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Πεξίιεςε 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί ην ζχγρξνλν εξγαιείν δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ αμηνινγεί ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, επηζεκαίλεη αδπλακίεο ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ παξέρεη ζπκβνπιέο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην 

πεξηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη γηα ηνπο 

απνηακηεπηέο, αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα. 

Οη ηξάπεδεο απνηεινχλ έλα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο θνηλσλίαο κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχλ. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο, είλαη απηή ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ ρξήκαηνο κέζα ζηελ θνηλσλία. Ο  

φγθνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο κε απνηέιεζκα ν 

θίλδπλνο ζθαικάησλ λα είλαη πνιχ πςειφο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αθεξαηφηεηα, θαη ε ππεπζπλφηεηα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ρξήκαηνο. 

Η έιιεηςε νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ε αλππαξμία ελφο πγηνχο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ επψδπλεο θαη θαηαζηξεπηηθέο 

γηα νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο µε ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ κνληέισλ ειέγρνπ απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεµαζίαο παξάγνληα γηα ηνλ 

πεξηνξηζµφ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπµάησλ. Σαπηφρξνλα ε ηξαπεδηθή απάηε πξνεξρφκελε ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν 

θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο πξνθαιεί ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα 

ηνλ νξγαληζµφ φζν θαη ηελ νηθνλνµία ηεο ρψξαο. 

Η κειέηε ηεο εξγαζίαο απηήο, έρεη ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα δεδνκέλα δηεξεχλεζεο ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ ζηάιζεθε ζε 101 ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. 

 

 

ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ:« Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, Σξάπεδεο, 

Καλνληζηηθή πκκφξθσζε, Σξαπεδηθή Απάηε». 
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Abstract 

The internal audit constitutes the modern administration tool of banking institutions 

which evaluates internal procedures, indicate weaknesses in the functioning of the 

banks, provides consultation, thus, contributing significantly to the reduction of 

entrepreneurial and operational hazard. The internal audit of banks is of the at the most 

importance not only for the banks themselves, but also for the depositors and society at 

large in general. 

The banks constitute a determining factor of prosperity and development of society 

through the functions that they have. One of the most basic of their functions is the 

redistribution of wealth in society. The volume and complexity of transactions is 

particularly large with the result that the margin of error to be particularly high. For this 

reason, it is important for complete transparency to exist in their mode of operation, and 

for integrity and responsibility in the management of money to be secured. 

The lack of an organized policy of risk management and the non-existence of a healthy 

system of internal audit could turn out to be painful and destructive for any economic 

organization. The internal audit with the implementation of modern models of control, 

constitutes a determining factor for the restriction of bank fraud and the unobstructed 

functioning of banking institutions.  

Simultaneously, bank fraud origination either within or outside the bank, causes serious 

repercussions both for the organization and the economy of the country. This study aims 

at broadening the internal control system in the domestic banks. The data collection was 

carried out, through questionnaires, which were send to 101 bank employees from the 

four biggest Greek banks. 

 

 

 KEY-WORDS: "Internal Audit, Risk Management, Banks, Compliance, Bank Fraud". 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δηζαγσγή 

1.1 Ζ ζπκβνιή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα θαη 

ην θαηλφκελν ηεο Σξαπεδηθήο απάηεο 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ. πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε κηα 

ηξάπεδα, σο αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.  

 

1.2 Οξγάλσζε θεηκέλνπ 

Η εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ηξαπεδηθφ 

ρψξν θαη ε ζπκβνιή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο. Μέζσ ηεο 

πξσηνγελνχο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ζσξάθηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηξαπεδηθήο απάηεο. 

 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα  ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνλ αλεμάξηεην, αληηθεηκεληθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα πξνζζέηεη 

αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κηα 

πξνζπάζεηα αλάιπζεο ζε βάζνο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαθξίζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ. Δπίζεο εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Σέινο 

γίλεηαη  αλαθνξά ζην κνληέιν ειέγρνπ COSO θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαιήο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηζεκαίλνληαη νη αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ θαζηζηνχλ ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

αλαπνηειεζκαηηθφ. 
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ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ 

θαη επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηεη θάζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ηε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηε Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο. 

Αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο θαη ζηηο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

θαζεκεξηλά νη ηξάπεδεο, ζηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ζηελ 

δηαζθάιηζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ απηψλ δεδνκέλνπ φηη, απηά είλαη 

ηεξάζηηα, θαη "αιιάδνπλ” ρέξηα κε κεγάιε ηαρχηεηα. Μειεηάηαη ν ξφινο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνθίι ηνπ δξάζηε. Παξνπζηάδνληαη νη 

δηαθξίζεηο ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαη ηξφπνο πνπ 

αληηκεηψπηζήο ηεο. 

 

ην πέκπην θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο θαη ην δείγκα πνπ 

ρξεηάζηεθε γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα κέξε θαη ζπλνιηθά είθνζη επηά εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ θάζε κηα αλαιχεηαη 

μερσξηζηά ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ην πεξηερφκελν ηεο. 

 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε  κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ SPSS (Statistical Package For Social Sciences) θαη  ηελ βνήζεηα ηνπ ΔXCEL 

2003. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε εξψηεζε μερσξηζηά έρεη γίλεη κε ηε παξνπζίαζε 

πίλαθα θαη γξαθηθή απεηθφληζε ηεο. 

 

Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο φπσο απηά πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ επηζθφπεζε εξεπλψλ , φζν θαη απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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1.3Αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν κέζα ζε θάζε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, απνηειψληαο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν εθπιήξσζεο θαη 

επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Μέζα ζε έλα ζπλερέο κεηαβαιιφκελν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε λέεο πξνθιήζεηο 

πνπ επηβάιινπλ ηελ κεηαβνιή ηνπ σο πξνο ηε κνξθή, ηε θχζε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ. 

 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη, ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο εμαπιψλεηαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο ελφο νξγαληζκνχ, 

έρεη σο απφηνθν ηεο αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

θαη δε ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα, πνπ βάιιεηαη απφ πνιιαπινχο θηλδχλνπο. Κάζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ, θαιείηαη λα ελζσκαηψζεη ζπγθεθξηκέλα φξγαλα δηνηθεηηθήο 

δηαρείξηζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο, ηε Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο  θαη ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζην θχξην φξγαλν ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ε νπνία κέζα απφ ηελ επηβνιή ξπζκηζηηθψλ 

κέηξσλ επηηπγράλεη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Δπηρεηξείηαη κηα βαζηά ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη, κε έκθαζε ζηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ ηειηθή 

πξνζζήθε αμίαο ζηηο ηξάπεδεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν πξνο φθεινο ηνπ 

ππαιιήινπ, φζν θαη πξνο φθεινο ηνπ πειάηε. Τπφ απηφ ην πξίζκα απνηππψλεηαη ε 

ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε ζσξάθηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο πξνβάιινληαο σο ην βαζηθφ 

κέξνο ηεο ιχζεο ζηα θαίξηα δεηήκαηα ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

2.2 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειέγρνπ θαη ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε, λα ππάξμεη κηα ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη νξηζκψλ απηνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, επηζεκαίλνληαο  ηηο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά, ζην πνιχηηκν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, γίλεηαη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ  αιιειεπίδξαζε θαη ηε «ζεηηθή ζπλεηζθνξά» ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ εηαηξηθή απφδνζε. 

 

2.3 Ηζηνξηθή επηζθφπεζε Διέγρνπ θαη Διεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

Η εμέιημε ηνπ ειέγρνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξφιν πνπ ε αλάγθε 

ηνπ εθδειψζεθε πνιχ λσξίηεξα. Απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ, ν έιεγρνο 

πξσηνεκθαλίζηεθε µε ηελ αληαιιαγή ησλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε 

πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο φκσο, ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο ινγηζηηθέο πξάμεηο ησλ 

αλζξψπσλ ζε φιεο ηηο επνρέο ηεο ηζηνξίαο. 

 

Η αλάγθε ηεο απεηθφληζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνχξγεζε ε 

αληαιιαγή ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο, 

θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ εµθάληζε ηεο πξψηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο θαη ηαπηφρξνλα 

επεζήκαλε θαη ηελ αλάγθε ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πξσηφγνλσλ 

θνηλσληψλ. Γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε εµπνξηθψλ λφµσλ θαη ινγηζηηθψλ 

εθζέζεσλ ζπλαληάµε απφ ην 3000 π.Υ. ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο. ηελ 

αξραία Αίγππην νη Φαξαψ θνξνινγνχζαλ θπξίσο ηηο ζπγθνµηδέο ησλ ζηηεξψλ, θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ζεζπίζηεθε ην αμίσµα ησλ «Δπηζηαηψλ» γηα ηα ζηηεξά. ηελ αξραία 

Αζήλα πεξίπνπ ην 300 π.Υ. είρε δεκηνπξγεζεί ην ζπλέδξην ησλ «Λνγηζηψλ» σο ζεζµφο 

γηα ηελ επηρείξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ γηα ηελ πφιε - θξάηνο. Αθφµα ππήξραλ νη  

«Δχζπλνη», νη νπνίνη µαδί µε ηνπο ινγηζηέο ήιεγραλ ηνπο ινγαξηαζµνχο 

«∆ηαρεηξίζεσο» ησλ αξρφλησλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεµφζηα αμηψµαηα. Δπίζεο 
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ήιεγραλ ηα δεµφζηα δάλεηα πνπ έδηλαλ νη ηξαπεδίηεο πξνο ηηο πφιεηο ρσξίο ηφθν 

(Φιηηνχξεο, 2007). 

 

ηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα ζπλαληάµε ηνπο «Δμεηαζηάο», ηνπο «Απφινγνπο», νη 

νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη µε δηάθνξεο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο. Αξγφηεξα ζηελ 

αξραία Ρψµε, ππήξραλ νη «Ύπαηνη», νη «Κήλζνξεο», νη «Σηµεηέο», νη «Σαµίεο» νη 

νπνίνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηε χγθιεην γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ∆εµνζίνπ Υξήµαηνο (Καδαληδήο, 2006). 

 

ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα, ζηελ Ιηαιία ζεµεηψλεηαη ε αλαγέλλεζε ηεο Λνγηζηηθήο θαη ε 

πφιε ηεο Πίδαο έρεη ηνλ επίζεµν ειεγθηή ηεο. Ο φξνο Διεγθηέο (Auditors) 

πξσηνεκθαλίδεηαη επίζεµα ζηελ Αγγιία ην 1285 θαη ε πξψηε επίζεµε Έλσζε 

Δπαγγειµαηηψλ Διεγθηψλ εµθαλίζηεθε ζηε Βελεηία ην 1581. Πνιχ αξγφηεξα 

εµθαλίδνληαη ηέηνηεο ελψζεηο ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο Η.Π.Α. Σν 

1581 δεµηνπξγήζεθε ζηε Βελεηία ε πξψηε επίζεµε «Έλσζε Δπαγγειµαηηψλ 

Διεγθηψλ» θαη είρε ηνλ ηίηιν “Coliegio dei Raxonati”(Σζαθιάγθαλνο, 1997). 

 

ηε Γαιιία ηνλ 17ν αηψλα εθαξκφζηεθαλ κεζνδηθά ζπζηήµαηα ινγηζηηθψλ ειέγρσλ, 

ελψ είρε ηδξπζεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ε επαιήζεπζε ησλ ινγαξηαζµψλ είρε 

αλαηεζεί ζην δηαθεθξηκέλν µαζεµαηηθφ Bareme. Οη νηθνλνµηθέο θξίζεηο ησλ εηψλ 1825 

θαη 1836, ε αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο ζπληέιεζαλ ζηε 

δηάδνζε ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπο. 

Έηζη ε παηξίδα ηεο ζχγρξνλεο Διεγθηηθήο ζεσξείηαη ε Αγγιία (∆ήµνπ, 2000).  

 

Παξαθνινπζψληαο κάιηζηα ηελ εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βιέπεη θαλείο φηη 

πξηλ ην 1941 (νπφηε θαη εγθαζηδξχζεθε ην Ιλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ) 

επξφθεηην θπξίσο γηα µηα ιεηηνπξγία γξαθείνπ, θαζψο ην κεγαιχηεξν µέξνο ηεο 

ηήξεζεο αξρείσλ, γηλφηαλ ρεηξσλαθηηθά θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεηάδνληαλ µφλν, 

γηα λα ειέγρνπλ ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα µεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, γηα ηελ εχξεζε 

ιαζψλ. Μάιηζηα, νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο ιέγεηαη φηη απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο 

ζχγρξνλνπο εξγνδφηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σν θαζήθνλ ησλ ηειεπηαίσλ ήηαλ λα 

επηζθέπηνληαη ηνπο πξάθηνξεο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη λα 

επηβεβαηψλνπλ φηη φιεο νη εηζπξάμεηο είραλ απεηθνληζζεί ινγηζηηθά. Η παιαηά ηδέα ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζπλδέεηαη µε ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο «αζηπλφκεπζεο». 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε απνθάιπςε ηεο απάηεο (Pickett, 2003). 

 

Αξγφηεξα, ην 1941 µε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute 

of Internal Auditors – IIA) θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, δφζεθε έµθαζε ζε 

απηήλ θαη πήξε ηε µνξθή ππεξεζίαο ηεο ∆ηνίθεζεο ησλ νξγαληζµψλ, µέρξη πνπ 

πξφζθαηα θαηέιεμε λα ζεσξείηαη «ππεξεζία ζηνλ νξγαληζµφ», ηνπ νπνίνπ µέξνο 

αλαπφζπαζην απνηειεί ε ∆ηνίθεζε. Παξάιιεια µε ηηο εμειίμεηο απηέο, πην δξαζηηθφ 

ξφιν αλέιαβε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Audit 

Committee), θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Παξαηεξείηαη ηέινο, µηα αιιαγή νπηηθήο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ απφ ειεγθηηθέο µφλν ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ πιένλ θαη 

ζπµβνπιεπηηθέο. Απφ ηε µηα πιεπξά ινηπφλ, απέθηεζε πιήξε µνξθή θαη 

εκπινπηίζηεθε µε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζήθνληα, απφ ηελ άιιε φµσο, είρε 

σο απνηέιεζµα λα απαηηείηαη αλαδηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ µε ηνπο ειεγρφκελνπο 

(Spira, 2003).  

 

ηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψµαηνο ειεγθηψλ ιήθζεθε 

αξρηθά µε ην Ν.5076/1931. Η πινπνίεζε  ηνπ φµσο, έγηλε πνιχ αξγφηεξα ην 1955, 

νπφηε µε ην Ν.∆. 3329/1955 ηδξχζεθε ην ψµα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Δηδηθφηεξα, ν 

φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» (Internal Audit) μεθίλεζε λα αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

Διιάδα πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγµή πνπ 

εθδφζεθε - ν λφµνο ππ‟ αξηζµφλ 3016 -, ν νπνίνο αθνξά, µεηαμχ άιισλ, θαη ζέµαηα 

Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (Corporate Governance), θαη ν νπνίνο εθζπγρξνλίδεη θαη 

επίζεµα ην ειιεληθφ λνµνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά 

ηελ χπαξμε ηµήµαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνρξεσηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξίεο 

πνπ είλαη εηζεγµέλεο ζην Υξεµαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 

Σν έηνο 1985 κε ηελ απφθαζε Ι457/7.6.85 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηδξχεηαη ην 

«Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ» (Δ.Ι.Δ.Δ.) πνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν 

γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα. ηελ αλάδεημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ρψξα καο βνήζεζαλ θαη νη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, ε 

εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ε έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ 

Δπξσπατθή  Έλσζε. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νξίδεη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 φηη, νη 
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Δηαηξίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (Δ.Λ.Γ.Δ.) νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ππνρξεψλεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο λα δηαηεξνχλ ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όιεο απηέο νη απνθάζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ν ζεζκφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αλαβαζκηζηεί ζηελ ρψξα καο θαη  λα ζπληειέζεη ζηελ εχξπζκε 

θαη εληφο λνκηθψλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (Παπαζηάζεο, 

2003). 

ήκεξα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο εξεπλεηηθφ πεδίν, ην 

νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα θεληξίδεη  παγθνζκίσο ην ελδηαθέξνλ κειεηεηψλ θαη 

εξεπλεηψλ (Savcuk,2007, Karagiorgos et al , 2010). 

 

2.4 Έλλνηα θαη ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κηα νκπξέια θάησ απφ ηελ νπνία 

δηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ν θψδηθαο δενληνινγίαο θαη νη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί έλαλ δεκνθηιή ηνκέα, έρνληαο γίλεη αληηθείκελν κειέηεο απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ηφζν απφ εζληθνχο, δηεζλείο θνξείο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, φζν 

θαη απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο.  

 

Σν πφζν ζεκαληηθφο είλαη,  επηβεβαηψλεηαη απφ ην κεγάιν φγθν ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο 

αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο, ελψ ε αλάγθε εληνπηζκνχ ελφο αμηφπηζηνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, νδήγεζε ηνπο κειεηεηέο ζηελ πηνζέηεζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ, γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη 

ζπλέρηζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, απνηειεί ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ ηνπ έρνπλ 

απνδνζεί απφ εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ηα πιαίζηα ησλ 

αλσηέξσ, παξαηίζεληαη εξκελείεο απφ δηαθνξέο πεγέο, πνπ πξνζδίδνπλ πνηθηινκνξθία 

ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ φξνπ. Η ιέμε «έιεγρνο» (audit) πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα 

«audire» πνπ ζεκαίλεη «αθνχσ» (Lee, Azham, 2008). 

 

To Iλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο: «κηα 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα δηαζθάιηζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ, ε 

νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνζζέζεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

νξγαληζκνχ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 
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ηνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο» (ΙΙΑ, 2012). 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζέηεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ζηα 

Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα, νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο έλα ζχλνιν ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε, θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Ιδξχκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ, ήηνη: 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη ηελ παξαγσγή 

αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

 ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο 

δενληνινγίαο,  

 ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Πηζησηηθνχ 

Ιδξχκαηνο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ,  

 ηελ αζθαιή δηαθίλεζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ θξίζηκσλ 

επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ (www.bankofgreece.gr). 

 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ επηηξνπή COSO
1
 «o εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη εχινγε 

βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο» 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee, Internal Control 

Integrated Framework, 1992). 

 

                                                             
1
Η επηηξνπή COSO (Committee  of  Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),απνζθνπεί 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζπλάθεηαο ηνπ πιαηζίνπ ζε έλα φιν θαη πην πεξίπινθν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε νη νξγαληζκνί παγθνζκίσο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε 

αμία απφ ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx


9 
 

Δλλνηνινγηθά ζήκεξα ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη σο κηα αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη 

νξγαλσκέλε, ε νπνία, κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο, 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η 

ππεξεζία απηή πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ηνπ, ηνλ νπνίν βέβαηα ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ηεο 

ζηφρσλ (Παπαζηάζεο, 2003). 

 

Δπηπιένλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κέξνο ηνπ κνληέινπ Eηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, απφ ηελ άπνςε φηη ζπλεηζθέξεη ζηε δηαδηθαζία δηαθπβέξλεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ αμηνινγψληαο θαη βειηηψλνληαο: 

 ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαζηεξψλνληαη θαη γίλνληαη γλσζηνί νη ζηφρνη θαη νη 

αμίεο ηνπ,  

 ειέγρνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ,  

 δηαζθαιίδνληαο ηε ινγνδνζία θαη  

 πξνζηαηεχνληαο ηηο αμίεο (Pickett, 2003). 

Μηα άιιε άπνςε ζεσξεί φηη, ν έιεγρνο είλαη έλαο ηχπνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζδίδεη αμία ζε απηήλ (Jensen and Meckiling, 

1976). Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα νξγαλσκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ, έλα ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ εγθαζηδξχεη ε Γηνίθεζε θαη απνζθνπεί 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Cheung, 1997). 

 

Mπνξνχκε επνκέλσο λα θαηαιήμνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ 

απηψλ, φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λνείηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη 

πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε γηα λα 

πξνσζήζνπλ, λα θαηεπζχλνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, λα δηνηθήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

(Φίινο, 2004). 

Σειηθά, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνζνκνηάδεη κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ, αθνχ δηαθιαδίδεηαη θαη απιψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαθέξεη εληνιέο 

θαη αληηδξάζεηο απφ θαη πξνο ηε Γηνίθεζε (Cook et al, 1976). 
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Aληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ  πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ψζηε κέζσ αλαιχζεσλ, 

εθηηκήζεσλ, ζπζηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ λα είλαη ζε ζέζε ε Γηνίθεζε λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

ζσξαθίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ελ γέλεη ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Η ζθνπηκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έγθεηηαη ζην φηη απηφο ελεξγεί: 

 πξνιεπηηθά αθνχ γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη 

πξνιαβαίλεη ιάζε, παξαιείςεηο θαη αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο πνπ αλ 

δηαπηζηψλνληαλ αξγφηεξα θαη ηδίσο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζα απαηηνχζε ε ηαθηνπνίεζε ηνπο πξφζζεηε θαη πνιιαπιή 

απαζρφιεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 απνηξεπηηθά, αθνχ γλσξίδνληαο νη ππάιιεινη φηη θάζε ηνπο ινγηζηηθή ή 

ηακεηαθή ελέξγεηα ειέγρεηαη, δελ ζα ηνικνχζαλ θαηαρξήζεηο ή ππεμαηξέζεηο. 

 θαηαζηαιηηθά, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαη δεχηεξνο έιεγρνο ησλ πην 

ζεκαληηθψλ πξάμεσλ απφ ηνλ ειεγθηή ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο, γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ ιαζψλ πνπ δηέθπγαλ ηεο πξνζνρήο, ζπλήζσο 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο απφ ηνλ αζθνχληα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν, αξκφδην 

φξγαλν (Γήκνπ, 2000). 

 

2.5 Γηαθξίζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

O εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πιένλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ειέγρνπ πνπ πεξηνξηδφηαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

ειεγθηηθά φιεο ηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο γη απηφ, δηαθξίλεηαη ζε ηφζα είδε 

ειέγρνπ, φζεο είλαη θαη απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηεο (Παπαζηάζεο, 2003). 

Οη έιεγρνη δελ είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη δηαθξίλνληαη, σο εμήο: 

α) Αλάινγα ηελ έθηαζή ηνπο, ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο. 

 Γεληθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, 

αιιά ζηε δηαρείξηζε κηαο νιφθιεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 



11 
 

 Δηδηθνί, θαινχληαη νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ή ηνκέα θαη ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδηαζηηθά θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ εζθεκκέλσλ θαη κε. 

β) Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπο ζε κφληκνπο, ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο. 

 Μφληκνη, ραξαθηεξίδνληαη φζνη δηελεξγνχληαη θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο. 

 Σαθηηθνί, ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη  θαηά πεξηφδνπο ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (έηνο, εμάκελν, ηξίκελν). 

 Έθηαθηνη, ραξαθηεξίδνληαη φζνη δηελεξγνχληαη  ζε ηπραία ρξνληθή ζηηγκή. 

γ) Αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηηεινχλ, ζε πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο 

ειέγρνπο. 

 Πξνιεπηηθνί, είλαη απηνί πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ιαζψλ θαηά ηελ 

ηήξεζε ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Καηαζηαιηηθνί, είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο 

θαη  απνζθνπνχλ ζηε θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ. 

δ) Αλάινγα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηνπο επηβάιιεη, ζε ππνρξεσηηθνχο θαη 

πξναηξεηηθνχο ειέγρνπο. 

 Τπνρξεσηηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 Πξναηξεηηθνί, θαινχληαη νη έιεγρνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Γηνίθεζε ή ηνπο 

κεηφρνπο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

ε) Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ δηεξεπλνχλ, ζε δηαρεηξηζηηθνχο, θαη θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. 

 Γηαρεηξηζηηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηνπο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Φνξνινγηθνί, είλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηνπο ηελ νξζή 

ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

ζη) Αλάινγα κε ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κπνξεί λα εζσηεξηθφο ή 

εμσηεξηθφο έιεγρνο. 

 Δζσηεξηθφο, θαιείηαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη 

επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ 

ηεο επηρείξεζεο, θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα άηνκα θαη ηα ζηειέρε πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο. 
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 Δμσηεξηθφο, θαιείηαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη  

επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα αιιά δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε, θαη δελ ζρεηίδεηαη νηθνλνκηθά κε απηήλ. 

 

Μηα ελδεηθηηθή δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κε βάζε ηε θχζε ηνπο, είλαη ε εμήο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί  έιεγρνη 

 Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη 

 Γηνηθεηηθνί έιεγρνη 

 Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο 

 Έιεγρνη παξαγσγήο 

 Έιεγρνη απνδνηηθφηεηαο 

 Έιεγρνη ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο–πιεξνθνξηθήο 

 Έιεγρνη εηδηθψλ ζεκάησλ 

Πην αλαιπηηθά: 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί (Financial Audits) είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο νξζήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο, θαη νη 

ειεγθηέο ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή γλψζε ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

Λεηηνπξγηθνί (Operational Audits) είλαη νη έιεγρνη πνπ αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Η αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο. 

 

Γηνηθεηηθνί (Management Audits) είλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηνπο 

ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο θαη πηζηήο εθαξκνγψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηεξηδφκελνη ζε 

αληηθεηκεληθέο θαη επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Με ηνλ έιεγρν απηφ, επηδηψθεηαη ε 

δηαπίζησζε σο πξνο ην βαζκφ πινπνίεζεο θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη θαηά πφζν ε 

επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ άξηην ηξφπν ηα δηαζέζηκα κέζα θαη πφξνπο. 
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Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο (Compliance)  έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμαθξίβσζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνζπκθσλεκέλνπο  φξνπο θαλφλεο θαη αξρέο, 

αμηνινγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ. 

 

Έιεγρνη παξαγσγήο (Production Audits) δηελεξγνχληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο 

ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε ε 

πξφβιεςε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ λα είλαη αθξηβήο θαη λα κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Έιεγρνη απνδνηηθφηεηαο (Efficiency Audits) γίλνληαη γηα λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν κηα επηρείξεζε θέξλεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα  πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο. 

 

Έιεγρνη ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο – πιεξνθνξηθήο (Monitoring System), νη νπνίνη 

εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηε δηαζεζηκφηεηα  

θαη θπξίσο ηε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Έιεγρνη εηδηθψλ ζεκάησλ (Special Issues Audits), είλαη νη έιεγρνη πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε 

θακηά απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

 

2.6 Aξκνδηφηεηεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφο θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνο, ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε αθνχ ράξε 

ζε απηφλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληιήζεη ζεκαληηθά νθέιε. πγθεθξηκέλα ε ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 Δθηηκά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζεζπηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξάγνληαη. 
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 Δμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη ηελ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε δηαδηθαζηψλ εμνπζηνδνηήζεσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ, ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θαη βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλεκεξψλεη ηελ δηνίθεζε, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ππνβάιινληαο 

ζπζηάζεηο, ζέηνληαο πξνηάζεηο θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί. 

 Αμηνινγεί θαη αλαπξνζαξκφδεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Πξνγξακκαηίδεη θαη ηεθκεξηψλεη θάζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ 

πξφηππν 2200
2
. 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο. 

 Δμεηάδεη, παξαθνινπζεί θαη εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο πξνζαξκφδνληαο ην 

πξφγξακκα ηεο αλαιφγσο ηελ έληαζε ηνπ θηλδχλνπ ζε θάζε ηνκέα. 

 πκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Αμηνινγεί ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν 

εληφο ησλ ηκεκάησλ, φζν θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαπηζηψλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αξκνδηνηήησλ  απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ειέγρεη θαηά πφζν είλαη άξηηα ζηειερσκέλεο, θαζψο θαη αλ 

αμηνπνηείηαη θαηάιιεια ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 

 Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, πξναγσγψλ, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Γηελεξγεί έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσλ παξνρψλ 

πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ. 

 Δμεηάδεη ηηο κεηξήζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ηεο ηεξαξρίαο πιελ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη πφξσλ. 

                                                             
2 Σν πξφηππν απηφ νξίδεη φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί ην ειεγθηηθφ  ηνπ έξγν κε ην πξέπνληα 

ζθεπηηθηζκφ αλαγλσξίδνληαο ην ελδερφκελν χπαξμεο νπζησδψλ  ιαζψλ ή παξαιείςεσλ. 
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 Δμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο, ζε φια ηα επίπεδα 

ηεξαξρίαο. 

 Βάζεη πξνυπνινγηζκψλ εθηηκά ην θφζηνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο 

θαη εληνπίδεη ηηο επηθεξδείο απφ ηηο δεκηνγφλεο ιεηηνπξγίεο. Δληνπίδεη ηα ζεκεία 

πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε κε άκεζα απνηειέζκαηα. 

 πκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ε αλάπηπμε ηνπο 

βαζίδεηαη ζηελ κεραλνξγάλσζε θαη ηελ πιεξνθνξηθή. 

 Αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο γηα απνζάξξπλζε θαη απνηξνπή θαηαρξήζεσλ ηεο 

απάηεο, ηνλ πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο, 

ησλ θζνξψλ θαη θινπψλ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν θιίκα αθνζίσζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο. 

 Γηαζθαιίδεη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο, νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, εληνπίδνληαο πξνβιήκαηα θαη 

απνθεχγνληαο αιφγηζηεο δαπάλεο θαη άζθνπε γξαθεηνθξαηία. 

 Παξέρεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγάδεηαη κε απηέο 

θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο ειέγρνπ θαη επνπηείαο 

πνπ απηέο αζθνχλ. 

 Δμεηάδεη, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ην χςνο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ. 

 Αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ κε βάζε ησλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα έμσ. 

 Δθηειεί ειέγρνπο εηδηθνχ ζθνπνχ. 

 Αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Νεγθάθεο, Σαρπλάθεο, 2006). 

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ παξέρεη απφιπηε, 

αιιά ζρεηηθή δηαζθάιηζε φηη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο ζα επηηεπρζνχλ 

κε ηνλ απνδνηηθφηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. 
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2.7 Βαζηθέο Αξρέο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο αθνινπζεί νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο σο νδεγφ γηα δηεμαγσγή 

αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε τον ηαπξφπνπιν, (2005) νη βαζηθέο αξρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 

Καηάιιειε ζηειέρσζε 

 Η ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηιερζεί 

πξνζεθηηθά θαη κε απζηεξά θξηηήξηα ψζηε, νη επηινγέο  απηέο ηεο επηρείξεζεο λα είλαη 

επηηπρεκέλεο θαη εηδηθά ζε κηα πεξίνδν κε ηάζεηο δηεζλνπνηνχκελεο αγνξάο, πνπ δελ 

επηδέρεηαη πεηξακαηηζκνχο. Η ζσζηή ινηπφλ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. 

αθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ 

Δίλαη ζεκαληηθφ, θάζε φξγαλν ηεο επηρείξεζεο λα γλσξίδεη κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Καλέλα ηκήκα, παξαγσγηθή κνλάδα θαη άηνκν δελ πξέπεη λα 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή εμνπζία γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπλαιιαγή. Μηα εξγαζία 

δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλαλ θαη κφλν ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θάζε 

ππαιιήινπ πξέπεη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ θαη λα 

ειέγρεηαη απφ θάπνην ηξίην (four eyes principle). 

Σν Οξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο 

Σν νξγαλφγξακκα ζην νπνίν, ππφ ηε κνξθή ππξακίδαο παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα ε 

δηάξζξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, νη αιιειεμαξηήζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

ππεξεζηψλ κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα εμνπζίαο θαη επζπλψλ.  

Απνθέληξσζε ηεο Γηνίθεζεο 

Η Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εθρψξεζε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. ε θάζε ηκήκα 

λα αζθνχληαη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη ην ηκήκα λα είλαη ππεχζπλν γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ππνγξαθψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

Γηα ζπλαιιαγέο φπσο έγθξηζε, εθηακίεπζε, ινγηζηηθή ζεψξεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο 

επηρείξεζεο έλαληη ηξίησλ, απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Γηα 

λα δηαζθαιίδνληαη ινηπφλ ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 
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ηέζζεξα ζηάδηα, δειαδή, ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ηεο έγθξηζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

θαηαγξαθήο. 

Ζ έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, εθζέζεηο, κειέηεο, ζπκπεξάζκαηα ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξέπεη λα 

δηαλέκνληαη έγθαηξα, ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα ζε φια ηα επίπεδα ηεο Γηνίθεζεο. 

Ζ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

Χο πνιηηηθέο, ελλννχκε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνδεγνχλ θαη πεξηνξίδνπλ ιαλζαζκέλεο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ νη πνιηηηθέο λα 

είλαη επθξηλψο θαηαγεγξακκέλεο ψζηε λα κεηαθέξνληαη νξζψο  ζηα ζηειέρε θαη ηνπο 

ππαιιήινπο θαη λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο. 

Ζ έθηαζε ησλ ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν 

Ο βαζκφο ηεο έθηαζεο ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο θαη ηε 

θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ειέγρεηαη. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ην 

θφζηνο ησλ ειέγρσλ λα κελ είλαη ππεξβνιηθφ θαη θπξίσο, λα κελ ππεξβαίλεη ηελ 

σθέιεηα. 

 

2.8 Μνληέιν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ -COSO 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηνπ C.O.S.O. νξίδεηαη σο, κηα 

δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα άηνκα ηεο νληφηεηαο, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Ο νξηζκφο είλαη επξχο θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο, δηεπθνιχλεη φκσο κηα θαηεπζπλφκελε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο επηηξνπήο COSO, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1992 νξίδεη φηη  εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ πέληε ζπζρεηηζκέλα ζπζηαηηθά, 

ηα νπνία είλαη έκθπηα ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη, θαη ρξεζηκεχνπλ σο θξηηήξηα γηα λα θαζνξίζνπλ εάλ ην 

ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ ή φρη. Σα πέληε απηά ζπζηαηηθά είλαη δνκεκέλα ζε 

κνξθή ππξακίδαο, φπνπ ζηελ βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, 

πάλσ απφ απηφ ζηέθνληαη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ. 



18 
 

Έλα επίπεδν παξαπάλσ ηνπνζεηνχληαη ε πιεξνθφξεζε θαη ε επηθνηλσλία θαη ζηελ 

θνξπθή βξίζθεηαη ε επνπηεία (Hubbard, 2003). 

ηελ αλαθνξά COSO
3
, πεξηγξάθνληαη νη ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο φπνπ ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά απηή, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

νξίδεηαη φρη ζαλ κηα απιή νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, αιιά ζαλ κηα δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη νπζηαζηηθή αζθάιεηα ζηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ππαξρνπζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ 

εχξπζκε πηνζέηεζε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη: 

1) Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ (The control environment), κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε, ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, πνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

Γηνίθεζεο. 

2) Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (Risk assessment), δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζεί 

ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ζην νπνίν ηίζεηαη ε επηρείξεζε θαη νξίδνληαη νη αλαγθαίεο 

πξνθπιάμεηο θαη ηα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ.  

3) Οη ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Control activities), είλαη εθείλεο νη εξγαζίεο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε Γηνίθεζε, θαη  εθφζνλ εθηειεζηνχλ ζσζηά ιεηηνπξγνχλ 

θαηαζηαιηηθά θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο.  

4) Ζ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία (Information and Communication), είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα  ηελ θαηαλφεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γη απηφ ζα 

πξέπεη νη πιεξνθνξίεο λα θαηαγξάθνληαη, λα νκαδνπνηνχληαη θαη θπξίσο λα 

αλαθνηλψλνληαη ακέζσο ψζηε, λα είλαη θαηάιιειεο θαη άκεζα δηαζέζηκεο ζε φινπο. 

5) Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο (Monitoring), ζπληεινχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηζη ψζηε, λα επζπγξακκίδεηαη αξκνληθά κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε. 

Οη πέληε απηέο ζπληζηψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  πνπ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ 

(Δηθφλα 2.1) αιιεινζπζρεηίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

Γηνίθεζε δηνηθεί ηελ επηρείξεζε.  

  

                                                             
3 χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή COSO, o εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ πέληε ζπζρεηηζµέλα ζπζηαηηθά, ηα νπνία είλαη έµθπηα 

ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη θαη ρξεζηµεχνπλ σο θξηηήξηα γηα ηνλ 

θαζνξηζµφ ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήµαηνο. 
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Δηθφλα 2.1: Οη ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ C.O.S.O. 

 
Πεγή: COSO 1992 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο ιεηηνπξγνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε ελφο 

ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, κέζσ ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

εγεζίαο, ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη κηαο θνπιηνχξαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ππεπζπλφηεηα 

γηα ηνλ έιεγρν. 

 

Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δεισκέλεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

νη ζπληζηψζεο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, απνηεινχλ επίζεο 

αδηακθηζβήηεηα θξηηήξηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν. Παξφηη θαη ηα 

πέληε θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνχληαη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάζε ζπληζηψζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ή αθφκα θαη ζην ίδην επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. 

Δπεηδή νη έιεγρνη κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίινπο ζθνπνχο, νη έιεγρνη ζε κηα 

ζπληζηψζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ησλ ειέγρσλ πνπ θαλνληθά κπνξεί λα 

ππάξρεη ζε δηαθνξεηηθή ζπληζηψζα (Σζίζηλνπ, 2013). 
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Όπσο έρνπκε ηνλίζεη θαη πξνεγνπκέλσο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αλεμάξηεηα ,απφ ην 

πφζν θαιά έρεη ζρεδηαζηεί  παξέρεη ηε ινγηθή θαη φρη ηελ απφιπηε  δηαβεβαίσζε ζηελ 

Γηνίθεζε φηη νη ζηφρνη ηεο ζα επηηεπρζνχλ. Η πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

επεξεάδεηαη απφ έκθπηνπο πεξηνξηζκνχο ζε φια ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

γηαηί πνιιέο θνξέο ε αλζξψπηλε θξίζε ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ  κπνξεί λα είλαη 

ιαλζαζκέλε θαη λα νδεγήζεη ζε ζθάικαηα ή ιάζε ή λα αγλνείηαη ην ζχζηεκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζειεκέλε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο.  

 

Παξφιν πνπ ην νινθιεξσκέλν πιαίζην ειέγρνπ ην νπνίν αλέπηπμε ε Eπηηξνπή ηνπ 

COSO ην 1992, είρε αληέμεη ζηελ δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ, απνθαζίζζεθε φηη έπξεπε λα 

αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο παγθφζκηαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ψζηε, λα είλαη πην θηιηθφ 

ζηνλ ρξήζηε θαη πην εθζπγρξνληζκέλν ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 

Έηζη, ζην COSO 2013 θαζνξίδεηαη ξεηψο φηη εάλ θάπνηα απφ ηηο 17 αξρέο
4
 πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο 5 ζπληζηψζεο  δελ εθαξκνζηεί, ζεκαίλεη φηη έρνπκε αλεπάξθεηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αξρέο  απηέο ζα πξέπεη  λα απνηεινχλ ηα ζεκεία εζηίαζεο  γηα 

θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί  λα ζρεδηάζεη, λα πινπνηήζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ελφο αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Rittenberg, 2013). 

 

Tν επηθαηξνπνηεκέλν πιαίζην COSO επηθεληξψλεηαη, δηακέζνπ ηνπ θχξηνπ εξγαιείνπ 

ηνπ, πνπ είλαη ν έιεγρνο λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ηελ απεηινχλ (Li et al., 2015). 

 

2.9 Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σν Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ έρεη εθδψζεη έλα πιαίζην πξνηχπσλ πνπ βνεζνχλ 

ζηελ εθηέιεζε θαη πξνψζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Σα πξφηππα παξέρνπλ νκνηφκνξθε θαζνδήγεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

κεξηκλνχλ γηα ηε βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ  πξνζδίδνληαο 

                                                             
4
Η επηηξνπή COSO εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2013 ην αλαλεσκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν λέν πιαίζην δελ ηξνπνπνηεί επί 

ηεο νπζίαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ αξρηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 1992 θαη ζπλερίδεη λα απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθνχο ππιψλεο: Control  

Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring. Αληηζέησο βαζηδφκελν ζηνπο 5 

ππιψλεο, αλαδεηθλχεη 17 ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αξρέο (principles), νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην πξφηππν, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε  

ζην επηρεηξεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ θαη εκπινπηίδεη ηηο αλάγθεο ηεο πιεξνθφξεζεο κε επηπιένλ ζηνηρεία, πέξα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. 
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αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα. θηαγξαθνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο 

πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζέηνπλ ην 

πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο. 

Γηαθξίλνληαη ζε: 

 πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη αζρνινχληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ δηελεξγνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν, 

 πξφηππα δηεμαγσγήο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη  

 πξφηππα εθαξκνγήο, πνπ αλαιχνπλ ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνηχπσλ θαη 

παξέρνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο δηαβεβαίσζεο φζν 

θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ γηα θάπνην ιφγν λα εθαξκφζνπλ νξηζκέλα 

κέξε απφ ηα πξφηππα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ππφινηπα κέξε 

ηνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο γλσζηνπνηήζεηο γηα φηη πξνθχπηεη. 

Δλδεηθηηθά, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

δηεμαγσγήο: 

1000-θνπφο, Γηθαηνδνζία θαη Δπζχλε 

Ο ζθνπφο, ε δηθαηνδνζία θαη ε επζχλε ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο θαη γξαπηψο ζην θαηαζηαηηθφ έγγξαθν. 

1100-Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην θαη αλεπεξέαζην ζηε 

ζθέςε ψζηε, λα κπνξεί λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ αληηθεηκεληθά. Γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη αλάινγε 

απνδνρή, ππνζηήξημε θαη αλεμαξηεζία απφ ηε δηνίθεζε ζην έξγν απηφ. 

1200-Δπαγγεικαηηθή Δπάξθεηα θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη πιήξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

εκπεηξία. 

1300-Πξφγξακκα Γηαβεβαίσζεο θαη Βειηίσζεο Διέγρνπ 

Ο επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη, λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα 

πξφγξακκα δηαβεβαίσζεο θαη βειηίσζεο πνηφηεηαο. 

2000-Γηαρείξηζε ηεο Λεηηνπξγίαο  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ψζηε, λα δηαζθαιίδεηαη πξνζηηζέκελε αμία  

ζηελ επηρείξεζε. 
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2100-Φχζε Δξγαζηψλ 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

2200-ρεδηαζκφο Έξγνπ 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απνηππψλεηαη ζε έλα πιάλν, πεξηιακβάλνληαο ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ην εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ. 

Η ειεγθηηθή εξγαζία πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη νξζνινγηθά απνηππψλνληαο έλα 

πιάλν γηα θάζε ειεγθηηθφ έξγν, πεξηιακβάλνληαο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ην 

εχξνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

2300-Γηεμαγσγή ηνπ Έξγνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ  ηπρφλ πθηζηάκελα 

δηαγξάκκαηα ξνήο εξγαζηψλ θαη λα θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

2400-Κνηλνπνίεζε Απνηειεζκάησλ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαηαιιήισο. 

2500-Παξαθνινχζεζε Πξνφδνπ 

Ο επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ δηαπηζηψζεσλ  πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε 

Γηνίθεζε (follow up). 

2600-Kνηλνπνίεζε ηεο Απνδνρήο Κηλδχλσλ 

Οθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο. Αζθψληαο 

έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ αλαγλψξηζε, 

αμηνιφγεζε  θαη πινπνίεζε κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ ψζηε, λα αληηκεησπηζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη
5
. 

  

                                                             
5
(Σhe Institute of Internal Auditors, «international Standards for the Professional Practice of Internal Auditing(Standards)», Οctober 

2012). 
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2.10 Κψδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο φξνο «ethics» (δενληνινγία) πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «ήζνο», δειαδή 

ραξαθηήξαο. Δλψ ε εζηθή εζηηάδεη ζην «ζσζηφ» θαη «ιάζνο» ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε δενληνινγία εζηηάδεη ζην «πψο» θαη ην «γηαηί» νη άλζξσπνη δξνπλ κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Νεγθάθεο, Σαρπλάθεο 2013). 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηζηθψλ Αξρψλ, ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ, πέληε είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία δηακνξθψλεηαη ν ξφινο, 

ηα πξνζφληα  θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. πγθεθξηκέλα είλαη ηα 

εμήο: 

 Αλεμαξηεζία 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 1100, νθείιεη λα είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη, έηζη ψζηε ν έιεγρνο ηνπ λα βαζίδεηαη 

ζε ακεξφιεπηεο απφςεηο. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ, ζα πξέπεη λα 

ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζηε Γηνίθεζε ή ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Δπαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θξνληίδνληαο γηα ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζή ηνπ. 

 Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δείρλεη ηηκηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

επηκέιεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη νθείιεη λα κελ επηηξέπεη 

πξνθαηάιεςε ή κεξνιεςία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επηξξνή απφ άιινπο λα 

επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ. 

 Δρεκχζεηα 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο απνιακβάλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Γηνίθεζεο νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη πνηέ ελ γλψζεη ηνπ ζε 

παξάλνκε ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 

 Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα είλαη άκεκπηε. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζχκθσλα κε ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 1200 νθείιεη λα εθηειεί ην έξγν ηνπ 

κε ηελ νθεηιφκελε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα ψζηε ε επηρείξεζε λα ιακβάλεη άξηζηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο. 
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ηφρνο ηνπ θψδηθα Γενληνινγίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, είλαη λα πξνάγεη ηελ 

εζηθή θνπιηνχξα ζηελ άζθεζε  ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη λα θαηαγξάςεη 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο. 

 

2.11 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

απνηειεί θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηφηη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, ζα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ην δχζθνιν έξγν ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Δίλαη ινηπφλ, αιιειέλδεηε ε ζρέζε ηνπο αθνχ, ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη αλαγθαία θαη απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

ζηελ νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ νπνία 

κεηαδίδεη ζέκαηα αλεζπρίαο (Solomon, 2010). 

 

Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Corporate Governance) είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Με ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

επηδηψθεηαη ε ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο εηαηξίαο, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ 

ησλ κεηφρσλ ηεο, θπξίσο φκσο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, έλαληη ησλ κεγαινκεηφρσλ. 

