοριών επιτρέπει στους ανθρώπους ενός οργανισµού να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές, τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες και θέµατα συµµόρφωσης(Tarantino , 2006). 

4.2.2 Η επικοινωνία λειτουργεί επίσης µε ένα γενικότερο τρόπο. Έτσι οι άνθρωποι που 

απασχολούνται σε έναν οργανισµό, οφείλουν να αντιλαµβάνονται τις υποχρεώσεις τους 

αναφορικά µε τον έλεγχο και πως η δουλειά τους σχετίζεται µε τις προσπάθειες των άλλων. 

4.2.3 Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να είναι ξεκάθαρα, και όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 

πρέπει να έχουν ικανότητα να ακούν. 
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4.2.4 Η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των στελεχών και των διευθυντών είναι 

ζωτικής σηµασίας. 

4.2.5 Η επικοινωνία µε εξωτερικούς από τον οργανισµό φορείς, όπως οι πελάτες, οι 

προµηθευτές, οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να είναι ανοικτή και αποτελεσµατική. 

5. Έλεγχος : Ο έλεγχος είναι µια διαδικασία η οποία αξιολογεί την ποιότητα της 

απόδοσης των συστηµάτων ελέγχου µε την πάροδο του χρόνου. 

5.1 Περιλαµβάνει συνεχείς δραστηριότητες οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στις 

επιχειρησιακές λειτουργίες για να διασφαλίζουν τη ορθή και αποτελεσµατική εκτελέσή τους. 

5.2 Η επίβλεψη επίσης περιλαµβάνει ξεχωριστές αξιολογήσεις. Η ανάγκη για αυτού του 

είδους την επίβλεψη εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω συνεχών 

δραστηριοτήτων επίβλεψης και της αξιολόγησης των κινδύνων. 

5.2.1 Οι ξεχωριστές αξιολογήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν αυτο-αξιολογήσεις ή 

επίσηµες αξιολογήσεις από εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές. 

Η εκάστοτε νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί περιοδική αξιολόγηση των εσωτερικών 

ελέγχων από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. 

5.2.2 Ελλείψεις και αδυναµίες των εσωτερικών συστηµάτων ελέγχου πρέπει να 

καταγράφονται σε αναφορές και για τα πιο σηµαντικά, πρέπει να λαµβάνουν γνώση τα Ανώτατα 

Στελέχη και το Διοικητικό Συµβούλιο. 

5.3 Περιορισµοί των Συστηµάτων Ελέγχου. Δεδοµένων των εγγενών περιορισµών, τα 

συστήµατα ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασµένα και εφαρµόσιµα για να παρέχουν εύλογη 

διαβεβαίωση (reasonable assurance) ότι οι ελεγκτικοί σκοποί έχουν επιτευχθεί. 

5.3.1 Εγγενείς Περιορισµοί. 

5.3.1.1 Λανθασµένη ανθρώπινη κρίση µε αποτέλεσµα τα συστήµατα ελέγχου να 

αποτυγχάνουν εξαιτίας απλών λαθών ή εκτιµήσεων. 

5.3.1.2 Καταστρατήγηση των συστηµάτων ελέγχου εξαιτίας συµπαιγνίας. 

5.3.1.3 Η διοίκηση µπορεί να αγνοήσει τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. 

5.3.1.4 Η κουλτούρα, το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, ακόµα και ένα 

αποτελεσµατικό ελεγκτικό περιβάλλον δεν αποτελούν απόλυτους αποτρεπτικούς παράγοντες της 

απάτης. 

5.3.1.5 Το κόστος των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να ξεπερνά την 

οφέλεια που προκύπτει από αυτά. Βέβαια η ακριβής µέτρηση του κόστους και της οφέλειας δεν 

είναι πάντα εφικτή. 

5.3.2 Ευθύνη. Η ευθύνη για τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου ανήκει στην ανώτατη 

διοίκηση, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα µέρη είναι αµέτοχα της ευθύνης 

αυτής(Tarantino , 2006). 

 

Τα εµπλεκόµενα µέρη µε σηµαντικότερους ρόλους είναι: 

 

5.3.2.1 Οι επικεφαλείς των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών υπηρεσιών. 

5.3.2.2 Οι επικεφαλείς των υπολοίπων τµηµάτων 

5.3.2.3 Οι εσωτερικοί ελεγκτές (οι οποίοι εντούτοις δεν έχουν την πρωταρχική ευθύνη 

για την εφαρµογή και συντήρηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

5.3.2.4 Το Διοικητικό Συµβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου. 

5.3.2.5 Οι Εξωτερικοί συνεργάτες (π.χ ορκωτοί λογιστές) 
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4.1.8. Μοντέλο Ελέγχου CoCo 
 

Το µοντέλο ελέγχου Coco είναι µια προσαρµογή του µοντέλου ελέγχου COSO, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Συµβουλίου Ελέγχου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών του 

Καναδά. Το µοντέλο ελέγχου CoCo περιλαµβάνει 20 κριτήρια που είναι οµαδοποιηµένα σε 4 

κατηγορίες(Tarantino , 2006). 

 

1. Σκοπός  

 

1.1 Οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται και να επικοινωνούνται. Οι σηµαντικοί εσωτερικοί 

και εξωτερικοί κίνδυνοι πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται. 

1.2 Οι πολιτικές σχεδιάζονται για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων του 

οργανισµού. Η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να προσδιορίζεται, να εφαρµόζεται και να 

επικοινωνείται µε τέτοιο τρόπο που οι άνθρωποι να αντιλαµβάνονται τι αναµένεται από αυτούς 

να κάνουν, και ποια είναι τα όρια στα οποία µπορούν να δράσουν ελέυθερα. 

1.3 Τα σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων πρέπει να προσδιορίζονται και να 

επικοινωνούνται. 

1.4 Οι στόχοι και τα σχετικά σχέδια δράσης πρέπει να περιλαµβάνουν µετρήσιµους 

στόχους απόδοσης και δείκτες. 

 

2. Δέσµευση  

 

2.1 Ηθικές αξίες, όπως η ακεραιότητα, πρέπει να προσδιορίζονται, να επικοινωνούνται 

και να εφαρµόζονται σε όλα τα τµήµατα του οργανισµού 

2.2 Οι πολιτικές και πρακτικές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού πρέπει να 

συνάδουν µε τις ηθικές αξίες και µε την επίτευξη των στόχων. 

2.3 Οι εξουσίες, οι ευθύνες και η λογοδοσία πρέπει να είναι ξεκάθαρα προσδιορισµένες 

και σε συνάρτηση µε τους στόχους του οργανισµού, έτσι ώστε οι αποφάσεις και οι ενέργειες να 

λαµβάνονται από τους κατάλληλους ανθρώπους. 

2.4 Πρέπει να καλλιεργείται ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης που να υποστηρίζει τη 

ροή των πληροφοριών µεταξύ των ανθρώπων και την αποτελεσµατική τους απόδοση για την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 

3. Ικανότητα 

 

3.1 Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για 

να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισµού. 

3.2 Οι διαδικασίες επικοινωνίας πρέπει να υποστηρίζουν τις αξίες του οργανισµού και 

την επίτευξη των στόχων του. 

3.3 Επαρκείς και σχετικές πληροφορίες πρέπει να προσδιορίζονται και να 

επικοινωνούνται έγκαιρα για να υπάρχει δυνατότητα ορθών αποφάσεων και επιλογών. 

3.4 Οι αποφάσεις και οι ενέργειες µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων του οργανισµού 

πρέπει να είναι συντονισµένες. 

3.5 Οι δραστηριότητες ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να λαµβάνουν 

υπόψη τους, τους στόχους του οργανισµού, τους ενδεχόµενους κινδύνους και τη συσχέτιση 

µεταξύ των συστηµάτων ελέγχου. 

 

4. Έλεγχος και Εκπαίδευση  

 

4.1 Τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον πρέπει να ελέγχεται και να 

λαµβάνονται πληροφορίες που µπορεί να σηµατοδοτούν την επαναξιολόγηση των στόχων ή των 

συστηµάτων ελέγχου του οργανισµού. 
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4.2 Η απόδοση πρέπει να ελέγχεται σε συνάρτηση µε τους στόχους και τους δείκτες, 

όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στους σκοπούς και το σχέδιο δράσης του οργανισµού. 

4.3 Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται οι στόχοι του οργανισµού πρέπει να 

αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4.4 Οι ανάγκες για πληροφορίες και τα σχετικά πληροφοριακά συστήµατα πρέπει να 

επαναξιολογούνται όταν µεταβάλλονται οι επιχειρησιακοί στόχοι ή εάν διαπιστωθούν ελλείψεις 

στις αναφορές. 

4.5 Η διαδικασία παρακολούθησης είναι απαραίτητη για να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε 

αλλαγή λαµβάνεται υπόψη. 

4.6 Η διοίκηση πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ελέγχου και να δίνει σχετική αναφορά σε εκείνους στους 

οποίους λογοδοτεί. 

 

4.2. Βασικές Αρχές ΚΑαι Κριτήρια Αξιολόγησης Της Οργανωτικής Δομής Του 

ΣΕΕ 

 
Η οργάνωση κάθε πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει να είναι ανάλογη ως προς την έκταση και την 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και ως προς τους υπάρχοντες κινδύνους 

που αφορούν τις δραστηριότητες αυτές. Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι πολλές σε αριθµό, 

ποικίλες ως προς τη φύση τους και διεξάγονται από ένα µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων τόσο στον 

Ελλαδικό χώρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αύξηση του ανταγωνισµού στην ελληνική 

αγορά, της επέκτασης των δραστηριοτήτων των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια, καθώς 

επίσης και των συνεργασιών µε άλλες Τράπεζες του εξωτερικού. Επιπλέον, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα εµπορεύονται χρήµατα, το πιο δελεαστικό σε καταχρήσεις και ατασθαλίες εµπόρευµα. 

Για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, των πολιτικών, τη διασφάλιση της 

βιωσιµότητας της τράπεζας σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου καθώς και τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων και τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της, επιβάλλεται η άρτια οργάνωση της Τράπεζας και 

ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού Ελέγχου(Gliem , 2006). 

 

4.2.1. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα πλέγµα ελέγχων οικονοµικών, διοικητικών, 

λειτουργικών, όπως επίσης µέτρων και µεθόδων εργασίας που χρησιµοποιεί η διοίκηση για να 

βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας για την οποία είναι υπεύθυνη. 

Σύµφωνα µε τη Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος της Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΠΔΤΕ) 2577/9.3.2006, κάθε πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές και 

αποτελεσµατικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, µε το οποίο να επιτυγχάνεται, τόσο για το 

πιστωτικό ίδρυµα όσο και για τον όµιλο στο οποίο είναι επικεφαλής, η συνεπής υλοποίηση των 

σαφών στόχων της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, η οποία είναι καταγεγραµµένη και εγκεκριµένη 

από το Διοικητικό Συµβούλιο(Gliem , 2006). 

Στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνονται προληπτικοί και κατασταλτικοί 

έλεγχοι, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι, επιτυγχάνεται η συµµόρφωση του 

πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου στους εσωτερικούς κανονισµούς, στις κατευθύνσεις της 

Διοίκησης, και γενικότερα στο υπάρχον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, ότι 

επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και η αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνει, καθώς και 

η εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισµό της 

οικονοµικής κατάστασης και την ορθή απεικόνιση των λογιστικών καταστάσεων.  

Επιπλέον, το Σ.Σ.Ε σκοπεύει στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του 

ανθρώπινου δυναµικού και τέλος στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τον πιο 

αποτελεσµατικό και παραγωγικό τρόπο. 
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Για να είναι ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεσµατικό και να διασφαλίζεται η 

εύρυθµη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος και παράλληλα του οµίλου, θα πρέπει το Σ.Ε.Ε. να 

καλύπτει όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες, καθώς και να είναι προσαρµοσµένο 

κατάλληλα στη φύση των εργασιών του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου στο οποίο είναι 

επικεφαλής(Gliem , 2006). 

 

Είναι απαραίτητο ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου να: 

1. Είναι επαρκώς τεκµηριωµένο και λεπτοµερώς καταγεγραµµένο ως προς τα σηµεία 

ελέγχου και τις διαδικασίες. 

2. Είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο ως προς το εύρος, τον όγκο, τους κινδύνους και την 

πολυπλοκότητα των εργασιών του ιδρύµατος, του οµίλου συνολικά και των θυγατρικών, καθώς 

και προς τις ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

3. Καλύπτει πλήρως όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

4. Παρέχει δυνατότητα ελέγχου των εργασιών των οποίων η διεκπεραίωση ανατίθεται σε 

άλλες επιχειρήσεις . 

5. Υποστηρίζεται από ολοκληρωµένο σύστηµα διοικητικών πληροφοριών (MIS) και 

επικοινωνίας µε σαφώς καθορισµένες ιεραρχικές γραµµές αναφοράς που θα επιτρέπουν την 

έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της απαιτούµενης πληροφόρησης σε κάθε λειτουργό ή διοικητικό 

όργανο για την εκτέλεση του έργου του. 

6. Προβλέπει τη διεξαγωγή από τα αρµοδίως επιφορτισµένα όργανα ή µονάδες, 

περιοδικών ή και έκτακτων ελέγχων, για τη διαπίστωση της συνεπούς εφαρµογής των κανόνων 

και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές µονάδες. 

7. Διαθέτει εσωτερική συνοχή των µηχανισµών ελέγχου για το σύνολο του πιστωτικού 

ιδρύµατος και του οµίλου του. 

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

9.Τη συνέπεια της εφαρµογής των διαδικασιών. 

10.Τις ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις από παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας ή 

από λάθη και παραλείψεις στην εφαρµογή τους. 

11.Την ύπαρξη µηχανισµών άµεσης αναθεώρησης των διαδικασιών για την 

αντιµετώπιση των αδυναµιών, που διαπιστώνονται από τις τακτικές ή έκτακτες 

αξιολογήσεις τους. 

Δεν αρκούν µόνο τα ανωτέρω κριτήρια για να είναι αποτελεσµατικό ένα Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι υποχρέωση της Διοίκησης να καλλιεργήσει ένα κατάλληλο 

περιβάλλον µέσα στο οποίο να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται το ελεγκτικό έργο, το οποίο 

θα έχει εφαρµογή σε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες, τόσο στο Δίκτυο όσο και στις Κεντρικές 

υπηρεσίες, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες είναι επικεφαλής(Gliem , 2006).
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4.2.2 Οργανωτική δοµή - Διαδικασίες 
 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και επάρκειας του ΣΕΕ, 

απαιτείται για κάθε δραστηριότητα, αναλυτική περιγραφή και σαφής καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων και ορίων ευθύνης κάθε εµπλεκόµενης υπηρεσιακής µονάδας και Επιτροπής, 

καθώς και αντίστοιχες διαδικασίες εξουσιοδότησης. 

Ειδικότερα απαιτείται: 

1. Η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών διεξαγωγής κάθε εργασίας, που 

κοινοποιείται στο αρµόδιο για την εκτέλεση και τον έλεγχό της, προσωπικό. 

2. Η ενσωµάτωση σε όλους τους κανονισµούς διεξαγωγής των εργασιών του 

πιστωτικού ιδρύµατος, κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι όλες οι 

συναλλαγές είναι έγκυρες και νόµιµες, έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε όλους τους κανόνες 

λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής µονάδας, έχουν αξιολογηθεί ως προς τους κινδύνους που 

ενέχουν, έχουν διεκπεραιωθεί από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα και άµεσα εντοπιζόµενα άτοµα, 

έχουν καταχωρηθεί στα προβλεπόµενα για κάθε περίπτωση αρχεία και έχουν ενταχθεί στο 

σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης. 

3. Η πρόβλεψη για άµεση ή έµµεση εµπλοκή δύο τουλάχιστον λειτουργών του 

πιστωτικού ιδρύµατος σε κάθε δραστηριότητα ή ελεγκτική λειτουργία (four eyes principle) µέχρι 

την ολοκλήρωσή της. Το πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογώντας το επίπεδο των κινδύνων, µπορεί 

κατ΄εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου να προβλέπει απλοποιηµένες 

καταγεγραµµένες διαδικασίες για ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών, µε καθορισµό 

συγκεκριµένου ορίου συναλλαγών ή και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

4. Η συµβουλευτική συµµετοχή των Μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης, 

Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης στο σχεδιασµό νέων προϊόντων και 

διαδικασιών σε θέµατα που αφορούν στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, καθώς και για την 

εκτίµηση του λειτουργικού κινδύνου που µπορεί να προκύψει, σε περιπτώσεις σηµαντικών 

αλλαγών (συγχωνεύσεις, εξαγορές κλπ), προκειµένου να ενσωµατωθούν οι κατάλληλοι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι µηχανισµοί διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλισθεί η συµβατότητα 

µε τους ισχύοντες κανόνες(Gliem , 2006). 

 

4.2.3 Θέµατα προσωπικού, διαχωρισµού καθηκόντων και σύγκρουσης 

συµφερόντων 
 

Α) Καθορίζονται διαδικασίες διαχείρισης και διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού, έτσι ώστε η στελέχωση κάθε θέσης, εργασίας ή ευθύνης να γίνεται από πρόσωπα που 

διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες µε τη θέσπιση των πλέον ενδεδειγµένων 

εκάστοτε κριτηρίων πρόσληψης και εξέλιξης. 

Β) Οι αµοιβές των στελεχών και ιδίως αυτών που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες ή 

διαχειρίζονται τα διαθέσιµα κεφάλαια του ιδρύµατος διαµορφώνονται µε συνεπή συνεκτίµηση 

της αρχής αποφυγής της παροχής κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή τον 

προσπορισµό βραχυπρόθεσµου οφέλους. 

Γ) Διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός καθηκόντων µε την υιοθέτηση 

κατάλληλων διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ασυµβίβαστων ρόλων, 

σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των µελών της Διοίκησης και των στελεχών, αλλά και µεταξύ 

αυτών, του πιστωτικού ιδρύµατος και των συναλλασσοµένων, καθώς και αθέµιτης χρήσης 

εµπιστευτικών πληροφοριών ή περιουσιακών στοιχείων. 

Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης, οι σχετικές διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν σχετικές αποφάσεις 

των εποπτικών αρχών. 

Δ)Με κατάλληλες διαφοροποιήσεις στη διοικητική τους υπαγωγή και στις γραµµές 

διοικητικής αναφοράς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία αφενός των οργάνων ελέγχου από τις 



 
 

50 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και τους λειτουργούς τους και αφετέρου, της διαχείρισης κινδύνων 

από δραστηριότητες ανάληψης κινδύνων και τους λειτουργούς τους, έτσι ώστε: 

1) Οι λειτουργίες υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτηµάτων πελατών, προώθησης και 

διάθεσης τραπεζικών προϊόντων στο κοινό (πιστώσεις, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα), 

διαπραγµάτευσης και εν γένει διενέργειας συναλλαγών να είναι διοικητικά και λειτουργικά 

διαχωρισµένες από τις λειτουργίες έγκρισης αιτηµάτων, επιβεβαίωσης, λογιστικοποίησης και 

διακανονισµού συναλλαγών, καθώς και φύλαξης τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του 

ιδρύµατος ή των πελατών. 

2) Οµοίως, διαχωρισµένες να είναι οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου 

αφενός µεταξύ τους και αφετέρου από τις πιο πάνω λειτουργίες. 

Ε) Διασφαλίζεται ο συστηµατικός έλεγχος της πρόσβασης µόνο εξουσιοδοτηµένων 

ατόµων σε περιουσιακά και λογιστικά στοιχεία και εν γένει εµπιστευτικές πληροφορίες. 

              Στ) Διασφαλίζεται µε κατάλληλες διαδικασίες που θεσπίζονται από το πιστωτικό ίδρυµα, 

η δυνατότητα πραγµατοποίησης ανώνυµων αναφορών, καθώς και η προστασία των υπαλλήλων 

που µέσω αυτών ενηµερώνουν το .Σ. ή την Επιτροπή Ελέγχου (ή όπου αυτή δεν υφίσταται τον 

εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης) για σοβαρές παρατυπίες, 

παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους(Gliem, 2006). 

 

 

4.2.4 Παρεχόµενες υπηρεσίες προς πελάτες 

 
Για τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών προς τους πελάτες, ως 

αναπόσπαστο τµήµα του λειτουργικού κινδύνου, απαιτείται ιδίως: 

1. Η υιοθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των βέλτιστων πρακτικών, για την 

παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του πελάτη. 

2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου εξυπηρέτησης και ειδικότερα των 

διαδικασιών παρουσίασης και συµφωνίας των όρων συνεργασίας τους µε το πιστωτικό ίδρυµα, 

κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ιδίως τη νοµοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή. 

3. Η ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών για την εξέταση των καταγγελιών ή 

παραπόνων των πελατών κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, όπως ισχύει, καθώς και 

τις λοιπές σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας. 

4. Η διαφύλαξη των συµφερόντων και προστασία από αλλότρια χρήση των 

προσωπικών δεδοµένων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 

τις άδειες που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές για την τυχόν χρήση των εν λόγω δεδοµένων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών να φυλάσσονται και να τηρούνται αναλυτικά και 

ξεχωριστά από παρόµοια περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος. 

5. Ο τακτικός έλεγχος της εφαρµογής των διαδικασιών που σχετίζονται µε τη 

διαπίστωση της ακριβούς ταυτότητας των συναλλασσοµένων(Gliem , 2006). 

 

4.2.5 Έλεγχοι στα πλαίσια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Στοχεύοντας στη βελτίωση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και στη διευκόλυνση 

των Υπηρεσιών της τράπεζας, οι εργασίες των Υπηρεσιακών Μονάδων (Κεντρικές Διευθύνσεις 

και Δίκτυο) ενός πιστωτικού ιδρύµατος ελέγχονται: 

1. Με την άσκηση προληπτικού ελέγχου από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα. 

2. Με την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου από υπηρεσιακά όργανα  

3. Με τακτικούς και έκτακτους Ελέγχους από Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

4. Από ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

5. Από τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς ελεγκτές- Εξωτερικούς Ελεγκτές- των  

ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας. 
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1. Προληπτικός Έλεγχος από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος 

Ο Προληπτικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που γίνεται κατά τη διάρκεια της πράξης 

συναλλαγής και αποβλέπει στην πρόληψη των ακούσιων και εκούσιων σφαλµάτων. Γίνεται 

πάντα στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης κάθε συναλλαγής και εργασίας. 

Ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι λεπτοµερής, προσεκτικός, εξειδικευµένος και η έκταση 

του να είναι τέτοια ώστε να προλαµβάνονται σφάλµατα τα οποία µπορεί να θίξουν την 

εγκυρότητα των συναλλαγών και των πράξεων και γενικά να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην 

Τράπεζα(Gliem , 2006). 

Ο προληπτικός Έλεγχος στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας γίνεται κατά Τµήµα, 

από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων. Ο προληπτικός έλεγχος στο Δίκτυο της Τράπεζας 

διεξάγεται από ικανούς και έµπειρους υπαλλήλους του Καταστήµατος. 

Οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων του Δικτύου µιας Τράπεζας πρέπει να είναι σαφώς 

καθορισµένες και σχεδιασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρµόζεται απόλυτα η βασική αρχή 

του εσωτερικού ελέγχου, που είναι ότι καµιά διαχειριστική πράξη και λογιστική καταχώρηση δεν 

επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από ένα και µόνο υπάλληλο, αλλά η εργασία οποιαδήποτε 

υπαλλήλου πρέπει να είναι συµπληρωµατική της εργασίας ενός τουλάχιστον άλλου υπαλλήλου 

και να ελέγχεται από ένα τρίτο υπάλληλο. 

Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπαλλήλων του καταστήµατος όπως 

Διευθυντής, προϊστάµενος χορηγήσεων, προϊστάµενος καταθέσεων, ταµιολογιστές, πρέπει να 

γίνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που έχει θέσει η Διοίκηση της Τράπεζας και αποτελεί την 

πρώτη βάση του εσωτερικού ελέγχου. Ο Προϊστάµενος χορηγήσεων είναι υπεύθυνος για τον 

προληπτικό έλεγχο των εργασιών των χορηγήσεων, ο Προϊστάµενος των καταθέσεων είναι 

υπεύθυνος για τις πράξεις – συναλλαγές που αφορούν τα διαθέσιµα(Gliem , 2006). 

Η επιλογή του προσώπου, που θα διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο, πρέπει να γίνεται µε 

αντικειµενικά κριτήρια και να βασίζεται προπαντός στην ικανότητα, στην εξειδίκευση και στην 

εµπειρία αυτών που επιλέγονται. Υπάλληλοι της Τράπεζας που δε πληρούν τα παραπάνω 

προσόντα και δεν έχουν την κατάλληλη υπηρεσιακή κατάρτιση και πείρα που απαιτείται, 

δηµιουργούν προβλήµατα στην λειτουργία της τράπεζας. 

Με την ολοένα διεύρυνση των δραστηριοτήτων της τράπεζας και την ολοένα ευρύτερη 

χρησιµοποίηση των µηχανογραφικών µέσων, ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός, λεπτοµερής, και να καλύπτει κάθε πτυχή των συναλλαγών και των λογιστικών 

πράξεων µε κύριο αντικειµενικό στόχο την ανεύρεση τυχών ανωµαλιών(Gliem , 2006). 

2. Κατασταλτικός Έλεγχος από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος 

Ο κατασταλτικός έλεγχος από υπηρεσιακά όργανα του καταστήµατος, γίνεται µετά 

την εκτέλεση των πράξεων και αποσκοπεί στο να διαπιστώνονται, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

τα λάθη και οι παραλείψεις που δεν είχαν επισηµανθεί από τον προληπτικό έλεγχο. 

 Ο κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται από τον Διευθυντή του κάθε καταστήµατος της 

Τράπεζας, που κύριο µέληµα του είναι να διενεργεί έλεγχο σε όλες τις ταµιακές δοσοληψίες, τις 

λογιστικές και τις διαχειριστικές πράξεις του καταστήµατος. Στην εκτέλεση της εργασίας του, ο 

ελεγκτής εξετάζει κυρίως το ορθό και κανονικό κλείσιµο του ταµείου, τόσο σε Ευρώ όσο και στα 

Ξένα Νοµίσµατα, καθώς και την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. 

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται µε προσοχή και να επεκτείνεται όχι µόνο στο τυπικό µέρος 

της σωστής εκτέλεσης της συναλλαγής, αλλά και στο ουσιαστικό µέρος της νοµότυπης 

διεκπεραίωσης της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, πρέπει να ελέγχεται η υπογραφή στα 

παραστατικά από τους δικαιούχους και τα αρµόδια όργανα του καταστήµατος (π.χ. ταµίας), η 

νοµιµότητα του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης σε περίπτωση που γίνονται πληρωµές σε 

τρίτους, η είσπραξη των ωφεληµάτων για την τράπεζα (προµήθειες, τόκοι), η ύπαρξη 

ανεκτέλεστων εντολών που δεν έχουν ειδοποιηθεί οι δικαιούχοι, η είσπραξη ακάλυπτων επιταγών 

που πρέπει να σφραγιστούν, η διεξαγωγή λογιστικής συµφωνίας(Gliem, 2006). 
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3. Τακτικοί και έκτακτοι Έλεγχοι από Εσωτερικούς Ελεγκτές του Πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

3.1. Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών όπως αναφέραµε διενεργείται από υπαλλήλους 

του Δικτύου της τράπεζας και συµπληρώνεται από τον έλεγχο που διενεργείται από µια 

ανεξάρτητη υπηρεσία που ονοµάζεται Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Η Υπηρεσία του 

Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών είναι µέρος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 

Τράπεζας και διενεργεί λειτουργικό, κατασταλτικό, εξειδικευµένο έλεγχο, καθώς και έλεγχο 

Συστηµάτων Πληροφορικής. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των Μονάδων της Τράπεζας, είτε σε κεντρικές υπηρεσίες είτε 

σε καταστήµατα, γίνεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές ύστερα από εξουσιοδότηση της 

Διοίκησης της Τράπεζας και αποβλέπει: 

3.1.1. Στη διαπίστωση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζεται στην ελεγχόµενη µονάδα. 

3.1.2. Στην επισήµανση των παραλείψεων και των παρεκκλίσεων από τις Οδηγίες της 

Διοίκησης της Τράπεζας κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών των Μονάδων. 

3.1.3. Στη διαπίστωση της ποιότητας της µορφής και του τρόπου των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, από το προσωπικό της ελεγχόµενης Μονάδας προς τους πελάτες της Τράπεζας. 

