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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγικά - Γενικά για τον έλεγχο
Κάθε οργανωμένη κοινωνία, φορέας, επιχείρηση, μονάδα για να λειτουργήσει
αρμονικά και να αναπτυχθεί στο περιβάλλον, που δρα θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια
ενός οργανωμένου συστήματος από λειτουργίες και να διέπεται από µία δέσμη μέτρων
νόμων και κανόνων. Ως οργανωμένο σύστημα, για να αντέχει στο χρόνο, θα πρέπει
συνεχώς να αναδιοργανώνεται και να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, αλλιώς, όπως
είναι φυσικό, εκφυλίζεται και πεθαίνει.
Ακόμα και οι πρώτες κοινωνικές ομάδες για να επιβιώσουν λειτούργησαν και
αναπτύχθηκαν μέσα από υποτυπώδη οργανωμένα συστήματα. Κινήθηκαν από ένστικτο
μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο κανόνων λειτουργίας.
Με την πάροδο του χρόνου, µια σειρά από αστάθμητους παράγοντες, όπως
μεταβολή των συνθηκών του περιβάλλοντος, καθώς και η ανάπτυξη του βιοτικού
επιπέδου, ωθούσαν τις ομάδες σε συνεχή αναδιοργάνωση. Με την απόκτηση γνώσεων,
άρχισαν να εφαρμόζουν διάφορα μέσα και τεχνικές και να κινούνται επάνω σε
συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας. Οριοθέτησαν τις σχέσεις και τις
αρμοδιότητες μεταξύ των µελών της ομάδας, καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των ως
ομάδες.
Επίσης, µε το πέρας του χρόνου, την ανάπτυξη της επιστήμης και τη χρήση των
διαφόρων μέσων και τεχνικών που χρησιμοποίησαν οι ομάδες αυτές, πέρασαν σε ένα πιο
οργανωμένο

και

συγκροτημένο

σύστημα

λειτουργιών

µε

γραπτούς

κανόνες

συμπεριφοράς. Το σύστημα αυτό δεν είναι άλλο, παρά αυτό που σήμερα ονοµάζουµε
σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Η Λογιστική μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πληροφόρησης στελεχών,
επενδυτών, πιστωτών, οικονομικών υπηρεσιών του κράτους, πελατών, ακόμη και
ανταγωνιστών, για τη γενικότερη λειτουργία µιας επιχείρησης. Η διοίκηση της εταιρείας
έχει την ευθύνη, όχι µόνο να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους
ενδιαφερομένους, αλλά και να ελέγχει την ορθή και νομότυπη σύνταξη των οικονομικών
της καταστάσεων. Ο όγκος των γεγονότων και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται
μέσα σε µια επιχείρηση, σχεδόν σε καθημερινή βάση, δυσχεραίνει το έργο της
διεύθυνσης να ελέγξει τα επιμέρους τµήµατα και να παρέχει ορθές πληροφορίες.
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Το είδος των πληροφοριών που ζητούνται κάθε φορά διαφέρει ανάλογα µε το
αντικείμενο της ευθύνης και την αρμοδιότητα κάθε στελέχους, αλλά και µε το είδος των
αποφάσεων που αυτό το στέλεχος λαμβάνει. Ένας διευθυντής πωλήσεων, για
παράδειγμα, θα ζητήσει πληροφορίες και θα λάβει αποφάσεις για την προώθηση των
προϊόντων της επιχείρησης, ενώ ένας διευθυντής παραγωγής θα ζητήσει πληροφορίες µε
σκοπό να ανακαλύψει μεθόδους μείωσης του κόστους των παραγόμενων προϊόντων.
Όμως, πόσο εύκολο είναι για κάθε διευθυντή να βρίσκει τους καλύτερους τρόπους για τη
λειτουργία του τµήµατος του και να μπορεί ταυτόχρονα να ελέγξει, αν αυτές οι διαδικασίες
που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος - η καλή επιχειρηματική
δραστηριότητα τηρούνται; Πώς η λήψη των αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων
της επιχείρησης έχει άµεση συνάρτηση µε τη σωστή πληροφόρηση και τον έλεγχο;
Κάθε λειτουργία της επιχείρησης είναι, συνήθως, µια αλυσίδα ενεργειών διαφόρων
τµηµάτων της εταιρείας. Κάθε τµήµα στελεχώνεται µε ανθρώπινο δυναμικό και εκτελεί
πολλές και διαφορετικές διαδικασίες. Αντικειμενικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση - από
άποψη χρόνου, ποιότητας και κόστους - κάθε λειτουργίας που εκτελείται µέσα σε µια
επιχείρηση. Ένα πρόβλημα θα εντοπισθεί και θα επιλυθεί ευκολότερα, αν οι διαδικασίες
τηρούνται και ελέγχονται σωστά.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια επιχείρηση, καθώς η λήψη αποφάσεων είναι µια
επίπονη διαδικασία, η οποία διέρχεται από διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η
αναγνώριση ενός προβλήματος και η ανάλυσή του σε επιμέρους σκέλη, τόσα ώστε να είναι
δυνατή η ανεύρεση συγκεκριμένης λύσης. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό των προτεινόμενων
λύσεων. Το στάδιο, δηλαδή, κατά το οποίο προτείνονται διάφορες λύσεις από τα στελέχη και
από τους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία (brainstorming), µε σκοπό την επιλογή
της πιο συμφέρουσας. Το τρίτο στάδιο είναι η εκτενής ανάλυση των λύσεων που προτείνονται
και το τελευταίο, η επιλογή και εφαρμογή της προκρινόμενης λύσης, για να διορθωθεί το
πρόβλημα.
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών, η σωστή τήρηση των διαδικασιών και
ο έλεγχος τους µπορεί να επιτευχθούν µε τη δημιουργία ενός τµήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Το τµήµα αυτό στελεχώνεται, συνήθως, από ήδη υπάρχοντα στελέχη που έχουν καλή γνώση
των λειτουργιών της επιχείρησης. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου είναι αρμόδιο να ελέγχει αν
λειτουργεί το λογιστικό κύκλωμα. Μπορεί να ελέγχει τις πωλήσεις, τις αγορές, τις δαπάνες, το
βιβλίο αποθήκης, να εντοπίζει τυχόν εικονικές συναλλαγές και να κάνει όλες τις ελεγκτικές
επαληθεύσεις στα βιβλία και στα στοιχεία της επιχείρησης. Η σωστή λειτουργία ενός τέτοιου
τµήµατος αποτελεί πολύτιμο «εργαλείο» στα χέρια της διοίκησης.
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Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται
από συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, µεταβαλλόµενες οικονομικές συνθήκες, μεγάλο όγκο
συναλλαγών, επέκταση των δραστηριοτήτων όσον αφορά το φάσμα και τα τοπικά
γεωγραφικά όρια, περίπλοκες διαδικασίες και κανονισμούς, αύξηση του ανθρώπινου
δυναμικού και αναβάθμιση της σημασίας της εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, οι ομάδες
ενδιαφερομένων (stakeholders), δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι
επενδυτές, και οι αρχές ή η κυβέρνηση, απαιτούν ολοένα και μεγαλύτερη διαφάνεια,
αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις και ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που µπορεί να
έχουν επίδραση στην πορεία της εταιρείας. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αυξάνουν τη
σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance) που περιλαμβάνει, εκτός των
άλλων, και τον εσωτερικό έλεγχο.
Αντικειμενικός σκοπός κάθε οικονομικού οργανισμού είναι η επίτευξη του
µεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος, που επιτυγχάνεται µέσω της μεγιστοποίησης του
κέρδους και την καταβολή της ελάχιστης δαπάνης. Παρ' όλα αυτά ο οικονομικός
οργανισμός δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά µια ομάδα ανθρώπων που κατέχει υλικά και
διάφορα άλλα µέσα τα οποία µε τον κατάλληλο συντονισµό2 και την απαραίτητη
καθοδήγηση - υποστήριξη προσφέρουν έργο ώστε να πραγματοποιηθεί ο αρχικός στόχος.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του συγκεκριμένου στόχου θα πρέπει το
management να εφαρµόσει και να αναπτύξει ένα σύστημα άμεσου ελέγχου που θα δίνει
τη δυνατότητα κάθε φορά να έχει σαφή γνώση και αντίληψη, αν η προσπάθεια που
γίνεται ταυτίζεται µε το στόχο που έχει τεθεί. Επομένως έλεγχο3 µπορούµε να
προσδιορίσουμε εκείνη τη διαδικασία παρακολούθησης των διαφόρων γεγονότων και
καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα σε κάποιο οργανισμό για να καθορίσει αν τα
επιμέρους τµήµατα αλλά και συνολικά ο ίδιος ο οργανισμός, κατανέμουν ορθολογικά
τους πόρους τους (εργασιακό δυναμικό, στελέχη, µηχανήµατα, πρώτες ύλες) ούτως ώστε
να πετύχουν τους αντικειμενικούς στόχους τους και όπου εμφανίζεται λανθασμένη
τακτική να εφαρμόζεται διορθωτική στάση και δράση4 προσανατολισμένη πάντοτε στις
µεταβαλλόµενες καταστάσεις (κατασταλτικός έλεγχος) αλλά και να εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις εκείνες όχι µόνο για να διορθωθούν τυχόν αποκλίσεις από τον στόχο αλλά
και για να θέσουν φραγμό σε αυτούς πριν ακόμη εμφανιστούν (προληπτικός έλεγχος).
Γενικά ο έλεγχος διακρίνεται σε εξωτερικό δηλαδή σε εκείνον που διενεργείται από
επαγγελματίες ελεγκτές ειδικούς στο είδος τους και δεν έχουν καμία άλλη σχέση µε τον
οργανισμό εκτός από αυτόν του ελεγκτή και σε εσωτερικό δηλαδή σε αυτόν που
διενεργείται από την ίδια την οικονομική µονάδα και από άτομα πλήρη εξαρτημένα από
6