Οη θαλφλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλνληαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη, θαζηεξψλνπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη 

ε δηαθάλεηα ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο έλαληη ησλ κεηφρσλ. Η Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε δείρλεη ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ην θαηά πφζνλ 

ζέβεηαη ηνπο κεηφρνπο ηεο.(www.el.wikipedia.org) 

Η θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη κηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε 

αθεξαηφηεηαο αμηνπηζηίαο θαη ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ζε κηα επηρείξεζε πξνζδίδνληαο 

ηελ αμία. ηφρνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη εκπηζηνζχλε 

ζηνπο επελδπηέο θαη λα πξνσζήζεη ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία θαη αλάπηπμε ησλ 

εηαηξηψλ ιεηηνπξγψληαο σο δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 

http://www.el.wikipedia.org/
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2.12 Αδπλακίεο – Διιείςεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη απαιιαγκέλν απφ ιάζε θαη αλαθξίβεηεο θαη 

έηζη εχθνια κπνξεί λα θαηαζηξαηεγεζνχλ θαη  λα παξαβηαζηνχλ θάπνηεο αξρέο ηνπ. Ο 

ειεγθηήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ελεκεξσζεί γηα ηηο νπζηψδεο 

αδπλακίεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε Γηνίθεζε έρεη 

ελεκεξσζεί γηα απηέο ηηο αδπλακίεο. Γελ ππάξρεη ην ηέιεην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αθνχ φιεο νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη απφ αλζξψπνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ιάζε εζθεκκέλα ή κε πνπ εάλ, δελ εληνπηζηνχλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη λα εμαιείςεη πιήξσο φιεο ηηο αδπλακίεο 

ηεο επηρείξεζεο αιιά λα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε ζηαδηαθά λα 

ζσξαθηζηεί θαη είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη ζέκα απεηθφληζήο ηνπ ζην 

νξγαλφγξακκα, αιιά, κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε 

απφ ηε Γηνίθεζε. Η μεθάζαξε απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειέγρνπ θαη ζηήξημε πνπ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ε Γηνίθεζε θαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζα 

πξέπεη λα είλαη δεδνκέλε. 

 

Η επηηπρία φκσο ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην 

θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Θα πξέπεη δειαδή νη σθέιεηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κηα δηαδηθαζία 

ειέγρνπ, λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.  

 

Αθφκε, ν εζσηεξηθφο  έιεγρνο κπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο, φηαλ ε Γηνίθεζε 

επεκβαίλεη θαηά ηξφπν αξλεηηθφ, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη ζπγθαιχςεη νξηζκέλεο 

παξαηππίεο, ζθάικαηα ή παξαιείςεηο. 
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2.13 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Με γλψκνλα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξσζχζηεξα αλαθεξνκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο ζπγγξαθείο, ην 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο θαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα. 

Πίλαθαο 2.1 πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δπηζθφπεζεο Δξεπλψλ 

πγγξαθείο Αληηθείκελν Έξεπλαο Βαζηθφ πκπέξαζκα 

Cook et al (1976) Μειέηε πεξίπησζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ To ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κνηάδεη κε ην αλζξψπηλν 

λεπξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν εμαπιψλεηαη ζε φιε ηελ 

επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε εληνιψλ θαη 

αληηδξάζεσλ πξνο θαη απφ ηε Γηνίθεζε. 

Jensen and 

Meckiling  

(1976) 

O ξφινο ηνπ ειέγρνπ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

O έιεγρνο είλαη έλαο ηχπνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζδίδεη αμία ζε 

απηήλ. 

Cheung, (1997) Η ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο  

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

νξγαλσκέλε απνηειεζκαηηθή ζπγρψλεπζε ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Pickett, (2003) Η πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. 

 

Hubbard, (2003) Σα πέληε ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε δηνίθεζε βειηηψλνπλ ην 

πεξηβάιινλ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ φηαλ έρνπλ 

 θαηαξηίζεη θαη θνηλνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά, γξαπηέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, θψδηθα δενληνινγίαο, θαη -

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Spira, (2003) Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

Savcul, (2008) Οη ζηφρνη θαη νη επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ 

επηηπγράλνληαη κε ηζρπξφ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε βάζε ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Lee, Azham, 

(2008) 

Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειέγρνπ Αλαθνξά ζην θνηλσληθφ έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θνηλσλίαο 

Solomon, (2010) Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Λνγνδνζία Ο ξφινο ηεο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζεο ζηε δηαζθάιηζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηε ινγνδνζία ηεο 

Γηεχζπλζεο.  

Karagiorgos et al, 

(2010) 

Η ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

επηηπρή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε θξίζηκε ζπληζηψζα ηεο 

δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηελ 

αζθαιή θαη πγηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Rittenberg, (2013) COSO Οξφζεκν ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πιαηζίνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ψζηε, λα 

βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ θαιχηεξα ηνπο ειέγρνπο, κε γλψκνλα ηηο 

ζεκεξηλέο επηρεηξεκαηηθέο πξνθιήζεηο. 

Li et al, (2015) Eπηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ θαλνληζηηθψλ 

γεγνλφησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 404 

Η πηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν SOX  404. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Σξαπεδψλ 

3.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά αλαθέξεηαη, ν ξφινο ελφο δνκεκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ν φγθνο 

θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ν πςειφο θίλδπλνο ησλ ζθαικάησλ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε θαη ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Δπηζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηα φξγαλα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα. ηελ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα.  

3.2 Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο, 

δηφηη ζπληεξεί θαη αλαπηχζζεη ηελ νηθνλνκία ηεο. Μέζα απφ ην ζχζηεκα απηφ, 

δηνρεηεχνληαη θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο 

επηηπγράλνληαο έηζη, ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε 

δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε ζσξάθηζε ησλ ηξαπεδψλ έλαληη θάζε κνξθήο 

θηλδχλνπ.  

Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζηεξηγκέλν ζην ρξεκαηηθφ 

αληίθξηζκα θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

θαη άπισλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηηο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηειεηψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο. Κχξην ξφιν ζην ζχζηεκα απηφ, παίδνπλ νη 

δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη, πξψηνλ, ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεξνθνξία εκπηζηνζχλεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη, δεχηεξνλ, δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

θνπφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, κέζα ζε έλα αβέβαην πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ 

(www.el.wikipedia.org). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/
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Κπξίαξρν ξφιν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρνπλ πξσηίζησο, ην Κξάηνο, ε 

Κεληξηθή ηξάπεδα, νη Σξάπεδεο, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κε ζθνπφ ηελ 

άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, ην επελδπηηθφ θαη θαηαζεηηθφ 

θνηλφ θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο  πνπ επηζπκνχλ ηελ ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ. 

θνπφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Η νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ πφξσλ έηζη ψζηε, λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ  ζα ζπληειέζνπλ φρη µφλν ζηελ 

αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε θνηλσληθή ιεηηνπξγία. 

 Ο έιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ  θηλδχλσλ. 

 Η παξαγσγή ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ. 

 Γηεπθφιπλζε θαη απινχζηεπζε θαη κείσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Η αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηελ παξνρή πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο ζπλαιιαγψλ ελζαξξχλνληαο ηελ απνηακίεπζε θαη δηεπθνιχλνληαο ηηο 

επελδχζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θεθαιαίσλ λα κεηαθέξνληαη 

απφ ηνπο απνηακηεπηέο ζηνπο επελδπηέο. 

 

Η πξφζθαηε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εληππσζηαθή 

εμάπισζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη απνδίδεηαη επξέσο ζηηο 

αδπλακίεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ εθηίκεζε 

θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ (www.bankofgreece.gr). 

 

3.3 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο Σξάπεδεο 

Σν γεγνλφο φηη νη Tξάπεδεο ζπλαιιάζζνληαη θαη εκπνξεχνληαη «ρξήκα», αλέθαζελ 

δειεαζηηθφ γηα θαηαρξήζεηο θαη θαηαδνιηεχζεηο θαζηζηνχλ αλαγθαία, ηε θαιή γλψζε 

ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Tξαπεδψλ.  

Σν ζχζηεµα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ζχλνιν ειεγθηηθψλ µεραληζµψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

http://www.bankofgreece.gr/
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ηδξχµαηνο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

(www.bankofgreece.gr). 

 

O ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη θαζνξηζηηθφο θαη 

απνηειεί κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαιά 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ζπλερήο θαζνδήγεζε θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

(Sushma, Goyal Chin, 2016) 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, δηαθέξεη απφ απηφλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ηξάπεδεο. Ο ξφινο ηεο ηξάπεδαο είλαη  θνηλσληθφο θαη κέζα απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο δηαζθαιίδεη ηηο 

θνηλσληθέο απνηακηεχζεηο κεηαηξέπνληαο απηέο, ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Γηα ην 

παξαπάλσ ιφγν, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επνπηεπφκελσλ ηξαπεδψλ 

είλαη πην απζηεξά θαη πην νξγαλσκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά 

ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη θπξίσο ζηελ επηβίσζε ηνπο. 

Γηα θάζε ηξάπεδα νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο πξέπεη λα 

είλαη νη εμήο (Γήκνπ, 2010): 

  Δμαθξίβσζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνπζία ηεο ηξάπεδαο. 

  Γηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο. 

  Γηαπίζησζε ηεο θαλνληθήο δηεθπεξαίσζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

  Δμαζθάιηζε ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο. 

  Δμαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ επηιεγκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο ηξάπεδαο. 

 Έγθαηξε, αμηφπηζηε θαη πεξηεθηηθή πιεξνθφξεζε. 

 Παξαθνινχζεζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο θαη επίδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Πεξηεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

 Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηξάπεδαο, ησλ κεηφρσλ, ησλ θαηαζεηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

 Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηελ 

πνιηηεία. 

 πζηεκαηηθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

http://www.bankofgreece.gr/
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ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 Δθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ γηα μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. 

 Πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, ελφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νη Σξάπεδεο. 

 

3.4 πζηήκαηα Σξαπεδηθνχ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

3.4.1 Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/2006 

Η απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ην ΠΓ/ΣΔ 2438/06.08.1998 έζεζε ηηο αξρέο 

θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε, θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, νθείιεη λα έρεη έλα επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηε πινπνίεζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θαη εγθεθξηκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο Σξάπεδαο. Δπίζεο, φξηζε φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ πεξηνξίδνληαη πηα ζηηο παξαδνζηαθέο εξγαζίεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξήγεζεο δαλείσλ αιιά, παξέρνπλ έλα βέιηηζην επίπεδν 

ζπλαιιαγψλ ζε έλα δηαξθψο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Έηζη ην ΠΓ/ΣΔ 2577/09.03.2006, απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ απνηεινχλ πνιηηηθή θαη ζεζκηθή επζχλε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Η επζχλε 

απηή πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηελ πνιηηεία αθνξά φρη κφλν ην 

ζεκαληηθφ ζέκα ησλ ζρέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ή ησλ ινηπψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

νξγαληζκψλ κε ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ επξίζθνληαη ζηελ δεκνζηφηεηα, αιιά ην 

επξχηεξν πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πνπ θαιχπηεη ηφζα 

ζέκαηα καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο
6
 (microprudential supervision). H νινθιεξσκέλε 

απηή πξνζέγγηζε απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ θαηαζεηψλ απφ ηπρφλ κε ζπλεηή 

δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. 
                                                             
6ηφρνο ηεο είλαη λα πξνιάβεη θαη λα πεξηνξίζεη ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ππφ ην θσο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. 



31 
 

Απνηειεί θαηά ζπλέπεηα, αλάγθε νη πξνιεπηηθνί κεραληζκνί ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ κε ζπλέπεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη επνπηεπφκελνη απφ ηελ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

νξγαληζκνί. Πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθήο θχζεσο θηλδχλνπο (πηζησηηθφο, αγνξάο, 

επηηνθίσλ, ζπγθέληξσζεο, ρψξαο), γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ην θίλδπλν 

ζπκκφξθσζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απνηξνπή ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ζηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ) ην ινγηζηηθφ θαη λνκηθφ θίλδπλν, θαη ην θίλδπλν 

δηαθαλνληζκνχ (www.hba.gr). 

 

Δηδηθφηεξα απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ θπξίσο ζηφρσλ:  

 Σε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο µε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηαζέζηµσλ πφξσλ.  

 Σελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζµφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο θαη ηελ παξαγσγή 

αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σελ ζπκκφξθσζε µε ην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζµψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

δενληνινγίαο.  

 Σελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήµε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχµαηνο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ µε απηφ
7
. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη 

θάλνπλ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο θαη φηη, νη θεθαιαηαθνί ηνπο ζηφρνη  

είλαη νξζά δνκεκέλνη θαη ζε ζπγθεθξηκέλν νξίδνληα πινπνηήζηκνη. 

 

 

                                                             
7
Πξάμε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006-Αφορά το πλαίςιο αρχών λειτουργίασ και κριτηρίων αξιολόγηςησ τησ 

οργάνωςησ και των Συςτηµάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου των πιςτωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και ςχετικζσ αρµοδιότητεσ 
των διοικητικών τουσ οργάνων 

http://www.hba.gr/
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3.4.2 Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ΔΔ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηα λα κελ ζίμνπλ ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπο, αιιά νχηε απηά ησλ κεηφρσλ θαη ζπλαιιαζζφκελσλ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο 

βάζεη ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο, πξνζδνθψληαο πςειφηεξεο επηδφζεηο. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηελ βεβαηφηεηα πσο νη πξαθηηθέο 

ηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην κε ην 

νπνίν ζα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. Η νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη απφξξνηα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  πνπ 

βνεζά ηηο Γηνηθήζεηο λα αμηνινγνχλ έγθαηξα θαη λα πξνιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη. 

Σν ζεκεξηλφ ζχλζεην θαη έληνλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα ηεο 

πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα άκεζε 

παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

απζηεξφηεξσλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπο. Σν θχξην φξγαλν πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνζηαηεχεη ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο, είλαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηδξχζεθε ην 1974 κε ηελ ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ κε ζθνπφ λα 

ειέγμεη ηηο αγνξέο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. ηφρνο ηεο 

Δπηηξνπήο Βαζηιείαο, είλαη λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ επνπηηθψλ 

δεηεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε φιν ηνλ 

θφζκν (Basel Committee on Banking Supervision, “Compliance Function in 

Banks”,2005). 

Γηαθξίλεηαη ζε: 

Βαζηιεία Η 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο Ι, εζηίαζε ζην ζέκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Βαζηιεία ΗΗ 

ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο ΙΙ ήηαλ λα εληζρχζεη ην πθηζηάκελν πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο Ι, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Άιιαμε 
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ζεκαληηθά ην πιαίζην ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, εηζάγνληαο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

Η Βαζηιεία ΙΙ βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο νη νπνίνη είλαη αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο.  

 Πξψηνο ππιψλαο: Η επηηξνπή νξίδεη φηη ε ειάρηζηε απαηηνχκελε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα έλαληη ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ παξακέλεη ζην 8%. 

 Γεχηεξνο ππιψλαο: Πξννξίδεηαη λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε Σξάπεδα έρεη πγηείο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο, 

βαζηζκέλε ζε κηα ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ. 

 Σξίηνο ππιψλαο: Σν ηξίην ζηνηρείν ηεο ζπλζήθεο είλαη ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο 

σο κεραληζκφο ελδπλάκσζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ, κε ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ. 

Βαζηιεία ΗΗΗ 

Η παγθφζκηα θξίζε έθεξε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ θαη 

επηβνιή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. H λέα ζπλζήθε ηεο 

Βαζηιείαο ΙΙ απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε ηεο 

θξίζεο πνπ μεθίλεζε ην 2007. Με ηε ζπλζήθε ηεο Βαζηιεία ΙΙ νη ηξάπεδεο είραλ ηελ 

επθαηξία λα κπνξνχλ λα απνθξχςνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα θεθάιαηα ηνπο κε ηξφπν, ψζηε λα κελ θαίλνληαη ζην 

επξχ θνηλφ θαη θπξίσο ζηηο επνπηηθέο αξρέο ηα πξνβιήκαηα ηνπο. (Καξακνχδεο θαη 

Υαξδνχβειεο 2011).  

 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηίζεηαη λα επηβάιιεη πξφζζεηε θεθαιαηαθή επηβάξπλζε 

θαη απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη 

ιεηηνπξγνχλ κε αλεπαξθείο πνιηηηθέο, αιιά απφ ηελ άιιε ζα εμαηξεί ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ ππφδεηγκα ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ (Herring, 

2001). 

 

Η Βαζηιεία ΙΙΙ ζηα πιαίζηα ηεο καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο εηζάγεη 

ην δείθηε ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο «capital conservation 

buffer». Tα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζρεκαηίδνπλ έλα 

θεθαιαηαθφ απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, κε ην νπνίν ζα απνξξνθνχλ ηπρφλ δεκηέο 
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πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ επηηξέπνληαο ηελ ζπλέρηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο.  

 

Σν θεθαιαηαθφ απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο απνηειεί επέθηαζε ησλ ειαρίζησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, ην χςνο ηνπ νξίδεηαη ζε 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ζα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ θχξηα 

ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

1 Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019. Σν χςνο ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο 

γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζε 0,625% ην 2016 θαη ζα απμάλεηαη 

ηζφπνζα θάζε ρξφλν, ψζηε λα αλέιζεη ην 2020 ζε 2,5% (Γεξκεηδφγινπ, 2014). 

 

3.5 Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ 

Σξάπεδα 

Η εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξεζηή 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί κέζν απνηειεζκαηηθήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πξνο κία θαηεχζπλζε πνπ δηαζθαιίδεη ηε καθξνρξφληα επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ θαηαδνιίεπζε(www.euro2day.gr). 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαιείηαη λα 

ελζσκαηψζεη ζπγθεθξηκέλα φξγαλα δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, θαη πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην(∆. .) 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (∆..) νθείιεη λα δηαζέηεη, σο ζχλνιν, επαξθείο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχµαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ είηε άµεζα είηε µέζσ ησλ Δπηηξνπψλ πνπ ζεζκνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ή 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο. Σν πηζησηηθφ ίδξπµα νθείιεη 

λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηνπιάρηζηνλ ελφο ή δχν µε 

εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ µειψλ. 

 

http://www.euro2day.gr/
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Γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θξίλεη ζθφπηµν ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα λα πηνζεηνχλ ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο 

θαη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξνχλ, ηδίσο, ην δηαρσξηζµφ ησλ 

εθηειεζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαρσξηζµνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ απφ ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ∆ηεπζχλνληνο πµβνχινπ. 

 

θνπφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζµφο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηηο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο, νξίδεη 

πξφεδξν ησλ Δπηηξνπψλ απφ ηα κέιε ηνπ θαη θαζνξίδεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπο. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Τθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

ίδξπζε ησλ θάησζη Δπηηξνπψλ ππνρξεσηηθή. 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην  θαη απαξηίδεηαη απφ µε 

εθηειεζηηθά µέιε ηνπ, θαη‟ ειάρηζηνλ ηξία. Απφ ηα ελ ιφγσ µέιε, ην έλα ηνπιάρηζηνλ 

είλαη αλεμάξηεην, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3016/2002
8
, µε επαξθείο γλψζεηο θαη 

εκπεηξία ζε ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο θχζεσο ζέµαηα ελψ παξάιιεια ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, σο ζχλνιν, πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο γηα ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο (εληφο θαη εθηφο ηεο 

ρψξαο) θαη γηα ηα ζπζηήµαηα πιεξνθνξηθήο. 

 

Κχξηα θαζήθνληά ηεο Δπηηξνπήο  Διέγρνπ είλαη ηα εμήο: 

 Η παξαθνινχζεζε θαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήµαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε αηνµηθή βάζε 

θαη ζε επίπεδν νµίινπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα µεηξηθή, µε βάζε ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ηηο 

                                                             
8
Ο Νφκνο 3016/2002, επηβάιιεη ζηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 
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δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (ηαθηηθψλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ), θαζψο θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

 Η επίβιεςε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ησλ 

δεκνζηεπνκέλσλ εηήζησλ θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη, 

πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο θαη ησλ 

ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ φρη κφλν παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν παξαθνινχζεζεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο, απνδεηθλχσληαο φηη, νη επηρεηξήζεηο κε επηηξνπέο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

πςειήο πνηφηεηαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απφ φ, ηη νη επηρεηξήζεηο κε επηηξνπέο ειέγρνπ ρακειήο πνηφηεηαο (Carcello & Neal, 

2000). 

 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε 

φισλ ησλ κνξθψλ θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ, ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ ειέγρνπ ηνπο, ηελ εμεηδηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ηνλ απαηηνχκελν ζπληνληζκφ ζε επίπεδν Σξάπεδαο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ έρεη επηθνξηηζηεί κε 

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Σε Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ κε έξγν ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απφ 

ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

 Σε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή 

κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ζην 

πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

θηλδχλσλ ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ απνξξένπλ απφ κε ζπκκφξθσζε 

κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο), θαζψο θαη 

ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο (ΠΣ/ΣΔ 2577/2006). 
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 Μεξηµλά γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήµαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ηελ ελζσµάησζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ 

(π.ρ. απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ηελ πξνζαξκνζκέλε αλάινγα µε ηνλ θίλδπλν ηηκνιφγεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζµφ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ θαηαλνµή 

θεθαιαίσλ ζε ζπλάξηεζε µε ηνλ θίλδπλν) ζε φιν ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ/µνλάδσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ. 

 

 Καζνξίδεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ σο πξνο 

ηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε, µέηξεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη 

αληηµεηψπηζή ηνπο, ζε ζπλέπεηα µε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηµσλ πφξσλ. 

 

 Λαµβάλεη θαη αμηνινγεί ηηο ππνβαιιφµελεο αλά ηξίµελν αλαθνξέο ηεο Μνλάδαο 

∆ηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ελεκεξψλεη ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην. ζρεηηθά µε ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ην πηζησηηθφ ίδξπµα θαη 

δηαβεβαηψλεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηµεηψπηζή ηνπο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχµαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζεµαληηθή µεηαβνιή ηεο δηάξζξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο µπνξνχλ λα εθαξµφζνπλ δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα 

αμηνιφγεζεο. 

Η αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ δηαζθαιίδεηαη ηδίσο κε: 

 α) ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο, απφ ηηο ινηπέο εθηειεζηηθέο εξγαζίεο ηεο 

Σξάπεδαο,  

β) ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο Δθζέζεσλ απεπζείαο ζην Γηνηθεηή θαη ηεο θνηλνπνίεζεο 

απηψλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, θαζψο θαη 

 γ) ηελ άκεζε πξφζβαζε ηεο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε φια ηα αξρεία, ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηάιιειε θαη απξφζθνπηε 

επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  
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3.6 Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Σξάπεδα 

Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα έρνληαο έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

δηαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά θαη θπξίσο αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαηνρπξψλνληαο κηα 

αζθαιή θαη αμηφπηζηε ζέζε ζην δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ηξεηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο:  

1) Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο,  

2) Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ  

3) Καλνληζηηθή πκκφξθσζεο. 

Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο 

χκθσλα κε ηελ Πξάμε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, πξέπεη 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  λα δηαζέηνπλ ππεξεζηαθή Μνλάδα Δζσηεξηθήο 

Δπηζεψξεζεο (ΜΔΔ), πνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο 

θαη έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ 

Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο. 

 Δίλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο κνλάδεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

δηαζέηνπλ εθηειεζηηθή εμνπζία, φπσο επίζεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, δηαζέηεη:  

α) πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ ηδξχκαηνο,  

β) επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν θαη επαγγεικαηηθά έκπεηξν θαη επαξθέο ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ. 

Σα θχξηα θαζήθνληα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο είλαη: 

 Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο απφδνζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Η δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη πνξεία ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Η δηελέξγεηα γεληθψλ ή δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο . 

 Η αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη κέηξεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο. 
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 Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ
9
, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αζθαινχο θχιαμεο 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Η επηβεβαίσζε πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη, νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη 

κε πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα θαη φηη έρνπλ ππνινγηζηεί φινη νη παξάκεηξνη 

ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πηζαλήο δεκηάο. 

 Η αμηνιφγεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

θαηά ηνλ νπνίν έρνπλ θαζηεξσζεί θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Η νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο πξνυπνζέηεη 

κεηαμχ άιισλ: 

 Σελ θαηνρχξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζηα φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο. 

 Σε ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Σελ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη απφ ην 

ίδξπκα. 