3.1.4. Στη διερεύνηση της αιτίας των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στις εργασίες 

της Μονάδας, οι ασυµφωνίες λογαριασµών, οι συχνές διορθωτικές λογιστικές εγγραφές, οι 

συχνοί αντιλογισµοί, η έλλειψη προβλεπόµενων υπογραφών στα σχετικά παραστατικά και 

έγγραφα και η απασχόληση για αδικαιολόγητα µεγάλο και χωρίς διακοπές, χρονικό διάστηµα µε 

το ίδιο υπηρεσιακό αντικείµενο(Gliem, 2006). 

3.1.5. Στη διερεύνηση της µη υιοθέτησης και εφαρµογής διαδικασιών στη διεκπεραίωση 

των σχετικών εργασιών. 

3.1.6. Στην αξιολόγηση του προσωπικού της Τράπεζας. 

Μέσα στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή, είναι και η εξέταση ειδικών θεµάτων που 

δηµιουργούνται, συνήθως σε βάρος υπαλλήλων της Τράπεζας, είτε ύστερα από σχετικές 

καταγγελίες, είτε από τον ίδιο τον εσωτερικό ελεγκτή, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που 

διενεργεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσιακή Μονάδα, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν σοβαρές 

παραβάσεις, που οφείλονται σε δόλιες ενέργειες ή σε βαριά αµέλεια. 

Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, των 

Θυγατρικών εταιρειών καθώς και των Μετοχικού Ενδιαφέροντος, εταιρειών του οµίλου της 

τράπεζας, γίνεται κατόπιν ειδικών εντολών της Διοίκησης που καθορίζει το είδος και την έκταση 

του ελέγχου (οικονοµικός, λογιστικός, διοικητικός κλπ). Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην 

παρακολούθηση, από γενικότερη άποψη, των εργασιών των υπηρεσιών αυτών όσον αφορά την 

τήρηση των διατάξεων των νόµων (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

5/461/24-1-2008), του οργανισµού, των κανονισµών και των διαταγών της Διοίκησης και στην 

υποβολή εισηγήσεων στη Διοίκηση της Τράπεζας, για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

καλύτερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος του Δικτύου της τράπεζας γίνεται µε βάση τα ετήσια 

προγράµµατα που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή κατόπιν, όπως 

αναφέραµε παραπάνω, ειδικών εντολών της Διοίκησης(Gliem, 2006). 

Η άφιξη του εσωτερικού ελεγκτή ή της οµάδας των εσωτερικών ελεγκτών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα, για τη διενέργεια του ελέγχου, θα πρέπει να αναφέρεται την ίδια µέρα στη 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, µε αναφορά. Ο Προϊστάµενος της υπό έλεγχο υπηρεσιακής 

µονάδας έχει την υποχρέωση και καθήκον να ελέγχει τις ταυτότητες των Εσωτερικών Ελεγκτών, 

οι οποίοι θα επιδείξουν τη σχετική έγγραφη εντολή της Διοίκησης. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, µπορούν οποτεδήποτε, 

παρουσία του υπεύθυνου διαχειριστή να κάνουν καταµέτρηση του Ταµείου του Καταστήµατος 

(µετρητά, συνάλλαγµα, αξίες, τίτλοι κλπ) και γενικά να ενεργούν κατά την κρίση τους, 

προκειµένου να διαµορφώσουν ολοκληρωµένη γνώµη για θέµατα της αρµοδιότητας τους. 
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Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές, κάθε δυνατή διευκόλυνση, να δίνουν κάθε πληροφορία ή άλλο στοιχείο 

που θα τους βοηθήσει να σχηµατίσουν σωστή γνώµη και να θέτουν στη διάθεση τους κάθε 

στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο, όπως βιβλία, τα ταµειακά παραστατικά και 

κάθε µορφής δικαιολογητικό και στοιχείο της διαχείρισης και των εργασιών τους για τα ζητήµατα 

της Υπηρεσιακής Μονάδας, προκειµένου να εισηγηθούν για τα µέτρα που σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να ληφθούν, για την καλύτερη διεξαγωγή της όλης Υπηρεσίας(Gliem , 2006). 

Κάθε πράξη ή παράλειψη των ελεγχόµενων που θα αποβλέπει στην απόκρυψη στοιχείων 

και πληροφοριών που θα ζητηθούν και γενικά θα επιφέρει εµπόδια στο έργο του Εσωτερικού 

Ελέγχου, αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωµα. 

Η συµµόρφωση των Υπηρεσιακών Μονάδων στις υποδείξεις του Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση. Αποτελεί ιδιαίτερο αντικείµενο 

έρευνας για την αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση. 

Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνεται η επανάληψη ιδίων παραλείψεων ή αντικανονικών 

ενεργειών, ο εσωτερικός ελεγκτής εισηγείται τον καταλογισµό ευθυνών κατά των υπευθύνων. 

Οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις, οι οποίες προκύπτουν κατά τους τακτικούς 

Ελέγχους διατυπώνονται πάντοτε γραπτά, σε ειδικά φύλλα ελέγχου. 

Σε αυτά προβλέπεται χώρος για τις απαντήσεις των Προϊσταµένων των Υπηρεσιακών 

Μονάδων, καθώς και για αξιολόγηση της δοθείσας απάντησης, από τον εσωτερικό ελεγκτή. 

Οι απαντήσεις στα φύλλα ελέγχου πρέπει να γράφονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Σε περιπτώσεις, που ειδικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την άµεση απάντηση είναι δυνατόν να δοθεί 

στην Υπηρεσιακή Μονάδα µικρή προθεσµία για τη σχετική ενέργεια και τη χωρίς καθυστέρηση 

αποστολή των φύλλων ελέγχου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ένα αντίγραφο από τα 

φύλλα ελέγχου παραµένει στην Υπηρεσιακή Μονάδα και τηρείται σε ιδιαίτερο φάκελο(Gliem , 

2006). 

Στον ίδιο αυτό φάκελο θα τηρείται και κάθε σχετικό έγγραφο (αναφορά Υπηρεσιακής 

Μονάδας, Οδηγίες των Κεντρικών Υπηρεσιών κλπ), που αναφέρεται στα φύλλα Ελέγχου και 

στον Εσωτερικό Έλεγχο της Μονάδας. 

Με προσωπική ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσιακής Μονάδας, πρέπει όλοι οι 

υπάλληλοι να λάβουν γνώση, αµέσως και ενυπόγραφα, του περιεχοµένου των φύλλων του 

Εσωτερικού Ελέγχου και µε επίβλεψη του, να γίνει η τακτοποίηση των παρατηρήσεων που 

διατυπώθηκαν στα φύλλα ελέγχου, να επισηµανθούν οι παρεκκλίσεις που σηµειώθηκαν και να 

ληφθούν τα απαραίτητα και κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλισθεί η απόλυτη ευθυγράµµιση των 

ενεργειών της Υπηρεσιακής Μονάδας προς της οδηγίες των Κεντρικών Υπηρεσιών. 

Η ηµεροµηνία τακτοποίησης των παραλείψεων και κάθε σχετικής ενέργειας της 

Υπηρεσιακής Μονάδας, πρέπει να σηµειώνεται στα φύλλα ελέγχου, δίπλα από τις σχετικές 

παρατηρήσεις. Το ίδιο και οι αριθµοί πρωτοκόλλου των αναφορών που τυχόν υποβάλλονται στις 

Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας, µε αφορµή τις παρατηρήσεις ή υποδείξεις του Εσωτερικού 

Ελέγχου, όπως και ο αριθµός των απαντητικών εγγράφων των κεντρικών Υπηρεσιών. Μέσα σε 

τρεις µήνες από την παράδοση των φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσιακή Μονάδα, οφείλει να 

υποβάλει στη Διεύθυνση Εσωτερικού ελέγχου αναφορά, µε την οποία θα γνωρίζει ότι έγιναν οι 

σχετικές διορθώσεις, συµπληρώσεις που υποδείχθηκαν από τους εσωτερικούς ελεγκτές και ότι 

ακολουθούνται οι οδηγίες και οι υποδείξεις τους(Gliem , 2006). 

Στους έκτακτους ελέγχους, που η διάρκεια τους είναι χρονικά περιορισµένη, οι 

διαπιστώσεις από τον έλεγχο διατυπώνονται σε ειδική έκθεση που συντάσσει ο εσωτερικός 

ελεγκτής και υποβάλλονται στη Διοίκηση του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

Απόσπασµα της έκθεσης αυτής παραδίνεται στην Υπηρεσιακή Μονάδα για τις σχετικές 

ενέργειες, τακτοποίηση παραλείψεων, διορθώσεις, µη επανάληψη παρεκκλίσεων, αναφορά 

συµµόρφωσης στις υποδείξεις του Εσωτερικού Ελέγχου 

Κατά τους τακτικούς ελέγχους, οι ελεγκτές, εξετάζουν τη συµµόρφωση ή µη των 

Υπηρεσιακών Μονάδων προς τις οδηγίες των διαταγών, που αφορούν στην εναλλαγή των 

υπαλλήλων στις διάφορες θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση αυτών, στο χειρισµό σταθµών 

εργασίας H/Y, που είναι βασικής σηµασίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσιακής κατάρτισης, 
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την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, της βελτίωσης των παρεχόµενων προς τους 

πελάτες υπηρεσιών, καθώς και για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Τράπεζας. Όταν 

διαπιστώνεται η µη εναλλαγή των υπαλλήλων στις διάφορες θέσεις εργασίας της Υπηρεσιακής 

Μονάδας, οι εσωτερικοί ελεγκτές δε θα αρκούνται σε απλή σύσταση στο σχετικό κεφάλαιο των 

φύλλων ελέγχων, αλλά θα φροντίζουν, κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, να 

συντάσσεται ηµερήσια Οδηγία για τις ανάλογες µετακινήσεις των υπαλλήλων(Gliem , 2006). 

Τονίζεται επίσης, ότι όλο το προσωπικό της Τράπεζας πρέπει κατά τις επαφές τους µε 

τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας, να δείχνουν το καλύτερο δυνατό πνεύµα συνεργασίας, 

λαµβάνοντας υπόψη, ότι η Διοίκηση δεν τους θεωρεί απλούς ελεγκτές, αλλά βασικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι θα βελτιώσουν τη λειτουργική δοµή της Τράπεζας και θα αριστοποιήσουν 

τις σχέσεις της προς τη πολιτεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους µετόχους. 

3.2. Έλεγχος των Υπηρεσιακών Μονάδων του Πιστωτικού Ιδρύµατος από τους Ελεγκτές 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει αφενός να τηρούν τη σχετική Νοµοθεσία, όπως κάθε 

φορά αυτή ισχύει και αφετέρου να λαµβάνουν υπόψη τις γενικές και ειδικές διατάξεις των 

Νοµισµατικών αρχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αρµοδιότητα από το Νόµο, να ασκεί 

εποπτεία σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στη χώρα µας. Ο έλεγχος συνίσταται 

στη διαπίστωση της συµµόρφωσης των Τραπεζών προς τις αποφάσεις των Νοµισµατικών 

Αρχών(Gliem , 2006). 

Σε ότι αφορά τις χορηγήσεις, ο έλεγχος δεν αναφέρεται µόνο στη µορφή, στο ύψος, στη 

διάρκεια της χρηµατοδότησης, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο διάθεσης αυτής από τους 

δανειολήπτες. 

Μεταξύ των διατάξεων που τυγχάνουν γενικής εφαρµογής επισηµαίνουµε τις 

ακόλουθες: 

3.2.1. Συντελεστής φερεγγυότητας 

Ο Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία 

σταθµισµένα µε τον κίνδυνο τους. Η ελάχιστη τιµή του Συντελεστή καθιερώθηκε στο 8% και 

είναι σχεδιασµένος να καλύπτει τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου σε όλες τις µορφές(Gliem , 2006). 

3.2.2. Συγκέντρωση κινδύνων ανά πελάτη – Μεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα 

Σύµφωνα µε τη ΠΔΤΕ 2596/20.8.2007 οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται ανά πελάτη δεν 

πρέπει 

να υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων κάθε πιστωτικού 

Ιδρύµατος. 

Συγκεκριµένα: 

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρηµατοδότησης ανά πελάτη ή οµάδα συνδεδεµένων 

πελατών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των ιδίων 

κεφαλαίων της τράπεζας. .ια τις Συνεταιριστικές τράπεζες το συγκεκριµένο ποσοστό ορίζεται στο 

15%. Μεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα ενός πιστωτικού ιδρύµατος προς ένα πελάτη θεωρείται 

εκείνο του οποίου το ύψος είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος. Για τις Συνεταιριστικές τράπεζες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5%(Gliem  , 2006). 

Μεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα ενός πιστωτικού ιδρύµατος προς θυγατρικές 

επιχειρήσεις θεωρείται εκείνο του οποίου το ύψος είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 20% των ιδίων 

κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

3.2.3. Σχηµατισµός προβλέψεων 

Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα υποχρεώνονται στο σχηµατισµό προβλέψεων έναντι 

απαιτήσεων τους 

από πιστοδοτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

3.2.4. Εισφορά του Νόµου 128/75 

Για όλα τα χορηγούµενα δάνεια, πάσης φύσεων χορηγήσεις καθώς και τα οµολογιακά 

και τα κοινοπρακτικά δάνεια υπολογίζεται εισφορά του Ν.128/75 σε ποσοστό 0,6% ετησίως, 

εκτός από τις χορηγήσεις σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα 



 
 

55 

µε τη γεωργία / κτηνοτροφία / αλιεία, καθώς και σε στεγαστικά δάνεια και ανεξόφλητα υπόλοιπα 

των στεγαστικών δανείων, που το ποσοστό τους ανέρχεται σε 0,12%. 

3.2.5. Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Υποβάλλονται περιοδικά ή έκτακτα στοιχεία που προβλέπονται από αποφάσεις της 

Τράπεζας 

της Ελλάδος. 

3.2.6. Μη εκτοκισµός δανείων 

Με το άρθρο 88 του Ν. 3601/2007 και την εγκύκλιο διοίκησης 21/2008 της Τράπεζας 

Ελλάδος, καθορίζονται τα εξής: 

3.2.6.1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα παύουν τον εκτοκισµό των 

δανείων όταν ισχύουν τα κατωτέρω: 

- οι λογισθέντες τόκοι επί των δανείων προς φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται 

πλήρως µε ακίνητα (όταν δηλαδή το ποσό του ανοίγµατος είναι µικρότερο ή ίσο από το 75% της 

εµπορικής αξίας του ακινήτου), κατέστησαν ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί και παραµένουν 

ανείσπρακτοι για χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Για τις λοιπές πιστοδοτήσεις το αντίστοιχο 

διάστηµα είναι τρεις µήνες και 

- το ποσό των ανείσπρακτων τόκων υπερβαίνει το µεγαλύτερο µεταξύ των: 

α) 5% της δόσης εφόσον υπάρχουν προκαθορισµένες δόσεις (τοκοχρεολυτικό δάνειο) ή 

2% του εν ισχύ ορίου εφόσον πρόκειται για ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό β) € 500 για 

ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων, € 100 για ανοίγµατα εξασφαλιζόµενα µε ακίνητα τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως κατοικίες και € 50 για τα λοιπά ανοίγµατα(Moeller, 2005). 

3.2.6.2. Μετά τη πάροδο του ανωτέρω διαστήµατος (6 και 3 µήνες αντίστοιχα), 

επιτρέπεται µόνο ο εξωλογιστικός προσδιορισµός των τόκων, περιλαµβανοµένων και τυχόν 

τόκων υπερηµερίας και ανατοκισµού όπου επιτρέπεται, οι οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και 

εφόσον εισπράττονται. 

3.2.6.3. Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυµα να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωµή 

οφειλοµένων σε αυτό ληξιπρόθεσµων τόκων, εκτός αν πρόκειται για σύµβαση γενικότερης 

ρύθµισης, που θα στηρίζεται σε εµπεριστατωµένη µελέτη για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των 

ρυθµιζόµενων οφειλών µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Συγκεκριµένα απαγορεύονται: 

α) οι χρηµατοδοτήσεις για την απευθείας εξόφληση ληξιπρόθεσµων τόκων προς τα λοιπά 

πιστωτικά ιδρύµατα και β) η έκδοση ε/ε για κάλυψη δανείων κεφαλαίου κίνησης που χορηγούν 

άλλα πιστωτικά ιδρύµατα στις επιχειρήσεις που οφείλουν ληξιπρόθεσµους τόκους(Moeller, 

2005). 

3.2.7. Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Απαγορεύεται η κεφαλαιοποίηση τόκων η οποία δεν έχει προβλεφθεί στην αρχική 

δανειακήσύµβαση. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από Επιθεωρητές της Διεύθυνσης .ενικής Επιθεώρησης 

Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Οι προαναφερόµενοι έλεγχοι είναι γενικοί συναλλαγµατικοί ή έλεγχοι των πιστωτικών 

εργασιών και γίνονται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

Όλες οι Υπηρεσίες της Τράπεζας έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους ελεγκτές κάθε 

αναγκαία διευκόλυνση για την κανονική και ευπρεπή διεκπεραίωση του ελεγκτικού τους έργου 

και οποιοδήποτε βιβλίο, φάκελο, στοιχείο ή πληροφορία. Επισηµαίνεται ότι τις αρµοδιότητες 

αυτές τις έχουν οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος από το νόµο(Moeller , 2005). 

Μετά το πέρας του ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν εκθέσεις για τη δραστηριότητα του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει και ο βαθµός συµµόρφωσης του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος προς τις αποφάσεις και τις οδηγίες των Νοµισµατικών Αρχών. Οι 

παραβάσεις γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους για να διατυπώσουν µέσα σε τακτή 

προθεσµία τις αντιρρήσεις τους. Οι Νοµισµατικές Αρχές έχουν το δικαίωµα επιβολής κυρώσεων 

στις Τράπεζες για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τον έλεγχο της Επιθεώρησης της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

Όπως σε κάθε ανώνυµη εταιρεία, έτσι και στη Τράπεζα, που είναι Ανώνυµη Εταιρεία 

(Α.Ε), η Τακτική .ενική Συνέλευση των Μετόχων της, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο 
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αναπληρωµατικούς ελεγκτές των εταιρικών χρήσεων ορίζοντας και την αµοιβή τους. Ο Ορκωτός 

Ελεγκτής διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο, δηλαδή εξετάζει αν υπάρχει συστηµατική 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και αν υπάρχει ορθή λειτουργία του 

λογιστικού συστήµατος της Τράπεζας σύµφωνα µε τις Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές και µε 

τους Νόµους (Ν. 2190 περί Ανωνύµων εταιρειών, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Τραπεζικό 

λογιστικό Σχέδιο). Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο την διαπίστωση της ορθής, ακριβοδίκαιης 

παρουσίασης της χρηµατοοικονοµικής θέσης της Τράπεζας, σύµφωνα µε τις παραδεκτές 

λογιστικές αρχές, δηλαδή την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της µονάδας στις 

αναφερόµενες ηµεροµηνίες(Moeller , 2005). 

Όλες οι Υπηρεσίες της Τράπεζας υποχρεούνται να παρέχουν προς τους εξωτερικούς 

ελεγκτές κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την κανονική και γρήγορη διεκπεραίωση του 

ελεγκτικού τους έργου. 

 

4.2.6 Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης 
 

Αρµοδιότητες 

 

Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να υπάρχει υπηρεσιακή µονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου σύµφωνα µε την Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006. Η υπηρεσιακή 

αυτή µονάδα στο οργανόγραµµα του Πιστωτικού Ιδρύµατος κατέχει τη θέση της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί µια διοικητικά ανεξάρτητη, από Μονάδες 

µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και καθήκοντα λογιστικοποίησης συναλλαγών, Διεύθυνση, που 

υπάγεται στο Διοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στη Διοίκηση της 

Τράπεζας. 

Στελεχώνεται από ικανούς και έµπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε 

τραπεζικές εργασίες, ώστε ο έλεγχος να είναι αποτελεσµατικός. Οι εργασίες της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου διέπονται από Κανονισµό και αναφέρονται στη διενέργεια λειτουργικού, 

λογιστικού και διοικητικού ελέγχου. 

Το κύριο έργο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση της επάρκειας, 

της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου του, µε σκοπό την διόρθωση τυχόν 

αδυναµιών και την παροχή διαρκής και έγκυρης ενηµέρωσης στη Διοίκηση του πιστωτικού 

ιδρύµατος και στην Επιτροπή Ελέγχου, σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η επίτευξη των στόχων αυτών, αφορά την αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση 

και λειτουργία της εγκεκριµένης επιχειρησιακής στρατηγικής, τόσο στο πιστωτικό ίδρυµα όσο 

και στον όµιλο, καθώς και την παραγωγή αξιόπιστης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης(Moeller , 2005). 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ενός Πιστωτικού Ιδρύµατος υποχρεούται να 

διενεργεί δειγµατοληπτικό κατασταλτικό έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες και τις συναλλαγέςτου 

Πιστωτικού ιδρύµατος (είτε αυτές διενεργούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, είτε αυτές 

διενεργούνται από το Δίκτυο), ώστε να διαπιστώσει την πιστή και ορθή εφαρµογή προς τους 

κανονισµούς και τις διαδικασίες, που έχουν θεσπισθεί για κάθε κατηγορία συναλλαγής και 

γενικότερα να διαπιστώσει τη συµµόρφωση των υπηρεσιών της Τράπεζας, προς το υπάρχον 

θεσµικό πλαίσιο. 

Υποχρέωση της Διεύθυνσης είναι η αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής και της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών, που έχουν καθιερωθεί για τον έλεγχο, της διαχείρισηςτων 

διαφόρων τραπεζικών κινδύνων και της εκτίµησης της πιθανής ζηµιάς του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

από τους κινδύνους που έχει αναλάβει και ειδικότερα σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο(Moeller 

, 2005). 
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Τέλος, υποχρέωση της Διεύθυνσης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 

λογιστικού συστήµατος και του µηχανογραφικού συστήµατος, καθώς και η επαλήθευση της 

εγκυρότητας των λογιστικοποιούµενων στοιχείων και των παραγόµενων καταστάσεων. 

Πιο συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ενός 

Πιστωτικού Ιδρύµατος είναι: 

1. Η διενέργεια ελέγχων προκειµένου να διαµορφωθεί αντικειµενική, ανεξάρτητη και 

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

πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου του οποίου είναι επικεφαλής. 

2. 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. 

3. 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 µηχανισµούς λήψης 

αποφάσεων(Moeller , 2005) . 

4. 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. 

5. 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 και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. 

6. Η αξιολόγηση του έργου των τοµέων εσωτερικού ελέγχου, όπου υπάρχουν, στις 

µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου του. 

7. 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. 

8. Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής, 

καθώς και των λογιστικών συστηµάτων. 

9. Η αξιολόγηση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική 

συµµόρφωση. 

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

του πιστωτικού ιδρύµατος καθώς και οι εταιρείες του οµίλου: 

10.1. Χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα µέσα και τους πόρους που τους διατίθενται για 

τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

10.2. Τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρµοδίως καθορισθεί µε 

στόχο τη συστηµατική παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που 

αναλαµβάνονται . 

10.3. Μεριµνούν για την διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές, 

10.4. Μεριµνούν για την ενσωµάτωση σε όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές που 

διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών µηχανισµών και 

ασφαλιστικών δικλείδων . 

11. 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. 

12. Η παρακολούθηση της εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών 

µέτρων από τις ελεγχόµενες µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και τις εταιρείες του οµίλου, για 

την επαρκή αντιµετώπιση των πιο πάνω αδυναµιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται 

στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, 
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εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κλπ), µε σχετική ενηµέρωση της Διοίκησης και της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

13. Η εύλογη και αντικειµενική διαβεβαίωση του .Σ. και της Διοίκησης του 

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

ίδρυµα και τις εταιρείες του οµίλου του οποίου είναι επικεφαλής. 

13.1. Ενηµερώνει εγγράφως, το .Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και τη Διοίκηση, 

τουλάχιστον ανά τρίµηνο, καθώς και τις κατά περίπτωση αρµόδιες µονάδες του πιστωτικού 

ιδρύµατος για τις κυριότερες διαπιστώσεις των διενεργούµενων ελέγχων και για τις τυχόν 

συστάσεις στις οποίες έχει προβεί. 

13.2. Υποβάλλει, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, στη Διοίκηση και µέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος έκθεση σχετικά µε: 

α) την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ στο πιστωτικό ίδρυµα και στις εταιρείες 

του οµίλου, 

β) την αποτελεσµατικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

των συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής προβλέψεων 

γ) την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση µε την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας του πιστωτικού ιδρύµατος 

δ) την εκτίµηση για την πληρότητα της διαδικασίας ή µεθοδολογίας υπολογισµού της 

αποµείωσης της αξίας των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των τυχόν µεταβολών 

κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

13.3. Παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε στοιχεία ή 

πληροφορίες ζητηθούν, στο πλαίσιο της ειδικής νοµοθεσίας για την εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων (νοούµενης ως της πέραν των διατάξεων του Νόµου 3016/2002 νοµοθεσίας, του Ν. . 

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

Τράπεζας της Ελλάδος), τα οποία αφορούν θέµατα της αρµοδιότητάς της και διευκολύνει µε κάθε 

δυνατό τρόπο το έργο της. (Moeller , 2005)  

 

Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΜΕΕ: 

Α) Έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και µονάδες, καθώς και σε όλα τα στοιχεία 

και πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου. 

Β) Διαθέτει έµπειρο και αριθµητικά επαρκές προσωπικό, το οποίο είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη υπηρεσιακή µονάδα του 

πιστωτικού ιδρύµατος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παρέχει εξαίρεση από την προϋπόθεση της 

αποκλειστικής απασχόλησης σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας. 

 

Ο επικεφαλής της ΜΕΕ του πιστωτικού ιδρύµατος: 

 

Α) Ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, 

όπου υπάρχει) και η τοποθέτησή του, όπως και η τυχόν αντικατάστασή του γνωστοποιούνται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος). Η Τράπεζα της 

Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει την αντικατάστασή του σε περίπτωση που κρίνει ότι 

δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότηταςή επάρκειας για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων 

του(Moeller, 2005). 

Β) Διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαρκή εµπειρία επί ελεγκτικών µεθόδων και 

των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. 

Γ) Είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 

παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων, 

λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. 
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           Δ)Μεριµνά για την κατάλληλη οργανωτική δοµή της ΜΕΕ, καθώς και για την εφαρµογή 

εκ µέρους της αποτελεσµατικών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών σύµφωνων µε τις 

βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου. 

Ε) Ενηµερώνει εκ των υστέρων τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος για 

σηµαντικές µεταβολές σε σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία της ΜΕΕ. 

Στ) Εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητα των µονάδων εσωτερικού ελέγχου στις 

λοιπές µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον υφίστανται, και στις εταιρείες του οµίλου. 

Ζ) Παρίσταται στις .ενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος. 

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρµογής των 

συµφωνηθέντων και την τήρηση των διαδικασιών όσον αφορά την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 

τρίτους(Moeller , 2005). 

 

4.2.7. Διάρθρωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Σύµφωνα µε την παραπάνω οργανωτική δοµή, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

χωρίζεται σε Υποδιευθύνσεις, οι οποίες απαρτίζονται από τµήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες του 

κάθε Πιστωτικού Ιδρύµατος. Συνήθως, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από τις: 

1. Υποδιεύθυνση Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης του Ελεγκτικού Έργου. 

Κύρια αποστολή της Υποδιεύθυνσης είναι ο προγραµµατισµός, η υποστήριξη και η 

παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου. 

Η  Υποδιεύθυνση µπορεί να διαρθρωθεί από ένα ή περισσότερα τµήµατα ανάλογα µε 

τις ανάγκες του κάθε πιστωτικού ιδρύµατός, όπως ξεχωριστό Τµήµα Προγραµµατισµού και 

ξεχωριστό Τµήµα Παρακολούθησης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αυτής είναι: 

1.1. Ο προγραµµατισµός των ελεγκτικών αναγκών του Πιστωτικού Ιδρύµατος και η 

κατάρτιση αποτελεσµατικού ελεγκτικού χρονοδιαγράµµατος. 

1.2. Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των ελεγκτικών αναγκών και του 

χρονοπρογράµµατος διενέργειας ελέγχων. 

1.3. Η τήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού και εξωτερικού 

κανονιστικού πλαισίου και ενηµέρωση των µελών της Διεύθυνσης για τις µεταβολές που έγιναν. 

1.4. Η τήρηση και διαχείριση των εκθέσεων των ελεγκτών της .ενικής Επιθεώρησης 

Τραπεζών της Τράπεζας Ελλάδος, η ενηµέρωση των Υπηρεσιών της Τράπεζας και των ελεγκτών. 