αυτήν. Ειδικότερα ο εσωτερικός έλεγχος5 αναφέρεται σε όλα τα στάδια που αφορούν το
management µε σκοπό να διαπιστώσει αν όλα λειτουργούν σύμφωνα µε τον τρόπο που
προβλέφτηκε για να πραγματοποιηθεί η µέγιστη απόδοση της οικονομικής μονάδας.
Πέρα όμως από τις δραστηριότητες του οργανισμού (λογιστικές, οικονομικές κ.λ.π.)
αναφέρεται σε όλους τους τρόπους και τις µεθόδους µε τις οποίες το management
προσδίδει δικαιώματα και υπηρεσίες για κάποιες λειτουργίες όπως το µάρκετινγκ, οι
προμήθειες, το τµήµα προσωπικού κ.λ.π., ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει το πρόγραµµα
κατανομής των διαφόρων μορφών παρακολούθησης σχετικά µε αναφορές που επιτρέπει
στα στελέχη του οργανισμού να έχουν τον έλεγχο σε µια συνεχή βάση των λειτουργιών
και των δραστηριοτήτων του.
Σύμφωνα µε το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (International Institute of
Internal Auditors-IIIA), ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη αξιολόγηση που
στοχεύει στο να εξετάζει τις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας και να υποβοηθάει
τη διοίκηση στην αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την υποβολή πληροφόρησης ως προς:
ο

Την επάρκεια (adequacy)

ο

Την αποτελεσματικότητα (effectiveness) του συστήματος εσωτερικού

ελέγχου (system of controls), καθώς και την ποιότητα της απόδοσης.
Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε:


Κατάλληλη οργάνωση οικονομικών, λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών.



Κατάλληλη



Εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών ώστε:

κατανομή

αρμοδιοτήτων και

ευθυνών προσωπικού.

ο

Να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών στην εκτέλεση των συναλλαγών.

ο

Να αποκτούν µεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα λογιστικά βιβλία

και στοιχεία της εταιρείας.
ο

Να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία

επιχείρησης.
Συνοψίζοντας, σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξασφαλισθεί:


Η αξιοπιστία και η ακεραιότητα των πληροφοριών.



Η συµµόρφωση µε τις πολιτικές της εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.



Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.



Η οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.



Η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
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της

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία θα πρέπει
να επιτελεί τις κάτωθι, τουλάχιστον, δραστηριότητες:


Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κινδύνων µε χρήση

συγκεκριμένης μεθοδολογίας.


Επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού,

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται:
ο

Με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

ο

Σύμφωνα µε τις οδηγίες της διοίκησης.

ο

Σύμφωνα µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες.



Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος

εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας και µε καθορισμένες
προτεραιότητες.


Επισκόπηση του τρόπου -µε τον οποίο εποπτεύονται και προστατεύονται τα

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και αυτή καθ' αυτή η επιβεβαίωση της ύπαρξης
των στοιχείων αυτών (π.χ. µε απογραφή αποθεμάτων, καταμέτρηση µετρητών κτλ.).


Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων

καθώς και εισηγήσεις για βελτίωση προβλημάτων-ανεπαρκειών που τυχόν υπάρχουν.


Συντονισμός µε το έργο των εξωτερικών ελεγκτών.



Επισκόπηση των µηχανογραφικών εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστωθεί

κατά πόσον έχουν ενσωματωθεί σε αυτές επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.
Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών κοινοποιούνται υπό τη µορφή εκθέσεων
στη διοίκηση καθώς και στους ελεγχόμενους, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις
δέουσες διορθωτικές ενέργειες.
Εκ των υστέρων διενεργούνται "µετέλεγχοι" (follow up), προκειµένου να διαπιστωθεί
κατά πόσον οι διορθωτικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν:
•

Όντως έγιναν και

•

ήταν οι ενδεικνυόμενες.

Είδη ελέγχων


Χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι (Financial audits): Έμφαση δίνεται στον έλεγχο

του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.


Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational audits): Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση

των διαθεσίμων πόρων και στην επίτευξη των λειτουργικών στόχων.
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Έλεγχοι

συµµόρφωσης

(Compliance

audits):

Έμφαση

δίνεται

στη

συµµόρφωση µε τη νομοθεσία και τις πολιτικές της εταιρείας (καταστατικό)


Έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων (Information Technology audits):

Έμφαση δίνεται στην ακεραιότητα και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.


Έλεγχοι Προγραµµάτων (Program Auditing): Έμφαση δίνεται στην επίτευξη

των στόχων των προγραµµάτων.
Σχεδιασμός ελέγχων
Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου απεικονίζονται στο "Ετήσιο
Πλάνο Εργασιών". Επίσης, από αυτό προκύπτει ο Προϋπολογισμός, καθώς και οι πιθανές
ανάγκες στελέχωσης και εκπαίδευσης.

Πλάνο ελέγχου
Για κάθε έλεγχο προετοιμάζεται ένα γραπτό πλάνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
αυτός θα διενεργηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, το οποίο περιέχει:


Πρόγραµµα ελέγχου (καταγραφή της ελεγκτικής προσέγγισης βάσει

βημάτων).