 Σελ χπαξμε ιεπηνκεξψλ θαη θαηαγεγξακκέλσλ ειεγθηηθψλ ζηφρσλ, 

πξνγξακκάησλ, δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, φπσο επίζεο θαη θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο ειέγρσλ. 

 Σελ θαζηέξσζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο (follow up) σο πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

HΜνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (ΜΓΚ) είλαη θαη απηή αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο 

κνλάδεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

                                                             
9 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ψο 

έρεη. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 384/1992(ΦΔΚ 210/31.12.1992) θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο Σξάπεδεο ην 1994. 
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Αλαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ή ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο σο πξνο 

ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Η 

κνλάδα έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, έιεγρν, εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο πάλσ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ην ίδξπκα. 

 Πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα άκεζνπ εληνπηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Αμηνινγεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Γηελεξγεί δνθηκέο πξνζνκνίσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο. 

 Πξνζδηνξίδεη ηηο αλαγθαίεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

νη πηζησηηθνί θίλδπλνη ηνπ ηδξχκαηνο. 

Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

Η Μνλάδα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (ΜΚ) είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα δηαζέηεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε  αγνξά ή φηαλ 

ην ελεξγεηηθφ ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 10 δηο ή δηαηεξεί ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ή 

δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ. 

Η Μνλάδα ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ έιεγρν ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο σο 

πξνο ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο. Σν αληηθείκελν ηεο Μνλάδαο είλαη ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε εθπφλεζε ελφο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηδξχκαηνο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο πνπ δηαζέηεη (Νεγθάθεο, Σαρπλάθεο, 2006). 

Δπίζεο : 

 πληνλίδεη ην έξγν ησλ ππεπζχλσλ Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (compliance 

officers) ησλ θαηαζηεκάησλ εμσηεξηθνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ψζηε φιεο νη κνλάδεο λα 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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 Γηαζθαιίδεη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπκκνξθψλεηαη κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ  πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

 Καζνξίδεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφηππα αλαθνξψλ ησλ χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη γεληθά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ακνηβαία πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ηεο 

κεηξηθήο. Δπίζεο παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ παχζε δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ 

πνπ ζα έζεηαλ ζε ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ην πηζησηηθφ ίδξπκα (ΠΓ/ΣΔ 2577/2006). 

 

3.7 Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην 

Σξαπεδηθφ χζηεκα 

 Όηαλ έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ηεξείηαη απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

είλαη : 

 Καηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Οηθνλνκηθφ ηφζν ζε ρξφλν φζνο θαη ζε ρξήκα. 

 Δίλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ αιιά ηαπηφρξνλα θαη επίθαηξν. 

 Δίλαη ιεηηνπξγηθφ θαηάιιειν θαη ζχκθσλν κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή θαη 

ηε θηινζνθία ηνπ ειέγρνπ,  

ηφηε ην ζχζηεκα απηφ ζεσξείηαη  απνηειεζκαηηθφ. 

 

Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πξνυπνζέηεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Έλα θαιά κειεηεκέλν νξγαλσηηθφ ζρέδην 

Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή 

ησλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη, δηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

φηη πξνζηαηεχνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη πξνσζείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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β) χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

Η εγθαζίδξπζε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο εμνπζίαο, αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλφηεηαο, πεξηθιείεη ηνπο εμήο 

ηέζζεξηο παξάγνληεο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

ζπλαιιαγέο: 

 Έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη εθηειεζηεί θαηάιιεια. 

 Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπάξρεη πεξηνδηθή ζχγθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ βηβιίσλ 

κε ηελ χπαξμε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπάξρεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

γ) Λνγηζηηθή δηάξζξσζε 

Η επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, πξνυπνζέηεη 

έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ. Έλα 

ηέηνην ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ: 

 έλα δηάγξακκα ινγαξηαζκψλ, 

 έλα εγρεηξίδην ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

 πεξηγξαθή ζέζεσλ, 

 θαηάιιειε ζηειέρσζε πξνζσπηθνχ, 

 δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, 

 πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ειέγρνπ, 

 αξηζκεκέλα εζσηεξηθά έγγξαθα, 

 έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο απηψλ, 

 ζπλερήο επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ. 

δ) χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ 

Η επηηπρία νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ην εθαξκφζνπλ. Γη απηφ ην ιφγν πηνζεηνχληαη 

κνληέξλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςε ψζηε κφλν 

ηθαλά θαη ηίκηα άηνκα λα απνηεινχλ ην πξνζσπηθνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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ε) Καηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηηπρία θαη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Η έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αλ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ Γηεχζπλζε, ηελ 

νπνία θαιείηαη λα ειέγμεη, ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηή είλαη πνιχ ακθίβνιε. 

 

ζη) Η Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

απνηειείηαη απφ ιίγα κέιε, ζθνπφ έρεη λα πξνηείλεη ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή, λα 

θαζνξίζεη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Η 

Δπηηξνπή Διέγρνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, φηαλ νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο (Σζαθιάγθαλνο,1997). 

Tα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξνυπνζέηνπλ φηη παξάιιεια, επηδίσμε θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 Έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε απαξαίηεηε γηα ηελ ιήςε νπνηαδήπνηε 

δηνηθεηηθήο απφθαζεο. 

 Καηακεξηζκφο εξγαζίαο φπνπ ε θάζε εξγαζία δελ εθηειείηαη απφ έλα κφλν 

πξφζσπν, αιιά νινθιεξψλεηαη θαη ειέγρεηαη θαη απφ αιιά πξφζσπα (δηηηφο 

έιεγρνο). 

 Πνηνηηθή επάξθεηα θαη ζπλέρηζε ζηειέρσζεο κε πξφζσπα έληηκα, έκπεηξα, 

θαηαξηηζκέλα θαη ηθαλά, αμηνθξαηηθά επηιεγφκελα θαη παξαγσγηθά 

αμηνπνηνχκελα. 

 

3.8 Γηαδηθαζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πξέπεη ηεξεζνχλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ψζηε νη Σξάπεδεο λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 
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Γηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ 

Οη Σξάπεδεο δηαζέηνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηαρεηξίδνληαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά 

πνζά, αζθψληαο έλα ξφιν ηδηαίηεξν, πνπ ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ, έρνπλ ζεζπηζηεί απζηεξνί θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηακείσλ ηνπο. 

Γηελέξγεηα κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ  

Οη Σξάπεδεο δηελεξγνχλ ζεκαληηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ ηφζν ζε αξηζκφ θαη αμία. Λφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαηάιιεια 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ. 

Γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε βάζε ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ηδξχνπλ 

ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία είλαη γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλα  ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

θαιχηεξε πξνζέιεπζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Αλάιεςε ζεκαληηθψλ δεζκεχζεσλ 

Ο βαζηθφηεξνο ξφινο ησλ Σξαπεδψλ είλαη φηη παξέρνπλ εκπνξηθή πίζηε ζε ηξίηνπο, 

αλαιακβάλνληαο ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ ρνξήγεζε εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, αλαιακβάλνπλ πξάμεηο πνπ ελέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Μφλν κε επαξθείο 

θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο κπνξεί ε ηξάπεδα λα δηαρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

 

Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

πξνιεπηηθνί θαη θαηαζηαιηηθνί έιεγρνη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ νκίινπ ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Γηεχζπλζεο. 

Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ειέγρσλ ζε πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο πνπ 

γίλνληαη απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαη ζε 

ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο 

 Ο πξνιεπηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ηθαλνχο θαη έκπεηξνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Καηαζηήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξάμεο ηεο ζπλαιιαγήο 

θαη πξνβιέπεη ηελ απνθπγή αθνχζησλ θαη εθνχζησλ ζθαικάησλ. 
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 Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη απνζθνπεί ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο λνκφηππεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ζην λα δηαπηζηψλνληαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο πνπ δελ εληνπίζηεθαλ θαηά ηνλ 

πξνιεπηηθφ. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ Οκίινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ  έιεγρν πνπ 

δηελεξγείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Γηα θάζε έιεγρν πξνεηνηκάδεηαη έλα γξαπηφ πιάλν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη απηφο ζα δηελεξγεζεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Σν πιάλν απηφ 

πεξηέρεη: 

1) Πξφγξακκα ειέγρνπ κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ. 

2) Τπφκλεκα ειέγρνπ ζρεηηθά κε: 

 ηφρνπο (Οbjectives) 

 θνπφ (Scope) 

 Δηδηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο. 

 Έθζεζε Διέγρνπ φπνπ θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα πνξίζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ, νη απνδέθηεο ηνπο. 

 Μεζνδνινγία (Methodology) δειαδή ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

έθηαζε ηνπο π.ρ κέγεζνο δείγκαηνο θαζψο επίζεο θαη πνπ βαζίζηεθε ν 

ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηα αλσηέξσ έηζη ψζηε, ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη: 

 Δπαξθή (Sufficient) 

 Aληαγσληζηηθά (Competent) 

 ρεηηθά (Relevant) θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ. 

Η κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη αλαιπηηθά ζηα εμήο: 

Δξσηεκαηνιφγην 

Σν εξσηεκαηνιφγην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληζηά κηα κεζνδηθή αλαθνξά κέζσ 

εξσηήζεσλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηήκαηνο  ζπγθεθξηκέλεο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ή δηαδηθαζίαο κε έκθαζε θαη επαηζζεζία ζε ζηνηρεία πνπ  

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
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Γξαπηή πεξηγξαθή 

Η κέζνδνο ηεο απιήο πεξηγξαθήο απνηειεί κηα γξαπηή παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ κηαο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε θάζε θάζε κε ηα 

αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο. Η γξαπηή πεξηγξαθή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη, φηη 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο πεξηπηψζεηο  κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ην πιενλέθηεκα φηη θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ππφ κειέηε ιεηηνπξγίαο. 

Γηαγξάκκαηα ξνήο (flowcharts) 

Η ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο ζηελ κειέηε ησλ ππνζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, γηαηί παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο θαη 

γξήγνξεο νπηηθήο άπνςεο ηεο δηαδηθαζίαο ππφ κειέηε θαη αθεηέξνπ ηεο επθνιφηεξεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ γξαπηή, παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Απαηηείηαη 

βεβαίσο ε γλψζε θάπνησλ θνηλψο απνδεθηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ γηα 

ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, ζπλήζσο δαλεηδφκελσλ απφ ηελ ηε κεραλνγξάθεζε. 

ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο ζηελ εηθφλα 3.1 απεηθνλίδεηαη κηα δηαδηθαζία εξγαζηψλ 

πνπ γίλεηαη ζε Σξάπεδα κε ηελ βνήζεηα δηαγξάκκαηνο ξνήο επεμεγψληαο βήκα βήκα, ην 

ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη εκπιεθφκελνη ηνπ ειέγρνπ.  

 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ  πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα ψζηε λα γλσξίζνπκε ηη πεξηιακβάλεη θαη πσο πξέπεη λα ειέρζε  ε 

θάζε δηαδηθαζία. 

Έιεγρνο Σακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ - Καηακεηξήζεηο 

Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη Σξάπεδεο είλαη 

ηεξάζηηνο, θαη ε πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο απηψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο 

απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν, γη απηφ ζα πξέπεη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα λα 

θαιχπηνληαη απφ έλα πιήξεο θαη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν ηακείν ειέγρεηαη απαξαηηήησο αηθληδηαζηηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, φπνπ θαηακεηξάηαη ιεπηνκεξψο ην ρξεκαηηθφ απφζεκα πνπ βξίζθεηαη 

ζε φια ηα ηακεία ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ζπκθσλείηαη θαη ζπλνιηθά κε ην 

ππφινηπν ηακείν ηεο κνλάδαο. Η ππεξεζία ηνπ ηακείνπ δηεμάγεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν θαη ζην ρψξν φπνπ, απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζε 

απηφλ ζε θάζε πξφζσπν εθηφο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. 
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Αζθάιεηα Υξεκαηηθνχ 

Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, νθείιεη λα έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δηαρείξηζε θαη κεηαθνξά ησλ δηαζεζίκσλ ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηαπνζηνιήο, ιεζηείαο, θινπήο θαη λα ηεξεί απζηεξά ηα επηηξεπφκελα 

αζθαιηζκέλα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηαπνζηνιήο 

απαηηεί ηελ ερεκχζεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε έγθξηζε ηεο κεηαθνξάο, ε 

θσδηθνπνίεζε θαη ε απνζηνιή ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα. 

Σα ρξεκαηνθηβψηηα ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο λα ιεηηνπξγνχλ 

κε δχν θιεηδηά ή κε έλα θιεηδί θαη ζπλδπαζκφ θαη απηά, λα δίλνληαη ζηνλ ππεχζπλν 

ηακία θαη ζηνλ πξντζηάκελν ή Γηεπζπληή θαη λα αλνίγνπλ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε θαη 

ηαπηφρξνλε παξνπζία θαη ησλ δχν. 

Οη ηακίεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ξεπζηά  δηαζέζηκα πνπ είλαη ζηα ηακεία  

ηνπο. Διέγρεηαη: 

 Αλ ηεξνχληαη ηα επηηξεπηά φξηα ησλ δηαζεζίκσλ ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη ν ηακίαο. 

 Αλ αζθαιίδνληαη ζε vault θαη κε ρξνλνθαζπζηέξεζε θιεηδηά πνπ 

αλνίγνπλ θεληξηθά ρξεκαηνθηβψηηα, ΑΣΜ
10

, ΑPS
11

. 

 Αλ γίλεηαη ε απαηηνχκελε ζπκθσλία ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ θαθέισλ ηνπ 

ΑΣΜ κε ην δεισζέλ πνζφ επί ηνπ θαθέινπ απφ ηνλ θαηαζέηε. 

 Αλ ην άλνηγκα θαη  θιείζηκν ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ γίλεηαη πξνζσπηθά 

απφ ηνπο εληεηαικέλνπο κε ηελ ηήξεζε θιεηδηψλ θαη θσδηθψλ. 

 Αλ ην πξνζσπηθφ είλαη ελεκεξσκέλν ζε πεξίπησζε έλνπιεο ιεζηείαο. 

 Αλ νη ηακεηαθνί ρψξνη θιεηδψλνληαη θαη  δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

ζηνπο  ρψξνπο απηνχο  εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ αθφκε θαη αλ παξίζηαηαη ν 

Σακίαο. 

 Αλ νη δνζνιεςίεο κε ην θνηλφ γίλνληαη κπξνζηά ζην γθηζέ θαη παξνπζία 

πειάηε. 

 Αλ νη επηηαγέο θαη ινηπέο αμίεο θαηακεηξνχληαη θαζεκεξηλά θαη  

θπιάζζνληαη ζε  ππξαζθαιέο ρψξν.  

 Αλ έρνπλ γίλεη φινη νη απαξαίηεηνη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πνπ νξίδνπλ 

νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο ηεο Σξάπεδαο.  

 

                                                             
10 Automated Teller Machine (απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή)  
11 Automated Payment System (Μεραλήκαηα απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ easypay). Πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηνπο 

πειάηεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 
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Έιεγρνη παξαζηαηηθψλ  

Ο ειεγθηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζηα ηακεηαθά 

παξαζηαηηθά θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο έθδνζε ηνπο. 

Διέγρεη εάλ ηα παξαζηαηηθά, είηε πξφθεηηαη γηα front office είηε γηα back office 

ζπλαιιαγέο έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνλ ρξήζηε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηνλ αξκφδην 

πξντζηάκελν. 

πγθεθξηκέλα ειέγρεηαη αλ: 

 Σα παξαζηαηηθά έρνπλ ππνγξαθεί θαλνληθά θαη λνκφηππα απφ ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο  κε επθξηλήο αλάιπζε ηνπ ρξεκαηηθνχ. 

 Σεξνχληαη ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο εγθπθιίνπο ηεο Σξάπεδαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ παξάδνζε μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ. 

 Δίλαη ππνγεγξακκέλα φια ηα παξαζηαηηθά, πνπ απαηηνχλ έγθξηζε πξντζηάκελνπ 

ή  Γηεπζπληή. 

 Γηα πιεξσκέο βάζεη πιεξεμνπζίνπ ή εμνπζηνδνηηθήο επηζηνιήο ππάξρεη ε 

αληίζηνηρε γλσκάηεπζε απφ ηηο Ννκηθέο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνζψπσλ. 

 Δηζπξάρζεθε ε ζσζηή πξνκήζεηα  θαη αλ δφζεθε εηδηθή valeur κε αληίζηνηρε  

αηηηνιφγεζε ηεο πξάμεο. 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ ειιεηκκάησλ ή πιενλαζκάησλ ηνπ ηακείνπ είλαη ζσζηφο. 

 Καηά ηηο ζπλαιιαγέο εηζπξάηηνληαη ζσζηά νη  πξνκήζεηεο. 

 Καηά ηηο  ζπλαιιαγέο ηεξείηαη ην ηξαπεδηθφ απφξξεην. 

 Σα  παξαζηαηηθά θπιάζζνληαη ζε  θαηάιιειν θαη  αζθαιέο κέξνο. 

 

Έιεγρνο Καηαζέζεσλ 

Γπλάκεη εγθπθιίσλ, θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηαπηζηψλεη εάλ ην 

πξνζσπηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε απηέο. πγθεθξηκέλα: 

 Δληνπίδνληαη θαη ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, πνζά πνπ αλαιήθζεθαλ απφ 

ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ πνπ δελ παξνπζίαδαλ θίλεζε, είηε αλάιεςε, είηε 

θαηάζεζε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Γηαπηζηψλεηαη ε νξζφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κε πιεξεμνχζην 

ή εμνπζηνδφηεζε. 
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 Η δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ δπλάκεη ησλ 

εγθχθιησλ γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ, ηε πξνζζήθε ή δηαγξαθή 

ζπλδηθαηνχρσλ. 

 Διέγρεηαη εάλ είλαη νξζφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο πξφσξεο αλάιεςεο ή 

πξνεμφθιεζεο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. 

 Διέγρεηαη ηπρφλ θιείζηκν ινγαξηαζκνχ κε ππφινηπν, ή θιείζηκν ινγαξηαζκνχ 

πνπ ρξήδεη απαγφξεπζεο.  

 Διέγρεηαη εάλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ινγαξηαζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ 

ππφινηπν, θαη δηεξεπλάηαη εηο βάζνο ν ιφγνο δεκηνπξγία ηνπο. 

 Διέγρεηαη εάλ θάζε ηακεηαθή ζπλαιιαγή ζπλάδεη κε ην ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι 

ηνπ πειάηε. 

 

Έιεγρνο Υνξεγήζεσλ 

Οη ρνξεγήζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επεηδή 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο εκθαλίδνπλ θαη ην 

κεγαιχηεξν ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ. Διέγρεηαη: 

 Αλ ε δαλεηνδφηεζε βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη Ννκηζκαηηθέο Αξρέο  

θαη ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. 

 Αλ ιακβάλνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ ην  Γίθηπν λα πξνβεί ζηελ 

εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ.  

 Αλ ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο ζπκβάζεηο. ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν πνζφ 

ηεο εθηακίεπζεο. 

 Αλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ζπκβάζεηο, ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ πηζηνχρσλ θαη 

ηπρφλ εγγπεηψλ είλαη νξζά. 

 Αλ ν ιφγνο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλάδεη κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ 

πηζηνχρσλ. 

 Αλ πθίζηαηαη θαη ε ζπκκεηνρή πηζηνχρσλ κε ίδηα θεθάιαηα ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εθφζνλ απαηηείηαη ζηνπο φξνπο έγθξηζεο 

ηνπ δαλείνπ. 

 Αλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ρνξήγεζεο θαη εθηίκεζε ηεο νκαιήο εμέιημε ηεο. 

 Αλ νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, εθηακίεπζεο, είζπξαμεο θαη ινγηζηηθνπνίεζεο ηεο 

ρνξήγεζεο γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα. 
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 Αλ  νη ζπκβάζεηο θαη νη πξφζζεηεο πξάμεηο έρνπλ ζπληαρζεί λνκφηππα θαη έρνπλ 

ππνγξαθεί απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο (νθεηιέηεο θαη 

εγγπεηέο απηψλ). 

 Αλ πξνζηαηεχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ν δαλεηνδνηνχκελνο παξέδσζε ζηε 

Σξάπεδα γηα ηε εμαζθάιηζε ηεο έλαληη ησλ θηλδχλσλ ρνξήγεζεο. 

 Αλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ππέξκεηξεο θαη κε παξαγσγηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ πηζηνχρσλ.  

 

Έιεγρνο ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

Μεγάιν κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθηέιεζε κεζνιαβεηηθψλ εξγαζηψλ. Απφ ηηο δηάθνξεο κεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη Σξάπεδεο, νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη 

εξγαζίεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη νη ζπξίδεο ζεζαπξνθπιαθίνπ. Με ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ε  Σξάπεδα εγγπάηαη πξνο ηξίην πξφζσπν (δαλεηζηή), ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηνπ νπνίνπ ππφζρεηαη φηη ζα θαηαβάιεη ε ίδηα ην νθεηιφκελν πνζφ, αλ 

απηφ δελ εμνθιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Σξάπεδα δελ ρνξεγεί 

δάλεην αιιά, εκπνξεχεηαη ηελ πίζηε ηεο. Γη απηφ ην ιφγν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

ειέγρεη: 

 Αλ είλαη ζσζηή ε αχμνπζα αξίζκεζε θαη ε ζχληαμε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 Αλ ειέρζε ε θεξεγγπφηεηα ηνπ εληνιέα. 

 Αλ έρεη γίλεη ζσζηφο ππνινγηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ θαη έγθαηξε είζπξαμε ηνπο. 

 Αλ εθθξεκνχλ αθπξψζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη επηζηξνθέο ησλ ζσκάησλ 

απηψλ. 

 Αλ έρνπλ ιεθζεί φιεο νη δπλαηέο εμαζθαιίζεηο-θαιχκκαηα θαη αλ απηά 

πξνέξρνληαη απφ κεηξεηά ή απφ ρνξεγήζεηο ηεο Σξάπεδαο. 

Οη εξγαζίεο θίλεζεο θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ρψξα ζε ρψξα 

θαη απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν θαη απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ 

Σξάπεδα. 

Οη ζπξίδεο ζεζαπξνθπιαθίνπ απνηεινχλ ην θαηάιιειν κέξνο γηα απνζήθεπζε 

πνιχηηκσλ αληηθείκελσλ θαη ηε θχιαμε ζεκαληηθψλ εγγξάθσλ. Λφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο απηήο πνπ έρνπλ, επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο δενληνινγίαο λα ηεξνχληαη 

απζηεξνί θαλφλεο ζηε δηαρείξηζε ηνπο. Ο ειεγθηήο θαηά ηνλ έιεγρν ζα δηαπηζηψζεη : 

 Αλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο ησλ ζπξίδσλ έρνπλ θαηαξηηζηεί νξζά. 
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 Αλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο ησλ ζπξίδσλ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνγξαθέο ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ. 

 Αλ έρνπλ εηζπξαρζεί έγθαηξα θαη ζσζηά ηα νθεηιφκελα κηζζψκαηα. 

 Αλ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ πξαγκαηνπνηεί 

επίζθεςε ζηελ ζπξίδα. 

 

Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ηήξεζεο ησλ θαζεθφλησλ Πξνζσπηθνχ 

Ο εζσηεξηθφ ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζεη αθφκε αλ ηεξείηαη ν Καλνληζκφο 

Πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

νξγαλφγξακκα ηεο Σξάπεδαο. 

 Αλ ην πξνζσπηθφ εμππεξεηεί έγθαηξα, γξήγνξα θαη θπξίσο κε γλψκνλα ηελ 

επγέλεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο πειάηε. 