1.5. Η παροχή οδηγιών ή η υπόδειξη για την έκδοση οδηγιών για την τακτοποίηση των 

ευρηµάτων του ελέγχου. 

1.6. Η παρακολούθηση της τακτοποίησης των υποδείξεων. 

1.7. Η τήρηση, διαχείριση και επεξεργασία των εκθέσεων των εξωτερικών ελεγκτών, η 

ενηµέρωση των Υπηρεσιών της Τράπεζας και των ελεγκτών, καθώς και η παρακολούθηση της 

τακτοποίησης των όσων έχουν επισηµανθεί. 

1.8. Η σύνταξη απολογιστικής έκθεσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία µε την υπόλοιπη 

Διεύθυνση. 

1.9. Η παρακολούθηση υλοποίησης των συµφωνηθεισών ενεργειών που περιλαµβάνονται 

στις τελικές εκθέσεις. 

1.10. Η παροχή υποστήριξης σε όλη τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

1.11. Η τήρηση των φακέλων των τακτικών και των έκτακτων ελέγχων. Η φροντίδα της 

διαρκούς παρακολούθησης και ενηµέρωσης τους µε κάθε στοιχείο που αφορά το έργο. 

 

2. Υποδιεύθυνση Ελέγχου Συστηµάτων Πληροφορικής 

 

Αποστολή της Υποδιεύθυνσης / Τµήµατος είναι η συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικού 

υλικού, για να διαπιστωθεί αν τα πληροφοριακά συστήµατα της Τράπεζας προστατεύουν τα 

περιουσιακά στοιχεία, την ακεραιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών, ικανοποιεί τις 
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ανάγκες των χρηστών κατά τρόπο αποτελεσµατικό και τέλος, χρησιµοποιεί τους διαθέσιµους 

πόρους κατά παραγωγικό τρόπο(Moeller , 2005). 

Πιο συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αυτής απαιτούν εξειδικευµένες 

γνώσεις και είναι : 

2.1. Ο καθορισµός των πηγών κινδύνου για την ασφάλεια των µηχανογραφικών 

εγκαταστάσεων, πληροφοριών, εφαρµογών, συστηµάτων και δικτύων του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

2.2. Ο έλεγχος τήρησης αρχών και κανόνων, καθώς και σηµείων και επιπέδων ασφαλείας, 

που αφορούν τον σχεδιασµό και την υλοποίηση νέων εφαρµογών, την προστασία και µεταφορά 

των πληροφοριών (ως προς την ακεραιότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, συνέπεια, εµπιστευτικότητα 

και εξουσιοδοτηµένη χρήση τους), την καθηµερινή λειτουργία του Μηχανογραφικού 

κέντρου(Moeller , 2005). 

2.3. Η παρακολούθηση τήρησης των προβλεπόµενων αρχών, διαδικασιών και 

προδιαγραφών των µηχανογραφικών συστηµάτων 

2.4. Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων στις µηχανογραφικές εφαρµογές του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος 

2.5. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η διενέργεια πλαισίου ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται 

η ορθότητα των συναλλαγών. 

2.6. Ο εντοπισµός νέων πηγών κινδύνου ασφάλειας. 

 

3. Υποδιεύθυνση Εξειδικευµένων Ελέγχων 

 

3.1. Η διενέργεια ελέγχων σε Υπηρεσίες και συστήµατα του Πιστωτικού Ιδρύµατος όπου ο 

έλεγχος απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. 

3.2. Η διενέργεια ελέγχων σε θέµατα που αφορούν εργασίες χρηµαταγοράς – 

κεφαλαιαγοράς, αγοράς παραγώγων προϊόντων και διαχείρισης κινδύνων και οι οποίες 

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας, τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, 

τις αποφάσεις της Διοίκησης της Τράπεζας, τον ειδικότερο σχεδιασµό της Τράπεζας. 

3.3. Η αναλυτική καταγραφή και περιγραφή των κινδύνων που δηµιουργούνται από λάθη 

και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών και διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο. 

3.4. Η διενέργεια ελέγχων σε Θυγατρικές και Μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες (π.χ. 

Leasing, Real Estate ) κατόπιν εντολής της Διοίκησης καθώς και η σύνταξη εκθέσεων µε τα 

ευρήµατα του ελέγχου και τις σχετικές προτάσεις. 

 

4.2.8 Επιτροπή Ελέγχου 
 

Το Διοικητικό Συµβούλιο και η Διοίκηση της Τράπεζας είναι υπεύθυνοι για την 

δηµιουργία και ανάπτυξη µηχανισµών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και γενικά για την 

εποπτεία του όλου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. .ια την υποβοήθηση του Διοικητικού 

Συµβουλίου και της Διοίκησης, όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους, στο τοµέα που 

αφορά το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, η Τράπεζα Ελλάδος, µε διοικητική απόφαση 

2577/9.3.06, θεωρεί υποχρεωτική και απαραίτητη τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε όλα τα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα εφόσον αυτά(Tarantino, 2006): 

1)έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ή 

2)διατηρούν θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό ή 

3)το ενεργητικό τους υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ. 

Η  Επιτροπή Ελέγχου είναι προέκταση της Διοίκησης, όπως και ο Εσωτερικός Έλεγχος, 

και οι αρµοδιότητές της, οι ευθύνες και το κύρος της είναι αυξηµένες. 

Η Επιτροπή αυτή, απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον µέλη, κατά προτίµηση µέλη που 

ανήκουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Πιστωτικού Ιδρύµατος, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές 

αρµοδιότητες, αλλά τουλάχιστον ένα µέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έχει επαρκείς γνώσεις 

και εµπειρία σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως. 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από κανονισµό, στον οποίο καθορίζεται η 

διάρκειά της, τα µέλη της, η συχνότητα εναλλαγής τους, οι διαδικασίες που πρέπει να 
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ακολουθούν τα µέλη της επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τα καθήκοντα της 

Επιτροπής Ελέγχου(Tarantino , 2006). 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο, ή και έκτακτα 

και µπορεί να προσκαλεί µέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εµπειρογνώµονα, 

η παρουσία τουοποίου, κατά την κρίση της, απαιτείται. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά και 

ενηµερώνει εγγράφως το  Γ.Σ. για τα αποτελέσµατα του ελεγκτικού της έργου. Ο πρόεδρος της 

Επιτροπής ενηµερώνει επίσης το  Γ.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα πλαίσια των συνεδριάσεων 

του  Γ.Σ. 

 

4.2.9 Αρµοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου 
 

1. Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατοµική βάση και σε επίπεδο 

οµίλου, εφόσον πρόκειται για µητρική, µε βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών 

ελεγκτών (τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών), καθώς και των εποπτικών αρχών. 

2. Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δηµοσιευµένων 

ετήσιων και, εφόσον συντρέχει σχετική υποχρέωση και, περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, 

του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 

3. Η επίβλεψη του διενεργούµενου, από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, 

ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος και η σε τακτική 

βάση συνεργασία µαζί τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Επιτροπή ζητά από τους εν 

λόγω ελεγκτές να αναφέρουν τα τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες που εντόπισαν στο ΣΕΕ κατά 

τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα. 

4. Η υποβολή πρότασης προς το .Σ. για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών 

(νοουµένων ως των τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών). Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης, 

όποτε το κρίνει σκόπιµο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους. 

5. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 

(σήµερα άρθρο 12 ν. 3148/2003) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

6. Η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των αδυναµιών που έχουν 

διαπιστωθεί και η 

παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων που αποφασίζονται από το  Γ.Σ.  

7. Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια 

πρόσθετων ελέγχων από τους εσωτερικούς, ή εξωτερικούς ελεγκτές. 

8. Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης µε έµφαση σε 

θέµατα που σχετίζονται µε το βαθµό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων 

που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από µεταβολές του οικονοµικού 

περιβάλλοντος, των συστηµάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της. 

9. Η άµεση συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για την οριστική 

διαµόρφωση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου, σε θέµατα στρατηγικής σηµασίας που 

διακρίνονται για τους υψηλούς επιχειρηµατικούς κινδύνους, καθώς και συνεργασία µε το 

Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος σε περιπτώσεις που απαιτούνται απαντήσεις επί 

των πορισµάτων άλλων εποπτικών αρχών. 

10. Θα ανατίθεται περιοδικά, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, 

τουλάχιστον ανά τριετία, από κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε τρίτους, πλην των τακτικών, ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία, η αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ 

σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. 

Η σχετική έκθεση αξιολόγησης θα γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 

του πρώτου εξαµήνου του, µετά από τη λήξη της τριετίας, έτους. Η ελεγκτική εταιρεία και οι 

ορκωτοί ελεγκτές που αναλαµβάνουν την εργασία αυτή θα εναλλάσσονται, τουλάχιστον, µετά 

από δύο διαδοχικές αξιολογήσεις. 
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11. Οι πληροφορίες και οι διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών των οικονοµικών 

καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος θα συζητούνται τριµερώς, µεταξύ του πιστωτικού 

ιδρύµατος, των εξωτερικών ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε ειδικές περιπτώσεις 

και διµερώς, µεταξύ των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και της Τράπεζας της Ελλάδος (µε σχετική 

ενηµέρωση των πιστωτικών ιδρυµάτων), σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο εκάστοτε ισχύον 

Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο που αφορά στην επικοινωνία µε τις Ρυθµιστικές και Εποπτικές 

αρχές(Tarantino , 2006). 

 

4.2.10 Συµβούλιο Διεύθυνσης 

 
Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ορισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων λειτουργεί το 

Συµβούλιο Διεύθυνσης, το οποίο έχει γνωµοδοτικό ρόλο για τον Διευθυντή της Διεύθυνσης. Οι 

απόψεις των µελών του έχουν καθαρά εισηγητικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα και τις 

αποφάσεις καθορίζει ο Διευθυντής, ο οποίος έχει και την ευθύνη λειτουργίας του 

Συµβουλίου(Tarantino , 2006). 

 

Το Συµβούλιο Διεύθυνσης αποτελείται από: 

- Το Διευθυντή της Διεύθυνσης 

- Τους Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης 

Συνήθως, στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου παρευρίσκονται οι Προϊστάµενοι των 

Τµηµάτων ανάλογα µε το θέµα, ως εισηγητές. Όπως αναφέρθηκε υπάρχει άµεση συνεργασία του 

Διευθυντή και των Υποδιευθυντών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Έτσι το Συµβούλιο 

ασχολείται µε γενικά θέµατα λειτουργίας της Διεύθυνσης και οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνει 

σκόπιµο ο Διευθυντής και το οποίο απαιτεί τη συνεργασία µε τους Υποδιευθυντές(Tarantino, 

2006). 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέµατα: 

 

- Διαµόρφωση χρονοπρογράµµατος της Διεύθυνσης 

 

- Παρακολούθηση υλοποίησης χρονοπρογράµµατος 

 

- Αξιολόγηση ελεγκτών και ελεγκτικού έργου 

 

- Διαµόρφωση Εκπαιδευτικού προγράµµατος της Διεύθυνσης 

 

- Επιλογή νέου προσωπικού Διεύθυνσης 

 

- Βελτίωση διαδικασιών και συντονισµός εργασιών Διεύθυνσης 

 

4.2.11 Περιγραφές Θέσεων Εργασίας 
 

1. Οι Ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Οι Ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι υπάλληλοι των επιµέρους 

τµηµάτων της Διεύθυνσης. Είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του οποιουδήποτε έργου ελέγχου, 

που τους ανατίθεται, καθώς και για την κατάρτιση του προσχεδίου της έκθεσης, σε συνεργασία 

µε τον Προϊστάµενο της Οµάδας Ελέγχου. Είναι υπεύθυνοι για την εξέταση Ειδικών Θεµάτων, τη 

σύνταξη των πορισµάτων ελέγχου και την υποβολή τους στο Τµήµα Ειδικών Θεµάτων. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές µεριµνούν στο σχεδιασµό του έργου εσωτερικού ελέγχου, στη 

σύνταξη των εκθέσεων και στην υποβολή τους στον Προϊστάµενο της Οµάδας Ελέγχου  

Μεριµνούν στη σύνταξη ειδικών φύλλων αξιολόγησης για τα Καταστήµατα, στα οποία 

διενεργείται τακτικός, κατασταλτικός έλεγχος, στην παράδοση του φακέλου κάθε έργου 

εσωτερικού ελέγχου στον Προϊστάµενο της Οµάδας Ελέγχου, µετά το πέρας του έργου, καθώς 
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και στην ανάλυση επί των ευρηµάτων του ελέγχου, η οποία γίνεται σε συνεργασία µε τους 

ελεγχόµενους(Tarantino , 2006). 

Οι Εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συνδράµουν µε τις επισηµάνσεις τους, κατά τη 

διάρκεια του ελεγκτικού έργου, στην οµαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους και να εισηγούνται 

αρµοδίως λύσεις για την αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων. 

Τέλος οφείλουν να συνδράµουν και στη συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, στα 

πλαίσια που έχουν καθοριστεί από το Διευθυντή, µε τη συνεχή ενηµέρωσή τους σε όλα τα 

αντικείµενα των εργασιών της Τράπεζας, ώστε να δύνανται να ανταπεξέλθουν σε όλο το φάσµα 

των διεξαγόµενων ελέγχων. 

Οι Ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να φροντίζουν ώστε η 

διεξαγωγή του ελέγχου να γίνεται: 

- Σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου. 

- Σε κατάλληλα πλαίσια έκτασης και ποιότητας. 

- Σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

2. Αρµοδιότητες – Υπευθυνότητες 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Πιστωτικού Ιδρύµατος για να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της, θα πρέπει να έχει την ανάλογη περιγραφή των καθηκόντων για τα στελέχη 

της, σε όλα τα επίπεδα. 

Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος έχει υπό 

την εποπτεία του όλο το ελεγκτικό έργο της Διεύθυνσης και εισηγείται για το ελεγκτικό έργο στη 

Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου. Υπόλογοι απέναντι στο Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι οι Υποδιευθυντές οι οποίοι παρακολουθούν, στηρίζουν και συντονίζουν τις εργασίες των 

Τµηµάτων των Υποδιευθύνσεών τους(Tarantino , 2006). 

Τα τµήµατα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση συντονίζονται και ελέγχονται - διενεργούν 

προληπτικό έλεγχο - από τους Προϊστάµενους των Τµηµάτων, οι οποίοι στοχεύουν στην 

εξασφάλιση της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας τους. Τα υπόλοιπα στελέχη 

της Διεύθυνσης αποτελούν τους υπαλλήλους των τµηµάτων οι οποίοι καλούνται Εσωτερικοί 

Ελεγκτές και απαρτίζουν τις οµάδες ελέγχων. 

 

3. Καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος. 

3.1. Ο Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτός που φροντίζει για την εύρυθµη 

και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας του, εκπροσωπώντας την στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του, εντός και εκτός Τράπεζας. 

3.2. Ενηµερώνει, τακτικά, τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου, σχετικά µε την 

πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης, καθώς και για θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος για την 

Τράπεζα και υποβάλλει στη Διοίκηση, µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, τις σχετικές εκθέσεις 

που απαιτούνται. 

3.3. Συνεργάζεται µε τους επικεφαλής των άλλων Υπηρεσιών, συµµετέχει σε Συλλογικά 

Όργανα της Τράπεζας (και ορίζει στελέχη της Διεύθυνσης ως εκπροσώπους της. 

3.4. Ο Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου ουσιαστικά σχεδιάζει, προγραµµατίζει και 

συντονίζει τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης, εξασφαλίζει το πλαίσιο δράσης για την εκτέλεση 

των καθηκόντων των Εσωτερικών Ελεγκτών, κατευθύνει τις εργασίες, παρακολουθεί, εποπτεύει 

και ελέγχει τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτή και έχει, για αυτούς, πειθαρχική 

δικαιοδοσία. 

3.5. Παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των µονάδων (Υποδιευθύνσεις, 

Τµήµατα) της Διεύθυνσης. Επίσης, καθήκον του είναι να οριστικοποιεί, σε συνεργασία µε τους 

Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης και τους Προϊσταµένους Τµηµάτων, τη διαµόρφωση του ετήσιου 

προγράµµατος έργων της Διεύθυνσης, του αντίστοιχου προϋπολογισµού τους και προσδιορίζει τα 

πλαίσια ελέγχου κάθε έργου. Ευθύνη του είναι να παρουσιάζει, πριν την έναρξη των ελέγχων, το 

ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και στοιχεία σχετικά µε το εύρος, τη 
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διαδικασία και τις ελεγκτικές µεθόδους που θα ακολουθηθούν για την υλοποίησή του, σύµφωνα 

µε τον κανονισµό λειτουργίας της. Το οριστικοποιηµένο πρόγραµµα, καθώς και ο αντίστοιχος 

προϋπολογισµός, υποβάλλονται στη συνέχεια, για έγκριση, στη Διοίκηση 

3.6. Επίσης, καθήκον του Διευθυντή είναι να προσυπογράφει τα σχέδια των διαταγών ή 

αποφάσεων, που αφορούν αρµοδιότητες της Διεύθυνσης, να εκδίδει οδηγίες προς τις Υπηρεσίες 

της Τράπεζας, αναφορικά µε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης, να 

υπογράφει, έπειτα από εξουσιοδότηση του Διοικητή, τις διαταγές για τη διενέργεια των ελέγχων 

και τη, για το σκοπό αυτό, µετακίνηση των Ελεγκτών. 

3.7. Σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Υποδιευθύνσεων Προγραµµατισµού και 

Παρακολούθησης Ελεγκτικού Έργου, Εξειδικευµένων Ελέγχων και Ελέγχου Συστηµάτων 

Πληροφορικής και τους, κατά περίπτωση, Προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτών, συγκροτεί τις 

οµάδες ελέγχου, φροντίζοντας για την εναλλαγή των Ελεγκτών στις Οµάδες Έργου, ώστε να είναι 

εφικτή η απόκτηση εµπειρίας επί όλου του πεδίου δράσης της Διεύθυνσης. 

3.8. Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, στη Διοίκηση, τη διενέργεια Έκτακτων 

Ειδικών Ελέγχων. 

3.9. Αναθέτει στο προσωπικό της Διεύθυνσης, που ασκεί ελεγκτικό έργο, την εξέταση 

ειδικών θεµάτων, που αφορούν διαχειριστική, διοικητική, ή άλλη ανωµαλία, παράπονα, 

καταγγελίες πελατών, ή υπαλλήλων και για κάθε άλλο ζήτηµα που αναφύεται στις Μονάδες της 

Τράπεζας. 

3.10. Συµµετέχει στις διαδικασίες, καθορίζει τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, 

ειδικότερα προσόντα για τη στελέχωση της Διεύθυνσης µε το κατάλληλο προσωπικό και 

αξιολογεί, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό αξιολόγησης, το προσωπικό της 

Διεύθυνσης. 

3.11. Είναι υπεύθυνος για την επαγγελµατική επιµόρφωση, µε τη διοργάνωση 

σεµιναρίων, των Εσωτερικών Ελεγκτών, για τη βελτίωση των ελεγκτικών τους προσόντων και 

την ενηµέρωσή τους στις εξελίξεις της ακολουθούµενης µεθοδολογίας, των διατάξεων 

λειτουργίας της Τράπεζας και των εργασιών της. 

3.12. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

όποτε αυτό απαιτηθεί, καθώς και για τη συνεργασία µε τους Εξωτερικούς Ελεγκτές. 

3.13. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του κύρους της Διεύθυνσης και την προβολή 

του έργου της(Tarantino A. , 2006). 

 

 

Ο Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να φροντίζει ώστε η διεξαγωγή των ελέγχων να 

γίνεται: 

- Σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου και την 

καθιερωµένη διεθνή πρακτική. 

- Σε κατάλληλα πλαίσια έκτασης και ποιότητας. 

 

4. Καθήκοντα των Υποδιευθυντών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

4.1. Συνεργάζονται άµεσα µε το Διευθυντή και τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων για 

την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Διεύθυνσης. Η άµεση αυτή συνεργασία 

τους µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων και τον Διευθυντή, έγκειται στο να καταρτίζουν το 

σχέδιο του ετησίου προγράµµατος έργων της Διεύθυνσης και του αντίστοιχου προϋπολογισµού 

τους, καθώς και να συγκροτούν τις οµάδες εργασίας, για τον αποτελεσµατικότερο τρόπο 

διεξαγωγής των ελεγκτικών έργων. 

4.2. Καθήκον των Υποδιευθυντών είναι να µεριµνούν για την εξασφάλιση του πεδίου 

δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται η έκφραση αντικειµενικής κρίσης από τους Εσωτερικούς 

Ελεγκτές. Θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την εξασφάλιση εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης των στελεχών της Υποδιεύθυνσής τους, καθώς και για τη διαφύλαξη του κύρους της 

Διεύθυνσης και την προβολή του έργου της. 
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5. Καθήκοντα των Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

5.1. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

παρακολουθούν και συντονίζουν τις εργασίες του Τµήµατός τους µε στόχο την εξασφάλιση της 

εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας τους. 

5.2. Ειδικότερα υποβοηθούν τον αρµόδιο Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης, στον οποίο 

υπάγονται, στην άσκηση των καθηκόντων του και εισηγούνται σχετικά µε θέµατα της 

αρµοδιότητάς τους. 

5.3. Συνεργάζονται άµεσα µε το Διευθυντή και τους Υποδιευθυντές του, για την 

συγκρότηση οµάδων εργασίας, για τον αποτελεσµατικότερο τρόπο διεξαγωγής των ελεγκτικών 

έργων και την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Διεύθυνσης. 

5.4. Συµµετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης του ετησίου προγράµµατος έργων της 

Διεύθυνσης και του αντίστοιχου προϋπολογισµού τους, προσδιορίζουν τα πλαίσια και την έκταση 

του ελέγχου κάθε έργου, υποβάλλουν προτάσεις για τις τυχόν αναγκαίες µεταβολές. 

5.5. Στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε τους ανώτερούς τους, µεριµνούν για την 

εξασφάλιση του πεδίου δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται η έκφραση αντικειµενικής κρίσης από 

τους Ελεγκτές. 

5.6. Προβαίνουν στη διανοµή του έργου στα στελέχη του Τµήµατος, προγραµµατίζουν - 

συντονίζουν τις εργασίες των Ελεγκτών του Τµήµατος, καθοδηγώντας τους, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου µε την απαιτούµενη πληρότητα και το µικρότερο δυνατό 

κόστος. Επιπλέον πολλές φορές συµµετέχουν και οι ίδιοι στη διεξαγωγή των ελέγχων από τους 

Ελεγκτές του Τµήµατος. 

5.7. Καθήκον τους είναι να ελέγχουν την ποιότητα και τη συµβατότητα εκτέλεσης κάθε 

έργου σε σχέση µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου, ελέγχοντας την 

πληρότητα της τεκµηρίωσης και των φακέλων ελέγχου. 

5.8. Τέλος, οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων αξιολογούν, σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα κανονισµό αξιολόγησης, το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος. Είναι συνυπεύθυνοι 

για τη διαφύλαξη του κύρους της Διεύθυνσης και την προβολή του έργου της. 

 

6. Καθήκοντα των Προϊσταµένων των Οµάδων Ελέγχων της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

6.1. Να προβαίνει στην κατανοµή του έργου στα µέλη της Οµάδας Ελέγχου, 

6.2. Να προγραµµατίζει, να συντονίζει τις εργασίες των Ελεγκτών και να τους 

καθοδηγεί, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του αναληφθέντος έργου µε την απαιτούµενη 

ποιότητα και το µικρότερο δυνατό κόστος. 

6.3. Ο Προϊστάµενος έχει την µέριµνα της ενηµέρωσης των ελεγχόµενων αναφορικά µε 

το χρόνο διεξαγωγής των ελέγχων και της παρουσίασης της οµάδας εργασίας κατά την έναρξη 

των ελέγχων. 

6.4. Επίσης συµµετέχει στη διεξαγωγή των τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων 

ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα ελέγχων. 

6.5. Έχει άµεση επικοινωνία και συνεργασία µε την υπόλοιπη Οµάδα Ελέγχου, 

συντάσσει το προσχέδιο, το σχέδιο και την τελική έκθεση ελέγχου. 

6.6. Ελέγχει την πληρότητα του φακέλου κάθε έργου, τη συµβατότητα του περιεχοµένου 

του µε τη µεθοδολογία που ακολουθείται, καθώς και τη σύνταξη ειδικών φύλλων αξιολόγησης 

για τα Καταστήµατα στα οποία διενεργείται τακτικός κατασταλτικός έλεγχος. 

6.7. Τέλος, υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του έργου των Ελεγκτών της Οµάδας στο 

Διευθυντή, µε προτάσεις για βελτίωση της διεξαγωγής του έργου, εφόσον φυσικά προκύπτει 

ανάγκη, µετά το πέρας των ελέγχων(Tarantino , 2006). 
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4.2.12 Διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

 

Η διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιείται µε βάση τη µεθοδολογία της 

ανάλυσης κινδύνων. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα ακολουθεί τη δική του διαδικασία, µεθοδολογία για 

τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου(Tarantino, 2006). 

 

1. Τρόπος διαδικασίας Ελέγχου (Μεθοδολογία) 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους χρησιµοποιούν 

ελεγκτικές αρχές και µεθοδολογίες, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου απαιτείται µεθοδολογική προσέγγιση του 

ελέγχου και πιο συγκεκριµένα εκτίµηση των ελεγκτικών αναγκών του Πιστωτικού Ιδρύµατος, 

βάσει των υφιστάµενων συστηµάτων και της συνεκτίµησης των κινδύνων και αναγκών της. 

Σκοπός της διενέργειας της εκτίµησης ελεγκτικών αναγκών είναι η ορθή ιεράρχηση του 

ελεγκτικού έργου. 

Η µελέτη για την εκτίµηση ελεγκτικών αναγκών αναθεωρείται ή επαναλαµβάνεται από 

µηδενική βάση, ανάλογα µε τις αλλαγές σε συστήµατα και διαδικασίες που επιβάλλονται από τη 

Διοίκηση της Τράπεζας. Η συχνότητα της αναθεώρησης, σε ένα σταθερό περιβάλλον από 

πλευράς µεταβολών στις λειτουργίες, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τριετία(Tarantino, 2006). 

 

 

1. Εκτίµηση Κινδύνων 

Ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου, καθώς και ο προσδιορισµός των περιοχών για έλεγχο 

εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από το είδος, το µέγεθος, την οργάνωση αλλά και το κίνδυνο που 

ενέχουν αυτές οι περιοχές. 

Ορισµένοι κίνδυνοι έχουν ποσοτική διάσταση, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ενώ άλλοι 

έχουν µόνο ποιοτική διάσταση, όπως ο νοµικός κίνδυνος. 

Μια ελεγκτική διαδικασία καίριας σηµασίας για το Πιστωτικό Ίδρυµα, η οποία απαιτεί 

την άµεση προσοχή της Διοίκησης και τις άµεσες διορθωτικές ενέργειες, χαρακτηρίζεται ως 

διαδικασία υψηλού κινδύνου. 

Ένα θέµα αξιόλογης σηµασίας που απαιτεί την άµεση προσοχή της υπεύθυνης 

υπηρεσίας και ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα διορθωτικών ενεργειών σε σχετικά σύντοµο 

χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζεται ως διαδικασία µέσου κινδύνου . 

Χαµηλού κινδύνου αφορά ένα θέµα που δεν απαιτεί απαραίτητα την άµεση προσοχή, για 

το οποίο όµως πρέπει να υπάρξει ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα διευθέτησής του. 

Η επιλογή των περιοχών για έλεγχο µε υψηλό κίνδυνο χρειάζονται ένα ικανό και 

έµπειρο Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις 

δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 5ς κριτήρια προσδιορισµού, ο Διευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να έχει κατά νου: 

Α) το κατά πόσο οι δραστηριότητες του Πιστωτικού Ιδρύµατος είναι στρατηγικής και 

ζωτικής σηµασίας, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, καθώς και 

Β) κατά πόσο το Πιστωτικό Ίδρυµα απειλείται από τον ανταγωνισµό και ειδικότερα σε 

ευαίσθητους τοµείς όπως οι χορηγήσεις. 

Τέλος, πρέπει να εξετάζονται και οι περιπτώσεις του όγκου των συναλλαγών, η 

συχνότητα και ο τρόπος διαχείρισης αυτών, καθώς και η καταλληλότητα των ατόµων που 

διαχειρίζονται σηµαντικούς πόρους της Τράπεζας. 