Υπόµνηµα ελέγχου σχετικά µε:

o

Στόχους (Objectives)

o

Σκοπό (Scope)

o

Μεθοδολογία (Methodology),

καθώς επίσης και το πού βασίστηκε ο ελεγκτής, προκειμένου να αποφασίσει τα
ανωτέρω.
Πιο συγκεκριμένα το πλάνο ελέγχου σε γενικές γραµµές έχει την παρακάτω δομή:


Εισαγωγή και γενικές πληροφορίες (Background). Ενδεικτικά αναφέρονται

δραστηριότητες, ιστορικά στοιχεία, στόχοι και γενικά συναφείς πληροφορίες


Στόχοι-Σκοπός (Scope-Objectives)



Μέθοδοι Ελέγχου (Methodology)- δηλαδή φύση διαδικασιών και έκταση

τους π.χ. µέγεθος δείγματος - ώστε τα αποτελέσματα του να είναι:


Επαρκή (Sufficient)
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Ανταγωνιστικά (Competent)



Σχετικά (Relevant)

και να επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου.


Ειδικές οδηγίες (π.χ. οδηγίες προς τους ελεγχόμενους).



Έκθεση Ελέγχου όπου καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα πορίσματα του

ελέγχου, οι αποδέκτες τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Α. Εσωτερικός έλεγχος
1. Διάκριση της έννοιας «Εσωτερικός Έλεγχος»
Επειδή αρκετές φορές στον επιχειρησιακό χώρο δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ των
όρων «Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου- Εσωτερικοί Έλεγχοι» (Internal Controls) και
«Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Auditing), θεωρείται χρήσιµο να γίνει η διάκριση των
όρων αυτών.
Στην

Οικονοµική

των

επιχειρήσεων,

ο

όρος

«Εσωτερικός

Έλεγχος»

χρησιµοποιείται για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα τα όρια και
τις αρµοδιότητες αυτών, ως Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και καθ' εαυτού ως
Εσωτερικός Έλεγχος:
-Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου-εσωτερικοί
Έλεγχοι είναι αυτό που καλείται «Internal Control» αναφέρεται σ' ένα οργανωµένο
πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, σ' ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχων που
καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική λειτουργία για την εξάλειψη
των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισµού.
-Εσωτερικός Έλεγχος. Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες ως
Intemal Auditing, αναφέρεται στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και αποσκοπεί στην
αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικών Ελέγχων, δηλαδή
τις επιµέρους λειτουργίες (Controls) και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου
διαπιστώνονται αδυναµίες.
2. Ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Intemal Auditing) είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική
διαβεβαίωση και συµβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη,
που µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια
λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες - εφαρµογή διαδικασιών),
προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού, µε σκοπό την
αποτελεσµατική αποτίµηση και διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, τον
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περιορισµό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαµβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι το σύνολο των µέτρων που σχεδιάζονται
από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, µε στόχο την εξασφάλιση ότι όλες οι εταιρικές
λειτουργίες είναι αποτελεσµατικές και αποδοτικές, ότι η εταιρεία είναι σύµµορφη τόσο
προς τους διεθνείς όσο και προς τους τοπικούς κανόνες και την εταιρική πολιτική, και ότι
οι οικονοµικές καταστάσεις της είναι αξιόπιστες. Ο εσωτερικός ελεγκτής αξιολογεί το
κατά πόσον το σύστηµα αυτό είναι επαρκές και, κατ' επέκταση, σε ποιον βαθµό τα
διευθυντικά στελέχη µπορούν να είναι σίγουρα ότι οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν.
3. Η χρησιµότητα και αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήµερα, µε την τεράστια επέκταση και το γιγαντιαίο
µέγεθος, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Κάθε µεγάλη επιχείρηση αποτελείται από
πολλές διευθύνσεις και τµήµατα ώστε η επίβλεψη χιλιάδων εργαζοµένων στους
διάφορους τοµείς να µην είναι εύκολη αν δεν έχουν επινοηθεί και εφαρµοσθεί µοντέρνες
µέθοδοι διοίκησης και αν δεν χρησιµοποιηθεί σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. Έτσι,
µε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση των διαφόρων πληροφοριών,
οικονοµικών, τεχνικών και άλλων σε αξίες και ποσότητες, ώστε οι διευθυντές, µη
έχοντας τη δυνατότητα να βασιστούν στην προσωπική τους επίβλεψη και παρατήρηση
για την αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, χρησιµoπoιούν
τις πληροφορίες αυτές για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η αξιοπιστία όµως των
οικονοµικών

και

τεχνικών

πληροφοριών

και

στοιχείων

εξαρτάται

από

τις

ακολουθούµενες διαδικασίες και τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι
απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι
στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα του
Management και των εργαζοµένων, αν επιτυγχάνονται οι αναµενόµενες αποδόσεις, αν
υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές ανακοινώνονται στους αρµόδιους
υπευθύνους και αν τελικά λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες.
Το Management της επιχείρησης έχει ευθύνη για την διατήρηση των λογιστικών
βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, που
πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, µε το να είναι ακριβείς,
επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι και η ευθύνη
αυτή συµπληρώνεται.
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Γενικότερα, η πλατιά και καθολική έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση µε την συνθετότητα και πολυπλοκότητα των
σηµερινών µεγάλων βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, γιατί ο εσωτερικός
έλεγχoς έχει ακόµη σηµαντική σπουδαιότητα και έχει εξελιχθεί σε µια τεχνική µεγάλης
σηµασίας που επιτρέπει στη διοίκηση των πολυσύνθετων αυτών οργανισµών να
λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα.
Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόµη σηµαντική σπουδαιότητα και για τον εξωτερικό
ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το σύστηµα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που
χρησιµοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και τη διαδικασία του
εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν και αξιολογούν το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία των λογιστικών
δεδοµένων και να καθορίσουν το πρόγραµµα και το χρονοδιάγραµµα της ελεγκτικής
διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση γνώµης πάνω στην ειλικρίνεια και
αξιοπιστία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
4. Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου
Ο αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Intemal Auditing) είναι η
παροχή εξειδικευµένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, µέσω
αξιολόγησης του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, να βοηθά τα µέλη του οργανισµού,
γενικότερα, στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους, µέσω επιστηµονικών
αναλύσεων, αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συµβουλών µε το ελάχιστο κόστος.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και
αξιολογεί:
•

Την ύπαρξη συστήµατος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σ' όλα τα

ιεραρχικά επίπεδα. Καθώς επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων, που
ρυθµίζουν τις σχέσεις συναλλαγών- συνεργασίας µε τρίτους.
•

Τη µέτρηση απόδοσης του Management σε όλα τα επίπεδα,

εξαιρουµένης αυτής της διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των
παραγωγικών µέσων και πόρων.
•

Τη

συστηµατική

παρακολούθηση

και

αξιολόγηση

του

επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και την αποτελεσµατική διαχείρισή του.
•
αξιολογήσεων

Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών,
και

αξιοποιήσεων

των

στελεχών.
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Την

τήρηση

των

κανόνων

επαγγελµατικής συµπεριφοράς, νοµοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την απονοµή
ευθυνών και επιβραβεύσεων.
•

Τις επικερδείς και µη δραστηριότητες, µέσω αναλύσεων και τον

εντοπισµό των σηµείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση επιφέροντας άµεσα θετικά
αποτελέσµατα.
•