 Αλ νη ππάιιεινη πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηελ θαζνξηζκέλε ψξα, 

είλαη παξαγσγηθνί - απνδνηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηεξνχλ πηζηά ην σξάξην 

ηεο Σξάπεδαο. 

 Αλ εθδειψλεηαη αζπλήζεο λεπξηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλαιιαγήο. 

 Αλ νη ππάιιεινη επηδεηθλχνπλ ηελ δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο θαη εάλ πξναζπίδνπλ θαη πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Σξάπεδαο.  

 Αλ νη ππάιιεινη ηεξνχλ ην Οξγαληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο εγθπθιίνπο. θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο  ησλ αξκνδίσλ πξντζηακέλσλ ηνπο. 

 Αλ νη ππάιιεινη δέρνληαη άκεζα ή έκκεζα δψξα, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή ησλ νηθείσλ ηνπο 

πιενλεθηήκαηα ή σθέιεηεο. 

 Αλ νη ππάιιεινη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ  θαλνληζκψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

εγθπθιίσλ ηεο Σξάπεδαο. 

 Αλ νη ππάιιεινη επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα πξνζπκία θαη άκεκπηε ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θνηλφ. 

 Αλ νη ππάιιεινη ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζε ηπρεξά παηρλίδηα, είηε 

θεξδνζθνπνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην. 

 Αλ ρνξεγνχληαη θαλνληθά νη πξνβιεπφκελεο εηήζηεο άδεηεο. 
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 Αλ ην πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. 

 Αλ νη ππάιιεινη ηεξνχλ ηελ νθεηιφκελε ερεκχζεηα γηα ππεξεζηαθά ζέκαηα 

(αθέιιεο Δ, 2001). 

 

Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Αζθαιείαο 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Καηαζηήκαηνο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ειέγρεη ζπγθεθξηκέλα: 

 Αλ ηεξείηαη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ θιεηδηψλ θαη εάλ 

παξαθνινπζείηε θαζεκεξηλά ε θπιιάδα θαηνρήο θιεηδηψλ εηζφδνπ. 

 Αλ θπιάγνληαη νη ζπξίδεο θαη ηα ζεζαπξνθπιάθηα κε θιεηδηά θαη 

ρξνλνθαζπζηέξεζε. 

 Αλ νη ρψξνη ησλ ηακείσλ, θιεηδψλνληαη κε θιεηδί θαη δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

γηα θαλέλαλ, θαη δελ αθήλνληαη έζησ θαη πξνζσξηλά ρξήκαηα ή αμίεο πάλσ ζε 

γξαθεία ή γθηζέ. 

 Αλ νη πφξηεο θιεηδψλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Αλ θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα 

ζπλαγεξκνχ. 

 Αλ θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ν Τπεχζπλνο Αζθαιείαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ειέγρεη φια ηα κέξε ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 

φια είλαη ηαθηνπνηεκέλα θαη αζθαιή. 

 Αλ ην Καηάζηεκα είλαη αζθαιηζκέλν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 Αλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξνγξακκαηηζκέλα ηεζη δνθηκήο ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

 

3.9 Παξαηεξήζεηο θαη Απνηειέζκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηελ Έθζεζε 

Δπηζεψξεζεο γηα λα δψζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ Σξάπεδα, ζηα αλψηεξα 

ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε, αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. Θα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα πξφηππα 

θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ δηνξζσηηθή δξάζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 Η Έθζεζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, λα είλαη ζαθήο, 

ακεξφιεπηε θαη φζνλ ην δπλαηφλ πην πεξηιεπηηθή, ψζηε ηα πνξίζκαηα λα είλαη 

αθξηβή, λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα νδεγνχλ ζε δηαπηζηψζεηο-εθηηκήζεηο 
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γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε Έθζεζε ζα πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε απιή αλαθνξά ή 

παξαπιαλεηηθή παξάζεζε γεγνλφησλ. 

Η Έθζεζε πξννξίδεηαη γηα ην Σνκέα Δπηζεψξεζεο θαη εθδίδεηαη ζε ηξία 

αληίγξαθα, ηα νπνία δηαλέκνληαη ή απνζηέιινληαη: 

 ζηε  Γηνίθεζε 

 ζηελ Αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

 ζην Καηάζηεκα   

Η Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο έπεηηα ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη ιεπηνκεξή επεμεξγαζία 

ηεο Έθζεζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηε Γηνίθεζε: 

 Αλ ην θαηάζηεκα έρεη ηελ επαξθή ζηειέρσζε ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα. 

 Πσο αμηνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Γηεπζπληή θαη φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο 

κνλάδαο. 

 Αλ ην επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ είλαη πνηνηηθφ θαη εάλ ζπκβάιιεη ζηελ 

θεξδνθνξία ηνπ Καηαζηήκαηνο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Δθζέζεηο Δπηζεψξεζεο δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο λα δηεπζχλεη θαιχηεξα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο, λα αλαιακβάλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ιακβάλνληαο ηηο πξέπνπζεο 

ιχζεηο ζε φπνηα επίπεδα ρξεηαζηεί. Γηα λα εκθαληζζνχλ ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα επηβάιιεηαη δηνξζσηηθή δξάζε θαη παξάιιεια παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο, κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε θάζε θνξά ρξνληθή πεξίνδν.  

 

 

3.10 Πξαθηηθή εθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Σξάπεδα 

ΠΔΗΡΑΗΩ  

Α. Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθείηαη ζηνλ Όκηιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο απνθιεηζηηθά απφ 

ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οκίινπ (ΓΓΔΔΟ)
12

, ε νπνία απνηειεί ηε 

«Μνλάδα Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο». 

                                                             
12

Η ΓΓΔΔΟ  είλαη αλεμάξηεηε θαη αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη έρεη ηελ επζχλε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε νιφθιεξν ηνλ Όκηιν. 
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαζθαιηζηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ιεηηνπξγία, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Κχξηα απνζηνιή ηεο ΓΓΔΔΟ είλαη: 

Η δηελέξγεηα πάζεο θχζεο ειέγρσλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη παξφρνπο 

νπζησδψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλεη εχινγε, αληηθεηκεληθή, αλεμάξηεηε θαη 

ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ. 

Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδεηαη ζηα πξφηππα θαη ζηα 

θξηηήξηα πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Η ΓΓΔΔΟ θέξεη ηελ επζχλε γηα ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηνλ Όκηιν. ην πιαίζην απηφ, ε ΓΓΔΔΟ έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο ή θαη ησλ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ησλ Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ Όκηιν. 

Ο επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οκίινπ είλαη ν θχξηνο 

ππεχζπλνο γηα ην θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δπίζεο, 

δηαηππψλεη ηε ζχκθσλε γλψκε πξνο ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηελ επηινγή 

θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ επηθεθαιήο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη 

αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Γηα ηελ νκαιή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν επηθεθαιήο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ππνβνεζείηαη απφ ειεγθηέο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε. Οη ειεγθηέο θαηαλέκνληαη 

πεξηζηαζηαθά ζε ειεγθηηθέο νκάδεο αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ρξνληθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ε πνηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αληηθεηκεληθή 

ηεθκεξίσζε ησλ Δθζέζεσλ θαη ησλ ινηπψλ αλαθνξψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εξγαζία 

απηή. Η πνηφηεηα απηή γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηα πξφηππα, 

ηηο πξνζιήςεηο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πηζηνπνηήζεσλ, θαη ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειεγθηηθψλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ θαη εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. Με βάζε ηελ 
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αμηνιφγεζε απηή θαζνξίδεηαη ν ειεγθηηθφο θχθινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη 

λα θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ νη πεξηνρέο πςεινχ θαη κεζαίνπ θηλδχλνπ. 

 

Β. Σξάπεδα Πεηξαηψο- Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζε θαηαζηήκαηα 

Σνκείο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 -Γίθηπν Καηαζηεκάησλ 

 Δπηρεηξεκαηηθά θέληξα, πηζηνδνηήζεηο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, δηαρείξηζε θαη 

έγθξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ 

 -Λνηπέο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο  

 

Γίθηπν Καηαζηεκάησλ 

Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ειέγρεηαη απφ ειεγθηέο επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη απφ ειεγθηέο 

ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο. 

1. Διεγθηέο επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 

Σα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν 

απφ ειεγθηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην θάζε θαηάζηεκα. Οη ειεγθηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

γηα ζπγθεθξηκέλν έιεγρν εθηεινχλ πξνεηνηκαζία ζηνλ ρψξν ηνπ γξαθείνπ ηνπο 

ιακβάλνληαο ειεθηξνληθφ αξρείν απφ ην ηκήκα ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο. ην αξρείν 

απηφ θαζνξίδεηαη ην δείγκα ειέγρνπ αλά ειεγθηηθή πεξηνρή. 

 

Κακία άιιε Γηεχζπλζε Σξάπεδαο δελ γλσξίδεη γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο 

ηνπ ειέγρνπ πιελ, ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ ειεγθηψλ. Ο αθξηβήο ρξφλνο θαη ηφπνο 

ηνπ ειέγρνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνπο πξντζηάκελνπο κε βάζε ηνλ αξρηθφ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ. Οη ειεγθηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ειεγρφκελε κνλάδα επηδεηθλχνληαο 

ζπγθεθξηκέλε εληνιή ειέγρνπ ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη πηζαλψλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Ο αξηζκφο ησλ ειεγθηψλ θαζνξίδεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ 1-3 άηνκα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηα επξήκαηα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ζε ινηπνχο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγνχο. Δπίζεο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα άκεζεο ηαθηνπνίεζήο ηνπο. Σα επξήκαηα ηα νπνία ηαθηνπνηνχληαη, 

απνηππψλνληαη ζηε Έθζεζε Διέγρνπ θαη ε ηαθηνπνίεζε ηνπο δελ επεξεάδεη ηελ 
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αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. Με ηελ άκεζε ηαθηνπνίεζε ηνπο, δελ απνηεινχλ 

πιένλ εχξεκα αλνηθηφ πξνο επαλέιεγρν. Ο επαλέιεγρνο ησλ αλνηθηψλ επξεκάησλ 

δηελεξγείηαη ζηνλ επφκελν έιεγρν. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, νη ειεγθηέο παξαδίδνπλ ζρέδην Έθζεζεο ζε κνξθή 

Excel ζηνλ πξντζηάκελν ηνπο, φπσο απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 3.2 ζην 

Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Δθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ επηζθνπεί ην ζρέδην ηεο Έθζεζεο 

θαη ην απνζηέιιεη ζε αλψηαην επίπεδν θαη αθνχ ζπκθσλεζεί, απνζηέιιεηαη ην ζρέδην 

ειέγρνπ ζην Γηεπζπληή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδνο κε θνηλνπνίεζε ζε ινηπά ζηειέρε ηεο 

δηεχζπλζεο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ. ε απηφ ην ζηάδην θαιείηαη ν Γηεπζπληήο λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο ησλ αλνηθηψλ επξεκάησλ εληφο ζχληνκνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεη ην Excel κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηε 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη αθνχ γίλνληαη απνδεθηέο εθδίδεηαη ε ηειηθή 

Έθζεζε Διέγρνπ. 

 

2. Διεγθηέο ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο 

Οη ειεγθηέο ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο δνκνχλ ζελάξηα απάηεο θαη παξαθνινπζνχλ ηα 

ζελάξηα απηά ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα φιν ην δίθηπν. Δάλ ππάξμεη θάπνηα έλδεημε, ηφηε 

εξεπλάηαη αλαιπηηθφηεξα. 

Οη ειεγθηέο ειέγρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Καηαζηήκαηνο ηηο 

νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο ειέγρνπλ εμ απνζηάζεσο. 

Απφ ηνλ έιεγρν εθδίδεηαη Έθζεζε Διέγρνπ γηα απηέο ηηο πεξηνρέο γηα ην θάζε 

Καηάζηεκα, μερσξηζηή απφ ηελ Έθζεζε Δπηηφπηνπ Διέγρνπ κε ηελ ίδηα δνκή θαη 

δηαδηθαζία (Πνιηηηθή Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο - Όκηινο Πεηξαηψο, Γεθέκβξηνο 

2013). 

 

πκπέξαζκα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ  Έιεγρν ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, είλαη ζπλερήο θαη δηεμνδηθφο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο. Οη έιεγρνη ρσξίδνληαη ζηνλ επηηφπην έιεγρν θαη ζηνλ έιεγρν 

ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο. Ο επηηφπηνο έιεγρνο δηελεξγείηαη κηα θνξά ην ρξφλν βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ελψ ν έιεγρνο 

ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο δηελεξγείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Με απηνχο ηνπο ειέγρνπο 
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απνθεχγνληαη πνιινί θίλδπλνη, φπσο δηάθνξεο απάηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ 

(Παπαδνπνχινπ Δ, αγξή , (2012). 

Παξαθάησ ζην πίλαθα 3.1 απεηθνλίδεηαη έλα ππφδεηγκα πνξίζκαηνο έθζεζεο επηηφπηνπ 

ειέγρνπ απφ ηελ Γηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ην νπνίν, ζηέιλεηαη ζηα 

θαηαζηήκαηά γηα επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ 

ππνινγίδεηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο (πφξηζκα) ν νπνίνο κπνξεί λα 

έρεη ηελ κνξθή: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1: Γνκή πνξίζκαηνο έθζεζεο επηηφπηνπ ειέγρνπ 

ΒΑΘΜΟ       ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

ΠΟΛΤ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  

ΥΡΖΕΔΗ ΒΔΛΣΗΩΔΩΝ  

ΜΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  

ΠΗΓΗ: Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ-Compliance 

 

3.11 Κίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σξάπεδεο 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνµηθή θαη θνηλσληθή 

επεκεξία, θαζψο πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνµή ησλ πφξσλ θαη ηε δηνρέηεπζε 

ησλ δηαζέζηµσλ απνηακηεχζεσλ πξνο ηηο θνηλσληθά επσθειέζηεξεο ρξήζεηο µε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη σο επί ην 

πιείζηνλ νη Σξάπεδεο, ππνινγίδνληαη ζπλήζσο κε πεξίπινθεο κεζφδνπο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε ηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, αλαγλσξίδεη 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο, ιεηηνπξγψληαο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο πλζήθεο 

ηεο Βαζηιείαο. Παξφηη ε θάιπςε ησλ θηλδχλσλ είλαη αλνκνηφκνξθε, ππάξρνπλ 

θίλδπλνη πνπ δελ ππνινγίδνληαη επαθξηβψο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα λα δηαηεξεζεί ε αλζεθηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, είλαη ε επηηπρήο θαη ηαρεία δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο 
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θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ ζην µέιινλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Η ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Σξαπεδψλ, νθείινπλ λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ην κνληέιν ειέγρνπ απφ ηελ παξαδνζηαθή ην πξνζέγγηζε, ζε κηα 

λέα πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα µε 

δηνξαηηθφηεηα, επηδηψθνληαο:  

• Σε δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ πεξηζσξίσλ θεθαιαίνπ, πάλσ απφ ηα ειάρηζηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ νη επνπηηθνί θαλφλεο. 

• Σν ζρεκαηηζκφ επαξθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

• Σνλ εμνξζνινγηζµφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

• Σελ επέιηθηε θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηµσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

• Σε δηακφξθσζε µηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα απνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ζε ζπλεξγαζίεο 

θαη ζπλελψζεηο δπλάκεσλ, θαζψο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ε αλαδηάηαμε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνµέα είλαη αλαπφθεπθηε (www.bankofgreece.gr)  

 

Οη Σξάπεδεο σζηφζν νθείινπλ λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια επίπεδα γηα θάζε θίλδπλν 

θαη λα ζπλζέζνπλ ην «βέιηηζην ραξηνθπιάθην» ζπζζσξεπκέλνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα αλαιάβνπλ (www.accountancygreece.gr). 

 

Η πξφζθαηε παγθφζκηα θξίζε απνθάιπςε ηε κεγάιε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

έιιεηςε δηαθάλεηαο ζην ηξαπεδηθφ ρψξν ζπκπεξαίλνληαο φηη, έλα πγηέο ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξαθηηθή ιχζε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

  

http://www.accountancygreece.gr/
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3.12 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Με γλψκνλα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξσζχζηεξα αλαθεξνκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα φξγαλα 

δηαρείξηζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο ζπγγξαθείο, ην εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο θαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα. 

Πίλαθαο 3.2 πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δπηζθφπεζεο Δξεπλψλ 

πγγξαθείο Αληηθείκελν Έξεπλαο Βαζηθφ πκπέξαζκα 

Cancello and 

Neal,(2000) 

Ο βαζηθφο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηνπ Σξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Mηα αλεμάξηεηε επηηξνπή κπνξεί λα πξνζθέξεη νξζή θαη 

ακεξφιεπηε αμηνιφγεζε θαη βέιηηζηε παξαθνινχζεζε ζηε 

δηεπζπληηθή θξίζε, θαη θαζηζηά θχιαθα ηεο ζσζηήο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο. 

Ηerring, 

(2001) 

H αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα 

ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία κε ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπλέβαιε ψζηε, λα δηαζθαιηζηνχλ 

νη φξνη αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο ηδίσο αλάκεζα ζηηο 

Σξάπεδεο πνπ έρνπλ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ψζηε 

αληηκεησπίζνπλ έληνλα ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ θαη λα 

ζσξαθηζηεί επαξθψο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Sushma and 

Chin,(2016) 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ 

O ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

είλαη θαζνξηζηηθφο θαη απνηειεί κηα αλεμάξηεηε, 

αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαιά 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνζζέηεη αμία κε ζθνπφ λα βειηηψζεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

. 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζεζπίδεη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

Σξάπεδαο, θαη επηπιένλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φπνπ νξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πνιηηηθέο ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζησζείζεο 

αδπλακίεο. 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έρεη ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν θαη λα απνξξνθά απνηειεζκαηηθά ηηο 

επηπηψζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη πηζησηηθψλ θξίζεσλ. Η δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία. Κπξίαξρν ξφιν ζηελ 

δηαζθάιηζεο απηή έρεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο επηβάιινληαο θαλφλεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ παγθνζκίσο φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Σν θαηλφκελν ηεο Σξαπεδηθήο Απάηεο 

4.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη γηα αθφκε κηα θνξά αλαθνξά ζηελ δεζπφδνπζα ζεκαζία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηξαπεδηθήο απάηεο. Πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ηνπ δξάζηε θαη ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ζηελ θαηαζηνιή ηεο απάηεο. Αλαιχνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο απάηεο 

ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

 

4.2 Σξαπεδηθή Απάηε 

Χο ηξαπεδηθή απάηε, νξίδεηαη ε παξάλνκε πξάμε πνπ δηελεξγείηαη απφ θάπνηνλ 

παξαπνηψληαο αιεζηλά ζηνηρεία κε απψηεξν ζθνπφ, ην θέξδνο ρξήκαηνο ή πεξηνπζίαο 

πξνο φθεινο ηνπ δηαπξάηηνληνο ηελ απάηε. Δθ θχζεσο, ε απάηε πεξηιακβάλεη εγγελψο 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δξάζηε λα ηε ζπγθαιχςεη, θαζηζηψληαο ηελ δχζθνια αληρλεχζηκε 

θαη κεηξήζηκε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Σξαπεδψλ, θίλδπλν ηνλ νπνίν θαινχληαη νη Γηνηθήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ. 

Η ηξαπεδηθή απάηε κπνξεί λα δηαπξαρζεί απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο γηα 

πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο νη νπνίνη κπνξεί λα δξνπλ εηο βάξνο ηεο Σξάπεδαο θαη πάληνηε 

ελ αγλνία ηεο. Μπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ εθαξκνγή ηππηθψλ θαη άηππσλ 

εζηθψλ θαλφλσλ. Αξσγφο ζηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη ην πγηέο θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη Σξάπεδεο. 

 

Oη Σξάπεδεο ζα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απάηεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ θαη πξνιεπηηθά λα 

ρεηξηζηνχλ πηζαλέο απάηεο. Απηφ απαηηεί εθπαηδεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο, 

κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία (IntelligentHQ, 2016). 

Η απάηε είλαη απφξξνηα ηξηψλ παξαγφλησλ: 

α) ηεο επθαηξίαο, 

β) ηνπ θηλήηξνπ ή ηεο πίεζεο θαη, 

γ) ηεο ζηάζεο αηηηνιφγεζεο ή ηεο νξζνινγηθήο εμήγεζεο. 

http://www.intelligenthq.com/intelligenthq/
http://www.intelligenthq.com/resources/the-need-for-fraud-risk-management-solutions-in-banks/
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Οη παξάγνληεο απηνί δεκηνπξγνχλ ην ιεγφκελν «ηξίγσλν ηεο απάηεο» (fraud triangle) 

φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 4.1. 

Σν πξφζσπν πνπ δηαπξάηηεη ηελ ηξαπεδηθή απάηε θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ελεξγεί κε θαθφβνπιε πξφζεζε θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά επηδηψθνληαο ηελ 

δηαζηξέβισζε. 

Kάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ππάξρνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

άιινη είλαη έκθπηνη ή πεγάδνπλ απφ πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θάζε 

άηνκν.  

Η επθαηξία ππάξρεη φηαλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη επαξθήο, θαη ν ξφινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπ. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, θαζψο, ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο επθαηξίαο, δε 

κπνξεί λα δηαπξαρζεί απάηε. Όκσο, γηα λα δηαπξαρζεί απάηε, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία 

δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ, ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη θπξίσο ε χπαξμε 

θηλήηξνπ, κε ζεκαληηθφηεξν ηελ πξνψζεζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ (Νεγθάθεο, 

Σαρπλάθεο, 2006). 

 

Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο, άιινη ζε πεξηζζφηεξν θαη άιινη ζε ιηγφηεξν βαζκφ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα λα δηαπξαρζεί ε απάηε. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.1: Το τρίγωνο της Απάτης 

 

ΠΗΓΗ:Cendrowski, et al, 2007,. “The Handbook of Fraud Deterrence”,p 41 
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Παξαθάησ αλαιχνληαη πην ιεπηνκεξψο νη ηξεηο παξάγνληεο . πγθεθξηκέλα: 

Δπθαηξία (opportunity) 

Αθφκε θαη αλ έλα άηνκν έρεη θίλεηξν, πξέπεη λα δνζεί κηα επθαηξία. Σα ραιαξά 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ κηα επθαηξία (ν κε εληνπηζκφο 

ηνπ ππνηηζέκελνπ ελδερφκελνπ ηεο απάηεο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηνλ 

δηαπξάηηνληα ηελ απάηε). Παξαδείγκαηα αδπλακηψλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνηεινχλ νη αλεπάξθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα:  

 Δπνπηεία θαη εμέηαζε· 

 Γηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ· 

 Έγθξηζε • Έιεγρνη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σαθηηθέο αηηκσξεζίαο. 

 Έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο. 

Απάηε κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί αλ δελ εθαξκφδνληαη έιεγρνη ή αλ άηνκα ζε ζέζεηο 

εμνπζίαο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο παξάθακςεο ησλ πθηζηάκελσλ ειέγρσλ. 

Αηηηνιφγεζε (rationalization) 

Έλα άηνκν κπνξεί λα επηλνήζεη κηα δηθαηνινγία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηηηνινγψληαο ηηο 

πξάμεηο ηνπ, π.ρ. «Δίλαη δίθαην λα ην θάλσ – Μνπ αμίδνπλ απηά ηα ρξήκαηα» ή «Μνπ 

νθείινπλ». «Απιψο δαλείδνκαη απηά ηα ρξήκαηα – Θα ηα επηζηξέςσ» ζεσξψληαο φηη  

θαθνπιεξψλεηαη ή φηη δνπιεχεη ππεξβνιηθά. Σα άηνκα δηαπξάηηνπλ κηα αλεηιηθξηλή 

πξάμε φηαλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θψδηθα εζηθήο, απηή ε πξάμε είλαη 

αηηηνινγεκέλε. 