 

3. Κατάρτιση Ελεγκτικού Χρονοδιαγράµµατος 

Παράλληλα µε την εκτίµηση ελεγκτικών αναγκών και την εκτίµηση κινδύνων, η 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Πιστωτικού Ιδρύµατος συντάσσει και το Ελεγκτικό 

Χρονοδιάγραµµα των έργων λαµβάνοντας υπόψη: 
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Α) τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές αποφάσεις που καθορίζει η 

Διοίκηση της Τράπεζας, 

Β) τη συνολική εκτίµηση του κινδύνου κάθε συστήµατος, 

Γ) τις δυσλειτουργίες ή τα προβλήµατα σε συστήµατα, που γνωστοποιούνται στη 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από οποιαδήποτε θεσµοθετηµένη αρχή / Μονάδα της Τράπεζας 

(Διοίκηση, Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσίες και 

προσωπικό της Τράπεζας) ή και από καταγγελίες-παράπονα πελατών. 

 

Το Χρονοδιάγραµµα αυτό περιλαµβάνει: 

1) τα ελεγκτικά έργα που πρόκειται να διενεργηθούν στις Υπηρεσιακές Μονάδες της 

Τράπεζας, είτε αφορά κεντρικές Διευθύνσεις είτε Καταστήµατα 

2) τον αντίστοιχο προϋπολογισµό εκτέλεσής τους 

3) τις οµάδες ελέγχου, στις οποίες θα ανατεθεί ο έλεγχος 

4) την µεθοδολογία που θα ακολουθήσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

5) την συχνότητα ελέγχων 

6) το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι έλεγχοι αυτοί. Η 

κατάρτιση του Χρονοδιαγράµµατος έχει ως προϋπόθεση ότι, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

γνώστης των διαδικασιών, εντολών, συναλλαγών, καθώς και των νόµων και αποφάσεων που 

διέπουν το Πιστωτικό ίδρυµα. 

Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης των έργων του εσωτερικού ελέγχου είναι 

συνάρτηση του µεγέθους των υπό έλεγχο λειτουργιών, του όγκου εργασιών των Μονάδων και 

του βαθµού συµµόρφωσής τους προς τις οδηγίες της Τράπεζας. 

Στον καθορισµό των Οµάδων Ελέγχου, λαµβάνεται υπόψη η αρχή της εναλλαγής των 

Ελεγκτών σε διαφορετικές οµάδες και διαφορετικά έργα(Tarantino, 2006). 

Το Ελεγκτικό Πλάνο Δράσης πρέπει να είναι τεκµηριωµένο και παρουσιάζεται από το 

Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση και στη συνέχεια να 

υποβάλλεται στη διοίκηση για έγκριση. Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για 

την υλοποίηση του προγράµµατος και για την ενηµέρωση της Επιτροπής Ελέγχου και της 

Διοίκησης όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του(Tarantino A. , 2006). 

 

4. Έλεγχοι Λειτουργιών 

Οι Έλεγχοι Λειτουργιών διενεργούνται µε βάση τη µεθοδολογία, που αναλυτικά 

περιγράφεται στον Κανονισµό της Διεύθυνσης του Εσωτερικού Ελέγχου του κάθε Πιστωτικού 

Ιδρύµατος και περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 

1ο Βήµα: Καθορισµός του Ελεγκτικού Έργου 

Ο Καθορισµός του Ελεγκτικού Έργου γίνεται ύστερα από την έκδοση απόφασης και 

εντολής διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Ο Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου στη συνέχεια 

καθορίζει: 

α)  την περιοχή του ελέγχου 

β)  το αντικειµένου του ελέγχου 

γ)  το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ελεγκτικού έργου, καθώς 

δ) την αρµόδια οµάδα ελεγκτών που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου. 

 

2ο Βήµα : Σχεδιασµός και ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου 

Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου απαιτείται η αναλυτική 

επισκόπηση και περιγραφή των υπό έλεγχο διαδικασιών και ο εντοπισµός κινδύνων. Μέληµα των 

Εσωτερικών Ελεγκτών είναι η αντιστοίχιση πιθανών κινδύνων µε τις ελεγκτικές διαδικασίες 

πρόληψης ή καταστολής, των κινδύνων και τέλος η αναλυτική κατάρτιση προγράµµατος 

εκτέλεσης ελέγχου των ελεγκτικών διαδικασιών. 
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3ο Βήµα : Εκτέλεση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου 

Η οµάδα των Εσωτερικών Ελεγκτών πρέπει να υλοποιήσει το ελεγκτικό πρόγραµµα 

µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί από το χρονοδιάγραµµα. Με την εκτέλεση του 

έργου, η οµάδα των Εσωτερικών Ελεγκτών καταγράφει και ιεραρχεί τα ευρήµατα του ελέγχου 

ανάλογα µε τον κίνδυνο που ενέχουν . 

 

4ο Βήµα: Ολοκλήρωση του ελέγχου 

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται από την οµάδα των Εσωτερικών Ελεγκτών, 

που διενήργησαν τον έλεγχο, η σύνταξη προσχεδίου έκθεσης εσωτερικού ελέγχου. 

Με τη συνεργασία και µε την συµβολή του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται η 

οριστικοποίηση του σχεδίου έκθεσης, αφού έχει προηγηθεί η συνεργασία της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου µε τους αρµόδιους Διευθυντές για τη συµφωνία ενεργειών προς υλοποίηση 

των προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, συντάσσεται η τελική και συνοπτική έκθεση η 

οποία παραδίδεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στη Διοίκηση της Τράπεζας(Tarantino , 2006). 

 

 

5. Κατασταλτικοί Έλεγχοι Υπηρεσιακών Μονάδων 

 

1ο Βήµα: Καθορισµός και Προετοιµασία του Ελεγκτικού Έργου 

Για τον καθορισµό του κατασταλτικού ελεγκτικού έργου απαιτείται η έκδοση απόφασης 

διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, στην οποία προσδιορίζονται οι περιοχές ελέγχου, το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ελεγκτικού έργου, η Οµάδα Ελέγχου και ο Προϊστάµενος 

αυτής. Η άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την προετοιµασία του ελεγκτικού Έργου 

γίνεται από την πληροφοριακή υποδοµή της Διεύθυνσης, από τα αρχεία των προηγουµένων 

ελέγχων και των διοικητικών στοιχείων των Μονάδων. 

Για την διευκόλυνση της προετοιµασίας του προγράµµατος ελέγχου, γίνεται από την 

οµάδα, η απαραίτητη επεξεργασία των στοιχείων αυτών που συγκεντρώθηκαν. Τέλος µε ευθύνη 

του Προϊσταµένου της Οµάδας Ελέγχου γίνεται η κατανοµή του έργου στους Ελεγκτές της 

Οµάδας(Tarantino, 2006). 

 

2ο βήµα: Εκτέλεση του Ελεγκτικού Έργου 

Για την εκτέλεση του κατασταλτικού ελέγχου στο Δίκτυο ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες 

του πιστωτικού ιδρύµατος, η οµάδα των εσωτερικών ελεγκτών µεταβαίνει στην υπό έλεγχο 

Μονάδα, όπου ο Διευθυντής της Μονάδας ενηµερώνεται για την έναρξη της εκτέλεσης του 

έργου. 

Με την εκτέλεση του έργου, η οµάδα των Εσωτερικών Ελεγκτών καταγράφει και 

ιεραρχεί τα ευρήµατα του ελέγχου ανάλογα µε τον κίνδυνο που ενέχουν. 

Ο Προϊστάµενος της Οµάδας Ελέγχου, ως επικεφαλής, επισκοπεί το σχέδιο της 

τελικής έκθεσης και συζητεί µε το Διευθυντή της Μονάδας επί του σχεδίου της τελικής έκθεσης 

για τη συµφωνία ενεργειών προς υλοποίηση των προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος 

γίνεται η οριστικοποίηση(Tarantino , 2006). 

 

3ο βήµα: Ολοκλήρωση του Ελεγκτικού Έργου 

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου και την παράδοσή της στην ελεγχόµενη 

Υπηρεσιακή Μονάδα, γίνεται η ενηµέρωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου, όπου συντάσσεται και υποβάλλεται η συνοπτική έκθεση ελέγχου στη 

Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Για την ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου, γίνεται η σύνταξη και η υποβολή των 

φύλλων αξιολόγησης της Μονάδας που ελέγχθηκε. 
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6. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι 

 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία των ελέγχων λειτουργιών και ειδικά στις θυγατρικές 

εταιρίες διενεργούνται έλεγχοι διοικητικοί, διαχειριστικοί και οικονοµικοί και αξιολογείται το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

4.2.13 Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής 
 

1. Στοιχεία µηχανογραφηµένων συστηµάτων 

 

Ένα καλά µηχανογραφηµένο περιβάλλον πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία : 

• Hardware: Το Hardware αποτελείται από τα µηχανήµατα και τις συσκευές που 

συγκροτούν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως η κεντρική µονάδα. 

• Software: Περιλαµβάνει τα προγράµµατα συστηµάτων όπου χρησιµοποιούνται για την 

εκτέλεση γενικών λειτουργιών, καθώς και τα προγράµµατα εφαρµογών τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία στοιχείων. 

• Τεκµηρίωση: Η ύπαρξη επαρκούς τεκµηρίωσης συµβάλλει στην εσωτερική οργάνωση 

και στον έλεγχο ενός µηχανογραφηµένου συστήµατος. Περιλαµβάνει την επαρκή περιγραφή του 

συστήµατος, των προγραµµάτων, των ελέγχων του, που αφορούν την εισαγωγή, την επεξεργασία 

και την παραγωγή των στοιχείων, τις απαιτήσεις του συστήµατος για τα εισαγόµενα στοιχεία, τη 

δοµή των αρχείων – των βάσεων δεδοµένων, τη µορφή και το περιεχόµενο των οθόνων, των 

καταστάσεων, καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας του. Η σωστή τεκµηρίωση σηµαίνει καλύτερη 

κατανόηση του συστήµατος από τους χρήστες, τους ελεγκτές και τους τεχνικούς, καθώς επίσης 

σωστότερη και µε λιγότερο κόστος συντήρησή του(Moeller R. , 2005). 

• Στοιχεία : Αφορά τις πράξεις και τις σχετικές πληροφορίες που έχουν εισαχθεί, 

επεξεργαστεί και παραχθεί από το σύστηµα. 

• Προσωπικό : Τα άτοµα που σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και ελέγχουν το σύστηµα. 

• Έλεγχοι : Οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την αποδοτική 

και αποτελεσµατική εισαγωγή, επεξεργασία και παραγωγή στοιχείων από το σύστηµα. 

 

2. Μηχανογράφηση των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

Στα πιστωτικά ιδρύµατα είναι απαραίτητη η χρήση της καλά οργανωµένης 

µηχανογράφησης µε τα πιο αξιόπιστα µηχανογραφικά προγράµµατα και µε τους πιο σύγχρονους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω της µεγάλης διασποράς των εργασιών τους και του µεγάλου 

όγκου των συναλλαγών τους που απαιτούν γρήγορη διεκπεραίωση. 

Οι Τράπεζες είναι οι πρώτοι χώροι που εφαρµόστηκαν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

στην Ελλάδα και µάλιστα ήταν αυτές που έδωσαν το ερέθισµα στο Δηµόσιο Τοµέα και στις 

ιδιωτικές εταιρείες να εφαρµόσουν τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όσον αφορά το 

κόστος και την παραγωγικότητα των τραπεζικών υπαλλήλων, διαπιστώθηκε από µελέτες και 

έρευνες που έχουν γίνει, ότι είναι οικονοµικώς ασύµφορο για το Πιστωτικό ίδρυµα, η συνέχιση 

των τραπεζικών εργασιών µε το χειρόγραφο σύστηµα και έτσι αποφασίστηκε η τοποθέτηση Η/Υ. 

Ο εκτοκισµός είναι ένα παράδειγµα που ενισχύει την παραπάνω άποψη. Όπως είναι γνωστό, οι 

Τράπεζες υπολογίζουν δύο φορές το χρόνο τους τόκους ( Δεκέµβριος – Ιούνιος). Είναι χρονοβόρα 

και κουραστική εργασία µε πολλούς υπολογισµούς, µεγάλες πιθανότητες λαθών και απαιτείται 

υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για να είναι έγκαιρος ο εκτοκισµός(Moeller R. , 2005). 

Η τραπεζική λογιστική εργασία, πλέον διεκπεραιώνεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ενώ οι υπάλληλοι των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, ειδικότερα οι υπάλληλοι των καταστηµάτων του 

Δικτύου, αρκούνται όλο και πιο πολύ στην συµπλήρωση, για κάθε συναλλαγή, των κατάλληλων 

εντύπων, χωρίς να έχουν πλήρη γνώση των διενεργούµενων λογιστικών εγγραφών. Ουσιαστικά η 

λογιστική καταχώρηση και η επεξεργασία των στοιχείων έχουν ανατεθεί στα Μηχανογραφικά 

Κέντρα, του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, που είναι εγκατεστηµένα σε ιδιαίτερους χώρους και 

στελεχώνονται από ειδικευµένο προσωπικό. 



 
 

70 

Η άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη από το δίκτυο καταστηµάτων της τράπεζας απαιτεί 

την καθιέρωση ενός συστήµατος επικοινωνιών και υπολογισµών που να ενηµερώνει οποιοδήποτε 

συναλλαγή του πελάτη άµεσα και αξιόπιστα. Τις ανάγκες αυτές τις καλύπτει το σύστηµα της 

µηχανογράφησης που καλείται On – Line. Με το σύστηµα On – Line, τα τερµατικά κάθε 

καταστήµατος ενηµερώνουν τη Μηχανογράφηση τη στιγµή της συναλλαγής, µέσω τηλεφωνικών 

γραµµών. Η Τράπεζα µε το σύστηµα αυτό µπορεί ανά πάσα στιγµή να γνωρίζει τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών καταθέσεων, χορηγήσεων, τα συνολικά διαθέσιµα της και να είναι σε θέση να 

παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη σωστή διαχείριση αυτών, µε τον τρόπο που αυτή κρίνει 

πιο προσοδοφόρο π.χ διατραπεζική αγορά, χορηγήσεις κ.τ.λ. Το σύστηµα αυτό πρέπει να 

προσφέρει σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση που να εξυπηρετεί παράλληλα τους πελάτες του 

πιστωτικού ιδρύµατος αλλά και την ίδια. 

Ένα καλούµενο σύστηµα On – Line προσφέρει υπηρεσίες όπως ενηµέρωση τραπεζικών 

λογαριασµών, χορηγήσεων, αποστολή εµβασµάτων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 

αγοραπωλησίες συναλλάγµατος, επιταγών, εισαγωγές – εξαγωγές, εγγυητικές επιστολές, 

χρηµαταποστολές, διαφορά τραπεζικά προϊόντα (Repos, προθεσµιακές καταθέσεις) κ.τ.λ. Η αξία 

ενός τέτοιου συστήµατος έγκειται στην ικανότητα να παρέχει πληροφορίες µε ακρίβεια µε 

ασφάλεια και µε ταχύτητα(Moeller , 2005). 

Το Πιστωτικό ίδρυµα, εκτός από ένα πολύ καλά οργανωµένο σύστηµα On –Line, 

διαθέτει και άλλα µηχανογραφικά συστήµατα, τα οποία συνήθως δεν χρησιµοποιούνται από το 

Δίκτυο των καταστηµάτων αλλά από τις αρµόδιες υπηρεσίες του πιστωτικού ιδρύµατος. Τα 

συστήµατα αυτά είναι προηγµένης τεχνολογίας, διαθέτουν πολλές βάσεις δεδοµένων για την 

επεξεργασία πολλών στοιχείων, είναι υψηλού κινδύνου δεδοµένου ότι ανταποκρίνονται µε το 

κεντρικό σύστηµα µε πολλά interfaces, καθώς είναι και υψηλού κόστους. 

Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής λογιστικών πράξεων – συναλλαγών στο 

µηχανογραφικό σύστηµα, παρέχουν απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες (reports), καθώς 

επίσης απεικονίζουν την ορθή οικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος για την 

αποτελεσµατική υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Τέτοια µηχανογραφικά συστήµατα 

µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά: 

- Σύστηµα Πιστωτικού Κινδύνου 

- Σύστηµα προϋπολογισµού και κοστολόγησης 

- Σύστηµα Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 

- Σύστηµα Μισθοδοσίας Εργαζοµένων του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

- Σύστηµα συµφωνίας των εγγραφών του Πιστωτικού Ιδρύµατος µε    

- Σύστηµα διαχείρισης Παγίων 

Η µηχανογράφηση των τραπεζικών εργασιών συνεπάγεται κινδύνους µε τη χρήση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα τυχαία σφάλµατα των υπολογιστών, τα οποία σε ένα 

χειρόγραφο σύστηµα θα µπορούσαν να αποτραπούν, όπως η απώλεια, η αλλοίωση των στοιχείων, 

η προβληµατική λειτουργία ή η διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού, η ακαταλληλότητα του 

λογισµικού, µπορεί να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του Πιστωτικού Ιδρύµατος και να 

επιφέρει οικονοµικές απώλειες και δυσφήµηση(Moeller, 2005). 

Επίσης η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η µεταφορά και η διαφύλαξη των πληροφοριών 

σε ηλεκτρονική µορφή εµπεριέχει και πρόσθετους κινδύνους για τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως 

τους κινδύνους που απορρέουν από την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων σε 

εµπιστευτικά στοιχεία καθώς και οι απάτες µέσω των µηχανογραφικών συστηµάτων(Moeller, 

2005). 

Για την αποτροπή σφαλµάτων, που η σύγχρονη τεχνολογία εγκυµονεί, η κάθε τράπεζα 

οφείλει να σχεδιάζει ένα πλήρες και αποτελεσµατικό σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, που θα 

επιφέρει την ασφαλή οργάνωση και λειτουργία των µηχανογραφηµένων συστηµάτων του 

Πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου, το οποίο απαρέγκλιτα πρέπει και να 

εφαρµόζεται. 
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3. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Μηχανογραφηµένου Συστήµατος 

Ανεξάρτητα µε το αν ο εσωτερικός ελεγκτής αντιµετωπίζει ένα χειρόγραφο ή ένα 

µηχανογραφηµένο σύστηµα, οι αντικειµενικοί στόχοι του ελέγχου παραµένουν οι ίδιοι, δηλαδή: 

α) η διαπίστωση αν το σύστηµα εξακολουθεί να καλύπτει σωστά τις ανάγκες των 

χρηστών 

β) αν το σύστηµα είναι οικονοµικά βιώσιµο 

γ) αν υπάρχουν οι αναγκαίοι έλεγχοι από την πλευρά του χρήστη 

δ) αν το σύστηµα λειτουργεί σε ένα κατάλληλα ελεγχόµενο και ασφαλές περιβάλλον 

ε) αν το σύστηµα και τα στοιχεία είναι ασφαλή και έχει σχεδιαστεί σωστά κατά τρόπο 

που προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία του Πιστωτικού Ιδρύµατος και να παρέχει αξιόπιστες 

πληροφορίες. 

Η  ελεγκτική διαδικασία µε τη χρήση µηχανογραφηµένων συστηµάτων θα πρέπει να 

προσαρµοστεί αναλόγως, έτσι ώστε ο ελεγκτής να µπορέσει να αντιµετωπίσει και να 

ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις αλλά και στους κινδύνους που περικλείει 

ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα(Moeller , 2005). 

Έλεγχος των µηχανογραφηµένων συστηµάτων είναι η διαδικασία συλλογής και 

αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού, για να διαπιστωθεί εάν το µηχανογραφικό σύστηµα 

προστατεύει και εξασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία, προστατεύει την ακεραιότητα των 

στοιχείων και των πληροφοριών, ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών κατά τρόπο 

αποτελεσµατικό και χρησιµοποιεί τους διαθέσιµους πόρους (κεντρικά συστήµατα, τερµατικά, 

λογισµικό συστήµατος, κανάλια, ανθρώπινο δυναµικό) κατά παραγωγικό τρόπο. 

Η ανάγκη να υπάρχει µηχανισµός ελέγχου των µηχανογραφικών συστηµάτων είναι 

απαραίτητη, δεδοµένου, όπως αναφέρθηκε, ότι υπάρχει η πιθανότητα απώλειας των στοιχείων 

λόγω της επεξεργασίας του µεγάλου όγκου αυτών, η πιθανότητα αλλαγής τους όταν τα στοιχεία 

φεύγουν από τον έλεγχο του εξουσιοδοτηµένου χρήστη, η πιθανότητα τα λάθη του λογισµικού να 

µην έχουν επισηµανθεί στην ολότητα τους κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης διαδικασίας δοκιµών 

καθώς και η πιθανότητα να αλλοιωθούν, τυχαία ή ηθεληµένα, τα αποθηκευµένα στοιχεία στα 

βασικά αρχεία. 

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ύπαρξη διαδικασιών ελέγχου(Moeller , 2005). 

Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος οφείλει να χαράσσει ολοκληρωµένη και 

τεκµηριωµένη πολιτική και διαδικασία διαχείρισης αλλαγών στα πληροφοριακά συστήµατα που 

έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε λειτουργία µε την εισαγωγή προτύπων, διαδικασιών και 

ελέγχου. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν καταγεγραµµένες διαδικασίες για την επιλογή και την 

απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισµού και λογισµικού, καθώς και για την επαρκή στελέχωση 

των αρµόδιων υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλίζονται, στη Διοίκηση και στα στελέχη του 

πιστωτικού ιδρύµατος, ανά πάσα στιγµή, οι απαραίτητες και επαρκείς πληροφορίες που 

απαιτούνται για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους(Moeller , 2005). 

Τα πληροφοριακά συστήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο 

που να καλύπτουν αποτελεσµατικά τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του πιστωτικού 

ιδρύµατος, να µην προκαλούν σφάλµατα κατά τη διενέργεια των συναλλαγών και παράλληλα 

κατά τρόπο που να δηµοσιεύουν αξιόπιστα λογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τους κανόνες του 

Κλαδικού Λογιστικού Τραπεζικού Σχεδίου και µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Στο οργανόγραµµα του πιστωτικού ιδρύµατος θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευµένη 

Υπηρεσία Πληροφορικής, η οποία θα ασχολείται µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό, την οργάνωση 

και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και θα έχει υπό την ευθύνη της την 

µηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος. Στην Υπηρεσία 

αυτή θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των καθηκόντων. Τα στελέχη της πληροφορικής 

θα πρέπει να έχουν άµεση συνεργασία µε τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών της 

πληροφορικής όσο αφορά την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη λειτουργία των µηχανογραφικών 

εφαρµογών. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται µε την καθιέρωση κατάλληλων διαδικασιών και 

τη λειτουργία συντονιστικών επιτροπών(Moeller  , 2005). 



 
 

72 

Επιπλέον για ένα αποτελεσµατικό σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου απαραίτητη κρίνεται 

και η συνεργασία της Υπηρεσίας της Πληροφορικής µε την Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου, 

στη φάση του σχεδιασµού των µηχανογραφικών εφαρµογών, προκειµένου να αποφευχθούν 

τυχαία σφάλµατα στην παραγωγή των στοιχείων, καθώς και να ενσωµατωθούν στα νέα 

συστήµατα πληροφορικής κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου που θα επιτρέψουν, µελλοντικά, την 

πραγµατοποίηση αποτελεσµατικών ελέγχων. 

 

 

4.2.14  Τρόποι Ελέγχου Μηχανογραφηµένων Συστηµάτων 

4.2.15  
Έλεγχος γύρω από τον υπολογιστή, σηµαίνει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής επιχειρεί να 

επαληθεύσει τα ελεγχόµενα µεγέθη, ακολουθώντας αντίστροφα την κλασική µέθοδο 

καταχώρησής τους µέχρι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή και κανονικά, δηλαδή από τα 

δικαιολογητικά µέχρι την λογιστική κατάσταση στην οποία εµφανίζονται. 

Ο Έλεγχος αυτός καλύπτει µόνο τους γενικούς ελέγχους στη λειτουργία του 

µηχανογραφικού κέντρου και έχει εφαρµογή σε απλά και batch συστήµατα, καθώς και σε 

περιορισµένα γενικευµένα πακέτα συστηµάτων. Ο εσωτερικός ελεγκτής, προκειµένου να 

διενεργήσει ένα τέτοιο έλεγχο, χρειάζεται να διαθέσει λίγο χρόνο και δεν είναι απαραίτητο να 

διαθέτει µεγάλη εµπειρία(Moeller , 2005). 

Ως µειονεκτήµατα ενός ελέγχου γύρω από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή είναι ότι 

αναφέρεται µόνο για απλά συστήµατα, η εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων 

είναι περιορισµένη,αποτελεσµατικότητα όλων των ελέγχων του συστήµατος δεν µπορεί να 

εκτιµηθεί, καθώς και δεν µπορεί να εκτιµηθεί η δυνατότητα του συστήµατος να αντιδράσει σε 

µία αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. 

 

4.2.16 Έλεγχος µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 
Ο έλεγχος µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή περιλαµβάνει την αξιολόγηση και 

την επαλήθευση της λογικής και των ελέγχων που υπάρχουν µέσα στο σύστηµα, καθώς και την 

επαλήθευση των καταστάσεων και των καταγραφών. 

Ουσιαστικά εξετάζει τη λειτουργία του µηχανογραφικού κέντρου, το λογισµικό της 

εφαρµογής, το λογισµικό του συστήµατος, τα αρχεία καθώς και τις επικοινωνίες. 

Ο έλεγχος µέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή έχει εφαρµογή σε συστήµατα µε 

µεγάλο όγκο συναλλαγών, όπου άλλος τρόπος διασφάλισης της αξιοπιστίας των στοιχείων είναι 

αδύνατος. Επίσης ο έλεγχος αυτός έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου µεγάλο µέρος των 

ελέγχων έχουν ενσωµατωθεί στα προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα που «βγάζει» τα σύνολα των 

συναλλαγών της ηµέρας για την συµφωνία του ταµία ή της Μονάδας του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος(Moeller , 2005). 

Ο Εσωτερικός ελεγκτής, προκειµένου να διενεργήσει ένα τέτοιο έλεγχο, πρέπει να 

καταλάβει τη λειτουργία όλων των πλευρών του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, τους ελέγχους και το 

πώς λειτουργούν αυτοί. Είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει πολλά τεχνικά στοιχεία, τη 

χρησιµοποιούµενη ορολογία, καθώς και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για όλες τις περιοχές 

της λειτουργίας του συστήµατος(Moeller  , 2005). 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής µε την εφαρµογή ενός ελέγχου µέσα από τον Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή αποκτά µεγαλύτερη εµπιστοσύνη για την ορθή επεξεργασία των στοιχείων από το 

σύστηµα και έχει αυξηµένη δυνατότητα επαληθεύσεων αυτών. Βέβαια για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου αυτού απαιτείται αρκετός χρόνος και το κόστος είναι υψηλό. 
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4.2.16  Κατηγορίες Εσωτερικού Ελέγχου Μηχανογραφηµένων συστηµάτων 
 

• Το οργανόγραµµα και το εγχειρίδιο διαδικασιών και διαδικασιών του τµήµατος 

µηχανογράφησης. 

• Οι διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης νέων εφαρµογών και αλλαγών, λειτουργίας και 

ασφάλειας του συστήµατος και των επιµέρους προγραµµάτων. 

• Η ασφάλεια για την πρόσβαση στον υπολογιστή και στα αρχεία του, αλλά και η 

ασφάλεια στο σύστηµα. 

 

 Έλεγχοι µηχανικών εφαρµογών 

 

Οι έλεγχοι των εφαρµογών αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία µιας 

µηχανογραφικής εφαρµογής γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και εγκριθεί, 

καθώς και στο να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των στοιχείων θα είναι ακριβής, έγκαιρη, 

πλήρης και εγκεκριµένη(Moeller , 2005). 

Η ανάγκη για τη διενέργεια του ελέγχου των µηχανικών εφαρµογών έγκειται από την 

απώλεια εισερχοµένων στοιχείων, από τη διπλή επεξεργασία των ίδιων στοιχείων, από την 

ανακριβή καταγραφή των εισερχόµενων πληροφοριών, από την ελλιπή καταχώρηση των 

στοιχείων – πράξεων, από τη λανθασµένη διανοµή των εξερχοµένων πληροφοριών, από την 

ατελή επεξεργασία στοιχείων (λάθος προγράµµατα), ή από την επεξεργασία µε καθυστέρηση 

καθώς και από την παραγωγή µεγάλου αριθµού λανθασµένων πληροφοριών. 