Τα αποτελέσµατα του φορέα, σε σχέση µε τα πρότυπα που θέτει κάθε

φορά η διοίκηση και ταυτόχρονα την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των προτύπων
αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.
•

Την αποφυγή, µέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου,

ατασθαλιών, καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψης στοιχείων, προσπορισµού
οικονοµικών οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων.
•

Ο Εσωτερικός Έλεγχος οδηγεί στη διαπίστωση του κατά πόσον οι

υπηρεσίες - τµήµατα έχουν σαφή αντίληψη της αποστολής και των αρµοδιοτήτων που
τους έχουν εκχωρηθεί. Αν είναι κατάλληλα στελεχωµένες και αν αξιοποιείται κατά
άριστο τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό.
•

Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία

των οικονοµικών καταστάσεων και βιβλίων.
•

Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου,

δηλαδή το κατά πόσον η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται
προς τα καθορισµένα standards που έχουν θεσπισθεί.
•

Την αξιοποίηση των µέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα

αυτών, τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα προγράµµατα παραγωγής, το
ύψος και τη διαχείριση των αποθεµάτων, καθώς τη διάθεση των προϊόντων.
•

Την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων, τη διαχείριση των

διαθεσίµων, της αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισµού και πληρωµής των
υποχρεώσεων αυτών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.
•

Το περιβάλλον όπου δρα η επιχείρηση, καθώς και τη δυναµική του

περιβάλλοντος και τα µέτρα που καλείται να πάρει, προκειµένου να σταθεί και να
επιβληθεί απέναντι στον ανταγωνισµό.
•

Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζοµένων τόσο σε

επίπεδο τµήµατος, όσο και µεταξύ των τµηµάτων. Τις αδυναµίες και τα προβλήµατα του
προσωπικού (απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγή έργου
κλπ. ), τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα απστελέσµατα και για τα δύο µέρη.
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•

Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά - ανταγωνισµό, καθώς

και την εικόνα που έχει το καταναλωτικό κοινό του φορέα που παρουσιάζουν οι
εργαζόµενοι προς τα έξω.
•

Τέλος, αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να

εξετάζει και να αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαµορφώνει γνώµη για την ποιότητα
της εργασιακής απόδοσης και να εισηγείται σχετικώς προς τη διοίκηση τη βελτίωση των
αδυναµιών.
Β. Είδη ελέγχου
1.Γενικά
Όπως προαναφέρθηκε, ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ξεφύγει εκείνων των
παραδοσιακών πλαισίων και δεν κινείται µονοµερώς επί των οικονοµικών στοιχείων και
µόνο, ούτε στο τρίπτυχο των διοικητικών, οικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων µε την
αυστηρή έννοια, που πολλές φορές οι ελεγχόµενοι θέλουν να του προσδίδουν, λόγω
άγνοιας.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος, στην προσπάθεια του να καλύψει ελεγκτικά όλους τους
χώρους, συναντάει µια σειρά δυσκολιών, όπως έλλειψη ανάλογης υποστήριξης από τους
διοικούντες, αδυναµία των ιδίων των ελεγκτών να υποστηρίξουν το έργο τους, καθώς και
τη µη αποδοχή του από τους ελεγχόµενους, ειδικά σε τεχνικά και παραγωγικής
διαδικασίας θέµατα, µε το αιτιολογικό ότι δεν είναι αντικείµενα του Εσωτερικού
Ελέγχου, έχοντας κατά νου τον παραδοσιακό οικονοµικό έλεγχο.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι τελευταίες ανακατατάξεις, γενικότερα στην αγορά,
έδωσαν τη δυνατότητα στον Εσωτερικό Έλεγχο να επανακτήσει το χαµένο έδαφος που
είχε παραχωρήσει, να δώσει δυναµική και παρουσία και να γίνεται όλο και περισσότερο
αποδεκτός, αναγκαίος ακόµη και στους ίδιους τους ελεγχόµενους.
Με το σκεπτικό ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή έλεγχος επί όλων των λειτουργιών δεν
περιορίζεται σε συγκεκριµένα αντικείµενα, διακρίνεται δε σε τόσα είδη ελέγχου, όσες
είναι και οι λειτουργίες, ήτοι σε οικονοµικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, παραγωγής,
τεχνικούς, προµηθειών και πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, ποιοτικού
ελέγχου, µηχανογράφησης, διαχείρισης αποθεµάτων, παραγωγικών µέσων, ελέγχους
ασφαλείας

(security)

των

εγκαταστάσεων,
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φυσικού

περιβάλλοντος,

είσπραξης

ασφαλίστρων, εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων, τεχνικών έργων, έλεγχο συµπεριφοράς6 και γενικά έλεγχο επί όλων των
δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονοµικών µονάδων.
Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι στην πράξη σε κάθε αντικείµενο ελέγχου
υπεισέρχονται ταυτόχρονα και άλλα είδη ελέγχου, συµπληρώνοντας τον έλεγχο, ανάλογα
του ελεγχόµενου αντικειµένου, του εύρους και της βαρύτητας που του προσδίδουµε.
Αυτό σηµαίνει ότι, όσο και αν θέλουµε να κινηθούµε αυστηρά σε ένα αντικείµενο
ελέγχου, είναι αδύνατο.
Λόγου χάρη, αν ελέγχουµε τα αποθέµατα πέραν της απογραφής για τη συµφωνία
αυτών, θα υπεισέλθουµε και σε επίπεδο διαχείρισης αυτών, στο κόστος εκπαίδευσης και
τη διοίκηση του προσωπικού, καθώς και στις φύρες εκφρασµένες και σε αξία. Εδώ θα
πρέπει να τονισθεί, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν, ότι ουδέποτε λειτουργίες µπορούν
να αποτελέσουν, στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, αυτόνοµα Τµήµατα.
Θα µπορούσαµε να δεχθούµε ότι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε
οικονοµικούς, διοικητικούς και λειτουργικούς, υπό την ευρεία έννοια και µε την
προϋπόθεση ότι όλες οι λειτουργίες εντάσσονται ανάλογα, κάτω από την οµπρέλα των
τριών αυτών διακρίσεων και καµία δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελεγκτικής
διερεύνησης. Ή καλό θα είναι, από εδώ και στο εξής, για να αρθούν παντελώς οι
συγχύσεις αυτές, όλες οι εκδοχές του όρου «έλεγχος» να ενσωµατωθούν στο γενικό όρο,
συµπεριλαµβάνοντας όλες τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, αποτρέποντας
παράλληλα κάθε περιορισµό, στην εκτέλεση των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών.
Ως προς τη διάκριση των ελέγχων, για καλύτερη κατανόηση αυτών, ενδεικτικά, πιο
κάτω επιχειρείται µια σύντοµη περιγραφή σε τέσσερα είδη:
α. Έλεγχοι παραγωγής
Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσον τηρούνται οι
διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, κατά πόσον οι παραγόµενες
ποσότητες είναι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από τη διοίκηση πρόγραµµα, σε ετήσια
βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο γίνεται σωστή διαχείριση και χρήση του
µηχανολογικού εξοπλισµού, αν τα τµηµατα ειναι σωστά και κατάλληλα στελεχωµένα, αν
τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα, αν γίνεται σωστά ο εφοδιασµός της
παραγωγής από υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες
πέραν των φυσιολογικών ορίων. Επίσης το κατά πόσον τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις
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προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου (ISO). Ακόµη, αν η συσκευασία των προϊόντων
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης παραλαβής
των ετοίµων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι
διαδικασίες που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και τα µέσα που λαµβάνουν χώρα
σε όλες τις παραγωγικές φάσεις.
β. Οικονοµικοί έλεγχοι
Οι οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της
ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και
στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, στην εξακρίβωση
της νοµιµότητας, της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων, της σωστής διαχείρισης
αυτών, µέσω διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται µε κάθε λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών
στοιχείων, των επιµέρους δοσοληψιών - συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονοµικού
φαινοµένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη λύση
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Με αφορµή την αναφορά στους οικονοµικούς ελέγχους θα
πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως πως οι εσωτερικοί ελεγκτές δε συντάσσουν ισολογισµούς,
αντικείµενο που αφορά στον προϊστάµενο του λογιστηρίου.
γ. Διοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο
δράσης, σε αντίθεση από τους οικονοµικούς και λειτουργικούς ελέγχους, έχουν
ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να
αξιολογούν, βάση αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, τη συνολική διοικητική
αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης - φορέα, καθώς και τις επιµέρους διοικητικές
λειτουργές αυτής, σύμφωνα με τις τεχνικές - μεθόδους και τους αποδεχτούς κανόνες της
διοικητικής επιστήµης.
Οι