Οηθνλνκηθή πίεζε, θίλεηξν ή ειαηήξην(financial pressure) 

Πξφθεηηαη γηα ηα θίλεηξα ή ηελ πίεζε πνπ κπνξεί λα δέρνληαη ην πξνζσπηθφ θαη 

ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο ψζηε λα  πξάμνπλ κηα απάηε,  πίεζε ε νπνία κπνξεί θαη λα κελ 

είλαη πξαγκαηηθή ή αθφκα θαη νξαηή απφ ηξίην παξαηεξεηή. 

Σν «ζπάζηκν ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο» είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο. 

Απφ ηα ηξία απηά ζηνηρεία, ε επθαηξία επεξεάδεηαη πην άκεζα απφ ηα ηζρπξά 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ην ζηνηρείν πνπ κπνξεί 

επθνιφηεξα λα αληηκεησπηζηεί (Cendrowski, et al, 2007). 
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4.3 Σν πξνθίι ηνπ δξάζηε ηεο Σξαπεδηθήο Απάηεο θαη ν ξφινο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηή 

Ο έιεγρνο ηεο απάηεο δελ πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζε κηα απιή απαξίζκεζε ειεγθηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη θαη εθνδηαζκέλνη κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

Οη πεξηζζφηεξνη δξάζηεο ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία απνηεινχλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα απάηεο ή δηαθζνξάο, 

γλσζηά σο red flags. Μφιηο εληνπηζηεί έλα ηέηνην ζεκάδη, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 

αλαιακβάλεη δξάζε γηα έξεπλα.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί ν ειεγθηήο λα αλαγλσξίζεη ηελ δηαθνξά, αλάκεζα ζε 

ζεκάδηα πνπ καξηπξνχλ ηελ πηζαλφηεηα απάηεο θαη ζε ιάζε πνπ είλαη απιά έλα 

ζθάικα, θαη δελ απνηεινχλ απάηε. Δλδεηθηηθά, νη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο 

πεξηπηψζεηο red flags ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη νη εμήο: 

 Ο ηξφπνο δσήο ηνπ ππαιιήινπ δελ ζπλάδεη κε ην νηθνλνκηθφ ηνπ πξνθίι. 

 Πξαγκαηνπνηεί αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο θηλψληαο κεγάια ρξεκαηηθά πνζά 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ. 

 Έρεη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ ζηελ εξγαζία. 

 Απνθεχγεη λα πάξεη άδεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πξφθαζε αβάζηκεο 

δηθαηνινγίεο. 

 Δίλαη απξφζπκνο, θαη απνθεχγεη λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ειεγθηέο δίλνληαο επηζεηηθέο απαληήζεηο. 

 Γηαθαηέρεηαη απφ ζεκαληηθή έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο. 

 Λεηηνπξγεί ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηη νξίδνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, 

γηαηί πηζηεχεη φηη ππάξρεη έλα αδχλακν πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δθηφο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απάηεο έρνπλ, θαη ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ 

δξάζηε δηφηη, φπνηνο είλαη πην επάισηνο ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο, απηφο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα πξάμεη κηα αμηφπνηλε ελέξγεηα. πγθεθξηκέλα ηα πην θξίζηκα ιάζε ζθέςεο πνπ 

θάλνπλ νη δξάζηεο ηεο απάηεο είλαη: 
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 Η ςχρσζε γηα ηελ επηηπρία θαη ην εχθνιν θέξδνο. 

 Έληνλε επηζπκία γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε παξάλνκνπ πινχηνπ. 

 Τπεξβνιηθή αηζηνδνμία θαη άξλεζε ακθηζβήηεζεο γηα φηη πξάηηεη. 

 Πξνζσπηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο θαη πςειά ρξέε. 

 Αθξηβέο ζπλήζεηεο. 

 Έιιεηςε ηχςεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη δπζαξέζθεηαο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Τπέξκεηξνο εγσηζκφο θαη λαξθηζζηζκφο. 

 Έληνλε πεπνίζεζε φηη "ν θφζκνο κνπ ρξσζηάεη θάηη". 

Γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα ν εληνπηζκφο ή κε ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο ζα έρεη ηεξάζηηεο 

επηπηψζεηο. Απφ ηε κηα, ν κε εληνπηζκφο ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο ζα νδεγήζεη ζε 

αλππνιφγηζηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο εληφο ηεο Σξάπεδαο, ελψ απφ ηελ άιιε ν 

εληνπηζκφο θαη ε δεκνζίεπζε ηεο απάηεο ζα βιάςεη αλεπαλφξζσηα ηελ θήκε ηεο. 

Σε θχξηα επζχλε φκσο, γηα ηελ πξφιεςε θαη ην εληνπηζκφ εο απάηεο έρεη ε Γηνίθεζε 

θαη εθείλνη πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε επζχλε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαιείηαη λα αζθεί ζπλερή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζην ηξαπεδηθφ ρψξν, θαηαγξάθνληαο, αλαθέξνληαο 

θαη ζπκβνπιεχνληαο ηε Γηεχζπλζε ηνπ Καηαζηήκαηνο θαη ηνπο ππαιιήινπο  ζρεηηθά 

κε  ιάζε θαη θαθνχο ρεηξηζκνχο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη ην 

επίπεδν θαη ηελ έθηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απάηεο. Η ηθαλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή λα εληνπίζεη ηελ απάηε εμαξηάηαη πξσηίζησο, απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία 

πνπ δηαζέηεη θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ επηδεμηφηεηα ηνπ απηνπξγνχ, ην βαζκφ 

ζπλσκνζίαο θαη εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη. 

4.4 πλήζεηο Μνξθέο Σξαπεδηθήο Απάηεο 

Οη κνξθέο ηεο απάηεο πνπ κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε ζε κηα Σξάπεδα αγγίδνπλ 

πνιιέο πιεπξέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ, 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο. 

Δζσηεξηθή απάηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πξάμε, πνπ δηαπξάηεηαη απφ πξφζσπν πνπ 

αλήθεη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο είηε είλαη ππάιιεινο είηε πςειφβαζκν ζηέιερνο κε 

ζθνπφ, ηελ εμαπάηεζε, ηελ ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαπάηεζε 
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θαλνληζκψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο Σξάπεδαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε αξκφδηα 

δηεχζπλζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξαγκαηνπνηεί έλα ζχλνιν 

δηεξγαζηψλ θαη ειέγρσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ελδερφκελσλ ζελαξίσλ 

απάηεο θαη αλαγλψξηζεο επηθίλδπλσλ πξαθηηθψλ. 

Δμσηεξηθή απάηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πξάμε πνπ δηαπξάηεηαη απφ ηξίηνπο θαη έρεη 

ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε παξαπάλσ, ηελ εμαπάηεζε θαη ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θπξίσο, ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Σν πξνθίι ηνπ εμσηεξηθνχ δξάζηε δελ 

κπνξεί εχθνια λα πξνζδηνξηζηεί θαη απηφ θάλεη αθφκε πην δχζθνιν ην έξγν ηνπ 

ειέγρνπ. Κάπνηνη κπνξεί λα είλαη εγθιεκαηίεο θαη λα ζηνρεχνπλ ηελ θινπή ηεξάζηησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ελψ άιινη δηαπξάηηνπλ κηα απάηε ιφγσ απειπηζίαο θαη θαθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα.  

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φινη νη θαλφλεο πνπ 

απνηξέπνπλ ηηο απάηεο γηαηί σο γλσζηφ "θαιχηεξα λα πξνιαβαίλεηο παξά λα 

ζεξαπεχεηο". 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο απάηεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη: 

1) Φεπδείο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 

2) Παξάλνκεο αλαιήςεηο ή αλαιήςεηο ρσξίο ππνγξαθέο πειαηψλ. 

3)Κινπή ρξεκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

4)Παξάλνκεο κεηαθνξέο ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ. Γηα ηελ εμαθξίβσζε 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ απάηε ζηηο θαηαζέζεηο θαη ζηνπο θαηαζεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ ρξεκάησλ 

 "follow the money". 

5)Παξάλνκεο κεηαθνξέο ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ζε ινγαξηαζκνχο 

ππαιιήισλ. 

6)Αζπλήζηζηεο θηλήζεηο ζε ινγαξηαζκνχο κε ζρεδφλ κεδεληθφ ππφινηπν ή ζε 

ινγαξηαζκνχο πνπ είλαη ζρεδφλ αλελεξγνί. 

7) Κινπή ή κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ελερχξσλ δαλείσλ. 

8) Υνξήγεζε δαλείσλ ζε αλχπαξηθνπο δαλεηνιήπηεο. 

9)Έγθξηζε θαη ρνξήγεζε δαλείσλ εθφζνλ πξνεγείηαη ε δσξνδνθία ησλ αξκφδησλ 

ππαιιήισλ ή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

10)Υξήζε ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ γηα εμσηεξηθέο 

ηνθνγιπθηθέο δξαζηξηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. 
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11)Φεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έλα δάλεην 

(Pεπνχζεο, 2010). 

 

4.5 Τπνρξεψζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ Σξαπεδψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εμσηεξηθήο Σξαπεδηθήο Απάηεο 

Kπξίσο, νη Σξάπεδεο  αιιά θαη νη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, ηελ Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Διιάδνο αξηζκφο 2577/9-3-2006, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη θαηλφκελα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ λνκηκνπνηεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  Ολνκάδεηαη 

θαη βξψκηθν ρξήκα γηαηί πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάπξαμε ζνβαξψλ αδηθεκάησλ ηνπ 

πνηληθνχ θψδηθα. Τπάξρεη επίζεο θαη ην «καχξν ρξήκα» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

θνξνδηαθπγή, ηε παξάλνκε εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο θαη ηε θαηάρξεζε δεκφζηνπ 

πινχηνπ. 

 

Η Σξάπεδα ε νπνία απνηέιεζε ην θέληξν ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια είλαη ε Bank of Credit and Commerce International δηφηη ήηαλ, 

αλαλεκεηγκέλε ζε ππνζέζεηο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, δσξνδνθίαο, δηαθίλεζεο φπισλ θαη 

ππφζαιςεο εγθιεκαηία. Μεηά ηε ζεκαληηθή απνθάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηξάπεδαο Bank of Credit and Commerce International, γλσζηή σο ΒCCI θαη ηελ 

απνθάιπςε δηαθφξσλ παξαηππηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

ζπλεηδεηνπνίεζε αξθεηά ην θίλδπλν, γηα ηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ θξαηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη απνθάζηζε 

φηη ήηαλ αλαγθαίν λα επαλεμεηαζηεί ε θαηάζηαζε θαη λα πξνζδηνξηζηεί αλ ην ζχζηεκα 

επνπηείαο πνπ ζεζπίζηεθε κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο αξθνχζε γηα  λα εμαζθαιίζεη  ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

Σνλ Ινχιην ηνπ 1989, ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπαΐθήο Δπηηξνπήο ζε ζπκθσλία κε ηνπο 

αξρεγνχο ησλ θπξηφηεξσλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ απνθάζηζαλ ηε ζπγθξφηεζε κηα 

εηδηθή νκάδαο θξνχζεο ελάληηα ζην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, γλσζηή σο FATF 

(Financial Action Task Force on Money Laundering). Η FATF έζεζε ηα πξφηππα, 
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αλέπηπμε ηηο πνιηηηθέο θαη εμέδσζε ζπζηάζεηο  ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη νη Σξάπεδεο ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ζχγρξνλεο 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο, γηα ην πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο κεηξεηψλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

ζπλαιιαγέο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζχζηαζε πνπ αλαθέξεη φηη νη Σξάπεδεο δελ πξέπεη 

λα ηεξνχλ αλψλπκνπο ινγαξηαζκνχο ή ινγαξηαζκνχο κε θαληαζηηθά ή αλχπαξθηα 

πξφζσπα αιιά λα απαηηνχλ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηνπο 

(Σξαγάθεο, 1996)  

Οη Σξάπεδεο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

Ν.2331/1995
13

, νθείινπλ: 

α) λα εμεηάδνπλ κε πξνζνρή φιεο ηηο πνιχπινθεο θαη αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο 

κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ,  πνπ δελ έρνπλ εκθαλή νηθνλνκηθφ ή άιιν λφκηκν ζθνπφ. 

β) λα έρνπλ αλαπηχμεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ππαιιήινπο, ζρεηηθά κε ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ)λα θξνληίδνπλ ψζηε φια ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2331/95 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ηνπηθνί λφκνη θαη θαλνληζκνί δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκφξθσζε απηή, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο. 

δ)λα εμεηάδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε θπζηθά πξφζσπα, εηαηξίεο, πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, απφ ρψξεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ή εθαξκφδνπλ 

αλεπαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ FATF. 

 

Oη Σξάπεδεο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ αξρή «Γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ» (Κnow 

your client)
14

 θαη λα δεηνχλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλαιιαγψλ καδί ηνπο.  

                                                             
13

 ηελ Διιάδα ν ζρεηηθφο φξνο ηνπ Νφκνπ απηνχ, αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά µέζσ ηνπ Ν 2145/1993 θαη αθνξά ηε ξχζµηζε 

ζεµάησλ εθηειέζεσο πνηλψλ, επηηαρχλζεσο θαη εθζπγρξνληζµνχ ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνµήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιισλ ζεµάησλ, 

θαη µέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο απηνχ µέζσ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν2331/95 νξίδεηαη φηη «λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 

δξαζηεξηφηεηεο- µε ηελ έλλνηα ηεο δηάπξαμεο ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεµάησλ- είλαη ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεσλ 

µε ηηο νπνίεο απνθξχπηεηαη ε πξαγµαηηθή πξνέιεπζε εµθαλίδνληαο φηη, πξνέξρνληαη απφ λφµηµε νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 
14

 H αξρή «Γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ» (Know Your Customer/KYC), είλαη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο πνιηηηθήο απνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο πειαηψλ θαη απνηειεί ηε βάζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνιήςεσο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 
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Οη ππάιιεινη ησλ Σξαπεδψλ νθείινπλ λα εληνπίδνπλ αλνξζφδνμεο ή αζπλήζηζηεο ή 

χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη λα ηηο αλαθέξνπλ ζηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο πνπ 

νλνκαδνληαη Compliance Department. Οη Σξάπεδεο βάιινληαη φρη κφλν απφ 

εμσηεξηθνχο δξάζηεο πνπ δξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο, αιιά θαη απφ 

εμσηεξηθνχο δξάζηεο πνπ δξνπλ απφ εμσ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ παγίδεπζε ηνπ ΑΣΜ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ηξαπεδηθήο απάηεο θαη παγίδεπζεο ηνπ ΑΣΜ είλαη νη εμήο: 

Skimming: Δίλαη ε ειεθηξνληθή πθαξπαγή ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ζηελ 

θάξηα ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, θαζψο θαη ηνπ θσδηθνχ PIN κε εηδηθνχο κεραληζκνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία θισλνπνηεκέλσλ θαξηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

αλαιήςεηο ρξεκάησλ. 

Cash Trapping: Παγίδεπζε κεηξεηψλ κε ηάπα ζηελ έμνδν ρξεκάησλ ηνπ ATM, 

(εχθνινο θαη ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο δξάζηεο ηξφπνο) εμαπαηψληαο ηνπο αλππνςίαζηνπο 

πειάηεο νη νπνίνη λνκίδνπλ φηη δελ πήξαλ ηα ρξήκαηα επεηδή δελ νινθιεξψζεθε ζσζηά 

ε ζπλαιιαγή ηνπο. Με ηελ απνρψξεζε ηνπ αλππνςίαζηνπ πειάηε αθαηξνχλ ηελ ηάπα 

θαη ηα ρξήκαηα πνπ είλαη θνιιεκέλα πάλσ ζηελ ηαηλία δηπιήο φςεσο. 

Shouder Surfing: Ο δξάζηεο ηνπνζεηεί κηα θξπθή θάκεξα θνληά ζην πιεθηξνιφγην 

ηνπ ΑΣΜ ψζηε λα κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο θηλήζεηο πιεθηξνιφγεζεο ηνπ pin. 

Δγθαηάζηαζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηα ΑΣΜ: Πξφθεηηαη γηα θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα βιάςνπλ ηα κεραλήκαηα ζπλαιιαγψλ. Ο εληνπηζκφο 

ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο . 

Λφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δξαζηψλ ηεο εμσηεξηθήο απάηεο νη Σξάπεδεο βάιινληαη θαη 

απφ άιιεο κνξθέο ηξαπεδηθήο απάηεο πνπ ελδεηθηηθά είλαη: 

Ζιεθηξνληηθφ ςάξεκα: Ο δξάζηεο ζηέιλεη ςεπδέο e-mail ζε ππνςήθην ζχκα ψζηε λα 

θαίλεηαη φηη έρεη ζηαιζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ, δεηψληαο ηνπο πξνζσπηθά απφξξεηα 

ζηνηρεία. 

Σειεθσληθφ ςάξεκα: Ο δξάζηεο ηειεθσλεί ζην ππνςήθην ζχκα θαη ηνπ δεηά λα 

δψζεη πιεξνθνξηέο γηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα . Δίλαη έλαο ηξφπνο πνπ πξνηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν νη δξάζηεο γηαηί νη πειάηεο εκπηζηεπφληαη πεξηζζφηεξν ηελ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία. 
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Τπάξρεη θαη ν θίλδπλνο ηεο απάηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε θαη εζειεκέλε 

παξάβαζε θαη αληηθαλνληθή ζπλπεξηθνξά ππαιιήισλ θαη ηξίησλ κε ζθνπφ ην 

πξνζσπηθφ πινπηηζκφ ηνπο εηο βάξνο ηεο Σξάπεδαο. Σέηνηεο απάηεο πνπ ζπρλά 

ζεκεηψλνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 πιαζηά ή παξαπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ θαη ηε 

ιήςε δαλείσλ, 

 πιαζηέο επηηαγέο θαη πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα, 

 ειεθηξνληθέο απάηεο, 

 ππεξηηκνινγήζεηο-ππνηηκνινγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

 απνθάιπςε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ απφ πιεπξάο ππαιιήισλ ζε 

ηξίηνπο κε ζθνπφ ηελ ππεμαίξεζε. 

4.6 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο ΣξαπεδηθήοΑπάηεο 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο είλαη ε πξφιεςε ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ηζρπξφ, πνηνηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν κε αλεμάξηεηεο 

Δπηηξνπέο Διέγρνπ θαη ζσζηή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Όηαλ ε ππεξεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε, θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο 

πξνζβάζεσο ζε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ηφηε ην έξγν ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 

δεκηνπξγία ηξαπεδηθήο απάηεο. 

Λφγσ ηεο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, ε νηθνλνκηθή απάηε έρεη πνιιέο 

πηπρέο θαη δηεηζδχεη ζε πιήζνο δξαζηεξηφηεησλ, δπζραηξαίλνληαο ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο. Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη εηδηθά ην μέπιπκα 

ρξήκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

Η πξφιεςε ηεο απάηεο έρεη πεξηζζφηεξν θφζηνο θαη κεγαιχηεξε δπζθνιία λα 

επηηεπρζεί αιιά είλαη πην απνηειεζκαηηθή, απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο. Όηαλ νη 

ππεχζπλνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη πξέπεη λα ςάμνπλ, ζα κπνξέζνπλ 

λα απνθαιχςνπλ ηελ απάηε αξγά ή γξήγνξα εξθεί λα έρνπλ θαη ηελ θαινπξναίξεηε 

ζπλεξγαζία κε φιν ην πξνζσπηθφ. Η πξφζιεςε ηθαλψλ θαη έληηκσλ αλζξψπσλ θαη ε 

ρξήζε εξγαιείσλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο, φπσο ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (ΔRPs) κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ηξαπεδηθήο απάηεο. 
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Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηφζν ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάλνληαο ην έξγν θαη ησλ 

δχν αθφκα πην δχζθνιν. Η επηζηήκε επηβάιιεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ηαρχηαηα ζηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη λα ζσξαθίδνληαη κε 

ηα πην ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε, λα απνθζερζνχλ νη απάηεο θαη λα 

είλαη ε πξφιεςε απνηειεζκαηηθή. Γη απηνχο ηνπ ιφγνπο ζα πξέπεη νη έιεγρνη λα 

γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ρξφλν κε ηελ κνξθή ηνπ ηαθηηθνχ θαη αλακελφκελνπ αιιά 

θαη, ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν έθηαθηνη ψζηε εδξαησζεί ζηελ αληίιεςε ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ ή αλψηεξνπ ζηειέρνπο φηη φινη θαη φια ειέγρνληαη. 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί κηα δηεξεχλεζε απάηεο ζα πξέπεη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα 

αμηνινγήζνπλ πνηα ζα είλαη ηα επφκελα βήκαηα ηνπο, ψζηε: 

 εάλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη ε Σξάπεδα δελ είλαη φζν 

ηζρπξφ ζα έπξεπε θαη επηβάιινληαη άκεζεο δηνξζψζεηο. 

 λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνλ επελέιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα δηαπηζησζεί εάλ 

ππήξμαλ βειηηψζεηο θαη νξζή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πνπ δφζεθαλ ( follow up). 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη, νη ηξαπεδηθέο απάηεο δηαπξάηηνληαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο 

ππαιιήινπο φζν θαη απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο ιφγσ ηεο θαθνπξναίξεηεο δηάζεζεο απφ 

ηε κηα πιεπξά, θαη ηεο αδπλακίαο θαη αηέιεηαο απφ ηελ άιιε, λα πεξηνξίζεη θαη 

ζηακαηήζεη ηηο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο.  

Απηφ πνπ επηδηψθεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκηάο θαη ε 

απνθπγή επαλάιεςεο ησλ ίδησλ ιαζψλ ζην κέιινλ. Σν θαηλφκελν απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη απφξξνηα ηεο αλζξψπηλεο αδπλακίαο. Δίλαη αλαγθαίνο ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πεξηβάιινληνο ειέγρνπ πνπ εληνπίδεη, απνηξέπεη δφιηεο 

ζπκπεξηθφξεο πνπ έρνπλ εκθαλή ζεκάδηα «red flags». 

.  
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4.7 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

Με γλψκνλα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξσζχζηεξα αλαθεξνκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θξνπζκάησλ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο, παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο θαη ην βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα. 

Πίλαθαο 4.1 πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Δπηζθφπεζεο Δξεπλψλ 

πγγξαθείο Αληηθείκελν Έξεπλαο Βαζηθφ πκπέξαζκα 

Cendrowski, et al, 2007 Σν Σξίγσλν ηεο Απάηεο Οη απάηεο πθίζηαληαη θαη νη επθαηξίεο 

δηάπξαμεο ηεο απάηεο απμάλνληαη φηαλ ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αδχλακνο 

Intelligent HQ,  2016 Τπφ ην πξίζκα ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο 

ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο 

ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη θαηαζηαιηηθά 

 

Γηαπηζηψλεηε ινηπφλ φηη, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηηο νηθνλνκίεο θαη ηα 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα απνδεηθλχνληαο φηη ε θχξηα αηηία ηεο δεκηάο ήηαλ ν αλεπαξθήο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε επελδχζεσλ.  