 

Στους ελέγχους εφαρµογών περιλαµβάνονται οι: 

 

Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η εξασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των 

εισερχόµενων στοιχείων. Δηλαδή, ότι όλες οι πράξεις καταχωρούνται στο σύστηµα όπως έχουν 

εγκριθεί, ότι δεν εισέρχονται στο σύστηµα µη εγκεκριµένες πράξεις, αλλά ούτε και 

παραλείπονται εγκεκριµένες πράξεις. 

Με τον έλεγχο των εισερχόµενων στοιχείων επιτυγχάνεται η ανασκόπηση των ελέγχων 

που περιέχονται στα προγράµµατα, η εξασφάλιση των δικαιολογητικών µε τα οποία έχουν 

ενηµερωθεί τα αρχεία, η εξέταση των δικαιολογητικών για την ύπαρξη των απαραίτητων 

εγκρίσεων, ο καθορισµός του ποσοστού των διορθωτικών εγγραφών, ο τρόπος σχεδιασµού 

οθονών του προγράµµατος, καθώς και ο τρόπος σχεδιασµού των απαραίτητων εντύπων για την 

καταχώρηση των πράξεων(Moeller , 2005). 

 

4.2.17. Έλεγχοι επεξεργασίας στοιχείων 

 
Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η πρόληψη ή αποθάρρυνση της µη ορθής επεξεργασίας 

και η εξασφάλιση της συνεχούς και ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισµού και του 

λογισµικού. Βασικό σηµείο, το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει και λειτουργεί, είναι ο 

διαχωρισµός των καθηκόντων µεταξύ προγραµµατιστών και των χειριστών, καθώς και ότι όλες οι 

παρεµβάσεις των χειριστών απαγορεύονται και τη στιγµή που γίνονται πρέπει να καταγράφονται. 

Στους ελέγχους επεξεργασίας στοιχείων, µεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις «ανώµαλες» 

διακοπές της λειτουργίας των προγραµµάτων, στην ύπαρξη διαδοχικών συνόλων ελέγχου µέσα 

στο σύστηµα, καθώς και στη ύπαρξη σαφών διαδικασιών χειρισµού των λαθών(Moeller  , 2005). 

 

4.2.18. Έλεγχοι παραγωγής στοιχείων 
 

Σκοπός των ελέγχων των εξερχόµενων στοιχείων / καταστάσεων είναι η διαπίστωση ότι 

οι παραγόµενες καταστάσεις βγαίνουν έγκαιρα από το µηχανογραφικό σύστηµα, είναι αξιόπιστες, 

σωστές, χρήσιµες και εξασφαλίζεται η ακρίβεια του αποτελέσµατος, καθώς και ότι οι χρήστες 

πήραν όλες τις καταστάσεις που έπρεπε να πάρουν(Moeller , 2005). 
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Ένας ικανοποιητικός αριθµός ελέγχων των προγραµµάτων, για την εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας και ακρίβειας της επεξεργασίας των στοιχείων, που χρησιµοποιούνται από τα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα και όχι µόνο, είναι συνήθως: 

- Μέτρηση εγγραφών. Είναι η απαρίθµηση των εγγραφών που πρόκειται να 

καταχωρηθούν. 

- Έλεγχος συνόλων. Το γνωστό σύνολο µιας οµάδας οµοειδών καταχωρήσεων 

συγκρίνεται µε αυτό που δίνει ο υπολογιστής µετά την καταχώρηση. 

- Έλεγχος ορίων: Ελέγχεται η εύλογη διάσταση ενός πεδίου στοιχείων, δεδοµένης της 

ελάχιστης ή µέγιστης χωρητικότητας αυτού. 

- Ισχύς πρόσηµου: Ελέγχει την ορθότητα του πρόσηµου σε µία εγγραφή π.χ χρέωση ή 

πίστωση , θετικό ή αρνητικό. 

- Έλεγχος ταυτότητας. .ίνεται έλεγχος των ιδιαίτερων αναγνωριστικών στοιχείων κάθε 

παραστατικού προς καταχώρηση, όπως αριθµοί φορολογικών µητρώων, αριθµοί ταυτότητας κ.τ.λ 

- Έλεγχος τύπου χαρακτήρων. .ίνεται έλεγχος αν όλοι οι χαρακτήρες µέσα σε ένα πεδίο 

είναι αριθµητικοί ή αλφαβητικοί, όπως κατά περίπτωση απαιτείται(Moeller R. , 2005). 

 

4.2.19. Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής εκτός κεντρικών ελέγχων 
 

1η Φάση : Καθορισµός του Ελεγκτικού Έργου 

 

Για τον καθορισµό του αντικειµένου ελέγχου απαιτείται η έκδοση απόφασης - εντολής 

διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, µε βάση το εγκεκριµένο Ελεγκτικό Χρονοδιάγραµµα, στην 

οποία καθορίζεται η οµάδα ελεγκτών, οι οποίοι πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα 

µηχανογραφικά συστήµατα, προσδιορίζονται οι περιοχές ελέγχου καθώς και το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του ελεγκτικού έργου. 

Η  οµάδα ελεγκτών κάνει τις απαραίτητες διερευνητικές επαφές µε τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες στην υπό έλεγχο περιοχή των συστηµάτων πληροφορικής. Η προκαταρκτική εξέταση 

αρχίζει µε ερωτήσεις - συνεντεύξεις στα αρµόδια στελέχη της µηχανογράφησης της και στους 

χρήστες προκειµένου να δοθεί στην οµάδα ελέγχου η δυνατότητα να καταλάβει τη βασική δοµή 

των συστηµάτων που βρίσκονται υπό έλεγχο(Moeller , 2005). 

 

2η Φάση: Σχεδιασµός και ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου 

 

Κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου γίνεται η αναλυτική 

επισκόπηση της υπό έλεγχο περιοχής των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και ο εντοπισµός 

κινδύνων. 

Η αναλυτική επισκόπηση γίνεται µε τα διαγράµµατα ροής (flowcharts), περιγραφές και 

υποµνήµατα, όπου η οµάδα των εσωτερικών ελεγκτών προµηθεύεται τα αποδεικτικά στοιχεία για 

την διαπίστωση της αξιοπιστίας των γενικών ελέγχων και των ασφαλειών στη λειτουργία του 

συστήµατος. 

Η οµάδα εσωτερικού ελέγχου κάνει επισκόπηση της διασύνδεσης πιθανών κινδύνων µε 

τις ελεγκτικές διαδικασίες και τους µηχανισµούς πρόληψης ή καταστολής των κινδύνων. Με το 

πέρας των διαδικασιών αυτών η οµάδα ελέγχου καταρτίζει πρόγραµµα εκτέλεσης 

ελέγχου(Moeller , 2005). 

 

3η Φάση: Εκτέλεση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου 

 

Μετά την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές προχωρούν σε 

λεπτοµερέστερη µελέτη του συστήµατος, εκτελούν κάποιους δοκιµαστικούς ελέγχους για την 

διαπίστωση αν το σύστηµα λειτουργεί σε ένα κατάλληλο ασφαλές περιβάλλον, καλύπτει τις 

ανάγκες των χρηστών, προστατεύει και εξασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και την 

ακεραιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών. 
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Με την ολοκλήρωση του έργου των ελεγκτών γίνεται λεπτοµερή καταγραφή και 

ιεράρχηση των ευρηµάτων καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τη διενέργεια του 

ελέγχου(Moeller , 2005). 

 

4η Φάση: Ολοκλήρωση του ελέγχου 

 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται η σύνταξη του προσχεδίου έκθεσης 

εσωτερικού ελέγχου. Η συνεργασία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε τους αρµόδιους 

Διευθυντές για συµφωνία ενεργειών, κρίνεται απαραίτητη για την προς υλοποίηση των 

προτάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τέλος γίνεται η οριστικοποίηση του σχεδίου έκθεσης και η παράδοση της τελικής 

έκθεσης στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

4.2.20. Έλεγχοι Συστηµάτων Πληροφορικής κεντρικοί έλεγχοι 
 

Οι Κεντρικοί Έλεγχοι αφορούν το πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται σε κεντρικό 

επίπεδο, µέσω ανάλυσης των δεδοµένων που υπάρχουν στα µηχανογραφικά αρχεία της 

Τράπεζας, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε στόχο την επεξεργασία όλων των συναλλαγών που 

πραγµατοποιούνται από το Δίκτυο, τον εντοπισµό των επισφαλών περιπτώσεων, ακούσιων ή 

εκούσιων, τη διερεύνηση και τακτοποίησή τους. .ια αυτού του είδους ελέγχων δεν απαιτείται η 

έκδοση ειδικής διαταγής ελέγχου από τη Διεύθυνση, αφού πρόκειται για συνεχείς, 

επαναλαµβανόµενους και συνέχεια επεκτεινόµενους ελέγχους(Moeller , 2005). 

 

Οι κεντρικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν: 

 

1η Φάση :Καθορισµός των περιοχών ελέγχων 

 

Γίνεται ο καθορισµός των περιοχών ελέγχου και ο εντοπισµός του είδους των 

συναλλαγών που πρόκειται να ελέγχονται, όπως συναλλαγών συναλλάγµατος, χορηγήσεων κ.τ.λ., 

και η αξιολόγηση και η προτεραιότητα των ελεγχόµενων συναλλαγών µε βάση το βαθµό 

επικινδυνότητάς. 

 

2η Φάση: Ανάπτυξη ελεγκτικών µηχανισµών 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές κατά το στάδιο αυτό οφείλουν να καθορίσουν τα απαραίτητα 

δεδοµένα και να αναπτύξουν κατάλληλα µηχανογραφικά προγράµµατα για τον εντοπισµό των 

επισφαλών συναλλαγών, όπως ελλιπής καταχώρηση των στοιχείων, παράλειψη καταχωρίσεων 

συναλλαγών, ατελής επεξεργασία στοιχείων κ.τ.λ. Έπειτα διενεργούν έλεγχο επί των 

µηχανογραφικών προγραµµάτων όσον αφορά την ορθότητα των εξαγόµενων στοιχείων και 

καθορίζουν τη συχνότητα εκτέλεσης του ελέγχου(Moeller , 2005). 

 

3η Φάση : Εκτέλεση των κεντρικών ελέγχων 

 

Στο τελευταίο βήµα των κεντρικών ελέγχων Συστηµάτων Πληροφορικής γίνεται η 

εκτέλεση των ελεγκτικών µηχανογραφικών προγραµµάτων, η επεξεργασία των εντοπιζόµενων 

επισφαλών συναλλαγών, η επικοινωνία µε το Δίκτυο για διερεύνηση και τακτοποίησή τους, η 

ενηµέρωση των Κεντρικών Διευθύνσεων µε στόχο την ενσωµάτωση περαιτέρω ασφαλιστικών 

δικλείδων στις µηχανογραφικές εφαρµογές. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές, τέλος, καταγράφουν τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και παρακολουθούν την πορεία τακτοποίησης των εκκρεµών 

περιπτώσεων(Moeller , 2005). 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να 

ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των διεξαγόµενων κεντρικών ελέγχων και να επαναξιολογεί 
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και να επαναπροσδιορίζει, όπου απαιτείται, τις περιοχές ελέγχου και των χρονοδιαγραµµάτων 

εκτέλεσης των κεντρικών ελέγχων. 

 

 4.2.21 Παρακολούθηση Ευρηµάτων Ελέγχων  
 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των 

συµφωνηθεισών ενεργειών µε τις ελεγχθείσες Μονάδες και να ενηµερώνουν µε ειδική αναφορά 

τη Διεύθυνση. 

Οι ελεγχόµενοι, έχουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν τις αποφάσεις και να διορθώσουν 

τις αδυναµίες, βάσει του χρονοδιαγράµµατος και να ενηµερώσουν την Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου, η οποία µε τη σειρά της ενηµερώνει τη Διοίκηση. 

Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι αποφάσεις, απαιτείται η ενηµέρωση του 

Εσωτερικού Ελέγχου µε πλήρη αιτιολόγηση, από τους ελεγχόµενους, των λόγων της µη 

διόρθωσης των αδυναµιών(Moeller , 2005). 

Με την υλοποίηση των αποφάσεων, την ενηµέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου και κατ΄ 

επέκταση την ενηµέρωση της διοίκησης, κλείνει οριστικά και ο κύκλος του ελέγχου. 

 

4.3 Τμήμα :  Κατάρτιση Προγράμματος Ελέγχου Τραπεζικού Ιδρύματος 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναπτύξαµε τον ορισµό, τις βασικές αρχές, τη µεθοδολογία 

και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι εσωτερικοί ελεγκτές προκειµένου να διεξάγουν 

αποτελεσµατικούς ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες µιας σύγχρονης επιχείρησης. 

Στο παρόν κεφάλαιο εµβαθύνουµε στις ελεγκτικές εργασίες που εφαρµόζονται στα 

διάφορα αντικείµενα ενός πιστωτικού ιδρύµατος και συγκεκριµένα σε αυτά που θεωρούνται 

κύριας σηµασίας για την οικονοµική πορεία της τράπεζας, αλλά και για τη φήµη της. 

Αναλυτικά περιγράφουµε τη µεθοδολογία ελέγχου που ακολουθείται στους τοµείς των 

ταµιακών διαθεσίµων, των χορηγήσεων, των καταθέσεων και των λοιπών διαµεσολαβητικών 

εργασιών. Παρουσιάζουµε σηµεία ελέγχου , το σύνολο των οποίων αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα ελέγχου για µια συνεταιριστική τράπεζα, καθώς και τα απαραίτητα φύλλα εργασίας 

τα οποία διευκολύνουν το έργο του εσωτερικού ελεγκτή(Moeller , 2005). 

Στο τέλος, αναφερόµαστε στη µορφή και το περιεχόµενο των εκθέσεων ελέγχου µιας 

τράπεζας, ενώ στο παράρτηµα επισυνάπτουµε ένα πλήρες φύλλο αυτοαξιολόγησης , το οποίο 

συµπληρώνεται από κάθε µονάδα του πιστωτικού ιδρύµατος και ελέγχεται από τον εσωτερικό 

ελεγκτή, ως προς την ακρίβεια των απαντήσεων και την εφαρµογή των διαδικασιών που 

περιλαµβάνονται σε αυτό. 
 

4.3.1. Ειδικά θέματα ελέγχου τραπεζικού συστήματος 
 

Τα στοιχεία που αποτελούν τα ταµιακά διαθέσιµα ενός Πιστωτικού Ιδρύµατος είναι τα 

µετρητά και όλα τα στοιχεία που µπορούν να µετατραπούν σε µετρητά, δηλαδή έχουν άµεση 

ρευστότητα. Ειδικότερα στην κατηγορία των διαθεσίµων περιλαµβάνονται τα ρευστά διαθέσιµα, 

οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις σε άλλα Πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι δοσοληπτικοί 

λογαριασµοί µε τράπεζες του εσωτερικού - εξωτερικού . 

Τα διαθέσιµα της Τράπεζας πρέπει να καλύπτονται από ένα αξιόπιστο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, γιατί ο όγκος των συναλλαγών σε χρηµατικά διαθέσιµα είναι τεράστιος, η 

πιθανότητα απάτης, κατάχρησης αυτών, από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, είναι σύνηθες 

φαινόµενο, καθώς επίσης, επειδή από την σωστή διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων 

εξαρτάται η κερδοφορία του Πιστωτικού Ιδρύµατος(Moeller  , 2005). 
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Ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των διαθεσίµων πρέπει να 

εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 

 

Α. Τη φυσική προστασία τους 

Β. Τις ταµειακές δοσοληψίες 

Γ. Τις δοσοληψίες µε άλλες τράπεζες 

Δ. Τις µεταφορές χρηµάτων 

 

Α. Τη φυσική προστασία τους. 

 

Α1. Η υπηρεσία του Ταµείου πρέπει να διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο του Καταστήµατος 

που είναι ειδικά διαρρυθµισµένος για το σκοπό αυτό και να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα 

ασφάλειας των χρηµαταποστολών. 

Α2. Οι δοσοληψίες µε το κοινό πρέπει να γίνονται πάντοτε από την ειδική θυρίδα του 

χώρου αυτού. 

Α3. Η είσοδος και παραµονή στο χώρο του Ταµείου, πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά 

σε κάθε πρόσωπο, εκτός από τα µέλη της Διεύθυνσης του Καταστήµατος και από τους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

Α4. Επιπλέον το κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα, πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι 

των κινδύνων που απορρέουν από τη διαχείριση και την µεταφορά των διαθεσίµων, όπως σε 

περιπτώσεις ληστειών, κλοπών, ατασθαλιών. 

Α5. Το απόθεµα ασφαλείας που πρέπει να βρίσκεται κάθε φορά στο ταµείο του 

καταστήµατος (όχι στο χρηµατοκιβώτιο), πρέπει να καθορίζεται από τη Διοίκηση και να είναι 

µέχρι το ύψος που είναι ασφαλισµένο. 

Α6. Τα χρηµατοκιβώτια των Καταστηµάτων πρέπει να λειτουργούν µε δύο κλειδιά, ή µε 

ένα κλειδί και συνδυασµό. Όταν λειτουργούν µε δύο κλειδιά το ένα υποχρεούται να το έχει ο 

υπεύθυνος διαχειριστής και το άλλο ο Διευθυντής του Καταστήµατος. Στην περίπτωση που 

λειτουργούν µε ένα κλειδί και συνδυασµό, το κλειδί πρέπει να το κρατάει ο υπεύθυνος 

διαχειριστής και τον συνδυασµό να το γνωρίζει µόνο ο Διευθυντής του Καταστήµατος ή ο 

τακτικός Αναπληρωτής του, όταν διενεργεί την καταµέτρηση(Moeller , 2005) 

Α7. Το άνοιγµα του χρηµατοκιβωτίου πρέπει να γίνεται κάθε πρωί προσωπικά από τους 

επιφορτισµένους µε την τήρηση των κλειδιών ή του κλειδιού και του συνδυασµού . Με όµοιο 

τρόπο θα πρέπει να γίνεται και το κλείσιµο του, ύστερα από την καταµέτρηση, µετά το τέλος των 

συναλλαγών. 

Α8. Σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να ορίζεται το ανώτερο επιτρεπτό όριο των 

ρευστών διαθεσίµων το οποίο πρέπει να διαχειρίζεται ο ταµίας (Teller) και για το οποίο είναι 

υπεύθυνος. 

Α9. Να εφαρµόζεται ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα περιοδικών αιφνιδιαστικών 

καταµετρήσεων του ταµείου και να γίνεται συµφωνία αυτών µε τα λογιστικά βιβλία. 

 

 

Β. Τις ταµειακές δοσοληψίες 

 

Β1. Όλες οι δοσοληψίες του Καταστήµατος πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά από 

το Ταµείο και µόνο από τον υπεύθυνο διαχειριστή. 

Β2. Πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά η ανάµιξη ή µεσολάβηση άλλου υπαλλήλου ή 

οιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας. 

Β3. Οι εισπράξεις και πληρωµές πρέπει να γίνονται µόνο µε γραµµάτια εισπράξεων ή 

εντάλµατα πληρωµών ή ενοποιηµένα έντυπα εισπράξεων-πληρωµών. 

Β4. Τα παραστατικά ταµείου πρέπει να έχουν απαραίτητα την υπογραφή του λογιστή 

που τα εξέδωσε και του υπαλλήλου που έκανε το σχετικό έλεγχο, ανεξάρτητα αν αφορούν Front 

office συναλλαγές. 
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Ιδιαίτερα επισηµαίνεται εδώ ότι, κάθε παραστατικό που εκδίδεται για τις Back office 

συναλλαγές θα πρέπει πριν από την εκτέλεσή του και µε δεδοµένο ότι δε φέρει τα 

ονοµατεπώνυµα των δικαιούχων, να ελέγχεται µε σχολαστικότητα η κανονική έκδοσή του. 

Β5. Ειδικά όµως τα εντάλµατα (παραστατικά πληρωµής), πρέπει ακόµη να έχουν και τις 

εξουσιοδοτηµένες υπογραφές του Καταστήµατος και οπωσδήποτε την υπογραφή του δικαιούχου, 

τα στοιχεία της ταυτότητας του, τα οποία πρέπει να εξακριβώνονται απαραίτητα τόσο κατά την 

έκδοση όσο και κατά την εκτέλεση των παραστατικών αυτών(Moeller , 2005). 

Β6. Η υπογραφή του πελάτη θα πρέπει ακόµη να λαµβάνεται και στα γραµµάτια 

είσπραξης καθώς και όταν γίνονται καταθέσεις για λογαριασµό τρίτων προσώπων, που πέρα από 

την υπογραφή του καταθέτη θα πρέπει να αναγράφεται και το πλήρες ονοµατεπώνυµο του, 

προκειµένου να αποφεύγονται αµφιβολίες και αµφισβητήσεις (βλέπε σχετικά και νόµο 3691/2008 

περί Ξεπλύµατος Χρήµατος). 

Β7. Είναι όµως δυνατό και ίσως αναγκαίο, σε ειδικές περιορισµένης έκτασης 

περιπτώσεις πληρωµών (µεγάλα ποσά, συµψηφισµός σε οφειλές κλπ.), τα σχετικά παραστατικά 

να τα υπογράφει ο Διευθυντής του Καταστήµατος, για να έχει την ευχέρεια λήψης της απόφασης 

που πρέπει. Επίσης πρέπει να εφαρµόζεται συγκεκριµένο πρόγραµµα συµφωνίας των 

δοσοληψιών. 

 

Γ. Τις δοσοληψίες µε άλλες Τράπεζες 

 

.1. Οι διαδικασίες έκδοσης, καταχώρησης των επιταγών και οι συµφωνίες των 

λογαριασµών µε άλλες τράπεζες πρέπει να διεξάγονται από διαφορετικά πρόσωπα. 

.2. Οι λογαριασµοί µε τα άλλα Πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να συµφωνούνται περιοδικά, 

τουλάχιστον µία φορά το µήνα, από αρµόδιους υπαλλήλους της Τράπεζας και οι συµφωνίες 

αυτές να ελέγχονται από τα αρµόδια στελέχη της Τράπεζας. 

.3. Επιπλέον πρέπει να παρακολουθούνται και να ερευνώνται οι λογιστικές εγγραφές που 

εντοπίζονται από τις συµφωνίες αυτές. 

 

Δ.Τις µεταφορές χρηµάτων 

 

1. Η έγκριση της µεταφοράς, η κωδικοποίηση και η αποστολή πρέπει να γίνεται από 

διαφορετικά πρόσωπα. 

2. Να λαµβάνονται επαρκή µέτρα προστασίας των κλειδάριθµων, των µυστικών 

κωδικών και τα οποία θα πρέπει να µεταβάλλονται περιοδικά. 

3. Επιπλέον τα στοιχεία όλων των «µεταφορών» να ελέγχονται σε καθηµερινή βάση 

από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους(Moeller R. , 2005). 

 

 

4.3.2.  Καταµέτρηση του Ταµείου σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα 
 

Κύριο µέληµα του εσωτερικού ελεγκτή, κατά την άφιξη του στο ελεγχόµενο Κατάστηµα 

του Πιστωτικού Ιδρύµατος, είναι η αιφνιδιαστική καταµέτρηση του ταµείου σε ευρώ, δεδοµένο 

ότι αποτελεί αντικείµενο κλοπής και κατάχρησης. 

1. Η καταµέτρηση του ρευστού γίνεται είτε πριν αρχίσουν οι συναλλαγές της ηµέρας, 

είτε µε το πέρας των συναλλαγών (κλείσιµο ταµείου ηµέρας) και διενεργείται ταυτόχρονα στα 

µετρητά που βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο (συµπεριλαµβανοµένου και του αποθεµατικού) και 

σε αυτά που βρίσκονται στα «βαλιτσάκια» των ταµιολογιστών (tellers). 

2. Τα καταµετρηθέντα πρέπει να συµφωνηθούν µε τις εισροές – εκροές του 

Χειρόγραφου Βιβλίου Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης Ταµείου, καθώς και µε το υπόλοιπο, πάντα 

χρεωστικό, του Ισοζυγίου του καταστήµατος, που παρουσιάζεται την ηµέρα της καταµέτρησης, 

στο λογαριασµό Ταµείο(38.00.00). 
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3. Ταυτόχρονα µε την καταµέτρηση του ταµείου των ευρώ, ο εσωτερικός ελεγκτής 

πρέπει να διενεργήσει καταµέτρηση και στο ταµείο των τραπεζογραµµατίων σε ξένα νοµίσµατα 

και να συµφωνήσει τα δεδοµένα της καταµέτρησης µε τα αναφερόµενα στο βιβλίο Χειρόγραφο 

Πρωτόκολλο Ταµείου σε ξένο νόµισµα καθώς και µε το λογιστικό υπόλοιπο (χρεωστικό) του 

ισοζυγίου του καταστήµατος του λογαριασµού (38.01.10). 

4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ταµείου πρέπει να παρευρίσκονται ο Διευθυντής 

της µονάδας και οι υπόλογοι διαχειριστές, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούν την 

καταµέτρηση των ρευστών µέχρι την ολοκλήρωση της(Moeller , 2005). 

5. Αν στο κατάστηµα τηρούνται, όπως ορίζουν οι Εγκύκλιες Διαταγές του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος, τα ασφαλιστικά όρια και η αποσυµφόρηση σε περίπτωση πλεονάσµατος. 

6. Αν συντάσσεται κανονικά το Χειρόγραφο Πρωτόκολλο Ταµείου. Η σύνταξη του 

Πρωτοκόλλου πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς ξέσµατα και διορθώσεις, µε τρόπο 

ώστε να µην παρουσιάζεται ανάγκη για ακύρωση κάποιας σελίδας. Σε όποια περίπτωση όµως που 

παρουσιασθεί τέτοια ανάγκη, η ακύρωση της σελίδας θα γίνεται µε σύνταξη, πάνω σε αυτή 

ειδικής πράξης που θα υπογράφεται από όλα τα αρµόδια όργανα του Καταστήµατος. 

7. Αν µετά την καταµέτρηση γίνεται και η απαραίτητη συµφωνία Ταµείου – 

Λογιστηρίου. 

8. Αν σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ Ταµείου - Λογιστηρίου, γίνεται έρευνα και 

αντιπαραβολή των στοιχείων που καταχώρησαν και πληκτρολόγησαν στον Η/Υ το Λογιστήριο 

και το Ταµείο και των πρωτότυπων παραστατικών. 

9. Ο έλεγχος για τον εντοπισµό των διαφορών που προέκυψαν πρέπει να γίνεται 

αµέσως µετά τη διαπίστωση τους και να µην αναβάλλεται η σοβαρότατη αυτή εργασία για την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να εντοπιστεί και να διορθωθεί θα 

πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναλυτική κατάσταση µε τη 

διαφορά. Η κατάσταση αυτή θα περιλαµβάνει την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκε η διαφορά, το 

ποσό, τον υπόλογο διαχειριστή(Moeller, 2005). 

10. Αν τα αρµόδια όργανα του καταστήµατος είναι ενήµερα, σε όλη τη διάρκεια της 

ηµέρας, για το υπόλοιπο του ταµείου, ώστε λαµβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόµενες 

εισπράξεις και πληρωµές να προβαίνουν έγκαιρα στις αναγκαίες ενέργειες για το 

χρηµατοεφοδιασµό ή την αποσυµφόρηση των διαθεσίµων του Καταστήµατος. 

11. Αν η τήρηση του "αποθεµατικού" είτε πρόκειται για τραπεζογραµµάτια είτε για 

κέρµατα, τηρούνται σε ιδιαίτερο χώρο του χρηµατοκιβωτίου που θα πρέπει να παραµένει κλειστό 

και θα πρέπει να ανοίγει µόνο όταν υπάρχει ανάγκη εφοδιασµού Ταµείου(Moeller R. , 2005). 

12. Αν τηρείται, για την παρακολούθηση του "αποθεµατικού", ειδικό βιβλίο στο οποίο 

θα καταχωρείται κάθε σχετική κίνηση µε άµεση εξαγωγή κάθε φορά του υπολοίπου που θα 

βεβαιώνεται µε τις υπογραφές του Διευθυντή και του Ταµία. 

13. Αν τα πλαστά ή παραποιηµένα τραπεζογραµµάτια σε ευρώ ή σε ξένο νόµισµα που 

ανακαλύπτονται, παρακρατούνται και θα ακολουθούνται οι οδηγίες της Εγκυκλίου της Τράπεζας 

της Ελλάδος. 

14. Αν κατά τα γραµµάτια είσπραξης και τα εντάλµατα πληρωµής φέρουν έντυπη 

αρίθµηση 

 

4.3.3.  Καταµέτρηση ταµείου ATMS 
 

1. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να διενεργήσει φυσική καταµέτρηση των 

τραπεζογραµµατίων σε ευρώ που βρίσκονται µέσα στα ATMS και να συµφωνήσει µε το 

λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασµού της ηµέρας της καταµέτρησης. 