διοικητικοί

Εσωτερικοί

Έλεγχοι

εξετάζουν

το

βαθµό

διοικητικής

αποτελεσµατικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των διοικητικών
ιεραρχικών επιπέδων του οργανισµού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναµίες
του τρόπου λειτουργίας των. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του συστήµατος διοικητικού
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Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήµανση αδυναµιών και αιτιών που τις προκαλούν, καθώς
και στις συνέπειες των αδυναµιών αυτών.
Διερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού
και τη στρατηγική του φορέα ως προς το βαθµό υλοποίησης και την επίτευξη των
τεθέντων στόχων.
Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται κατά άριστο τρόπο τα
διαθέσιµα µέσα και πόροι. Εξετάζουν τους λόγους και τα αίτια αποχώρησης του
εξειδικευµένου προσωπικού και τις επιπτώσεις των αποχωρήσεων αυτών.
Επίσης, εξετάζουν τη συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τις εξουσιοδοτήσεις, τα
σχέδια δράσης, τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική της διοίκησης
της εταιρείας. Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσον το ανθρώπινο δυναµικό
αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι προσηλωµένο
και εγκλιµατισµένο στο περιβάλλον όπου εργάζεται, αν είναι ενήµερο για τους στόχους
της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. Επίσης, αν υπάρχει
πολιτική κουλτούρας µέσα στο φορέα. Αν οι σχέσεις των εργαζοµένων µε τον φορέα
είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται άµεσα τα προβλήµατα των και δεν
αποβαίνουν σε βάρος και των δύο µερών. Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν
την υπάρχουσα πολιτική διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσον τα συστήµατα διοίκησης
λειτουργούν αποδοτικά, προκειµένου να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος. Εν
κατακλείδι, οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν λειτουργίες που αφορούν άµεσα το
λειτουργικό, διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων, δίνοντας δυνατότητα στη
διοίκηση να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης.
δ. Λειτουργικοί Έλεγχοι
Αντικειµενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η
διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίµηση της δοµής του
υπάρχοντος συστήµατος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υπαρχόντων σε
περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το οργανόγραµµα, εφαρµόζονται οι νόµοι,
οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, οι νόµοι της πολιτείας, ελέγχεται εάν οι
συναλλαγές γίνονται σύµφωνα µε τις θεσπισµένες εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιµέρους
τµήµατα, καθώς και µεταξύ τους λειτουργούν αρµονικά και αποδοτικά.
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Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της
αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιµέρους λειτουργίες
των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης. Οι έλεγχοι
αυτοί

στοχεύουν

να

διαπιστώσουν

κατά

πόσο

οι

διαδικασίες

λειτουργούν

αποτελεσµατικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στη
διαπίστωση κατά πόσον ένα τμήμα λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική
δομή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεµβάσεις όπου
συναντώνται αποκλίσεις, Επίσης, αν οι λειτουργίες συµβάλλουν στη βελτίωση της
ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας µεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και µεταξύ τµηµάτων.
Στο παρακάτω παράδειγµα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν τα τελευταία τρία
είδη ελέγχων και να γίνει πλήρως κατανοητή η διάκριση αυτών, καθώς, επίσης, να φανεί και η
αλληλοσύνδεση των δραστηριοτήτων τους, όπως και ο βαθµός συµµετοχής των κατά τον
έλεγχο.
Έστω ότι εκδίδεται αίτηση αγοράς από το τµήµα αποθήκης ή χρήστη, προωθείται στο
τµήµα αγορών (προµηθειών), δίδεται παραγγελία στον προμηθευτή την οποια και εκτελεί,
περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και εξοφλείται το τιµολόγιο αγοράς. Στο
παράδειγµα µας, στόχος του ελεγκτή είναι να διενεργήσει έλεγχο από το αρχικό στάδιο
«αίτηµα για αγορά» µέχρι και το οριστικό κλείσιµο που είναι η «εξόφληση του τιµολογίου».
Ο οικονοµικός έλεγχος στοχεύει στο αν η πληρωµή αφορά το ύψος του ποσού που αρχικά
είχε συµφωνηθεί µε τον προµηθευτή. Ο διοικητικός έλεγχος στοχεύει να διαπιστώσει πόσο
καλά διοικείται το τµήµα αγορών και αποθηκών, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος έχει ως κύριο
στόχο να επισηµάνει πόσο καλά λειτουργεί το τµήµα και αν εφαρµόζονται οι διαδικασίες από
το αρχικό στάδιο έναρξης της αγοράς έως και την ολοκλήρωση αυτής.
Για τον Εσωτερικό Έλεγχo καµία λειτουργία δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση
ελέγχου, εκτός και αν δεν παρουσιάζει ελεγκτικό ενδιαφέρον.

Γ. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ)
1. Ορισµός του συστήµατος7 εσωτερικού ελέγχου
Ως Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), (Intemal Control System), νοείται ένα
οργανωµένο και σωστά δοµηµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο
οργανισµός, µε σκοπό την εφαρµογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών, προκειµένου να
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διασφαλισθούν τα συµφέροντά του. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε όλες του τις
προεκτάσεις.
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι µια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που
µεταφέρει όλα τα µηνύµατα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς προς όλα τα
ιεραρχικά επίπεδα που ασκούν διοίκηση. Κατά τον Cook-Winclez8, το ΣΕΕ είναι κάτι σαν το
νευρικό σύστηµα του ανθρώπινου oργανισµού, που διακλαδώνεται µέσα στην επιχείρηση,
µεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. Συνδέεται άµεσα µε την
οργανωτική δοµή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης.
Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχoυ, η πληρότητα, το
µέγεθος και η έκταση αυτού σε µια επιχείρηση, καθορίζεται απ' τις δραστηριότητες, την
πολυπλοκότητα του αντικειµένου εκµετάλλευσης και των συναλλαγών, την εκπαίδευση
και την εξειδίκευση του προσωmκού καθώς και µια σειρά άλλων παραγόντων. Η ύπαρξη
ενός οργανωµένου ΣΕΕ παρέχει τα εχέγγυα στις διοικήσεις, µέσω δικλείδων ασφαλείας
που παρέχει, ως σύστηµα, να συµβάλει αποτελεσµατικά στην εύρυθµη λειτουργία και
στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων.