Τπφ απηφ ην πξίζµα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηηο 

απάηεο εηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ µέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ησλ 

ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ δηθιίδσλ αζθαιείαο πνπ πξνηείλεη. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ έγθαηξα αμηφπηζηεο θαη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, αλάιπζε θαη απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ είλαη απφξξνηα ηξαπεδηθήο απάηεο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο µε ην µσζατθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ απνηειεί 

ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν µέζν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ απαηψλ πνπ πιήηηνπλ 

ηελ πνξεία ησλ ηξαπεδψλ. Με ηελ ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα επηηεπρζεί ε 

ζηαδηαθή ηνπο ειαρηζηνπνίεζε θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο.  

  

http://www.intelligenthq.com/intelligenthq/
http://www.intelligenthq.com/resources/the-need-for-fraud-risk-management-solutions-in-banks/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

5.1 Δηζαγσγή 

Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ζεκείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

ζπκβνιή ηνπ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ πνπ απνηειεί ην “target group”ηεο έξεπλαο θαη ην δείγκα, ην 

ππνζχλνιν δειαδή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο 

θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεζηάιε ζην δείγκα. Σέινο, γίλεηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

5.2 Πιεζπζκφο θαη Γείγκα 

Η έξεπλα έρεη σο ζθνπφ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπ, ζηε θαηαζηνιή ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο. 

Θεσξήζεθε θαηάιιειε ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ζθνπηά ησλ ηξαπεδηθψλ, γη 

απηφ ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη 

ζε θαηαζηήκαηα ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Διιάδνο 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ. Ο 

ιφγνο πνπ ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη κφλν ζε ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ, 

είλαη γηαηί, εθείλνη έρνπλ αθξηβέζηεξε θαη νξζφηεξε γλψζε φζνλ αθνξά, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη έλα ηζρπξφ ή αδχλακν ζχζηεκα ειέγρνπ ζηελ 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο απάηεο. 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξν ην ειιαδηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, ζηελ  EFG Eurobank Ergasias, ζηελ Alpha Bank θαη ζηελ Δζληθή. 

Γείγκα, είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ επηιέγεηαη γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα 

λα είλαη έλα δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ πξέπεη ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, λα είλαη 

ηα ίδηα κε απηά ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ πξνζπαζήζακε λα πεηχρνπκε κε ηνλ ηπραίν 

ηξφπν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 
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θαζνξίζζεθε απφ ην πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο αλάκεζα ζηνπο 

ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ην πνιππιεζέο κέγεζφο ηνπ (δηαλεκήζεθαλ 

120 εξσηεκαηνιφγηα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, θαη απαληήζεθαλ 101) ζηα 

πιαίζηα θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαλ απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο, απφ άπνςε 

θφζηνπο θαη ρξφλνπ. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ απαληήζεθε είλαη πνιχ κεγαιχηεξν 

απφ ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη. Φπζηθά φζν πην κεγάιν ην δείγκα, ηφζν πην κεγάιε θαη 

ε αθξίβεηα εμαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Θεσξψληαο ινηπφλ φηη ην δείγκα ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ θαη εμαθξηβψλνληαο φηη απηνί 

πνπ απείραλ δελ παξνπζίαδαλ θάπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

κνιχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζε γεληθεχζεηο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ 

θαζνξίζζεθε απφ ην πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο. 

 

5.3 Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο  

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζεί κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε εμέρνπζα 

ζεκαζία ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο Σξάπεδεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

Σξάπεδαο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ην παξαπάλσ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα, 

πξνεγήζεθε ε θσδηθνπνίεζή ηνπο ζην Microsoft Office Excel 2007.  

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή 

θιίκαθα ηνπ Likert κε ηηο εμήο πέληε δηαβαζκίζεηο «Καζφινπ», «ε κηθξή θιίκαθα», 

«ε κέηξηα θιίκαθα», «ε κεγάιε θιίκαθα» θαη «Πάξα πνιχ», πξφθεηηαη δειαδή γηα 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο ηνπ κε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηζνξξνπεκέλε κε ίζν αξηζκφ ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ απαληήζεσλ. 
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To εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο απφηειείηαη 

αξρηθά απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε πέληε (5) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ πνπ εξγάδνληαη, ζηελ επηινγή θχινπ,ζέζεο, ειηθίαο, 

θαη εηψλ επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα.  

 

Η ζπλέρεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεδηάζζεθε κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Οη εξσηεζέληεο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε είθνζη δχν (22) εξσηήζεηο ελλνηνινγηθά ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηα παξαθάησ: 

Σν Α κέξνο αλαθέξεηαη ζηε αλάδεημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο απφ ηελ ζθνπηά ησλ ζηειερψλ θαη 

ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο. 

Σν Β κέξνο αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο 

ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο.  

Σν Γ κέξνο αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, ζηελ θαηαζηνιή θαη ζην πεξηνξηζκφ ηεο ηξαπεδηθήο 

απάηεο. Γηεξεπλάηαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα 

ππάιιειν ή ζηέιερνο ζηε δηάπξαμε απάηεο. 

Σν Γ κέξνο αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο θαη ηαθηηθέο πνπ αθνξνχλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ αληηθείκελν ηεο Σξάπεδαο, ην Σακείν. 

Μεηά ηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ δείγκαηνο ν αλαγλψζηεο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζεη ηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα, απφ ηα ηέζζεξα 

κέξε ηεο έξεπλαο: 

1. Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ε ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ νκαιή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ; 

2. Πσο αμηνινγείηε ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή 

θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο κε ηελ ειεγρφκελε κνλάδα; 

3. Μπνξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ λα πξνιακβάλεη ηελ απάηε 

θαη πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο εκθάληζεο ηεο; 

4. Τπάξρεη έιεγρνο νξζφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ φιν ην εχξνο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηακείνπ; 

 

.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο 

6.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ, ζα παξνπζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ επεζηξάθεζαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ζπλνιηθά εθαηφ έλα (101) 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ην ζχλνιν ησλ εθαηφ είθνζη (120) πνπ δηαλεκήζεθαλ.  

Οη πέληε πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. ηελ πξψηε εξψηεζε 

παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηέζζεξηο Σξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. 

Πίλαθαο 6.1:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

1.Δπσλπκία ηξάπεδαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πειραιώς 68 67.3 67.3 67.3 

Εθνική 11 10.9 10.9 78.2 

Eurobank 11 10.9 10.9 89.1 

Alpha 11 10.9 10.9 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.1:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.1 
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 6.1 ην 67,3% ησλ εξσηεζέλησλ εξγάδνληαη ζηελ 

ηξάπεδα Πεηξαηψο, ην 10,9% ζηελ Δζληθή ηξάπεδα, άιιν έλα 10,9% ζηελ Eurobank θαη 

ην ππφινηπν 10,9% ζηελ Alpha Bank. 

 

ηε δεχηεξε εξψηεζε, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε επζχλεο 

πνπ θαηέρνπλ νη εξσηεζέληεο. 

 

Πίλαθαο 6.2:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ ζέζε επζχλεο 

2.Θέζε Δπζχλεο πνπ θαηέρεηε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διεσθσνηής 9 8.9 9.1 9.1 

Προιζηάμενος 23 22.8 23.2 32.3 

Υπάλληλος 67 66.3 67.7 100.0 

Total 99 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 101 100.0   

 

Δηθφλα 6.2:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.2 
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Όπσο απφ ηνλ πίλαθα 6.2 ην 67,7% ησλ εξσηεζέλησλ εξγάδνληαη σο ππάιιεινη, ην 

23,2% είλαη Πξντζηάκελνη θαη ην ππφινηπν 9,1% είλαη Γηεπζπληέο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ ηξίηε εξψηεζε παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο γηα ην θχιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

Πίλαθαο 6.3:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ην θχιν ηνπ εξσηεζέληα 

3.Φχιν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 40 39.6 39.6 39.6 

Γσναίκα 61 60.4 60.4 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.3:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.3 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 6.3, ην 60,4% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 

ππφινηπν 39,6% ήηαλ άλδξεο. 
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ηε ηέηαξηε εξψηεζε, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

Πίλαθαο 6.4:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ ειηθία ηνπ εξσηεζέληα 

4.Ζιηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28-36 26 25.7 25.7 25.7 

37-45 51 50.5 50.5 76.2 

46-53 21 20.8 20.8 97.0 

54 & άνω 3 3.0 3.0 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.4:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.4 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ην 50,5% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ απφ 37-45 εηψλ, ην 25,7% 

απφ 28-36 εηψλ, ην 20,8% απφ 46-53 εηψλ θαη ην ππφινηπν 3% ήηαλ απφ 54 εηψλ θαη 

πάλσ.  
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ηελ πέκπηε εξψηεζε, ηελ ηειεπηαία απφ ηηο δεκνγξαθηθέο παξνπζηάδνληαη νη 

ζπρλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν. 

 

Πίλαθαο 6.5:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ 

5.Έηε πξνππεξεζίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-6 3 3.0 3.1 3.1 

7-12 36 35.6 37.1 40.2 

13-18 30 29.7 30.9 71.1 

19-24 18 17.8 18.6 89.7 

25 & άνω 10 9.9 10.3 100.0 

Total 97 96.0 100.0  

Missing System 4 4.0   

Total 101 100.0   

 

Δηθφλα 6.5:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.5 

 

ηνλ πίλαθα 6.5 θαίλεηαη φηη, Σν 37,1% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ πξνυπεξεζία απφ 7-12 

ρξφληα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ην 30,9% απφ 13-18 ρξφληα, ην 18,6% απφ 19-24 ρξφληα, 

ην 10,3% απφ 25 ρξφληα θαη πάλσ θαη ην ππφινηπν 3,1% απφ 1-6 ρξφληα. 
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ΜΔΡΟ Α  -  Δξσηήζεηο 1-5 

Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

1)To 66% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ε ππεξεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

εξεπλά ζε βάζνο ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδεηαη επηδεηθλχνληαο ηελ απαηηνχκελε 

δηεηζδπηηθφηεηα ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 20% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 10% ζε 

κέηξηα θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 4% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε 

εηθφλα. 

 

Πίλαθαο 6.6:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 1ε εξψηεζε 

 Δξση 1.Πηζηεχεηε φηη ε ππεξεζία ηνπ Δ.Δ, εξεπλά ζε βάζνο ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδεηαη επηδεηθλχνληαο 

ηελ απαηηνχκελε δηεηζδπηηθφηεηα; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 4.0 4.0 4.0 

Σε μέηρια κλίμακα 10 9.9 10.0 14.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 66 65.3 66.0 80.0 

Πάρα πολύ 20 19.8 20.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0   

Missing System 1 1.0     
Total 101 100.0     

  

 

Δηθφλα 6.6:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.6 
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2)To 58,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο νη θαηάιιεινη κεραληζκνί πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ησλ αδπλακηψλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

επηηπρίαο ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 23,2% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 15,2% ζε 

κέηξηα θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 3% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε 

εηθφλα. 

 

 Πίλαθαο 6.7:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 2ε εξψηεζε 

Δξση 2.Πηζηεχεηε φηη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ησλ 

αδπλακηψλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3.0 3.0 3.0 

Σε μέηρια κλίμακα 15 14.9 15.2 18.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 58 57.4 58.6 76.8 

Πάρα πολύ 23 22.8 23.2 100.0 

Total 99 98.0 100.0   

Missing System 2 2.0     
Total 101 100.0     

 

 

Δηθφλα 6.7:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.7 
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3)To 73,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ηα ζπζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη, βειηηψλνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ρψξν πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 23,8% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην 

ππφινηπν 3% ζε κέηξηα θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

Πίλαθαο 6.8:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 3ε εξψηεζε 

 Δξση 3.Θεσξείηε φηη ηα ζπζηήκαηα Δ.Δ. ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη, βειηηψλνληαη αλάινγα κε ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 3 3.0 3.0 3.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 24 23.8 23.8 26.7 

Πάρα πολύ 74 73.3 73.3 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

  

 

Δηθφλα 6.8:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.8 
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4)Σν 39,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 34,7% ζε 

κεγάιε θιίκαθα, ην 19,8% ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην 5% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα. 

Τπήξρε θαη έλα 1% πνπ δήισζε πσο δελ είλαη θαζφινπ ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ζέζεσλ  ζηα επίπεδα εξγαζίαο. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

  

 Πίλαθαο 6.9:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 4ε εξψηεζε 

Δξση 4.χκθσλα κε ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ ζεσξείηε φηη, ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλοσ 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μικρή κλίμακα 20 19.8 19.8 20.8 

Σε μέηρια κλίμακα 40 39.6 39.6 60.4 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 34.7 34.7 95.0 

Πάρα πολύ 5 5.0 5.0 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.9:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.9 
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5)Σν 65,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ζεσξνχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ αξρή 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πνπ νξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε & ν επαλέιεγρνο ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη απφ ηξία πξφζσπα, ην 28,7% ηελ ζεσξεί ζεκαληηθή ζε κεγάιε θιίκαθα 

θαη ην ππφινηπν 5,9% ζε κέηξηα θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

  

Πίλαθαο 6.10:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 5ε εξψηεζε 

Δξση 5.Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε φηη είλαη ε αξρή ηνπ Δ.Δ., πνπ νξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε & ν επαλέιεγρνο ζα 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηξία πξφζσπα; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 6 5.9 5.9 5.9 

Σε μεγάλη κλίμακα 29 28.7 28.7 34.7 

Πάρα πολύ 66 65.3 65.3 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.10:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.10 
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ΜΔΡΟ Β  -  Δξσηήζεηο 6-9 

Αλάδεημε ηνπ Ρφινπ ηνπ Διεγθηή θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο 

6)Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ζεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ ειεγθηή, απαηηεί 

ηδηαίηεξα πξνζφληα, γλψζεηο, εηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη πνιπεηή εκπεηξία, ην 37,6% 

ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 5% ζε κέηξηα θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε 

εηθφλα. 

  

Πίλαθαο 6.11:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 6ε εξψηεζε 

 
Δξση 6.Θεσξείηε φηη ν ξφινο ηνπ ειεγθηή, απαηηεί ηδηαίηεξα πξνζφληα, γλψζεηο, εηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη 

πνιπεηή εκπεηξία; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 5 5.0 5.0 5.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 38 37.6 37.6 42.6 

Πάρα πολύ 58 57.4 57.4 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.11:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.11 
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7)Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε επηηπρήο δηεμαγσγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αξκνληθή επηθνηλσλία & ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ & ηνπ 

ειεγθηή ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 37% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 9% ζε κέηξηα 

θιίκαθα θαη ην 3% ζε κηθξή θιίκαθα. Τπήξρε θαη έλα 1% πνπ δήισζε πσο ε επηηπρήο 

δηεμαγσγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ εμαξηάηαη θαζφινπ απφ ηελ αξκνληθή 

επηθνηλσλία & ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ & ηνπ ειεγθηή. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

  

 

Πίλαθαο 6.12:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 7ε εξψηεζε 

 
Δξση 7.Θεσξείηε φηη ε επηηπρήο δηεμαγσγή ηνπ Δ.Δ. εμαξηάηαη απφ ηελ αξκνληθή επηθνηλσλία & ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ & ηνπ ειεγθηή; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλοσ 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μικρή κλίμακα 3 3.0 3.0 4.0 

Σε μέηρια κλίμακα 9 8.9 9.0 13.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 50 49.5 50.0 63.0 

Πάρα πολύ 37 36.6 37.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0   

Missing System 1 1.0     
Total 101 100.0     

 

Δηθφλα 6.12:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.12 
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8)To 49,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ε ζπρλφηεηα ησλ έθηαθησλ ειέγρσλ είλαη 

επαξθήο ψζηε λα απνηξέςεη έλα ζπκβάλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 23,8% ζε πάξα πνιχ 

κεγάιε θιίκαθα, ην 19,8% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 6,9% ζε κηθξή θιίκαθα. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

  

Πίλαθαο 6.13:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 8ε εξψηεζε 

 

Δξση 8.Πηζηεχεηε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ έθηαθησλ ειέγρσλ είλαη επαξθήο ψζηε λα απνηξέςεη έλα ζπκβάλ; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 7 6.9 6.9 6.9 

Σε μέηρια κλίμακα 20 19.8 19.8 26.7 

Σε μεγάλη κλίμακα 50 49.5 49.5 76.2 

Πάρα πολύ 24 23.8 23.8 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.13:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.13 
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9)To 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ε αμηνιφγεζε & ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε, είλαη ζεκαληηθφ λα επαλειέγρεηαη & απφ ζηειέρε ηεο 

Γηεχζπλζεο ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 34,7% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 16,8% ζε 

κέηξηα θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 1% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε 

εηθφλα. 

  

 

Πίλαθαο 6.14:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 9ε εξψηεζε 

 
Δξση 9.Πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αμηνιφγεζε & ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε, λα 

επαλειέγρεηαη & απφ ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Eπηζεψξεζεο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μέηρια κλίμακα 17 16.8 16.8 17.8 

Σε μεγάλη κλίμακα 48 47.5 47.5 65.3 

Πάρα πολύ 35 34.7 34.7 100.0 

Total 101 100.0 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.14:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.14 
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10)Σν 37,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ 

ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε είλαη φηη θαθνπιεξψλεηαη ζε κηθξή 

θιίκαθα, ην 24,8% πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη θαζφινπ απηφο ν ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ 

ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε ελψ ην 21,8% πηζηεχεη φηη ν ιφγνο απηφο 

κπνξεί λα νδεγήζεη έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε ζε κέηξηα 

θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 15,8% πηζηεχεη φηη ν ιφγνο απηφο κπνξεί λα νδεγήζεη έλαλ 

ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε ζε κεγάιε θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 

θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.15:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 10ε εξψηεζε 

Δξση 10.Θεσξείηε φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα 

απάηε είλαη φηη θαθνπιεξψλεηαη; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 25 24.8 24.8 24.8 

Σε μικρή κλίμακα 38 37.6 37.6 62.4 

Σε μέηρια κλίμακα 22 21.8 21.8 84.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 15.8 15.8 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.15:Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.15 
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11)Σν 34,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ 

ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε είλαη ν ρακειφο απηνζεβαζκφο ζε κέηξηα 

θιίκαθα, ην 28,7% ζε κηθξή θιίκαθα, ην 17,8% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 13,9% 

πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη θαζφινπ απηφο ν ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα 

δηαπξάμεη κηα απάηε ελψ ην ππφινηπν 5% πηζηεχεη φηη ν ιφγνο απηφο κπνξεί λα 

νδεγήζεη έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε ζε πάξα πνιχ κεγάιε 

θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.16:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 11ε εξψηεζε 

Δξση 11.Θεσξείηε φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα 

απάηε είλαη ν ρακειφο απηνζεβαζκφο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 14 13.9 13.9 13.9 

Σε μικρή κλίμακα 29 28.7 28.7 42.6 

Σε μέηρια κλίμακα 35 34.7 34.7 77.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 18 17.8 17.8 95.0 

Πάρα πολύ 5 5.0 5.0 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.16: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.16 
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12)Σν 34,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ 

ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε είλαη ε πεπνίζεζε φηη ε αλψηεξε 

ηεξαξρηθή ζέζε πνπ θαηέρεη, ηνπ επηηξέπεη λα πξάηηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κηθξή 

θιίκαθα, ην 27,7% ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 18,8% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 14,9% 

πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη θαζφινπ απηφο ν ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα 

δηαπξάμεη κηα απάηε ελψ ην ππφινηπν 4% πηζηεχεη φηη ν ιφγνο απηφο κπνξεί λα 

νδεγήζεη έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε ζε πάξα πνιχ κεγάιε 

θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

Πίλαθαο 6.17:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 12ε εξψηεζε 

Δξση 12.Θεσξείηε φηη ν θχξηνο ιφγνο, είλαη ε πεπνίζεζε φηη ε αλψηεξε ηεξαξρηθή ζέζε πνπ 

θαηέρεη, ηνπ επηηξέπεη λα πξάηηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 15 14.9 14.9 14.9 

Σε μικρή κλίμακα 35 34.7 34.7 49.5 

Σε μέηρια κλίμακα 28 27.7 27.7 77.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 18.8 18.8 96.0 

Πάρα πολύ 4 4.0 4.0 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

Δηθφλα 6.17: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.17 
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13)Σν 39,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ε αλαθάιπςε κηαο ελδερφκελεο 

ηξαπεδηθήο απάηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ακεξφιεπηε & αλεμάξηεηε δξάζε ηνπ ειεγθηή 

ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 28,7% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 23,8% ζε κέηξηα 

θιίκαθα θαη ην 5,9% ζε κηθξή θιίκαθα. Τπήξρε θαη έλα 2% πνπ δήισζε πσο ε 

αλαθάιπςε κηαο ελδερφκελεο ηξαπεδηθήο απάηεο δελ εμαξηάηαη θαζφινπ απφ ηελ 

ακεξφιεπηε & αλεμάξηεηε δξάζε ηνπ ειεγθηή. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.18:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 13ε εξψηεζε 

Δξση 13.Θεσξείηε φηη ε αλαθάιπςε κηαο ελδερφκελεο ηξαπεδηθήο απάηεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ακεξφιεπηε & αλεμάξηεηε δξάζε ηνπ ειεγθηή; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 2 2.0 2.0 2.0 

Σε μικρή κλίμακα 6 5.9 5.9 7.9 

Σε μέηρια κλίμακα 24 23.8 23.8 31.7 

Σε μεγάλη κλίμακα 40 39.6 39.6 71.3 

Πάρα πολύ 29 28.7 28.7 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.18: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.18 
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14)Σν 31,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα δηαπξάμεη 

ηξαπεδηθή απάηε & λα κελ γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζε κηθξή 

θιίκαθα, ην 24,8% δήισζε πσο δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ην 23,8% δήισζε πσο 

ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα δηαπξάμεη ηξαπεδηθή απάηε & λα κελ γίλεη αληηιεπηφ 

απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 11,9% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην 

ππφινηπν 7,9% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.19:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 14ε εξψηεζε 

Δξση 14.Πηζηεχεηε φηη, ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα δηαπξάμεη ηξαπεδηθή απάηε & λα κελ 

γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ Δ.Δ.; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 25 24.8 24.8 24.8 

Σε μικρή κλίμακα 32 31.7 31.7 56.4 

Σε μέηρια κλίμακα 24 23.8 23.8 80.2 

Σε μεγάλη κλίμακα 12 11.9 11.9 92.1 

Πάρα πολύ 8 7.9 7.9 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.19: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.19 
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15)Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (51,5%), δήισζε πσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο 

επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθήο απάηεο ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά & 

πξνο ζπκκφξθσζε φισλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 22,8% ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, 

ην 15,8% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 8,9% ζε κηθξή θιίκαθα. Τπήξρε θαη έλα 1% πνπ 

δήισζε πσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθήο απάηεο 

δελ ζα ιεηηνπξγνχζε θαζφινπ απνηξεπηηθά & πξνο ζπκκφξθσζε φισλ. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.20:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 15ε εξψηεζε 

Δξση 15.Θεσξείηε φηη ε γλσζηνπνίεζε ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθήο 

απάηεο ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά & πξνο ζπκκφξθσζε φισλ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μικρή κλίμακα 9 8.9 8.9 9.9 

Σε μέηρια κλίμακα 16 15.8 15.8 25.7 

Σε μεγάλη κλίμακα 52 51.5 51.5 77.2 

Πάρα πολύ 23 22.8 22.8 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.20: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.20 
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16)Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ηξαπεδηθήο απάηεο είλαη ε πξφιεςε ηεο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, ην 37,6% ζε 

κεγάιε θιίκαθα, ην 3% ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 2% ζε κέηξηα θιίκαθα. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.21:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 16ε εξψηεζε 

 

Δξση 16.Θεσξείηε φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο είλαη ε 

πξφιεςε ηεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 3 3.0 3.0 3.0 

Σε μέηρια κλίμακα 2 2.0 2.0 5.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 38 37.6 37.6 42.6 