2. Οφείλει να ελέγξει αν το κατάστηµα τηρεί τα ασφαλιστικά όρια, όπως ορίζουν οι 

Εγκύκλιες της Τράπεζας, 

3. αν πραγµατοποιείται η αποσυµφόρηση όταν αυτό απαιτείται, καθώς και 
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4. αν οι αρµόδιοι υπάλληλοι είναι ενήµεροι για το υπόλοιπο του ATM, ώστε να 

προβαίνουν στον έγκαιρο εφοδιασµό του µηχανήµατος για την επίτευξη της καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πελατών του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

5. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει, αν οι αρµόδιοι ταµίες, κατά την τροφοδοσία των 

ATMS, καταµετρούν το περιεχόµενο του και συµπληρώνουν το έντυπο “Συµφωνία Ταµείου”, το 

υπόλοιπο του οποίου θα πρέπει να συµφωνεί µε το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασµού στο 

ισοζύγιο του καταστήµατος. Η συµφωνία θα πρέπει να γίνεται πριν παραδοθεί το µηχάνηµα για 

χρήση στους πελάτες. Σε περίπτωση διαφορών (ελλείµµατα, πλεονάσµατα κ.τ.λ.), θα πρέπει 

γίνεται η διερεύνηση και η τακτοποίησή τους(Moeller , 2005). 

6. Όσον αφορά τις καταθέσεις µέσω ATMS, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει αν 

γίνεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους η απαιτούµενη συµφωνία του περιεχοµένου των 

φακέλων µε το δηλωθέν ποσό επί του φακέλου από τον καταθέτη. 

7. Ο ελεγκτής επιβεβαιώνει αν γίνεται η άµεση ενηµέρωση των λογαριασµών 

καταθέσεων των πελατών µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος on – line, καθώς και 

8. αν γίνεται η συµφωνία των σχετικών παραστατικών on - line µε το ποσό της 

κατάθεσης ανά λογαριασµό πελάτη. 

 

4.3.4.  Έλεγχος των ταµιακών παραστατικών 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο στα ταµιακά 

παραστατικά (γραµµάτια είσπραξης και εντάλµατα πληρωµής), για να διαπιστώσει την κανονική 

έκδοση και υπογραφή αυτών, την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σε αυτά, 

την ασφαλή φύλαξή τους κλπ. 

Η έκταση του δειγµατοληπτικού ελέγχου εξαρτάται από τον όγκο των συναλλαγών 

καθώς και από τα ευρήµατα που ο ελεγκτής έχει διαπιστώσει(Gleim  , 2006). 

 

Ενδεικτικά το έργο του ελεγκτή σε σχέση µε τα ταµιακά παραστατικά είναι να διαπιστώσει: 

1. Αν τα παραστατικά ταµείου έχουν τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου, τα 

οποία πρέπει να εξακριβώνονται απαραίτητα τόσο κατά την έκδοση όσο και κατά την εκτέλεση 

των παραστατικών αυτών, σύµφωνα µε τις διαταγές της Τράπεζας, την υπογραφή του δικαιούχου, 

του λογιστή που τα εξέδωσε και του υπαλλήλου που έκανε το σχετικό έλεγχο, είτε αυτά έχουν 

εκδοθεί χειρόγραφα (σε περίπτωση line-down του συστήµατος ON-LINE), είτε µέσω του Η/Υ 

(ON-LINE κλπ. ), ανεξάρτητα αν αφορούν Front office συναλλαγές (δηλ. συναλλαγές παρουσία 

του πελάτη), είτε Back office συναλλαγές(Gleim , 2006). 

2. Σε περιπτώσεις πληρωµών σε τρίτα πρόσωπα, πρέπει να ελέγχεται η νοµιµότητα του 

πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, καθώς και αν έχουν αναγραφεί τα στοιχεία του 

πληρεξουσίου – εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

3. Προκειµένου περί εταιρειών, αν έχει τεθεί η σφραγίδα της εταιρείας πάνω στις 

υπογραφές των εκπροσώπων της και ο έλεγχος της νοµιµοποίησης των εκπροσώπων. 

4. Αν στο Κατάστηµα τηρείται βιβλίο µε τα υποδείγµατα των υπογραφών και 

µονογραφών των υπαλλήλων, στο οποίο απαραίτητα θα σηµειώνεται επίσης και η ηµεροµηνία 

τοποθέτησης και αποχώρησης του καθενός από το Κατάστηµα. 

Για την εύκολη εξακρίβωση της υπογραφής, παρέχεται στους υπαλλήλους η ευχέρεια να 

αποτυπώνουν κάτω από την υπογραφή τους στα παραστατικά το ονοµατεπώνυµο τους µε χρήση 

µικρής σφραγίδας. 

5. Αν ασκείται ο ενδεδειγµένος εσωτερικός έλεγχος από τους αρµόδιους υπαλλήλους του 

καταστήµατος και αν αυτοί υπογράφουν πάνω στα δικαιολογητικά κάτω από την ένδειξη 

«Ελέγχθηκε». 

6. Αν στον ειδικό έντυπο χώρο των εκτελούµενων παραστατικών, ο διαχειριστής κάνει τις 

απαραίτητες, για κάθε περίπτωση πράξεις, προσθαφαιρέσεις των ποσών της συναλλαγής, και 

σηµειώνει υποχρεωτικά το είδος, την ποσότητα και το αντίτιµο των νοµισµάτων που εισπράττει ή 

πληρώνει έτσι ώστε να γίνεται εύκολα η ανεύρεση ενδεχόµενου λάθους και να παρέχεται η 

δυνατότητα απόδειξης του, αν χρειασθεί 
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7. Αν στα εντάλµατα που συµψηφίζονται εξ ολοκλήρου ή µερικά µε γραµµάτια 

είσπραξης, για την αποφυγή σφαλµάτων τίθεται η ειδική σφραγίδα ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ .Κάθε 

λάθος που οφείλεται σε παράλειψη της συσχέτισης αυτής, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υπάλληλο 

που εξέδωσε τα παραστατικά αυτά, καθώς και τον υπάλληλο που ήταν αρµόδιος για τον 

προληπτικό έλεγχο(Gleim , 2006). 

8. Αν είναι απόλυτα δικαιολογηµένες οι εκδόσεις ακυρωτικών παραστατικών, καθώς και 

όλες οι συναλλαγές Batch (συγκεντρωτικές κινήσεις) και ιδιαίτερα οι Batch αναλήψεις. 

9. Αν η ηµεροµηνία έκδοσης των παραστατικών είναι η ίδια µε αυτή της εκτέλεσής τους. 

10. Απαγορεύεται αυστηρά να παίρνει ο Ταµίας αποδείξεις πληρωµής ή µη 

λογιστικοποιηµένα εντάλµατα πληρωµής οποιασδήποτε µορφής και να τα τηρεί στο ταµείο αντί 

µετρητών. Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν τυχόν τέτοιες αποδείξεις θεωρούνται ελλείµµατα 

ταµείου. 

11. Αν κάθε πρωτότυπο παραστατικό, αµέσως µετά την εκτέλεσή του, σφραγίζεται µε το 

χρονολογικό σήµαντρο και υπογράφεται, στην ειδική θέση από τον Ταµία. 

12. Αν το χρονολογικό σήµαντρο αποτυπώνεται καθαρά στα παραστατικά που 

σφραγίζονται ώστε να είναι δυνατή η απόδειξη της ηµεροµηνίας εκτέλεσης τους και να µην 

υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε αµφισβήτησης. 

13. Τέλος ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο των 

δικαιολογητικών που εκδόθηκαν την ηµέρα της καταµέτρησης, µε βάση τις εγγραφές που 

διενεργήθηκαν στο κέντρο µηχανογράφησης. 

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν µέσω του συστήµατος On – line, 

πρέπει να ελέγχεται αν τηρούνται επακριβώς οι ευχέρειες των Tellers, Master Tellers και των 

λοιπών αρµοδίων οργάνων, που ορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία της τράπεζας. 

14. Αν ο µυστικός κωδικός (password) του Master teller παραµένει στο τερµατικό κατά τη 

διάρκεια των συναλλαγών, ενώ πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τις συναλλαγές που 

χρειάζεται η έγκριση, δηλαδή µόνο για τις περιπτώσεις που το τερµατικό δίνει τη σχετική 

έγκριση(Gleim , 2006). 

15.Αν ασκούνται επανέλεγχοι στα παραστατικά, από το αρµόδιο υπάλληλο του καταστήµατος, ο 

οποίος υποχρεούται να ενηµερώνει τους υπαλλήλους για τυχόν παραλείψεις και να προβαίνει σε 

συστάσεις για την αποφυγή τους και την επανάληψή τους στο µέλλον. 

 

4.3.5. Έλεγχος των Λογαριασµών µε άλλες Τράπεζες – Ανταποκριτές 

Εξωτερικού – και µε την Κεντρική Τράπεζα. 
 

Οι δοσοληψίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε τους ανταποκριτές εξωτερικού 

παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του 38.05.02 “Ανταποκριτές εξωτερικού”. 

Η συµφωνία των λογαριασµών αυτών, λόγω του µεγάλου αριθµού αυτών, του µεγάλου 

όγκου των συναλλαγών και των διαφορετικών ξένων νοµισµάτων, πραγµατοποιείται, συνήθως, 

µε τη βοήθεια ιδιαίτερης µηχανογραφικής εφαρµογής και από ιδιαίτερη υπηρεσία του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος(Gleim , 2006). 

Με την µηχανογραφική εφαρµογή επιτυγχάνεται, σε µηνιαία βάση συνήθως, η 

ηλεκτρονική συµφωνία των εγγραφών στα βιβλία των ανταποκριτών µε τις αντίστοιχες εγγραφές 

που πραγµατοποιούνται στα βιβλία του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

Αρχικά, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να διαπιστώσει αν η µηχανογραφική εφαρµογή 

προστατεύει και εξασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και αν λειτουργεί σε ένα κατάλληλα 

ελεγχόµενο και ασφαλές περιβάλλον, όπου το σύστηµα προστατεύει την ακεραιότητα των 

στοιχείων και των πληροφοριών, ως προς τη καθαρότητα, τη λογική, την ακρίβεια και την 

πληρότητα(Gleim , 2006). 

Οφείλει να εξετάσει αν η εφαρµογή αυτή κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε οι 

συναλλαγές να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται σωστά και αν υπάρχουν οι αναγκαίοι 

έλεγχοι από την πλευρά των εξουσιοδοτηµένων χρηστών(Gleim , 2006). 

Τέλος αντικειµενικός σκοπός του ελεγκτή είναι να διαπιστώσει αν η εφαρµογή 

εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών κατά τρόπο αποτελεσµατικό καιαν 
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χρησιµοποιεί τους διαθέσιµους πόρους κατά παραγωγικό τρόπο.Με την επιβεβαίωση ότι η 

µηχανογραφική εφαρµογή λειτουργεί ορθά και µε ακρίβεια, ο εσωτερικός ελεγκτής προβαίνει σε 

συµφωνία των υπολοίπων των λογαριασµών των τραπεζών που δείχνουν τα βιβλία του 

ελεγχόµενου πιστωτικού ιδρύµατος µε τα αντίγραφα λογαριασµών (statement / extrait ) που 

αποστέλλουν οι ανταποκριτές στο Πιστωτικό ίδρυµα.Αφού εντοπίσει και διερευνήσει τη 

παλαιότητα, τη φύση των εκκρεµών ποσών, δηλαδή τις τυχόν υπάρχουσες εγγραφές, τις 

αδικαιολόγητες χρονικές υστερήσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής ενηµερώνει παράλληλα τα τµήµατα 

που ευθύνονται για την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων στους λογαριασµούς “Ανταποκριτών 

εξωτερικού”. 

Στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή είναι να επιβεβαιώσει ότι, το ηµερήσιο 

λογιστικό υπόλοιπο στο ισοζύγιο του ελεγχόµενου Πιστωτικού Ιδρύµατος ανά ανταποκριτή είναι 

χρεωστικό και αντίστροφα ότι το ηµερήσιο λογιστικό υπόλοιπο στο extrait του ανταποκριτή είναι 

πιστωτικό. Σε διαφορετική περίπτωση έχουµε την άµεση ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

προκειµένου να διορθώσει το υπόλοιπο του λογαριασµού(Gleim, 2006). 

Τέλος ο ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει ότι οι παραπάνω εργασίες γίνονται από τα 

αρµόδια όργανα της Τράπεζας στο τέλος κάθε µήνα. 

Οι εµπορικές Τράπεζες είναι υποχρεωµένες να τηρούν τρεχούµενο λογαριασµό 

καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο λογαριασµός αυτός διευκολύνει τις συναλλαγές των 

Τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τις συναλλαγές µεταξύ των εµπορικών 

Τραπεζών. Η συµφωνία του λογαριασµού πραγµατοποιείται από ιδιαίτερη Κεντρική Υπηρεσία 

του Πιστωτικού Ιδρύµατος(Gleim , 2006). 

Η συµφωνία των εγγραφών στα βιβλία της Τράπεζας της Ελλάδος µε τις αντίστοιχες 

εγγραφές που πραγµατοποιούνται στα βιβλία του ελεγχόµενου Πιστωτικού Ιδρύµατος γίνεται 

ηλεκτρονικά και ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες ελέγχων µε αυτές των ανταποκριτών εξωτερικού, 

εφόσον και η Τράπεζα της Ελλάδος αντιµετωπίζεται ως ανταποκριτής εσωτερικού(Gleim I. , 

2006). 

4.3.6 Ελεγκτικές διαδικασίες Χορηγήσεων 

 

Οι χορηγήσεις αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες τραπεζικές δραστηριότητες και 

καλύπτουν, ως τοποθετήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού της Τράπεζας. Από τις 

τοποθετήσεις αυτές η τράπεζα αναµένει την είσπραξη σηµαντικού µέρους των εσόδων της. Ο 

κύκλος ζωής µιας χορήγησης ξεκινά από την αξιολόγηση της αίτησης του πελάτη, η οποία βάση 

κάποιων κριτηρίων, εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση έγκρισης, η διαδικασία συνεχίζεται 

µε την εξυπηρέτηση της χορήγησης. Η χορήγηση είτε θα εξυπηρετηθεί κανονικά µέχρι τέλους, 

είτε θα µεταφερθεί σε καθεστώς καθυστέρησης(Gleim , 2006). 

Οι πιστοδοτικές εργασίες, λόγω της σπουδαιότητας τους, απαιτούν τον σχεδιασµό, την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή κατάλληλων συστηµάτων και διαδικασιών, που θα επιτρέψουν στο 

Πιστωτικό Ίδρυµα, µέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να λειτουργεί ορθολογικά και 

αποτελεσµατικά, µειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο 

δανείων, τις αδυναµίες στον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και τα προβλήµατα στην εσωτερική 

αποδοτικότητα . 

Η Διοίκηση της Τράπεζας, µε εγκυκλίους της, καθορίζει µε σαφήνεια τις ακριβείς 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί το δίκτυο του Πιστωτικού Ιδρύµατος, καθώς και οι 

Κεντρικές Υπηρεσίες που ασχολούνται µε τις χορηγήσεις(Gleim , 2006). 

Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να εξετάζει αν οι µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος 

συµµορφώνονται προς τις Εγκυκλίους του Πιστωτικού Ιδρύµατος, οι οποίες πρέπει να 

αναφέρονται κυρίως στα ακόλουθα θέµατα: 

1.Η δανειοδότηση πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που τίθενται από τις Νοµισµατικές 

Αρχές και τη Διοίκηση της Τράπεζας 

2.Να λαµβάνονται οι εγγυήσεις που ορίζονται µε γενικές ή ειδικές αποφάσεις της 

Διοίκησης του Πιστωτικού Ιδρύµατος 

3.Να γίνεται αξιολόγηση της χορήγησης και εκτίµηση της οµαλής εξέλιξής της 
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4.Να λαµβάνονται όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου το 

Δίκτυο να προβεί στην εκταµίευση του χορηγούµενου ποσού 

5.Να προστατεύονται τα στοιχεία που ο δανειοδοτούµενος παρέδωσε στην τράπεζα για 

την εξασφάλισή της έναντι των κινδύνων της χορήγησης. 

6.Να γίνονται περιοδικές συµφωνίες µεταξύ των γενικών λογαριασµών και των 

αναλυτικών λογαριασµών των πελατών 

7.Να γίνεται ορθή λογιστικοποίηση των χορηγούµενων και εξοφλούµενων ποσών και 

ορθός λογισµός και λογιστικοποίηση των τόκων. 

8.Να γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα οι διαδικασίες έγκρισης, εκταµίευσης, είσπραξης 

και λογιστικοποίησης της χορήγησης. 

 

4.3.7.  Επιλογή και προκαταρτικές ενέργειες του Εσωτερικού Ελεγκτή. 

 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει για κάθε χρήση να ορίζει οµάδες 

Εσωτερικών Ελεγκτών που θα διενεργούν ελέγχους σε ορισµένα Καταστήµατα του Πιστωτικού 

ιδρύµατος. Κριτήριο επιλογής του Καταστήµατος προς έλεγχο συνήθως είναι το µέγεθος του, 

όπως αυτό έχει οριστεί µε σχετικές Εγκυκλίους του Πιστωτικού Ιδρύµατος. Για τον έλεγχο των 

χορηγήσεων, το µέγεθος των καταστηµάτων εκφράζεται από τα εγκριτικά επίπεδα πιστοδοτικού 

τοµέα και τα όρια δικαιοδοσίας του κάθε καταστήµατος. 

Πριν τη µετάβαση του Εσωτερικού Ελεγκτή στο επιλεγόµενο Κατάστηµα προς έλεγχο, 

οφείλει να µελετήσει τις τελευταίες λογιστικές και πληροφοριακές καταστάσεις του 

καταστήµατος (ισοζύγια, καρτέλες κλπ) οι οποίες εµφανίζουν τα επιµέρους λογιστικά 

µεγέθη(Gleim , 2006). 

Ο Ελεγκτής οφείλει να µελετήσει την τελευταία Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή της 

Τράπεζας, που αναφέρεται στα ευρήµατα που είχαν διαπιστωθεί από προηγούµενο έλεγχο και να 

κρατήσεις σηµειώσεις για τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις 

βασικές εγκυκλίους της Τράπεζας που αναφέρονται στους όρους και τις διαδικασίες που έχουν 

καθοριστεί για τη διενέργεια των τραπεζικών πράξεων και τη λογιστική απεικόνιση αυτών, καθώς 

και τα όρια του καταστήµατος, δηλαδή την ευχέρεια του καταστήµατος να παρέχει πιστώσεις, 

χωρίς την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας(Gleim , 2006). 

 

4.3.8.  Επιλογή δείγµατος προς έλεγχο 
 

Ο έλεγχος των χορηγήσεων αναφέρεται: 

1. στην ενηµερότητα 

2. την ασφάλεια 

3. τη ρευστότητα των χορηγήσεων, καθώς και 

4. αν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που ορίζει το πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε τις 

ειδικές διαταγές που έχει εκδώσει και τις σχετικές αποφάσεις των Νοµισµατικών αρχών. 

 

Για τη διενέργεια των ελέγχων δεν είναι αναγκαίο να εξετάζονται όλα τα δάνεια του 

ελεγχόµενου Καταστήµατος. Η τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η επιλογή κατάλληλου 

δείγµατος δανείων και η χορήγηση να αντιµετωπιστεί ως µια ολοκληρωµένη λειτουργία µε 

συγκεκριµένα στάδια. 

Το δείγµα πρέπει να καλύπτει µικρού και µεγάλου µεγέθους πιστούχους από 

διαφορετικούς κλάδους και κατηγορίες κινδύνου και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Α. Εάν το προς έλεγχο Κατάστηµα βρίσκεται σε αστική περιοχή να δοθεί έµφαση στα 

δάνεια προς επιχειρήσεις, στεγαστικά, προσωπικά και καταναλωτικά. 

Β. Εάν το Κατάστηµα είναι σε αγροτική περιοχή να δοθεί έµφαση στα δάνεια αγροτικού 

τοµέα, ρυθµίσεις και προσωπικά- καταναλωτικά δάνεια. 
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Γ. Να υπάρχει χρονική διασπορά σε όλο το ελεγχόµενο διάστηµα, ώστε να καλύπτεται ο 

έλεγχος των δανείων που εγκρίθηκαν από όλους τους Διευθυντές που υπηρέτησαν στο υπό έλεγχο 

Κατάστηµα. 

Δ.Όλα τα δάνεια που εγκρίθηκαν, αν ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου 

Ε. Όλα τα δάνεια που εγκρίθηκαν από τον Διευθυντή του Καταστήµατος, αν και η 

εισήγηση ήταν απορριπτική. 

Στ. Οι περιπτώσεις υπερβάσεων ορίων πιστωτικού κινδύνου και ποσοτικών ορίων 

δικαιοδοσίας. 

Το προτεινόµενο ποσοστό δείγµατος είναι 10% για κάθε κατηγορία δανείων µε έµφαση 

στα δάνεια µεγάλου ύψους και χρονική διασπορά σε όλη την ελεγχόµενη περίοδο. 

 

4.3.9.  Εργασίες και Διαδικασίες που αποτελούν αντικείµενα Ελέγχου 

Χορηγήσεων 
 

Ο εσωτερικός ελεγκτής προκειµένου να διεξάγει έλεγχο των πιστοδοτήσεων 

αναλαµβάνει να ελέγχει και να πιστοποιεί: 

 

Α. Την τήρηση των ορίων δικαιοδοσίας του Καταστήµατος ή Κεντρικής Διεύθυνσης. 

 

Ο έλεγχος για την τήρηση των ορίων δικαιοδοσίας του καταστήµατος ή της 

Κεντρικής Διεύθυνσης µπορεί να γίνεται από µηνιαίες καταστάσεις των υπερβάσεων που 

παράγονται από τον ιδιοκτήτη του συστήµατος του Πιστωτικού Κινδύνου, που είναι η Υπηρεσία 

Διαχείρισης Κινδύνων. 

Από τις παραπάνω καταστάσεις ο εσωτερικός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει 

όλες τις υπερβάσεις σε εγκρίσεις δανείων πέραν των ορίων δικαιοδοσίας των Καταστηµάτων και 

των Κεντρικών Διευθύνσεων. Μετά τον εντοπισµό µέσω των καταστάσεων θα πρέπει να 

ακολουθεί έρευνα των ελεγκτών στα συνολικά υπόλοιπα των πελατών στους οποίους έχουν γίνει 

εγκρίσεις δανείων, για να αποκλεισθούν τα τυχόν τεχνικά λάθη του συστήµατος(Gleim , 2006). 

 

Β. Την τήρηση των ορίων πιστωτικού κινδύνου. 

 

Ο προσδιορισµός των ορίων του Πιστωτικού Κινδύνου (Π.Κ.) αποτελεί έναν από τους 

πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας και 

υποχρέωσή της στα πλαίσια αρκετών ΠΔΤΕ. Η εκτίµηση του Π.Κ. του συνολικού χαρτοφυλακίου 

πιστοδοτήσεων της Τράπεζας προϋποθέτει την εκτίµηση τόσο του Πιστωτικού Κινδύνου κάθε 

χορήγησης, όσο και του συνολικού Πιστωτικού Κινδύνου του κάθε πελάτη(Gleim , 2006). 

Ο έλεγχος για την τήρηση των ορίων πιστωτικού κινδύνου των καταστηµάτων ή των 

Κεντρικών Διευθύνσεων µπορεί να γίνεται από µηνιαίες µηχανογραφικές καταστάσεις των 

υπερβάσεων που παράγονται από τον ιδιοκτήτη του συστήµατος του Πιστωτικού Κινδύνου. Μετά 

τον εντοπισµό, µέσω των καταστάσεων, θα πρέπει να ακολουθεί έρευνα των ελεγκτών για να 

αποκλεισθούν τυχόν τεχνικά λάθη του συστήµατος. 

 

Γ. Την ορθή εφαρµογή της µεθοδολογίας Βαθµολόγησης ή Διαβάθµισης κριτηρίων 

πιστωτικής κατάταξης του πελάτη και την πληρότητα και ενηµερότητα των φακέλων. 

Ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος για κάθε πελάτη υπολογίζεται κατά την 

αξιολόγηση οποιουδήποτε αιτήµατος που αφορά νέα χορήγηση,ανανέωση προηγούµενης ή 

ακόµα και τροποποίηση όρων αυτής (που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο). 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να διαπιστώσει την ορθή εφαρµογή της µεθοδολογίας 

βαθµολόγησης, η οποία έχει τα εξής στάδια : 

 

1. Εφαρµογή των αξιολογήσεων για όλες τις πιστοδοτήσεις, συνήθως µέσω 

µηχανογραφικού συστήµατος. 
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Οι αξιολογήσεις είναι υποχρεωτική διαδικασία. Ο εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει αν όλες οι 

χορηγήσεις του Καταστήµατος έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα. 

 

2. Επιλογή της κατάλληλης µεθόδου πιστωτικής κατάταξης των πελατών. 

Γίνεται έλεγχος κατά πόσο τα κριτήρια της µεθόδου κατάταξης που ακολούθησε το 

κατάστηµα συµφωνούν µε αυτά που ορίζουν οι Διαταγές της Τράπεζας. 

 

3. Έλεγχος βαθµολόγησης ή διαβάθµισης κριτηρίων πιστωτικής κατάταξης. 

Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στην πιστωτική 

κατάταξη των πελατών. Τα στοιχεία ελέγχου των κριτηρίων ανά µεθοδολογία πιστωτικής 

κατάταξης είναι : 

 

α) Πιστωτική βαθµολόγηση ιδιώτη 

Γίνεται έλεγχος, από το σύστηµα Τειρεσία, στη φερεγγυότητα του πελάτη. Σε περίπτωση 

ύπαρξης δυσµενών στοιχείων, υποθήκες υπέρ τρίτης τράπεζας, οφειλές σε άλλες Τράπεζες, 

ελέγχεται από τον ατοµικό φάκελο του πελάτη αν υπάρχουν καταχωρηµένα δικαιολογητικά για 

την εξάλειψη των.Δεν πρέπει να εγκρίνονται χορηγήσεις σε πελάτες µε οφειλές σε οριστική 

καθυστέρηση, καθώς και σε πελάτες µε απαγόρευση δηµοσίευσης των στοιχείων τους στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα Τειρεσίας. Επιπλέον από τον ατοµικό φάκελο του πελάτη γίνεται 

έλεγχος στο εκκαθαριστικό της Εφορίας όσον αφορά το οικογενειακό εισόδηµα, την ύπαρξη 

στεγαστικού δανείου σε τρίτη Τράπεζα, την ηλικία, την επαγγελµατική κατάσταση, στις 

βεβαιώσεις οφειλών σε τρίτες τράπεζες (για τις καθυστερήσεις σε τρίτους), καθώς και στο 

ιστορικό πελάτη στο Πιστωτικό Ίδρυµα(Gleim , 2006).  

 

β) Πιστωτική διαβάθµιση Επιχειρήσεων 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να εξετάζει το φάκελο του πελάτη, ο οποίος πρέπει να 

περιλαµβάνει Ισολογισµούς, Καταστάσεις Αποτελεσµάτων χρήσεως, Καταστάσεις Ταµιακών 

ροών, φορολογικές δηλώσεις Γίνεται έλεγχος του φακέλου όσον αφορά το Ιστορικό της εταιρείας, 

τις τυχόν υφιστάµενες οφειλές την ανταγωνιστική θέση και τη σταθερότητα της εταιρείας, τη 

Διοίκηση της εταιρείας.Δεν πρέπει να εγκρίνονται χορηγήσεις σε πελάτες µε αρνητική καθαρή 

θέση, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις αποφάσεις της Τράπεζας. 

 

γ) Την ορθή σύναψη Δανειακών Συµβάσεων 

 

Μεταξύ του Πιστωτικού ιδρύµατος και του πελάτη πρέπει να υπογράφονται συµβάσεις 

δανειοδότησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει ότι οι συµβάσεις και οι πρόσθετες 

πράξεις έχουν συνταχθεί νοµότυπα και έχουν υπογραφεί τόσο από την Τράπεζα, όσο και από τους 

αντισυµβαλλόµενους  

Οι τυχόν παραποµπές ή συµπληρώσεις επί των συµβάσεων πρέπει και αυτές να 

υπογράφονται από όλους τους συµβαλλόµενους. Τα ποσά που αναγράφονται σε αυτές πρέπει να 

υπερκαλύπτουν τα εκάστοτε χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασµών χορηγήσεων του πελάτη  

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει ότι οι υπογράφοντες ως εκπρόσωποι ή ως 

πληρεξούσιοι των οφειλετών ή των εγγυητών τους, νοµιµοποιούνται βάσει των γνωµατεύσεων 

που υπάρχουν και ότι αναγράφεται, πάνω στις συµβάσεις, η ιδιότητα µε την οποία υπογράφουν. 