2.Σκοπός του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ως αντικειµενικός σκοπός ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου θα µμπορούσε να
αναφερθεί:
α. Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγµένων
στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης και µέτρησης του
αποτελέσµατος και τη σύγκριση αυτού µε τους αρχικούς στόχους.
β. Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύµα και να στοχεύει
στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και αποτελεσµατικό, να
αναπροσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες και να διασφαλίζει τη
βιωσιµότητα της µονάδος σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.
γ. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχείρισης των διαθεσίµων
οικονοµικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών µέσων και του ανθρώπινου
δυναµικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, να
απoβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση µε τους συναλλασσόµενους.
δ. Διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηµατικής συµπεριφοράς που να
παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηµατικός κίνδυνος να
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διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και
βιωσιµότητα του φορέα.
ε. Να συµπεριλαµβάνει στη δοµή του Εσωτερικό Έλεγχο (Intemal Audit) για την
αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήµατος εσωτερικών ελέγχων
(Controls).
ζ. Να κατανέµει τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέoν άριστο
τρόπο, µεταξύ των τµηµάτων και των εργαζοµένων σε αυτά. Επίσης, η ρύθµιση των
σχέσεων µεταξύ αυτών, να συµβάλλει αποτελεσµατικά στο βαθµό συνεργασίας µεταξύ
των απασχολουµένων.
η. Να γνωµοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις - εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε
όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρµόζονται από όλη την πυραµίδα ιεραρχίας
σύµφωνα µε τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από το φορέα.
θ. Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρήστες για
δηµιουργική εργασία και όχι να θέτει περιορισµούς, δηµιουργώντας παρενέργειες στην
ανάπτυξη του φορέα.
ι. Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας
ελέγχου, στο ίδιο το σύστηµα, προκειµένου να συµβάλλει στο συντονισµό και την αρµονική
συνύπαρξη µεταξύ των λειτουργιών του.
3. Περιεχόµενο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει ένα σύνολο συστηµάτων και
υποσυστηµάτων που είναι απαραίτητα, για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένας
οργανισµός. Ενδεικτικά ως τέτοια συστήµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε:
1.

Εγκεκριµένο οργανόγραµµα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της

ιεραρχίας, καθώς και τη διάκριση των λειτουργιίον σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσα από
σύστηµα "οργανόγραµµα" πρέπει να διαγράφεται µε σαφήνεια και να προσδιορίζεται η
περιοχή ευθύνης ανά τοµέα, τµήµα.
2.

Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Περιγραφή

καθηκόντων ανα τµήµα και ανάπτυξη διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις
δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων.
3.

Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασµών και στόχων και την πολιτική

υλοποίησης αυτών, βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και τρόπου δράσης, ώστε να
επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσµα.
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4.

Μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προγραµµατισµό δράσης σε πλήρη ανάπτυξη,

ανά δραστηριότητα, µε αντίστοιχο απολογισµό και επισήµανση των αποκλίσεων, καθώς και
αιτιολόγηση αυτών.
5.

Πλήρες και ενήµερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται µε

σαφήνεια το αντικείµενο εκµετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του οικονοµικού
φορέα.
6.

Πολιτική αγορών - προµηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα.

7.

Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση, εσωτερικού - εξωτερικού, σε όλα τα

επίπεδα των πελατών.
8.

Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. Επίσης, διαχείριση των ίδιων και

ξένων κεφαλαίων.
9.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών, οµολόγων.

10. Συστήµατα πληροφόρησης. Αξιόπιστο σύστηµα "MIS" µε ευρύτητα επιχειρησιακού
πνεύµατος που συµβάλλει στην αναβάθµιση των επιδιωκόµενων στόχων.
11. Κανονισµό ολοκληρωµένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων,
υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεµάτων.
12. Σύστημα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων
σε στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισµό θεµάτων εκπροσώπησης της
εταιρείας, έναντι τρίτων.
13. Διαδικασίες καθορισµού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών.
14. Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα, αποκεντρωτικού συστήµατος, µε την
ανάθεση αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας που να διασφαλίζουν
την εύρυθµη λειτουργία.
15. Αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα, σωστά οργανωµένο που να παρέχει την
απαιτούµενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία.
16. Στρατηγική και πολιτική επενδύσεων βραχυχρόνια και µακροχρόνια ως και οι
αναµενόµενες αυτών αποδόσεις.
17. Πολιτική λήψη δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κινήσεως, ως επίσης και
αποπληρωµή αυτών.
18. Διαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση
φόρων και δικαιώµατος φορολογικών απαλλαγών.
19.

Πολιτική

πρόσληψης

προσωπικού,

µισθοδοσίας,

κοινωνικών

παροχών,

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίηση και γενικότερα σωστή διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού.
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20. Διαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών.
21.

Ασφάλεια

(Security)

προσωπικού

και

περιουσιακών

στοιχείων,

όπου

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα µέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.
22. Συστήµατα IS0, έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών.
23. Σύστηµα περιβαλλοντικής προστασίας (EMAS = Environmental Management
Auditing Systems), προκειµένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες συνέπειες στο εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, IS0
14001, έγκριση τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2-4-1996.
24. Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), που αποτελεί µέρος του ΣΕΕ, που είναι
αρµόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ως επίσης και των επιµέρους
συστηµάτων, λειτουργιών αυτού.
25. Λοιπές δραστηριότητες που έχει ο οργανισµός και επιχειρούν να εξασφαλίσουν την
επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και επιδιώξεων.
Δ. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου
1. Γενικά
Η αναφορά που ακολουθεί σε µια σειρά βασικών χαρακτηριστικών και αρχών ενός
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τη φιλοσοφία και τη δοµή
των λειτουργιών του συστήµατος για την καλύτερη αξιολόγηση των λειτουργιών και των
διαδικασιών αυτού.
Δεν υπάρχει κατά τεκµήριο ένα τέλειο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση
και γενικότερα οργανισµός είναι µοναδικός και δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα
εσωτερικού ελέγχου που να είναι κατάλληλο και εφαρµόσιµο για όλες τις συνθήκες και
περιστάσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου σε οποιοδήποτε σύστηµα εξαρτώνται από
συγκεκριµένους παράγοντες, όπως είναι το µέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης ή
του οργανισµού (έντασης κεφαλαίου ή εργασίας), για να διατυπώσουν ορισµένα γενικά
χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρµοσθούν θα βοηθήσουν την επιχείρηση ή τον οργανισµό να
πετύχει τους βασικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου.
Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
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α. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο
β. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών
γ. Λογιστική διάρθρωση
δ. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού
ε. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου
στ. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου
Ως βασικές αρχές ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), ενδεικτικά,
αναφέρονται οι ακόλουθες:
α. Κατάλληλη στελέχωση
Η σωστή στελέχωση από εξειδικευµένο στελεχικό δυναµικό και ο ανάλογος αριθµός
αυτού πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα σε µια σύγχρονη επιχείρηση και ειδικά σε µια περίοδο
µε τάσεις διεθνοποιούµενης αγοράς, η οποία δεν επιδέχεται πειραµατισµούς για κακή επιλογή
στελεχικού δυναµικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή αξιολόγηση και
αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού από τα στελέχη µέχρι και τον απλό και ανειδίκευτο
εργαζόµενο. Η σωστή, λοιπόν, αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού είναι
ένας από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα.
β. Αποκέντρωση της διοίκησης
Λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό της οργάνωσης και της σχετικής στελέχωσης, η
διοίκηση, καθώς και κάθε τµήµα της επιχείρησης θα πρέπει ανάλογα να µεριµνούν, ώστε:
o