Πάρα πολύ 58 57.4 57.4 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.21: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.21 
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17)Σν 44,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο νη επθαηξίεο γηα απάηε δεκηνπξγνχληαη 

εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε κεγάιε θιίκαθα, 

ην 35,1% ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 12,4% ζε κηθξή θιίκαθα, ην 7,2% ζε πάξα πνιχ 

κεγάιε θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 1% δελ πηζηεχεη θαζφινπ φηη νη επθαηξίεο γηα απάηε 

δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

Πίλαθαο 6.22:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 17ε εξψηεζε 

17.Θεσξείηε φηη νη επθαηξίεο γηα απάηε δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Δ.Δ.; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλοσ 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μικρή κλίμακα 12 11.9 12.4 13.4 

Σε μέηρια κλίμακα 34 33.7 35.1 48.5 

Σε μεγάλη κλίμακα 43 42.6 44.3 92.8 

Πάρα πολύ 7 6.9 7.2 100.0 

Total 97 96.0 100.0  

Missing System 4 4.0   

Total 101 100.0   

 
  

  

 

 

Δηθφλα 6.22: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.22 
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ΜΔΡΟ Γ  -  Δξσηήζεηο 18-22 

Δμεηδηθεπκέλνη Έιεγρνη αλαθνξηθά κε ηελ απάηε 

18)Η πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζε πσο ην θιείζηκν ηνπ Σακείνπ ειέγρεηε ζε 

θαζεκεξηλή βάζε απφ πξντζηάκελν ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα, ην 8% ζε κεγάιε 

θιίκαθα, ην 1% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη άιιν έλα 1% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

Πίλαθαο 6.23:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 18ε εξψηεζε 

 

Ερωτ 18.Ελέγχετε το κλείσιμο του Ταμείου από προιστάμενο σε καθημερινή βάση; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μέηρια κλίμακα 1 1.0 1.0 2.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 8 7.9 8.0 10.0 

Πάρα πολύ 90 89.1 90.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

Δηθφλα 6.23: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.23 
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19)Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο είλαη ζαθήο ε πεξηγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ & επζπλψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εγρξήκαηεο 

ζπλαιιαγέο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, 29,7% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 11,9% ζε 

κέηξηα θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 1% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε 

εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.24:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 19ε εξψηεζε 

 

Δξση 19.Δίλαη ζαθήο ε πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ & επζπλψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μέηρια κλίμακα 12 11.9 11.9 12.9 

Σε μεγάλη κλίμακα 30 29.7 29.7 42.6 

Πάρα πολύ 58 57.4 57.4 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.24: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.24 
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20)Η πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζε πσο ν έιεγρνο ζηελ θαηακέηξεζε 

Υξεκαηηθνχ πξέπεη λα είλαη δηηηφο & πάληα κε παξνπζία πξντζηακέλνπ ζε πάξα πνιχ 

κεγάιε θιίκαθα, ην 6,9% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην ππφινηπν 1% ζε κέηξηα θιίκαθα. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.25:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 20ε εξψηεζε 

Δξση 20.Ο έιεγρνο ζηελ θαηακέηξεζε Υξεκαηηθνχ πξέπεη λα είλαη δηηηφο & πάληα κε παξνπζία 

πξντζηακέλνπ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 1 1.0 1.0 1.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 7 6.9 6.9 7.9 

Πάρα πολύ 93 92.1 92.1 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.25: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.25 
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21)Σν 75,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο νη αμίεο θπιάζζνληαη ζε ππξαζθαιέο 

ζεκείν & ειέγρνληαη-θπιινκεηξνχληαη απφ 2 ηνπιάρηζηνλ αλψηεξα ζηειέρε ζε πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, 18,8% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 4% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 

ππφινηπν 2% ζε κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.26:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 21ε εξψηεζε 

 

Δξση 21.Οη αμίεο θπιάζζνληαη ζε ππξαζθαιέο ζεκείν & ειέγρνληαη-θπιινκεηξνχληαη απφ 2 

ηνπιάρηζηνλ αλψηεξα ζηειέρε; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 2 2.0 2.0 2.0 

Σε μέηρια κλίμακα 4 4.0 4.0 5.9 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 18.8 18.8 24.8 

Πάρα πολύ 76 75.2 75.2 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.26: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.26 
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22)Σν 77,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο γίλεηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ 

Σακεηαθψλ πλαιιαγψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζνπ ειέγρνπ ιφγσ αζπλήζηζηνπ πνζνχ ή 

ζπρλφηεηαο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ, 18,8% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην ππφινηπν ην 

4% ζε κέηξηα θιίκαθα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ε εηθφλα. 

 

 

Πίλαθαο 6.27:Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 22ε εξψηεζε 

Δξση 22.Γίλεηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ Σακεηαθψλ πλαιιαγψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζνπ ειέγρνπ 

ιφγσ αζπλήζηζηνπ πνζνχ ή ζπρλφηεηαο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μέηρια κλίμακα 4 4.0 4.0 4.0 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 18.8 18.8 22.8 

Πάρα πολύ 78 77.2 77.2 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

Δηθφλα 6.27: Γηάγξακκα γηα ηνλ πίλαθα 6.27 
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6.2 ρνιηαζκφο Απνηειεζκάησλ 

Απφ ηε κειέηε ησλ πηλάθσλ ζπρλνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ πξνθχπηεη φηη ην 67,7% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ππάιιεινη, έρνληαο φκσο 

ζεβαζηφ δείγκα θαη απφ πξντζηακέλνπο θαη απφ Γηεπζπληέο, γεγνλφο πνπ επηδηψρζεθε 

ψζηε λα έρνπκε πνηθηιία απφςεσλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη απαληεζεί ζε πνζνζηφ 60,4% απφ γπλαίθεο θαη, 39,6% απφ 

άλδξεο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 50,5% είλαη 

απφ 37-45 εηψλ, ην 25,7% απφ 28-36 εηψλ θαη ην 20,8% απφ 46-53 εηψλ ελψ, απφ 54 

θαη άλσ ην πνζνζηφ είλαη κφιηο, 3% απνδεηθλχνληαο φηη πνιηηηθή θαη ησλ ηεζζάξσλ 

Σξαπεδψλ είλαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα απνρσξνχλ πξφσξα κε 

πνιχ επλντθνχο φξνπο. 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζε πνζνζηφ 37,1% έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 

7-12 ρξφληα ελψ, απφ ην ζχλνιν ησλ 101 εξσηεζέλησλ κφλν ηξεηο εξγάδνληαη γηα 

ιηγφηεξα απφ 6 ρξφληα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα καο, δηαζέηεη θαη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν αιιά θαη ηελ 

θαηάιιειε πείξα γηα λα αμηνινγήζεη φζν ην δπλαηφλ πην νξζά γίλεηαη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επνκέλσο αλακέλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα είλαη αμηφινγα. Κξίλεηαη ζθφπηκν απφ θάζε κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  λα 

εζηηαζηεί ε πξνζνρή ζηηο εξσηήζεηο απηέο πνπ είραλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζπγθξηηηθά 

κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. 

 

Σν Α Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εζηηάδεη ζην ξφιν ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πσο απηφο γίλεηαη αληηιεπηφο θαη αθνκνηψλεηαη 

απφ ηνπο ππαιιήινπο. Γεληθφηεξα επηθξαηεί ε άπνςε, απφ ην πνζνζηφ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ 1 θαη 2 πσο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε ζεξαπεία ησλ αδπλακηψλ θαη 

νινθιεξψλνπλ αξκνληθά θαη κε επηηπρία ηνλ έιεγρν θαζψο ππάξρεη ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ 

εξψηεζε 3 ζρεηηθά κε ηε ζεσξία φηη, ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθφ ρψξν, ην 73,3% ζπκθσλεί φηη είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην, λα εμειίζζνληαη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζσξάθηζε ηνπ 
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ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ εξψηεζε 4 ζρεηηθά κε ην γεγνλφο εάλ, ηα θαζήθνληα θαη 

νη ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ είλαη γλσζηά θαη νη ζπλαιιαγέο ειέγρνληαη κέζα απφ 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θάζε θνξά ζεζπίδνληαη, ην 39,6% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε «ζε κέηξηα θιίκαθα» θαη κφιηο ην 5% απάληεζε «Πάξα πνιχ». Σα πνζνζηά 

απηά απνδεηθλχνπλ φηη, ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξνβιεκαηίδεη ην πξνζσπηθφ θαη 

εάλ παξεξκελεπηνχλ, ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ Σξάπεδα. Γεληθφηεξα επηθξαηεί κηα ζεηηθή 

εηθφλα ησλ ππαιιήισλ γχξσ απφ ην ζεζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ 

εξψηεζε 5 ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αξρήο πνπ νξίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ψζηε, ε αμηνιφγεζε θαη ν επαλέιεγρνο λα δηελεξγείηαη απφ ηξία πξφζσπα. 

 

Σν Β Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδεη ζην ξφιν ηνπ ειεγθηή θαη ηεο Γηεχζπλζεο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο. ηελ εξψηεζε 6 πνζνζηφ 57,4% ζηελ δηαβάζκηζε «Παξά 

πνιχ» ζεσξεί φηη, ε θαηνρή ηδηαίηεξσλ πξνζφλησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ 

ζηειέρσζε απηψλ ησλ ζέζεσλ, ζε ζρέζε κε άιιεο κέζα ζηελ Σξάπεδα, θξίλεηαη 

αλαγθαία θαζψο νη ελ ιφγσ ππάιιεινη πξέπεη λα είλαη πνιχ θαινί γλσζηέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα, απνθεπρζνχλ ιάζε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

λα εθηηκεζνχλ ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Να επηζεκαλζεί 

φηη ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμαξηεζία θαη 

αμηνθξαηία θαη φηη ε αδηαθαλήο ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ησλ επηζεσξεηψλ ζα νδεγήζεη 

ζε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

θαζψο ε αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ειεγθηψλ είλαη ακθίβνιε. 

 

ηελ εξψηεζε 7 νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο, πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

φινη πξνζπαζνχκε γηα ην θνηλφ θαιφ ψζηε λα ηεξνχληαη νη εζηθέο αμίεο, αιιά θαη ε 

αθεξαηφηεηα απηψλ. ηελ εξψηεζε 8, πνζνζηφ 57,4% ζηελ δηαβάζκηζε «ε κεγάιε  

θιίκαθα» πηζηεχεη φηη, ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ δξα απνηξεπηηθά ζε αηαζζαιίεο θαη 

ιάζε εζειεκέλα ή κε. Δίλαη ζεκαληηθή ε ηήξεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξνηείλνπλ νη ειεγθηέο, γηαηί είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ. Δμάιινπ νη επηζεσξεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα, αλ ηεξνχληαη απηά πνπ έρνπλ επηζεκάλεη ζηηο Δθζέζεηο ηνπο θαη θαηά 

πφζν νη ζπζηάζεηο ηνπο έρνπλ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηηο Σξάπεδεο.  
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ηελ εξψηεζε 9 ζε φηη αθνξά, ηελ σθέιεηα πνπ απνθνκίδεη ην πξνζσπηθφ ηεο 

Σξάπεδαο απφ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο κε βάζε ην 

πνζνζηφ 47,5% αληίζηνηρα ζηελ δηαβάζκηζε «ε κεγάιε θιίκαθα» ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο είλαη ρξήζηκε θαη ε χπαξμή ηεο αλαγθαία 

ηφζν γηα ηνπο πειάηεο φζν θαη γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο, ζπκβάιινληαο ζεηηθά 

ζηελ πξνζζήθε αμίαο ζην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ίδξπκα. 

 

Σν Γ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδεη ζηελ ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο θαη ζηηο θπξηφηεξεο αηηίεο 

εκθάληζεο ηεο. Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο 10, 11, 12 ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλα ππάιιειν λα δηαπξάμεη κηα απάηε, φπσο ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνο θαθνπιεξψλεηαη ή έρεη ρακειφ απηνζεβαζκφ ή έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

ηεξαξρηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ηνπ επηηξέπεη λα πξάηηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε βαζηθφηεξε 

αίηηα είλαη ν ρακειφο απηνζεβαζκφο, πνπ πξνθαιείηαη απφ θησρή εζηθή θαζνδήγεζε. 

 

ηελ εξψηεζε 13 ην 39,6% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη, ε αλαθάιπςε κηαο 

ελδερφκελεο ηξαπεδηθήο απάηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε δξάζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή αθνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ην πιαίζην ειέγρνπ, 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο ελδείμεηο ηξαπεδηθήο απάηεο, λα εληνπίζεη ηηο αδπλαµίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απάηε, λα δηελεξγεί έξεπλεο θαη ειέγρνπο θαη λα 

επηθνηλσλεί µε ηε ∆ηνίθεζε, φπνπ εληνπίδεη πεξηπηψζεηο απάηεο. Απφ ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 14, 15 θαη 16 πξνθχπηεη φηη, κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγψληαο πξνιεπηηθά κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηηο απάηεο εηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί 

θαη ησλ ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ δηθιίδσλ αζθαιείαο πνπ πξνηείλεη.  

 

ηελ εξψηεζε 17 ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζε φηη, νη επθαηξίεο γηα απάηε δεκηνπξγνχληαη 

εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην 42,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ δηαβάζκηζε «ε κεγάιε  θιίκαθα» πηζηεχεη φηη νη Γηνηθήζεηο ησλ 

Σξαπεδψλ νθείινπλ λα ζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

Σν Γ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδεη, ζε εμεηδηθεπκέλνπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ ηξαπεδηθή απάηε. Παξφιν πνπ είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη, νη ηξαπεδηθέο απάηεο 
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δηαπξάηηνληαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο φζν θαη απφ 

εμσηεξηθνχο δξάζηεο, είλαη πνιχ ζεηηθφ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηηο 

πέληε εξσηήζεηο ηνπ κέξνπο απηνχ. ε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 57,04% έσο 92,1% 

πηζηεχνπλ φηη, ζε θάζε ηακεηαθή ζπλαιιαγή θαη δηαδηθαζία ε παξνπζία ηνπ δηηηνχ 

ειέγρνπ επηβάιιεηαη µε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο πξαγκάησζεο 

απάηεο εηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

6.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Κάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ιεηηνπξγνχλ σο πξνηάζεηο γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ελδεηθηηθά είλαη: 

 Μπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ φινη φκσο ζηεξίδνληαη ζηελ 

ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

 Έλα ζεκαληηθφ βήκα, γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη, λα ζπκκνξθσζνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηά. 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, λα επηιέγεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνλ θίλδπλν θάζε ηνκέα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ζε απηφλ. 

 Η παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ επηβνιή δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη νκνηνκνξθία 

ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο είλαη ε άπνςε φηη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο µε 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κνληέισλ ειέγρνπ απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεµαζίαο 

παξάγνληα γηα ηνλ πεξηνξηζµφ ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπµάησλ. Σα ζπζηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη 

απζηεξψο θαζνξηζκέλα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθά σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σξάπεδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

πκπεξάζκαηα 

Βηψλνπµε µηα επνρή φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζε 

ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

νηθνλνµίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ, ε 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νδήγεζαλ ζε ξαγδαίεο 

εμειίμεηο, ζην παγθφζκην επηρεηξείλ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη έλα κνλνδηάζηαην 

εξγαιείνπ ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ, αιιά απνηειεί κέζνδν γηα ηελ 

δηεχξπλζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ επηρείξεζε, µέζσ ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθήο δξάζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

θαιχπηεη φιε ηελ επηρείξεζε θαη αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Γηαθξίλεηαη γηα 

ην εχξνο θαη ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

Τπφ απηφ ην πξίζµα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζά ηνλ νξγαληζµφ λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, πξνζθέξνληαο µηα ζπζηεµαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απνηίµεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη επξχηεξα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κίαο εηαηξίαο θαη δε ησλ Σξαπεδψλ. Έηζη, µε ζηήξηγµα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε 

ζεµάησλ, θάζε Σξάπεδα αμηνινγεί ηελ εθαξµνγή ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ, 

επηζεµαίλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αδπλαµίεο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξάγκαηη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξαπεδηθήο απάηεο, ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη θαηαζηαιηηθά. Οη απάηεο πθίζηαληαη θαη 

νη επθαηξίεο δηάπξαμεο απμάλνληαη φηαλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αδχλακνο θαη 

επηζθηάδεηαη απφ παξεκβάζεηο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα επηβεβαηψλεηαη φηη, έλα 

ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ ρξήδεη βειηίσζεο είλαη, ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαηαγεγξακκέλσλ ειεγθηηθψλ 
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κεραληζκψλ θαη θπξίσο πην μεθάζαξσλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

παξεξκελείαο, ιαζψλ θαη αηαζζαιηψλ. 
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Αμηφηηκνη/κεο Κχξηνη/Κπξίεο 

 

ην πιέγκα ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ ρηιηάδεο θίλδπλνη απεηινχλ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Οη ηξάπεδεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα πνηθηιία θηλδχλσλ έρνληαο σο 

ζχκκαρν ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν λα κεηαιιάζζεηαη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ην ζθνπφ ηεο νπνίαο θαιείηαη 

λα εμππεξεηήζεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, ζα αλαδεηρζεί ε εμέρνπζα 

ζεκαζία ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο Σξάπεδεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηφζν απφ ζπκβνπιεπηηθή άπνςε, 

φζν θαη απφ άπνςε αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ. Σέινο, ζα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ θαηαζηνιή ηεο ηξαπεδηθήο απάηεο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σξάπεδαο. Η εκπεηξίαο ζαο σο ππάιιεινο / ζηέιερνο 

Σξάπεδαο, ζα ζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζηελ εμαγσγή νπζησδψλ ζπκπεξαζκάησλ.  Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην 

είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπγθεληξσηηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. αο 

επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζαο ζηελ έξεπλα.  

 

Με εθηίκεζε Σζαθιίδνπ Διέλε, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 
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Σζεθάξεηε κε   ( √ ) ην επηζπκεηφ πεδίν 

 

1. Δπσλπκία Σξάπεδαο: 

ΠΔΗΡΑΗΩ ΔΘΝΗΚΖ ΔUROΒΑΝΚ ALPHA 

    

 

2. Θέζε Δπζχλεο πνπ θαηέρεηε: 

Γηεπζπληήο Πξντζηάκελνο Τπάιιεινο 

   

 

3. Φχιν: 

Άλδξαο Γπλαίθα 

  

 

4. Ζιηθία: 

18 -27 28-36 37-45 46-53 54 θαη άλσ 

     

 

5. Έηε πξνυπεξεζίαο: 

1-6 7-12 13-18 19-24 25 θαη άλσ 

     

 

 

ΜΔΡΟ Α: 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ  ΣΖ  ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ      ΔΛΔΓΥΟΤ 

(Δξσηήζεηο  1- 5) 
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1). Πηζηεχεηε φηη ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εξεπλά ζε βάζνο 

ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδεηαη επηδεηθλχνληαο ηελ απαηηνχκελε 

δηεηζδπηηθφηεηα ζην εξεπλνχκελν ζέκα;  

     

2). Πηζηεχεηε φηη, νη θαηάιιεινη κεραληζκνί πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

έγθαηξε πινπνίεζε ησλ ζπζηαζέλησλ ελεξγεηψλ ζεξαπείαο ησλ 

αδπλακηψλ (followup) είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

 

     

3).Θεσξείηε φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη, βειηηψλνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο 

θαη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ηξαπεδηθφ ρψξν; 

 

     

4). χκθσλα κε ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ ζεσξείηε φηη, ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο; 

 

     

5). Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε φηη είλαη ε αξρή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

πνπ νξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε θαη ν επαλέιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη 

απφ ηξίηα πξφζσπα πξνο ην άηνκν πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε; 

     

  

                        ΣΟΗΥΔΗΑ    ΣΖ     ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ   /  ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 
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ΜΔΡΟ Β:  

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ  ΚΑΗ  ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

(Δξσηήζεηο 6-9) 
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6). Θεσξείηε φηη ν ξφινο ηνπ ειεγθηή, απαηηεί ηδηαίηεξα πξνζφληα, 

γλψζεηο, εηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη πνιπεηή εκπεηξία; 

     

7) Θεσξείηε φηη ε επηηπρήο δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αξκνληθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή; 

     

8). Πηζηεχεηε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ έθηαθησλ ειέγρσλ είλαη επαξθήο 

ψζηε λα απνηξέςεη έλα ζπκβάλ; 

     

9). Πφζν ζεκαληηθφ είλαη, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε , λα επαλειέγρεηαη  θαη απφ ζηειέρε ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο; 

 

     

ΜΔΡΟ Γ: 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΟΛΖ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΠΑΣΖ 

(Δξσηήζεηο 10-17) Κ
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10).Θεσξείηε φηη, ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν λα 

δηαπξάμεη κηα απάηε είλαη ε αίζζεζε πνπ έρεη φηη θαθνπιεξψλεηαη; 

 

     

11). Θεσξείηε φηη, ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν 

λα δηαπξάμεη κηα απάηε, είλαη  ρακειφο απηνζεβαζκφο ή δπζαξέζθεηα ε 

νπνία ηνλ/ηελ δηαθξίλεη; 

     

12). Θεσξείηε φηη, ν θχξηνο ιφγνο πνπ νδεγεί έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν 

λα δηαπξάμεη κηα απάηε, είλαη ε πεπνίζεζε φηη ε αλψηεξε ηεξαξρηθή 

ζέζε πνπ θαηέρεη, ηνπ επηηξέπεη λα πξάηηεη κε απηφλ ην ηξφπν; 

 

     

13). Θεσξείηε φηη, ε αλαθάιπςε κηαο ελδερφκελεο Σξαπεδηθήο απάηεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε δξάζε ηνπ ειεγθηή; 

 

     

14). Πηζηεχεηε φηη, ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα δηαπξάμεη ηξαπεδηθή 

απάηε θαη λα κελ γίλεη αληηιεπηφ απφ ην εζσηεξηθφ έιεγρν; 

 

     

15). Θεσξείηε  φηη, ε γλσζηνπνίεζε ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ , ζε 

πεξίπησζε δηάπξαμεο ηξαπεδηθήο απάηεο , ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά 

θαη πξνο ζπκκφξθσζε φισλ; 

 

     

16). Θεσξείηε φηη, ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ηξαπεδηθήο 

απάηεο, είλαη ε πξφιεςε ηεο; 

 

     

17).Θεσξείηε φηη, νη επθαηξίεο γηα απάηε δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 
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ΜΔΡΟ Γ: 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΣΖ 

(Δξσηήζεηο  18 -22) 

 

Κ
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18). Διέγρεηε ην θιείζηκν ηνπ Σακείνπ απφ πξντζηάκελν ζε 

θαζεκεξηλή βάζε; 

 

     

19). Δίλαη ζαθήο ε πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ 

ππαιιήισλ πνπ  πξαγκαηνπνηνχλ εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο; 

 

     

20). Ο έιεγρνο ζηελ θαηακέηξεζε Υξεκαηηθνχ πξέπεη λα είλαη 

δηηηφο θαη πάληα κε παξνπζία πξντζηάκελνπ; 

 

     

21). Οη αμίεο θπιάζζνληαη ζε ππξαζθαιέο ζεκείν θαη ειέγρνληαη -

θπιινκεηξνχληαη απφ 2 ηνπιάρηζηνλ αλψηεξα ζηειέρε; 

 

     

22). Γίλεηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ Σακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ρξήδνπλ άκεζνπ ειέγρνπ ιφγσ αζπλήζηζηνπ πνζνχ ή ζπρλφηεηαο; 
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Δηθφλα 3.1 Γηάγξακκα ξνήο 

ΠΗΓΗ: Σξάπεδα Πεηξαηψο 
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Δηθφλα 3.2 

  



120 
 

    

 

 Δηθφλα 3.2 

 