Προκειµένου για εγγυήσεις νοµικών προσώπων, ελέγχεται αν η παροχή των εγγυήσεων 

επιτρέπεται ρητά από το καταστατικό της εταιρείας και ότι έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό η 

οµόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της. 

Ο ελεγκτής εξετάζει τη συνεχή αρίθµηση των συµβάσεων η οποία πρέπει να είναι 

µοναδική για κάθε ηµερολογιακό έτος. Σε περιπτώσεις Πρόσθετων Πράξεων, πρέπει και αυτές να 

έχουν τον ίδιο αριθµό µε αυτόν της σύµβασης(Gleim , 2006). 

Εξετάζει αν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, από τους αρµόδιους υπαλλήλους του τρόπου 

συµπλήρωσης, του περιεχοµένου της σύµβασης και των πρόσθετων πράξεων, των τυχόν 
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συµπληρώσεων ή διορθώσεων επ αυτών, καθώς και αν έχει γίνει ορθή καταχώρηση των 

στοιχείων της σύµβασης στο µηχανογραφικό σύστηµα. 

Επιπλέον ο ελεγκτής εξετάζει µε την οριστικοποίηση της σύµβασης στο µηχανογραφικό 

σύστηµα, αν έχουν δηµιουργηθεί οι κατάλληλες εγγραφές στους λογαριασµούς τάξεως, όπως 

προβλέπεται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, καθώς και αν οι αρµόδιοι υπάλληλοι 

εισέπραξαν τα προβλεπόµενα, για τη χορήγηση του δανείου, έξοδα(Gleim , 2006). 

Τέλος ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει αν ο αρµόδιος υπάλληλος έχει ταξινοµήσει και 

αρχειοθετήσει, ανά ονοµατεπώνυµο πελάτη, τις υπογεγραµµένες συµβάσεις µε τα προσαρτήµατα 

αυτών, σε πυρασφαλές αρχείο. 

 

δ) Την διασφαλιστική κάλυψη των δανείων 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να εξετάζει αν ελήφθησαν οι απαραίτητες 

εξασφαλίσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές εγκρίσεις και γενικότερα από τους κανόνες 

πιστοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι συνηθέστεροι τύποι εξασφαλίσεων είναι οι 

προσηµειώσεις – υποθήκες , οι εγγυήσεις, τα ενέχυρα. Στην περίπτωση των προσηµειώσεων – 

Υποθηκών, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει αν αυτές γράφηκαν νόµιµα και έγκυρα, σε ποια 

ακίνητα, ποια η σειρά αυτών και ποιες είναι οι ασφαλιζόµενες απαιτήσεις του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος(Gleim , 2006). 

Διενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη των απαραίτητων γνωµατεύσεων και εγγράφων 

(Βεβαίωση εγγραφής υποθήκης / ενεχύρου, περίληψη υποθήκης, Πιστοποιητικά Βαρών κ.τ.λ.), 

από την Νοµική Υπηρεσία του Πιστωτικού Ιδρύµατος καθώς και από αρµόδιες υπηρεσίες (π.χ 

Υποθηκοφυλακείο), οι οποίες εξασφαλίζουν πλήρως τα συµφέροντα της Τράπεζας και 

αποδεικνύουν τη διασφάλιση της απαίτησης της. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει την ταύτιση των τίτλων ιδιοκτησίας και των 

ενυπόθηκων ακινήτων, τις εκτιµήσεις οι οποίες έχουν προσκοµισθεί από τον εµπειρογνώµονα, 

καθώς και τη σχέση αποµειωµένης αξίας των ενυπόθηκων και του εγκριθέντος ποσού δανείου, η 

οποία πρέπει να είναι η προβλεπόµενη από τις οδηγίες του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

Στην περίπτωση των εγγυήσεων εξετάζεται η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας στο όνοµα των 

εγγυητών και εφόσον αυτοί αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, η εξέλιξη των 

εργασιών τους και γενικά η οικονοµική τους θέση. 

Οι χορηγήσεις οι οποίες καλύπτονται µε ενέχυρα, δηλαδή µε επιταγές, συναλλαγµατικές ή 

λοιπές απαιτήσεις, προϋποθέτουν ότι αυτές είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανόνες, είναι 

ευρείας διασποράς, είναι προϊόντα πραγµατικής εµπορικής συναλλαγής, µε ελεγµένους εκδότες 

µέσω του συστήµατος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και µε διάρκεια όχι µεγαλύτερης της διάρκειας των 

συσχετιζόµενων υποσχετικών. 

Επιπλέον οι χορηγήσεις µε κάλυµµα ενέχυρα, πρέπει να συνδέονται µε τις ταµιακές ροές 

που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και να µη δηµιουργούν 

υπεραποθεµατοποιήσεις, προκειµένου να εξυπηρετείται η πιστοδότηση(Gleim , 2006). 

 

ε) Την Εκταµίευση χορήγησης 

 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, κατά το στάδιο ελέγχου της εκταµίευσης του δανείου, 

ελέγχει αν υπάρχει ανοιγµένος δανειακός λογαριασµός µε τα στοιχεία του πελάτη. 

Επίσης ελέγχει τα παραστατικά εκταµίευσης, αν δηλαδή έχει χρησιµοποιηθεί το σωστό 

προϊόν του δανείου, χρεώνοντας τον κατάλληλο δανειακό λογαριασµό και παράλληλα ελέγχει τις 

υπογραφές, επί του παραστατικού, του δικαιούχου της εκταµίευσης λαµβάνοντας υπόψη τις 

εξουσιοδοτήσεις, αν υπάρχουν, καθώς και αυτές των αρµοδίων υπαλλήλων του τµήµατος 

Πιστοδοτήσεων, καθώς και αυτή του Διευθυντή ως εκπρόσωπος του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

Τέλος ελέγχει τον τρόπο εξυπηρέτησης της εκταµίευσης, καθώς και στον κανονικό 

υπολογισµό και είσπραξη των τόκων (ορθή valeur), προµηθειών, τελών και λοιπών δικαιωµάτων 

της Τράπεζας, εισφορών για τρίτους και κρατήσεων γενικά, είτε αυτοί υπολογίζονται χειρόγραφα, 

είτε µε τη βοήθεια του Η/Υ(Gleim , 2006). 
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Ο εσωτερικός ελεγκτής για την επίτευξη του έργου του εξετάζει αν οι χορηγήσεις 

εξυπηρετούνται κανονικά, αν οι προσωρινά καθυστερούµενες δόσεις µεταφέρθηκαν σε 

ιδιαιτέρους λογαριασµούς και αν υπολογίστηκαν πάνω σε αυτές τόκοι υπερηµερίας. Επιπλέον 

εξετάζει αν η απαίτηση είναι ασφαλής, αµφίβολης ή ανεπίδεκτης είσπραξης και για ποιο λόγο. 

Σηµειώνεται ότι, προκειµένου για ασφαλείς χορηγήσεις εξετάζεται η ρευστότητα και η 

ελαστικότητα της χορήγησης σε συνάρτηση µε τη µορφή της χρηµατοδότησης, ενώ για 

ανεπίδεκτες χορηγήσεις εξετάζεται η ανώµαλη ρευστοποίηση των απαιτήσεων. Υπό έρευνα είναι 

και τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα στους λογαριασµούς των δανείων, καθώς και η µεταφορά των 

επισφαλών χορηγήσεων σε λογαριασµούς οριστικής καθυστέρησης. 

 

 

4.3.10 Έλεγχος Καταθέσεων 

 
Οι λογαριασµοί των καταθέσεων περιλαµβάνουν τις πάσης φύσεως, σε εθνικό νόµισµα 

και σε συνάλλαγµα, καταθέσεις των πελατών της τράπεζας που υποστηρίζονται µέσω του 

συστήµατος on – line. Η οµάδα των λογαριασµών των καταθέσεων συµπληρώνεται µε το 

λογαριασµό των φόρων επί των τόκων καταθέσεων, των δουλευµένων τόκων (τόκοι - έξοδα), 

καθώς και µε το λογαριασµό των πληρωτέων δουλευµένων εξόδων από τόκους. 

Με εγκυκλίους, το Πιστωτικό Ίδρυµα καθορίζει µε σαφήνεια τις διαδικασίες που διέπουν 

τις καταθέσεις. Ο εσωτερικός έλεγχος του Πιστωτικού Ιδρύµατος πρέπει να στοχεύει στη 

διαπίστωση ότι εφαρµόζονται πιστά οι Εγκύκλιες της Διοίκησης και ειδικότερα ότι οι υπάλληλοι 

των καταστηµάτων συµµορφώνονται προς τις οδηγίες της Διοίκησης και των Νοµισµατικών 

Αρχών, ότι γίνεται ορθή λογιστικοποίηση των συναλλαγών (κατάθεση – ανάληψη – τόκοι), 

καθώς και ότι γίνονται περιοδικές συµφωνίες των γενικών µε τους αναλυτικούς 

λογαριασµούς(Gleim , 2006). 

 

4.3.11.  Ελεγκτικές διαδικασίες για όλες τις κατηγορίες των καταθέσεων 
 

Για τον έλεγχο των καταθέσεων οποιαδήποτε µορφής , ο ελεγκτής πρέπει : 

 

1. Να ελέγχει, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους της τράπεζας, όλες τις 

µηχανογραφικές καταστάσεις που αποστέλλονται από το Κέντρο 

Μηχανογράφησης προς το Δίκτυο, και οι οποίες καταστάσεις αφορούν τις πάσης φύσεως 

καταθέσεις σε εθνικό νόµισµα και συνάλλαγµα. 

Επιγραµµατικά οι καταστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: Μέσα υπόλοιπα όψεως-

ταµιευτηρίου, Λογαριασµοί µε αρνητικό υπόλοιπο, Ειδικές valeur, Εκκρεµών προβλέψεων και 

δεσµεύσεων. 

2. Να διενεργεί, ανά κατηγορία λογαριασµών, συµφωνία υπολοίπων των πάσης 

φύσεως καταθέσεων σε εθνικό νόµισµα και σε συνάλλαγµα που παρακολουθούνται στο σύστηµα 

on – line, µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα όπως αυτά εµφανίζονται στη γενική λογιστική ανά 

κατηγορία νοµίσµατος (πολυνοµισµατικά ισοζύγια). 

3. Να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα καταθέσεων µε βάση τα 

αναλυτικά Ισοζύγια των καταστηµάτων. 

Αν υπάρχουν τέτοια υπόλοιπα πρέπει ο εσωτερικός ελεγκτής να τα διερευνήσει ενδελεχώς 

και να ζητήσει από τους αρµόδιους του καταστήµατος πλήρεις εξηγήσεις για τις αιτίες που το 

προκάλεσαν, καθώς επίσης και να παρακολουθήσει τον τρόπο τακτοποίησής τους. Ο εντοπισµός 

των χρεωστικών υπολοίπων στους λογαριασµούς καταθέσεων γίνεται σύµφωνα µε 

µηχανογραφικές καταστάσεις on - line της Μηχανογράφησης του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

4. Να διαπιστώσει ότι οι ηµερήσιες κινήσεις του on- line, ανά κατηγορία 

λογαριασµών, έχουν µεταφερθεί στους αντίστοιχους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής. 

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτή τη µηχανογραφική επεξεργασία τακτοποιούνται 

αναλόγως. 
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5. Να εντοπίσει τους λογαριασµούς που δεν παρουσίασαν κίνηση για αρκετό 

διάστηµα και να διενεργήσειδειγµατοληπτικό έλεγχο για τα ποσά που αναλήφθηκαν από τους 

λογαριασµούς αυτούς, αντιπαραβάλλοντας την υπογραφή του πελάτη στο οικείο ένταλµα 

πληρωµής µε το δείγµα υπογραφής αυτού που υπάρχει στην καρτέλα της κατάθεσης. 

Επίσης αν υπάρχουν οι απαραίτητες υπογραφές των αρµοδίων υπαλλήλων του 

καταστήµατος πάνω στο ένταλµα πληρωµής. 

Ο Διευθυντής ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του καταστήµατος πρέπει να ελέγχει το 

νόµιµο των αναλήψεων (υπογραφή δικαιούχου, αναγραφή στοιχείων δικαιούχου στο ένταλµα 

πληρωµής, κλείδα συναλλαγής κ.λπ.) από λογαριασµούς καταθέσεων που κινήθηκαν µετά την 

πάροδο σηµαντικού χρονικού διαστήµατος. 

Εφίσταται η προσοχή του εσωτερικού ελεγκτή στο ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

ανάληψης χρηµάτων από πρόσωπα που γνωρίζουν το θάνατο, την εξαφάνιση, κλπ του καταθέτη 

και την άγνοια των κληρονόµων του για την ύπαρξη της κατάθεσης ή ο κίνδυνος µεταφοράς 

ποσών από τους λογαριασµούς των καταθέσεων αυτών, σε λογαριασµό άλλου καταθέτη και στη 

συνέχεια ανάληψης των ποσών αυτών(Tarantino , 2006). 

6. Να συγκρίνει τα υπόλοιπα των πάσης φύσεως καταθέσεων µε τα αντίστοιχα της 

προηγούµενης περιόδου. 

7. Να διερευνά τυχόν ασυνήθιστες ή µη αναµενόµενες αποκλίσεις. 

Ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει από τη Μηχανογράφηση καταστάσεις «µηνιαίες» 

χρεωστικών υπολοίπων λογαριασµών καταθέσεων και να ελέγξει τη µερίδα του καταθέτη που 

µετατράπηκε σε χρεωστική, γιατί παρά τις απαγορευτικές αποφάσεις της Τράπεζας και των 

Νοµισµατικών αρχών, ο λογαριασµός µετατρέπεται σε χρεωστικό, ύστερα από την υπογραφή 

πρόσθετης πράξης µεταξύ Πιστωτικού Ιδρύµατος και καταθέτη. 

8. Κατά τις ηµεροµηνίες που γίνεται εκτοκισµός των καταθέσεων όψεως και 

ταµιευτηρίου, να επαληθεύει τη λογιστικοποίηση των δουλευµένων τόκων των παραπάνω 

µορφών καταθέσεων που προκύπτουν από τον αντίστοιχο εκτοκισµό, ο οποίος διενεργείται µέσω 

του Κέντρου Μηχανογράφησης 

9. Να διενεργεί συµφωνία των χρεωστικών τόκων, καθώς και στο λογαριασµό που 

παρακολουθείται ο φόρος επί των τόκων καταθέσεων. 

10. Να επιβεβαιώνει ότι έχουν ανακατατεθεί ή έχουν εκχωρηθεί στην Τράπεζα της 

Ελλάδος τα ποσά των καταθέσεων σε συνάλλαγµα, για τα οποία υπάρχει τέτοια υποχρέωση. 

Προβαίνει σε κατάλληλες λογιστικές συµφωνίες, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές ή 

εκκρεµότητες. 

11. Να επαληθεύει κάθε εισφορά  ή υποχρεωτική κατάθεση επί καταθέσεων (λ.χ. 

υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος) που απορρέουν από τα ύψη των πάσης 

φύσεως καταθέσεων. 

12. Να διαπιστώσει αν υπάρχει διαχωρισµός αρµοδιοτήτων κατά τη διαδικασία 

ανοίγµατος µερίδας πελάτη. 

Πρέπει να υπάρχει αποτελεσµατική ελεγκτική εργασία που να διασφαλίζει την πλήρη όσο 

και ακριβή συµπλήρωση, καθώς και την επιβεβαίωση των στοιχείων κατά το άνοιγµα της µερίδας 

του πελάτη, ώστε η Τράπεζα να µην εκτίθεται σε σηµαντικούς κινδύνους αναφορικά µε την 

ασφάλεια των συναλλαγών, την πληρότητα και την ορθότητα στοιχείων των δικαιούχων και 

λογαριασµών, την απρόσκοπτη διενέργεια των συναλλαγών και τον αποτελεσµατικό έλεγχο. 

13. Να διαπιστώσει αν στο κατάστηµα τηρούνται τα καρτελάκια που φέρουν τα 

δείγµατα των υπογραφών των καταθετών 

14. Να επαληθεύσει ότι ακολουθείται η ορθή διαδικασία κλεισίµατος λογαριασµού 

καταθέσεων, δηλαδή δεν εκτελείται µόνο από ένα υπάλληλο (ταµία), καθώς και ότι διενεργείται ο 

απαραίτητος έλεγχος για τυχόν ύπαρξη λόγων που δεν επιτρέπουν το κλείσιµο . 

15. Ειδικότερα για την πρόωρη ανάληψη καταθέσεων προθεσµίας να εξετάζει αν 

υπολογίζεται το προεξόφληµα (ρήτρα), µε βάση το ισχύον κάθε φορά ετήσιο επιτόκιο ποινής επί 

του αναλαµβανόµενου ποσού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκυκλίου της τράπεζας. 

16. Να εξετάσει ότι οι συναλλαγές µε χρήση του κωδικού εξουσιοδότησης 

λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. 
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Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται ότι ο κωδικός του master teller είναι γνωστός και σε 

άλλους υπαλλήλους), εκτός των ειδικά εξουσιοδοτηµένων για τη χρήση του κωδικού. Η µη συχνή 

µεταβολή του κωδικού, όσο και η κοινοποίησή του στους ταµίες εξουδετερώνει τον ελεγκτικό 

µηχανισµό (προληπτικό έλεγχο), καθιστώντας τον ουσιαστικά αναποτελεσµατικό. Η Τράπεζα 

εκτίθεται σε κινδύνους, όπως η απόδοση µετρητών από τον ταµία πέραν του ορίου που έχει 

καθοριστεί, η εσκεµµένη αλλαγή γραµµής βιβλιαρίου, η διενέργεια συναλλαγών χωρίς τη 

βούληση του πελάτη, η µη σύννοµη διενέργεια συναλλαγών(Gleim , 2006). 

17. Να πραγµατοποιήσει συµφωνία των συµβάσεων Repos, του συνόλου των 

καταλογισθέντων τόκων, του φόρου επί των τόκων, να παρακολουθήσει τη λογικότητα των 

επιτοκίων των αντίστοιχων συµβάσεων, καθώς και αν όλες οι συµβάσεις έγιναν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις τις τράπεζας. Επίσης να ελέγξει τους δεσµευµένους τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου 

σχετικά µε την λογικότητα . 

 

4.3.12 Έλεγχος των Διαµεσολαβητικών Εργασιών 
 

Ο τρίτος µεγάλος τοµέας των τραπεζικών εργασιών είναι οι καλούµενες 

διαµεσολαβητικές εργασίες, επειδή για την εκτέλεσή τους οι Τράπεζες εισπράττουν προµήθεια, η 

οποία για κάθε περίπτωση προσδιορίζεται µε Εγκύκλιο του Πιστωτικού Ιδρύµατος(Gleim , 2006). 

 

Οι κυριότερες µεσολαβητικές Τραπεζικές εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

- Εργασίες κίνησης κεφαλαίων (επιταγές και εντολές) 

- Εγγυητικές επιστολές 

 

4.3.13.  Έλεγχος των εργασιών κίνησης κεφαλαίων 
 

Οι εργασίες Κίνησης Κεφαλαίων επιδρούν σηµαντικά στον περιορισµό του 

κυκλοφορούντος χαρτονοµίσµατος, γι΄ αυτό τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη σηµασία από τις 

Διοικήσεις των Τραπεζών και εν γένει της Πολιτείας για την ανάπτυξη των εργασιών αυτών. 

Για τον έλεγχο των επιταγών και των εντολών πληρωµής, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει 

να εξετάσει αν ακολουθούνται, από τα Καταστήµατα της Τράπεζας, οι σχετικές Εγκύκλιοι, που 

περιγράφουν τις ακριβείς διαδικασίες των εργασιών κίνησης κεφαλαίων. 

Ειδικότερα, ο ελεγκτής εξετάζει κατά πόσο οι ταµίες των καταστηµάτων, οι οποίοι 

παραλαµβάνουν επιταγές, διενεργούν σχολαστικό έλεγχο ως προς γνησιότητα, την νοµιµότητα 

της επιταγής (του τύπου και της εγκυρότητας αυτής), την ύπαρξη καλύµµατος (διαθεσιµότητα), 

τη σωστή έκδοση, καθώς και σωστή οπισθογράφηση. Ο έλεγχος που γίνεται στις επιταγές είναι 

κατά πόσο αυτές έχουν όλα τα βασικά στοιχεία(Gleim , 2006).  

Όσον αφορά τον έλεγχο της οπισθογράφησης η τράπεζα εξετάζει και εξακριβώνει την 

κανονικότητα της συνέχειας των οπισθογραφήσεων και όχι τη γνησιότητα αυτών. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής επιλέγει ορισµένες επιταγές, συνήθως µεγάλου ύψους, και εξετάζει αν εισπράχθηκαν 

σωστά οι ανάλογες προµήθειες και έξοδα, όπως αυτές καθορίζονται από την Τράπεζα, κατά την 

έκδοση ή πληρωµή της επιταγής, αν πληρώθηκαν στα νόµιµα πρόσωπα, καθώς και αν οι 

ακάλυπτες επιταγές σφραγίστηκαν κανονικά, µέσα στις προθεσµίες(Gleim  , 2006). 

Επιπλέον ο ελεγκτής οφείλει να ερευνήσει την παλαιότητα των ανεξόφλητων επιταγών, 

και να ζητήσει εξηγήσεις για εκείνες τις επιταγές που παραµένουν από αρκετό χρόνο 

ανεξόφλητες προκύπτοντας νοµικά προβλήµατα. Παράλληλα ο εσωτερικός Ελεγκτής εξετάζει το 

.ραφείο Συµψηφισµού (και το Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συµψηφισµού Επιταγών. 

 

Όσον αφορά το γραφείο Συµψηφισµού ο ελεγκτής πρέπει να προβεί στις ακόλουθες 

διαδικασίες : 

 

Εξερχόµενος Παραδοσιακός Συµψηφισµός 

1. Να ερευνήσει ότι γίνεται σωστά η δέσµευση της κατάθεσης των επιταγών στους 

αντίστοιχους καταθετικούς λογαριασµούς. 
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2. Να ερευνήσει ότι συντάσσονται σωστά τα πινακίδια επιταγών ανά ποσό, ανά 

τεµάχιο και ανά Τράπεζα, τα οποία πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα συνηµµένα σώµατα 

των επιταγών. Τα σχετικά πινακίδια πρέπει να φέρουν απαραίτητα τις υπογραφές των αρµοδίων 

υπαλλήλων και του Διευθυντή της Τράπεζας. 

3. Να επιβεβαιώσει ότι, στέλνονται καθηµερινά, χωρίς καθυστερήσεις, όλες οι 

επιταγές των άλλων Τραπεζών που αγοράστηκαν, στο .ραφείο Συµψηφισµού της Τράπεζας 

Ελλάδος. Ότι τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες όσον αφορά την αποστολή του φακέλου µε 

τα σώµατα των επιταγών ο οποίος συνοδεύεται από το αντίστοιχο πινάκιο. 

4. Να ελέγξει τα εκδοθέντα παραστατικά και να ελέγξει την ορθότητα των 

λογιστικών εγγραφών. 

 

Εισερχόµενος Παραδοσιακός Συµψηφισµός 

1. Να επιβεβαιώσει, µέσω δειγµατοληπτικού ελέγχου, τη καλή παραλαβή, από τη 

Τράπεζα της Ελλάδος, των επιταγών της Τράπεζας (έλεγχος, συµφωνία επιταγών και ποσών ανά 

τράπεζα µε το συγκεντρωτικό πινάκιο της Τράπεζας). 

2. Να ελέγξει τα παραστατικά των ταµιολογιστών όσο αφορά τη valeur της 

επιταγής, των υπογραφών, των ηµεροµηνιών έκδοσης, την ύπαρξη των στοιχείων που 

αλλοιώνουν ή συντελούν στην ακύρωση µίας επιταγής. 

3. Να εξετάσει τη σφράγιση των επιταγών καθώς και των αντίστοιχων υπογραφών 

(Master teller) 

 

 

  Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συµψηφισµού Επιταγών (ΔΗΣΣΕ) 

 

 

Το Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συµψηφισµού Επιταγών έχει ως σκοπό την 

τυποποίηση και την αυτοµατοποίηση της διακίνησης και εκκαθάρισης των επιταγών, τις οποίες 

αγοράζουν οι Τράπεζες και οι οποίες σύρονται σε βάρος λογαριασµού καταθέσεων άλλων 

Τραπεζών(Gleim , 2006). 

 

Για τον έλεγχο του ΔΗΣΣΕ, ο ελεγκτής πρέπει : 

1. Να εξετάζει αν τα σώµατα των επιταγών, που στάλθηκαν µέσω ΔΗΣΣΕ, 

τηρούνται σε καλά φυλασσόµενο αρχείο. 

2. Να επιβεβαιώσει την καλή παραλαβή και αποστολή των επιταγών, καθώς και ότι 

γίνεται η διαδικασία πραγµατοποιείται καθηµερινά. 

3. Να διαπιστώσει ότι στην περίπτωση που η πληρωµή των επιταγών αποκρούεται 

µέσω του συστήµατος ΔΗΣΣΕ, διενεργούνται από τα καταστήµατα, αυθηµερόν, οι 

επιβαλλόµενες εγγραφές και λοιπές ενέργειες ,χωρίς να εκτίθεται η Τράπεζα. 

4. Να εξετάζει, αν ο λογαριασµός «Μη αποδεκτές επιταγές ΔΗΣΣΕ» εµφανίζει 

χρεωστικό υπόλοιπο, µεγαλύτερο των αποκρουσθήσων επιταγών, το οποίο παραµένει 

ατακτοποίητο για αρκετό διάστηµα, ζητώντας εξηγήσεις για τα χρονίζοντα χρεωστικά υπόλοιπα. 

 

Έλεγχος των Εγγυητικών Επιστολών 

 

Εγγυητική Επιστολή είναι ένα έγγραφο, µε το οποίο η Τράπεζα εγγυάται προς τρίτο 

πρόσωπο (δανειστή), τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και του οποίου υπόσχεται ότι θα καταβάλει η 

ίδια το οφειλόµενο ποσό, αν το ποσό αυτό δεν εξοφληθεί από τον οφειλέτη. 

Με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, το Πιστωτικό Ίδρυµα δεν χορηγεί δάνειο, γιατί 

κατά την έκδοσή της δεν χορηγείται χρηµατικό ποσό, αλλά εµπορεύεται την πίστη της. Ο πελάτης 

που ζητά την έκδοση Ε/Ε, υποβάλλει στην τράπεζα σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφονται 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως το πρόσωπο – φυσικό ή νοµικό – υπέρ του οποίου εκδίδεται, ο 

σκοπός, το ποσό της απαιτούµενης εγγύησης, η χρονική διάρκεια της εγγύησης, το περιεχόµενό 

της, ακόµα και η προµήθεια που δικαιούται η Τράπεζα να λάβει(Gleim , 2006). 



 
 

91 

Αντικείµενο ελέγχου όσον αφορά της Εγγυητικές επιστολές, είναι η σωστή διαχείριση των 

εντύπων των Εγγυητικών Επιστολών, γιατί αποτελούν «έντυπα αξίας», αλλά κυρίως η 

επιβεβαίωση ότι δεν έχουν εκδοθεί Εγγυητικές Επιστολές που να µην καταχωρήθηκαν στα βιβλία 

του Πιστωτικού Ιδρύµατος. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σχετικά µε την έκδοση, ακύρωση, κατάπτωση των Ε/Ε και 

τα έσοδα από Ε/Ε, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει, πρώτα να ελέγξει την αύξουσα αρίθµηση των 

Ε/Ε που εκδόθηκαν µέσα στην περίοδο που εξετάζει, µε βάση τα αντίγραφα των Ε/Ε, που 

βρίσκονται σε φακέλους ταξινοµηµένα κατά αύξοντα αριθµό. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις 

ελεγκτικές διαδικασίες, πρέπει να επιλέξει τις σηµαντικότερες Εγγυητικές Επιστολές που 

εκδόθηκαν από το κατάστηµα, στη χρήση που ελέγχει και να συντάξει κατάσταση στην οποία θα 

περιλαµβάνονται ο αύξοντας αριθµός της Εγγυητικής Επιστολής, η ηµεροµηνία έκδοσής της, το 

ονοµατεπώνυµο του εντολέα, ο σκοπός της Ε/Ε, η κατηγορία της Ε/Ε, το ποσό της Ε/Ε(Gleim , 

2006). 