Να λαµβάνονται µέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν

περισσότερων

αρµοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.
o

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

εξουσίες και να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα
αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τµήµατος όσο και σε επίπεδο ατόµων.
o

Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και µέτρηση του αποτελέσµατος τόσο

των διοικητικών οργάνων όσο και των αρµοδίων τµηµάτων και αναλόγως να
λαµβάνονται µέτρα.
γ. Διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών
Να υπάρχει σαφής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα της
πυραµίδας. Ειδικά σε θέµατα που άπτονται της ζωτικότητας της επιχείρησης, όπως τα
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περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιµα, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σηµασίας τµήµατα
παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισµένα.
Επίσης, κανένα τµήµα, παραγωγική µονάδα και άτοµο δεν πρέπει να έχει την
αποκλειστική γνώση και εξουσία για οποιαδήποτε σηµαντική λειτουργία ή συναλλαγή.
Οι σηµαντικές αυτές εργασίες δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από έναν και µόνο
υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συµπληρώνεται, οπωσδήποτε, από
την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο.
δ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων απαιτείται
εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συµβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν κατ'
ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει µε αυτές που ρυθµίζονται µέσω των
καθιερωµένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων η
επιχείρηση κατ' ανάγκη πρέπει να κινείται.
ε. Διασφάλιση των συναλλαγών
Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της
διοίκησης, έτσι ώστε:
ο

Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις.

ο

Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο

πριν από κάθε συναλλαγή.
ο

Να υποβοηθείται η σωστή καταχώριση και λογιστική απεικόνιση

κάθε λογιστικού γεγονότος.
ο

Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασµένα και

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

Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα η

πιθανότητα λάθους.
ο

Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονοµικού

γεγονότος και η παροχή πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων.
Για να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του οργανισµού η κάθε συναλλαγή
πρέπει να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή:
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ο

Της

εξουσιοδότησης.

Να

εκχωρούνται

εξουσιοδοτήσεις

σε

συγκεκριµένα άτοµα που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και µέχρι
ποιο ποσό.
ο

Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την

εκτέλεσή της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυµονεί κινδύνους για την
επιχείρηση και τους εργαζόµενους.
ο

Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η

διαδικασία της έγκρισης.
ο

Της καταγραφής. Η άµεση καταγραφή της συναλλαγής, µετά την

εκτέλεση, είναι µια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας συναλλαγής
και παροχή άµεσης εικόνας των συναλλαγών.
στ. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας
Η συστηµατική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και
εργαζοµένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άµεση
διορθωτική παρέµβαση, όπου απαιτείται, για τήρηση και κατανόηση των διαδικασιών για
την εξασφάλιση και διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων.
ζ. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση
Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσµατα µελετών, συµπεράσµατα
συσκέψεων και συνεδρίων, που προέρχονται από το εξωτερικό και το ενδοεπιχειρησιακό
περιβάλλον και που αποτελούν µέρος βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης των
δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιµάζονται οργανωµένα και κατάλληλα και να
διανέµονται έγκαιρα, τακτικά και προγραµµατισµένα σ' όλα τα επίπεδα διοίκησης, για
ενηµέρωση και λήψη διορθωτικών µέτρων.
η. Έκταση ελέγχων ανάλογα µε τον κίνδυνο
Ο σχεδιασµός του ελέγχου από τα ίδια τα τµήµατα, καθώς και η έκταση αυτού
πρέπει να ανταποκρίνεται στο µέγεθος, στη φύση των δραστηριοτήτων του φορεα, στην
οργανωση αυτου και ανάλογα µε τον κίνδυνο που είναι εκτεθειµένο το κάθε τµήµα.
Κατά συνέπεια το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρµετρο. Ειδικά για το
τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, κατά το σχεδιασµό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιµάται, αν
είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο.
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θ. Θέσπιση τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
Η άµεση, σωστή και αντικειµενική πληροφόρηση της διοίκησης από µια
διαφορετική οπτική γωνία, σε έναν οργανωµένο φορέα, προϋποθέτει τη θέσπιση ενός
ανεξάρτητου τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Intemal Audit). Η ανεξαρτησία του, ως
κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίνει τη
δυνατότητα να αξιολογεί και να εκτιµά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος, καθώς επίσης και
το βαθµό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειµενικά.
Η πλήρης υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση του παρέχει τη
δυνατότητα για αντικειµενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, στοιχείο
απαραίτητο, προκειµένου να παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να έχει την
πληροφόρηση εκείνη, που θα τη βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα τον
επιχειρηµατικό κίνδυνο, για τον οποίο είναι και υπεύθυνη.
Ε. Ανεξαρτησία του εσωτερικού έλεγχου
Η αποτελεσµατικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι θέµα µόνο απεικόνισης
αυτού στο οργανόγραµµα της επιχείρησης, αλλά µια σειρά παραµέτρων που πρέπει να
ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση. Μια από αυτές και µάλιστα η πιο βασική είναι
η «ανεξαρτησία», που σηµαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι
από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Να έχουν πλήρη, ελεύθερη και ανεµπόδιστη
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αρχεία, περιουσιακά στοιχεία και
στο προσωπικό. Είναι δε ανεξάρτητοι, όταν έχουν τη δυνατότητα και εκτελούν την
εργασία τους ελεύθεροι και είναι απαλλαγµένοι από κάθε είδους παρεµβάσεις. Αυτό δε
επιτυγχάνεται, όταν τους παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από το διοικητικό συµβούλιο.
Επίσης, ανεξαρτησία σηµαίνει στήριξη για επάρκεια λειτουργίας του τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου και απαίτηση για αναβαθµισµένες υπηρεσίες.
Ανεξαρτησία σηµαίνει, η υπαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου σε ανώτατο ιεραρχικό
επίπεδο π.χ. διευθύνοντα σύµβουλο ή επιτροπή ελέγχου. Η ένταξη αυτή που προσδίδει
κύρος, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα στο έργο του. Αντίθετα η υπαγωγή
του, π.χ. κάτω από τη διεύθυνση τεχνικών ή οικονοµικών υπηρεσιών ή οποιασδήποτε
άλλης διεύθυνσης, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Τούτο γιατί η ίδια
η διεύθυνση θα είναι ελεγκτής και ελεγχόµενος, που σηµαίνει ότι ο ελεγκτής θα ελέγχει
τον προϊστάµενό του, πράγµα που δεν του παρέχεται η δυνατότητα, κατά συνέπεια ο
έλεγχος να γίνεται ελλιπής και αναποτελεσµατικός. Η θέση ορισµένων που θέλουν το
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τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου κάτω από την ευθύνη της διεύθυνσης τους αντί της
διοικήσεως, σήµερα είναι ξεπερασµένη, µάλιστα σε ένα βαθµό είναι και επικίνδυνη. Η
επιδίωξη τους αυτή γίνεται είτε από σκοπιμότητα είτε από άγνοια.
Η ένταξη του Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στη διοίκηση (π.χ. διευθύνοντα
σύµβουλο) σηµατοδοτεί την αµέριστη στήριξη αυτού, την ανεξαρτησία για ενεργό
δράση και τη σπουδαιότητα του έργου που καλείται να προσφέρει, πράγµα που δεν
απειλείται η ίδια η υπόστασή του, που θα συνέβαινε, δίχως την ανάλογη ένταξή του.
Υποστήριξη της διοίκησης προς τον Εσωτερικό Έλεγχο υπάρχει, όταν ο
επικεφαλής του τµήµατος έχει επαρκή εξουσία προώθησης της ανεξαρτησίας και
διασφάλιση πλήρους κάλυψης του ελέγχου, όταν έχει άµεση και τακτική επικοινωνία µε
την ανώτατη διοίκηση, όταν του παρέχεται η δυνατότητα αλληλοενηµέρωσης σε
ζητήµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, ως επίσης όταν ο διευθυντής του Εσωτερικού
Ελέγχου συµµετέχει τακτικά σε συνεδριάσεις συµβουλίων διοικητικού συµβουλίου για
ενηµέρωση σε ζωτικής σηµασίας θέµατα του οργανισµού, ώστε το καθετί που ελέγχεται
να συµπλέει µε την εκάστοτε στρατηγική και πολιτική του φορέα, πράγµα απαραίτητο
και αναγκαίο. Σηµειωτέον ότι σε µία επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη θέση και
πολιτική για την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να
προσδιορίζεται σαφώς και µέσα από εγκεκριµένο από τη διοίκηση εσωτερικό κανονισµό
- πλαίσιο λειτουργίας του τµήµατος. Καταγραφή διαδικασιών και εν γένει σχεδιασµός
εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων είναι εκτός αντικειµένου του Εσωτερικού
Ελέγχου. Η ανάθεση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων κλονίζουν το κύρος του
ελέγχου και περιορίζουν τις δραστηριότητες του.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως πυροσβέστης ή ως µέσο
αστυνόµευσης για τα τρέχοντα προβλήµατα που προκύπτουν, αλλά ως ένας
"σύµβουλος" της διοίκησης µε δυναµική παρουσία για δηµιουργικό έργο. Κάθε είδους
παρέµβαση στο έργο του Εσωτερικού Ελέγχου, εκτός πνεύµατος και αρχών, απ' όπου
και αν προέρχεται, δυσκολεύει το έργο του. Υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες από τους
εσωτερικούς ελεγκτές προϋποθέτει ανεξαρτησία, αλληλοενηµέρωση, υψηλές αµοιβές,
αναγνώριση του έργου και ανάλογη στήριξη από τη διοίκηση.
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ΣΤ. Σχέσεις ελεγκτών και ελεγχοµένων
Θα πρέπει να τονισθεί, ιδιαιτέρως, ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν ασκεί εξουσία
επί των ελεγχοµένων, δεν υποκαθιστά τους επιτελείς των