Αφού συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, οφείλει να διαπιστώσει την ύπαρξη σχετικής 

σύµβασης, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις Εγκύκλιες διαταγές της 

Τράπεζας και είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις των Νοµισµατικών αρχών. Η σύµβαση αυτή 

πρέπει να έχει υπογραφεί σωστά τόσο από τον πελάτη, όσο και από τα αρµόδια όργανα του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος. Σε περίπτωση έκδοσης Ε/Ε, ύστερα από εντολή περισσοτέρων του ενός 

προσώπων, πρέπει να διαπιστώσει ότι τίθεται στο κείµενο της σύµβασης, ο όρος της αλληλέγγυας 

και αδιαίρετης ευθύνης, ενώ σε περίπτωση Ε/Ε τακτής λήξης ότι, αναγράφεται η ρήτρα που 

απαλλάσσει το Πιστωτικό Ίδρυµα, από κάθε ευθύνη, µετά την πάροδο της προθεσµίας. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής να είναι σύµφωνο µε 

τα όρια ευχέρειας του ελεγχόµενου καταστήµατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ποσό 

της Ε/Ε υπερβαίνει το όριο αυτό, ελέγχει αν υπάρχει η σχετική έγκριση από την αρµόδια 

Κεντρική Υπηρεσία της Τράπεζας. Στα καθήκοντα του ελεγκτή είναι να διαπιστώσει κατά πόσο 

τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας, πριν την έκδοση της Ε/Ε, έχουν εξετάσει τη φερεγγυότητα του 

εντολέα, έχουν λάβει όλες τις δυνατές εξασφαλίσεις – καλύµµατα και κατά πόσο τα καλύµµατα 

αυτά προέρχονται από µετρητά ή από χορηγήσεις της τράπεζας(Gleim  , 2006). 

Αντικείµενο ελέγχου είναι και η διαπίστωση ότι οι προµήθειες εισπράττονται έγκαιρα, 

σύµφωνα µε αυτά που προσδιορίζονται από τις εγκυκλίους της Τράπεζας, και ότι σε περίπτωση 

ανεξόφλητων ποσών προµηθειών λογίζονται οι ανάλογοι τόκοι υπέρ της Τράπεζας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, ο εσωτερικός ελεγκτής 

υποχρεούται να διερευνήσει τη νοµιµότητα της απαίτησης του δικαιούχου, καθώς και σε 

περίπτωση που καταβάλλει το ποσό αυτό στο δικαιούχο, αν αυτό αντλείται από τα καλύµµατα. 

Τέλος ο ελεγκτής ελέγχει, δειγµατοληπτικά, βάσει των Ισοζυγίων και των αναλυτικών 

καθολικών, την ορθή καταχώρηση και απεικόνιση των Ε/Ε στα βιβλία του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος, στους ανάλογους λογαριασµούς τάξεως(Gleim , 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

5.1.  Εισαγωγή 
Η σύνταξη της έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί το τελικό προϊόν του και 

γίνεται όταν ο ελεγκτής έχει ολοκληρώσει την εργασία του και όλα τα φύλλα εργασίας, πάνω στα 

οποία θα στηριχτεί η γνώµη του και θα συνταχθεί η έκθεση του. Η σύνταξη της έκθεσης αποτελεί 

µια πολύ σοβαρή εργασία και έχει ως σκοπό την ορθή παρουσίαση των ευρηµάτων προς τη 

διοίκηση, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο για συζήτηση και για λήψη επιχειρηµατικών 

αποφάσεων και στρατηγικών. 

Οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούν την τήρηση βασικών κανόνων και αρχών 

καθώς και αποτελούν λεπτοµερείς και επιµεληµένες µελέτες. Είναι προσεγµένα, τεκµηριωµένα, 

αντικειµενικά, αµερόληπτα, ουσιαστικά έγγραφα, που επισηµάνουν αδυναµίες στους 

µηχανισµούς, στις λειτουργίες και στις διαδικασίες, ατασθαλίες, παρουσιάζοντας την πραγµατική 

εικόνα προς τη Διοίκηση. 

Οι εκθέσεις διακρίνονται σε διάφορες διαβαθµίσεις. Η διαβάθµιση είναι συνάρτηση του 

ελεγχόµενου αντικειµένου και της σοβαρότητας των ευρηµάτων, καθώς και κατά πόσο τα 

ευρήµατα αυτά πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστά. Η διαβάθµιση έχει σχέση µε το ποιοι θα είναι οι 

αποδέκτες του πορίσµατος π.χ. µία «απόρρητη ή εµπιστευτική» έκθεση, ο αποδέκτης είναι η 

Επιτροπή Ελέγχου του πιστωτικού Ιδρύµατος και η Διοίκηση(Καζατζής , 2006). 

 

5.2.  Βασικές αρχές και στοιχεία σύνταξης της έκθεσης 
 

Η σύνταξη µιας έκθεσης απαιτεί τη τήρηση βασικών αρχών και κανόνων. Ο 

Εσωτερικός Ελεγκτής, κινούµενος σε ελεγκτικό πνεύµα και τόνο, οφείλει να παρουσιάζει τα 

γεγονότα µε σαφήνεια, µε αντικειµενικότητα, µε τεκµηρίωση και µε ακρίβεια, αποφεύγοντας τις 

περιττές εκφράσεις, τις επαναλήψεις, τις λέξεις που προκαλούν, καθώς επίσης και τη χρήση 

ονοµάτων και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καταλογισµό ευθυνών. 

Έργο του Ελεγκτή είναι να επισηµάνει τις αδυναµίες του συστήµατος λειτουργίας, να 

επισηµαίνει το µέγεθος του προβλήµατος, τις αιτίες, τις οικονοµικές επιπτώσεις που υπέστη ο 

φορέας και µέσα από το κείµενο να οριοθετεί την ευθύνη του ελεγχόµενου τµήµατος / 

καταστήµατος, ενώ έργο της Διοίκησης είναι να επιρρίπτει ευθύνη σε πρόσωπα(Καζατζής , 

2006). 

Στην έκθεση ελέγχου πρέπει να διακρίνονται τα γεγονότα, κατά την ανάπτυξη του 

θέµατος, σε σηµαντικά και ασήµαντα. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να ιεραρχήσει τα 

ευρήµατα του έργου του και να τα ταξινοµήσει κατά σειρά σπουδαιότητας, αρχίζοντας από τα 

σηµαντικά προς τα ασήµαντα, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγει τις προσωπικές εκτιµήσεις, 

δηλαδή τα συµπεράσµατα και τους χαρακτηρισµούς που δεν βασίζονται σε τεκµήρια. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, κατά τη σύνταξη των εκθέσεων – πορισµάτων, πρέπει να δίνει 

µεγάλη προσοχή στο τρόπο γραφής και ειδικότερα να χρησιµοποιεί προσεγµένο λεξιλόγιο, 

αντιπροσωπευτικό της διοίκησης και του επαγγελµατικού κύρους του. Οφείλει να χρησιµοποιεί 

προτάσεις που να είναι σύντοµες, απλές, οι οποίες να διέπονται από επιστηµονικό περιεχόµενο 

και νόηµα, από ρήµατα σε ενεργητική φωνή, από φειδωλή χρήση επιθέτων και επιρρηµάτων, να 

κινούνται στο πλέγµα των λειτουργιών του Πιστωτικού Ιδρύµατος, και να είναι ρεαλιστικές που 

να τραβούν τον αναγνώστη (µέλη της Επιτροπής Ελέγχου – Διοίκησης), ώστε να τυγχάνει 

ανάλογης υποδοχής και εκτίµησης(Καζατζής, 2006). 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αποφεύγει τις αόριστες εκφράσεις που αφήνουν 

υπονοούµενα και ερωτηµατικά και τη µεγαλοποίηση ή υποβάθµιση των γεγονότων που 

κλονίζουν τη διαµόρφωση γνώµης και επιδρούν αρνητικά στην αποδοχή της έκθεσης. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στο χρόνο επίδοσης της έκθεσης, ώστε αυτή να µη χάσει το 

χαρακτήρα της επικαιρότητας, διότι η Διοίκηση χρειάζεται έγκαιρη ενηµέρωση(Καζατζής , 

2006). 
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 5.3.  Δοµή της έκθεσης 

 

Το περιεχόµενο µιας έκθεσης διακρίνεται σε τρία µέρη 

1. Συνοπτική Έκθεση 

2. Αναλυτική Έκθεση 

3. Φύλλα Εργασίας 

 

 

 

1. Συνοπτική Έκθεση 

 

Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι, µε επαγγελµατικό και τεκµηριωµένο τρόπο, να 

παρουσιαστούν προς τη διοίκηση οι αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Αν οι 

αδυναµίες είναι αρκετές αλλά ασήµαντες, οι ελεγκτές οφείλουν να διαχωρίζουν τα θέµατα σε 

σηµαντικά και σε ασήµαντα και να περιλαµβάνουν στην συνοπτική έκθεση τα σηµαντικά 

κάνοντας απλώς µια αναφορά για τα υπόλοιπα(Καζατζής , 2006). 

Μια σύντοµη έκθεση πρέπει να έχει συνταχθεί µε σύντοµες λέξεις, προτάσεις και 

παραγράφους, να είναι απλή µε νόηµα, µε ουσιαστικό και θεµελιωµένο περιεχόµενο. 

 

 

 

2. Αναλυτική Έκθεση 

 

Η  αναλυτική έκθεση είναι το επίκεντρο µεταξύ των φύλλων εργασίας του εσωτερικού 

ελεγκτή και της συνοπτικής έκθεσης. Σε αυτή αναπτύσσονται τα ευρήµατα του ελέγχου, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα φύλλα εργασίας του ελεγκτή µε κάθε λεπτοµέρεια, βήµα προς βήµα, 

αφού πρώτα ιεραρχηθούν ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους. Στην αναλυτική έκθεση σε αντίθεση 

µε την συνοπτική αναφέρονται και τα ασήµαντα ευρήµατα(Καζατζής , 2006). 

Μια αναλυτική έκθεση πρέπει να περιγράφει τα γεγονότα µε λεπτοµέρεια, να παρουσιάζει 

τις αδυναµίες τεκµηριωµένα, να γίνεται πλήρης αναφορά στις αποκλίσεις των οικονοµικών 

µεγεθών και διαδικασιών, να γίνεται ανάλυση όλων των γεγονότων και αιτιών που τα προκαλούν, 

να γίνονται ανάλογοι σχολιασµοί και παραποµπές στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας - αποδείξεις 

και γενικά να αποφεύγονται οι συντοµογραφίες. 

Και στα δυο είδη εκθέσεων πρέπει µέσα από το κείµενο της έκθεσης να διακρίνεται η 

σιγουριά και η αυτοπεποίθηση του εσωτερικού ελεγκτή για τα γεγονότα και τους ισχυρισµούς 

που γράφουν. Η συνοπτική όπως και η αναλυτική έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες, δηλαδή: 

Α.  στην ενότητα που αναφέρεται στον σκοπό και στην έκταση του ελέγχου, 

 

Β. στην ενότητα που αναφέρεται στη διαπίστωση του ελέγχου και τις τυχόν επιφυλάξεις  

 

Γ.  την ενότητα στην οποία εκφέρεται η τελική πρόταση. 

 

Δ. Σκοπός του ελέγχου. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται ο σκοπός, η φύση του ελέγχου 

καθώς και η έκταση του όπως τον εκτέλεσε ο ελεγκτής. Το µέρος αυτό της έκθεσης είναι 

σηµαντικό, αφού αποκαλύπτει την ποιότητα, το είδος και την έκταση του ελέγχου. Στην 

παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά για τις τεχνικές και τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος από 

τον εσωτερικό ελεγκτή καθώς επίσης και αν χρειάστηκε να εφαρµοστούν ειδικές ελεγκτικές 

διαδικασίες λόγω της εξέτασης ειδικών θεµάτων. 
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Ε. Διαπιστώσεις – Επιφυλάξεις. Στην ενότητα αυτή ο ελεγκτής αναφέρεται στα 

προβλήµατα και εξηγεί τις αδυναµίες και τις αποκλίσεις από τους κανόνες λειτουργίας ή σε 

αντίθετη περίπτωση επιβεβαιώνει τη σωστή τήρηση των διαδικασιών. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν αδυναµίες ο ελεγκτής καλείται να επισηµάνει τις επιπτώσεις και τα µειονεκτήµατα που 

προκύπτουν µε το να µην εφαρµόζονται οι διαδικασίες και γενικότερα οι αποφάσεις της 

Διοίκησης(Καζατζής , 2006). 

ΣΤ. Πρόταση. Η τρίτη ενότητα της πρότασης του εσωτερικού ελεγκτή αποτελεί και την 

ανακοίνωση της εσωτερικής του σκέψης αναφορικά µε τη γνώµη που σχηµάτισε µε την 

ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου. Η γνώµη του ελεγκτή έχει ως σκοπό να επισηµάνει την 

αναγκαιότητα της εφαρµογής των διαδικασιών για την κάλυψη των αδυναµιών αλλά και για τη 

βελτίωση των συστηµάτων λειτουργίας. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως σύµβουλος της διοίκησης, δεν πρέπει να έχει κανένα 

ενδοιασµό να εκφράσει ανεπιφύλακτα τη γνώµη του, εφόσον αυτή είναι υπεύθυνη και καλά 

τεκµηριωµένη. Όπως είναι γνωστό, η Διοίκηση προσδοκά από τον εσωτερικό ελεγκτή την 

επισήµανση των αδυναµιών και τις τεκµηριωµένες προτάσεις του για τη λήψη σωστών 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. Στις προτάσεις θα πρέπει να γίνεται περιγραφή των 

πλεονεκτηµάτων που θα προκύψουν µε τη υλοποίηση των προτεινόµενων αλλαγών. Αν τα 

πλεονεκτήµατα είναι ποσοτικά , τότε ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να παρουσιάζει και το 

εξοικονοµούµενο όφελος, στοιχείο που αναµένει η Διοίκηση(Καζατζής , 2006). 

Ο  εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αποφεύγει τις επιφυλάξεις για έκφραση γνώµης, 

διότι είναι πιθανό να κατηγορηθεί για έλλειψη διερεύνησης του αντικειµένου, για έλλειψη 

επαγγελµατισµού ή για έλλειψη αυτοπεποίθησης. Θα πρέπει να έχει αποκρυσταλλωµένη γνώµη 

και οι προτάσεις του να είναι σαφείς και εποικοδοµητικές. 

Στην περίπτωση που ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ενδοιασµούς και αβεβαιότητα για την 

αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων, η έκφραση γνώµης είναι απαραίτητη, µε την 

προϋπόθεση ότι αυτή θα συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Η πρόταση µε επιφύλαξη γνώµης, απαιτεί 

από τον ελεγκτή ιδιαίτερη τεχνική και προσοχή στη διατύπωση των εκφράσεων. 

Η άρνηση έκφρασης γνώµης των ελεγκτών, η οποία και δεν συνίσταται, παρατηρείται 

σπάνια όταν ο ελεγκτής εκτιµάει ότι τα στοιχεία που του παρέχονται είναι αδύναµα ή όταν δεν 

του παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από τη Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση γνώµης των 

ελεγκτών σηµαίνει και πλήρη αιτιολογία αυτής. 

Σε κάθε έλεγχο εκτός από τις επιµέρους εκτιµήσεις που γίνονται, θα πρέπει να γίνεται και 

µια γενικότερη εκτίµηση του ελεγχόµενου τµήµατος, το οποίο κατατάσσεται σε µια από τις τρεις 

κατηγορίες: 

α. «πολύ καλό» 

β. «ικανοποιητικό» 

γ. «µη ικανοποιητικό». 

 

α. Στη κατηγορία του «πολύ καλό» ο εσωτερικός ελεγκτής εκτιµάει ότι στο ελεγχόµενο 

τµήµα υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι που λειτουργούν ικανοποιητικά προς το συµφέρον του 

φορέα. 

 

β. Με το χαρακτηρισµό «ικανοποιητικό», ο εσωτερικός ελεγκτής εννοεί ότι κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου επισηµανθήκαν ορισµένες αδυναµίες, οι οποίες απαιτούν άµεση βελτίωση, 

ενώ 

 

γ. µε το χαρακτηρισµό «µη ικανοποιητικό» ο εσωτερικός ελεγκτής εννοεί ότι υπάρχουν 

σηµαντικές αδυναµίες, όπως ατασθαλίες, οικονοµικές απώλειες, µη διασφάλιση εµπιστευτικών 

πληροφοριών, κ.τ.λ και απαιτούνται άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις. 
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Με την ολοκλήρωση της έκθεσης και πριν την αποστολή της στην Επιτροπή Ελέγχου και 

τη Διοίκηση, είναι σκόπιµο, το πόρισµα να κοινοποιηθεί και να συζητηθεί µε τον επικεφαλή της 

ελεγχόµενης µονάδας, εκτός και εάν η έκθεση έχει χαρακτηριστεί απόρρητη. Η ενηµέρωση αυτή 

κρίνεται απαραίτητη, γιατί συµβάλλει στην εξασφάλιση του ελεγκτή, ότι δεν υπήρξαν 

παρανοήσεις και παρερµηνείες γεγονότων, κατά τη διερεύνηση των αντικειµένων προς έλεγχο 

και πως αυτά που γράφτηκαν είναι απολύτως ορθά και τεκµηριωµένα, χωρίς να επιδέχονται 

αµφισβητήσεις µετά την αποστολή του πορίσµατος στη διοίκηση. 

Όσον αφορά τους ελεγχόµενους, τους δίδεται η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους 

επί των διαπιστώσεων και προτάσεων. Αν υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις από τους 

ελεγχόµενους, κατά την συζήτηση του πορίσµατος, θα πρέπει να γραφτούν στο 

πόρισµα(Καζατζής , 2006). 

 

5.4.  Υποβολή άλλων εκθέσεων 
 

Εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων – πορισµάτων, µε την ανάλυση των ευρηµάτων του 

ελέγχου και µε προτάσεις για βελτίωση των αδυναµιών, τόσο στο Δίκτυο όσο και στις Κεντρικές 

Υπηρεσίες του Πιστωτικού Ιδρύµατος και την υποβολή τους στο Διευθυντή του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ώστε να σχηµατίσει άποψη και να µεριµνήσει για την προώθησή τους στη Διοίκηση και 

στην Επιτροπή Ελέγχου, τα Πιστωτικά Ιδρύµατα υποχρεώνονται να υποβάλλουν και κάποια 

περαιτέρω στοιχεία – εκθέσεις σύµφωνα µε την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Σύµφωνα µε ΠΔΤΕ 2577/2006, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν στην Τράπεζα της 

Ελλάδος εκθέσεις σχετικά µε την ετήσια επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και µε τις στρατηγικές βελτιώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος. 

Συγκεκριµένα τουλάχιστον µία φορά το έτος η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει 

στη Διοίκηση και µέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό συµβούλιο του πιστωτικού 

ιδρύµατος, έκθεση µε την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου στο πιστωτικό ίδρυµα και στις εταιρείες του οµίλου. 

    Η έκθεση αυτή, επίσης περιλαµβάνει και θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατικότητα 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, µέσω της 

αξιολόγησης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, καθώς και την επάρκεια των 

διαδικασιών εσωτερικής εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας του Πιστωτικού ιδρύµατος. Η 

έκθεση αυτή στηρίζεται σε σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της µονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

και στις διαπιστώσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών και των εποπτικών οργάνων της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

     Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί αναγκαίο ότι πρέπει ανά τριετία, να ανατίθεται 

σε Εξωτερικούς Ελεγκτές, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, η ολοκληρωµένη 

αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι 

οποίοι θα διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην Τράπεζα 

της Ελλάδος(Καζατζής, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Ο  προβληµατισµός, ωστόσο, που τίθεται πολλές φορές είναι το κατά πόσο σήµερα ο 

εσωτερικός έλεγχος, όχι µόνο στις τράπεζες αλλά και στις περισσότερες των επιχειρήσεων, είναι 

αποδεκτός από τους ελεγχόµενους. 

Άλλωστε, η λέξη "έλεγχος", ως άκουσµα και µόνο, δηµιουργεί εκ των πραγµάτων µια 

φυσιολογική στάση αντίδρασης ή άµυνας από τον ελεγχόµενο. Ως εκ τούτου, ο εσωτερικός 

έλεγχος στην πράξη δηµιουργεί, αν όχι µία επιθετική στάση από τους ελεγχόµενους υπάλληλους 

της κάθε τράπεζας, αναµφισβήτητα µια αµυντική στάση, που πολλές φορές δυσκολεύει το έργο 

των ελεγκτών, αφαιρώντας κατά πολύ τη δυνατότητα από αυτούς να συνδράµουν 

αποτελεσµατικά στο έργο της Διοίκησης του οργανισµού, αλλά και των ίδιων των ελεγχόµενων. 

Ίσως, από την άλλη πλευρά, η µη αποδοχή του εσωτερικού ελέγχου να απορρέει, σε µεγάλο 

βαθµό, από την έλλειψη διαµόρφωσης της κατάλληλης πολιτικής και ελεγκτικής κουλτούρας, 

καθώς και της µη ανάλογης υποστήριξης από την ίδια τη Διοίκηση της τράπεζας. 

Ανάλογο µερίδιο ευθύνης, όµως, στη µη αποδοχή του εσωτερικού ελέγχου, σίγουρα 

καταλογίζεται και στους ίδιους τους εσωτερικούς ελεγκτές, καθώς συχνά δε φροντίζουν για τη 

διαµόρφωση του κατάλληλου ελεγκτικού κλίµατος, όπως και του διακριτικού χειρισµού των 

ελεγκτικών θεµάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Για αυτό, οι εσωτερικοί ελεγκτές της κάθε τράπεζας θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου 

ότι δεν ασκούν εξουσία επί των ελεγχοµένων, δεν υποκαθιστούν τους επιτελείς των ελεγχόµενων 

τµηµάτων, δίνοντας εντολές σε αυτούς, και οπωσδήποτε δεν προσπαθούν να επιβληθούν και να 

κυριαρχήσουν. 

Αντιθέτως, οφείλουν να αποσκοπούν στο να ελέγχουν τις λειτουργίες και το κατά πόσο 

αυτές εφαρµόζονται αποτελεσµατικά, να προτείνουν λύσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναµίες, 

παρέχοντας, κατ' αυτό τον τρόπο στους ελεγχόµενους, πολύτιµες υπηρεσίες, προκειµένου να 

γίνουν περισσότερο παραγωγικοί στο έργο τους. 

Το καλό, λοιπόν, εργασιακό κλίµα µεταξύ ελεγκτών και ελεγχοµένων είναι απαραίτητο 

για την επίτευξη των στόχων, που και για τα δύο µέρη είναι τελικά κοινοί. 

Η αρµονική συνύπαρξη των δύο µερών, και ιδιαίτερα η αποδοχή των ελεγκτών, απαιτεί 

την ορθή κατανόηση από τους ελεγχόµενους της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου. Απαιτείται 

άψογη επαγγελµατική συµπεριφορά από την πλευρά των ελεγκτών, αλλά ταυτόχρονα 

προϋποτίθεται και η εξασφάλιση θετικής στάσης από τους ελεγχόµενους, και ιδιαίτερα τους 

επικεφαλείς αυτών. 

Επίσης, στην πολιτική εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να εντάσσεται και η 

επιµόρφωση για τον έλεγχο, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών. Έτσι, και σε συνδυασµό µε την 

ανάλογη µόρφωση, πολιτική και στήριξη του ελέγχου από τη Διοίκηση της τράπεζας, θα δύναται 

να δηµιουργηθεί και η κατάλληλη ελεγκτική κουλτούρα. 

Όσον αφορά διάφορες συµπεριφορές, οι ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, πρέπει να σκέπτονται για τους ελεγχόµενους ότι είναι και αυτοί συνάδελφοι, µε τα ίδια 

πιθανόν εργασιακά προβλήµατα, και εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, αλλά και ότι έχουν καλύτερη 

γνώση του αντικειµένου και µάλιστα σε βάθος. 

Οι ελεγκτές πρέπει, παράλληλα, να αξιολογούν περισσότερο τα εφαρµοζόµενα συστήµατα 

παρά τους ανθρώπους - πρόσωπα, αποφεύγοντας την κριτική επί των ελεγχόµενων. Η 

καθηµερινή, δε, παρουσία των εσωτερικών ελεγκτών στους χώρους εργασίας της τράπεζας 

συµβάλλει σηµαντικά στη δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και καλής συνεργασίας, αλλά και στην 

εδραίωση του πνεύµατος πρόληψης του ελέγχου. Δεν πρέπει, ταυτόχρονα, να αγνοείται ότι οι 

ελεγχόµενοι θα πρέπει, όσο γίνεται, να έχουν γνώση των πορισµάτων του ελέγχου, στο βαθµό 

βέβαια που τους αφορά(Καζατζής , 2006). 

Από την άλλη πλευρά, ανάλογη συµπεριφορά µε αυτή των ελεγκτών πρέπει να 

επιδεικνύουν και οι ελεγχόµενοι. Θα πρέπει να κατανοούν και να αποδέχονται ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές είναι το εργαλείο που συµβάλλει στην πιο αποτελεσµατική διεκπεραίωση της εργασίας 
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τους. Μάλιστα, ως εργαλείο, τους δίνει την ευκαιρία να ενηµερώνουν απ' ευθείας τη Διοίκηση της 

τράπεζας για τα προβλήµατα που για διάφορους  λόγους χρονίζουν και που, δίχως τη συµβολή 

του ελέγχου, δε γίνονται γνωστά και δε βρίσκουν ίσως ποτέ τη λύση τους. 

Επίσης, θα πρέπει να κατανοούν την ελεγκτική διαδικασία, το ελεγκτικό πνεύµα και τα 

κριτήρια που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές, αλλά και ότι κάθε στοιχείο µετράται για τον εσωτερικό 

έλεγχο στη βάση του κόστους και του οφέλους για τον οργανισµό. Αυτό τίθεται ως προϋπόθεση 

σε κάθε έλεγχο, ώστε να συνάδει µε την πολιτική άσκησης της Διοίκησης και το µέλλον της 

τράπεζας. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, τόσο για τον εσωτερικό ελεγκτή ως οντότητα µέσα στον 

κάθε τραπεζικό οργανισµό αλλά και για τις σχέσεις µεταξύ ελεγκτών και ελεγχοµένων, θεωρούµε 

ότι είναι καθοριστικά για τη διαµόρφωση του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου και του ρόλου που διαδραµατίζει στα πιστωτικά αυτά ιδρύµατα. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση των ευρηµάτων που παρουσιάζονται στα 

πορίσµατα ελέγχου και όχι η απόκρυψη ή η αδιαφορία της ανώτατης διοίκησης. Αν δεν 

λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα, ο έλεγχος χάνει την αξία του. 

Ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα θα πρέπει να δώσει ο εσωτερικός έλεγχος στις πράξεις 

και παραλείψεις που πραγµατοποιούν οι Γενικοί και Οικονοµικοί Διευθυντές των τραπεζών, διότι 

έχει αποδειχθεί, ότι η απάτη προέρχεται κυρίως από τις ανωτέρω κατηγορίες. 

Μέσα από αυτήν την εργασία που δεν αποτελεί προσωπική έρευνα αλλά προήλθε από 

δίαφορες πηγές δημιουργήθηκαν προβληματισμοί οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για 

μελλοντική έρευνα και δίνονται κάποιες προτάσεις σε κάποια βασικά σημεία όπως είναι : 

 

1. Επιτροπές Ελέγχου 

      Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν θα πρέπει να παρεµβαίνουν στο έργο της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, παρά µόνο αν πρόκειται για βελτίωση της ποιότητας των 

ελεγκτικών υπηρεσιών και όχι για χειραγώγηση του έργου της. 

     Θα πρέπει τα µέλη των Επιτροπών Ελέγχου να διαχωρίζουν τη θέση τους και τις 

απόψεις τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, σε θέµατα σχετικά µε 

την αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Δηλαδή θα πρέπει 

να υποστηρίζουν το έργο της(Καζατζής , 2006). 

2. Μηχανογραφικό Σύστηµα 

Ένα ορθά δομημένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µε τις κατάλληλα οργανωµένες και µε 

δικλείδες ασφαλείας, µηχανογραφικές διαδικασίες, λειτουργεί απαγορευτικά σε οποιαδήποτε 

σκέψη για απάτη από τη πλευρά των εργαζοµένων. 

3. Πολιτική αµοιβών 

Για τα στελέχη που ασχολούνται µε εργασίες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τη Διαχείριση 

Κινδύνων, τη Κανονιστική Συµµόρφωση και των Εσωτερικό Έλεγχο σε µια τράπεζα, θα πρέπει 

να υπάρχει ιδιαίτερη και συγκεκριµένη πολιτική αµοιβών, η οποία δεν θα επιτρέπει πράξεις και 

παραλείψεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη τράπεζα. 

4. Έλεγχος και ERM 

Το αποτελεσµατικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τη 

διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες είναι προτιµότερο από τη συµµόρφωση.  
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