ελεγχόµενων τµηµάτων,

δίνοντας εντολές σε αυτούς, δεν προσπαθεί να επιβληθεί για να κυριαρχήσει, αντιθέτως,
αποσκοπεί

να

ελέγχει

τις

λειτουργίες

το

κατά

πόσον

αυτές

εφαρµόζονται

αποτελεσµατικά, να προτείνει λύσεις όπου διαπιστώνονται αδυναµίες, παρέχοντας κατ'
αυτό τον τρόπο στους ελεγχόµενους πολύτιµες υπηρεσίες, προκειµένου να γίνουν
περισσότερο παραγωγικοί στο έργο τους.
Η αποδοχή λοιπόν του Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα φορέα είναι ένα από τα
ζητήµατα που απασχολεί ιδιαιτέρως τους ελεγκτές. Ένα καλό εργασιακό κλίµα µεταξύ
ελεγκτών και ελεγχοµένων είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που και για τα
δύο µέρη είναι κοινοί, ιδιαίτερα για τους ελεγκτές, που λόγω της φύσης του αντικειµένου
‘έλεγχος‘ δεν γίνονται εύκολα αποδεκτοί. Η αρµονική συνύπαρξη των δύο µερών και
ιδιαίτερα η αποδοχή των ελεγκτών απαιτεί την κατανόηση από τους ελεγχόµενους καθώς
και διαφορετική αντίληψη για τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Η αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου πέραν του ότι απαιτείται άψογη
επαγγελµατική συµπεριφορά των ελεγκτών, προϋποθέτει και την αλλαγή στάσης των
ελεγχόµενων και ιδιαίτερα των επικεφαλής αυτών, γεγονός που σηµαίνει αποδοχή του
Εσωτερικού Ελέγχου, ως µια ουσιαστική προσφορά στο έργο που έχουν επωµισθεί.
Επίσης, στην πολιτική εκπαίδευσης του προσωπικού θα πρέπει να εντάσσεται και η
επιµόρφωση για Εσωτερικό Έλεγχο, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών, όπου µε την
ανάλογη µόρφωση, πολιτική στήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου από τη διοίκηση να
δηµιουργηθεί η ανάλογη ελεγκτική κουλτούρα, προκειµένου ο έλεγχος να γίνει
αποδεκτός και αναγκαίος από τους ελεγχόµενους, αποφεύγοντας τις συνηθισµένες τριβές.
Η αποδοχή του ελέγχου έχει σχέση και µε τη συµπεριφορά των ελεγκτών έναντι
των ελεγχόµενων. Οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να έχουν
στο νου τους ότι:
α. Οι ελεγχόµενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι, αντιµετωπίζουν τα ίδια εργασιακά
προβλήµατα και εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.
β. Οι ελεγχόµενοι έχουν καλύτερη γνώση του αντικειµένου από τους ελεγκτές και
µάλιστα σε βάθος.
γ. Η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης είναι προσπάθεια όλων των
εργαζοµένων και όχι µόνο των ελεγκτών.
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δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εκτιµούν περισσότερο τα συστήµατα παρά
τους ανθρώπους - πρόσωπα, αποφεύγοντας την κριτική επί των ελεγχόμενων
ε. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν καθηµερινή παρουσία στο χώρο
εργασίας, πράγµα που συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος αποδοχής, καλής
συνεργασίας και στην πρόληψη του ελέγχου.
στ. Οι ελεγχόµενοι θα πρέπει, όσο γίνεται, να έχουν γνώση των πορισµάτων του
ελέγχου, στο βαθµό που τους αφορά.
Ανάλογη συµπεριφορά µε αυτή των ελεγκτών, πρέπει να επιδείξουν και οι
ελεγχόµενοι. Θα πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχθούν:
α. Πως και οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνάδελφοι µε τις ίδιες δυσκολίες,
προβληµατισµούς και στόχους.
β. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι το εργαλείο των ελεγχόµενων που συµβάλλει στη
διεκπεραίωση της εργασίας τους πιο αποτελεσµατικά. Μάλιστα ως εργαλείο τους δίνει
την ευκαιρία να ενηµερώνουν απ' ευθείας τη διοίκηση για προβλήµατα που για
διάφορους λόγους χρονίζουν και που, δίχως τη συµβολή του ελέγχου, δε γίνονται γνωστά
και δε βρίσκουν ποτέ τη λύση τους. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό για έναν ελεγχόµενο να
του δίδεται η ευκαιρία, µέσω του Εσωτερικού Ελέγχου, να µεταφέρονται τα προβλήµατα
της εργασίας απευθείας στη διοίκηση και να δίδονται λύσεις υλοποιώντας κατά αυτόν τον
τρόπο ιδέες και προτάσεις του.
γ. Οι ελεγχόµενοι θα πρέπει να κατανοήσουν την ελεγκτική διαδικασία, το
ελεγκτικό πνεύµα και τα ελεγκτικά κριτήρια που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές, οι οποίοι
δεν έχουν καµία πρόθεση να θίξουν τους ελεγχόµενους, που ως βασική αρχή έχουν τη
σωστή και αντικειµενική αξιολόγηση των λειτουργιών του φορέα. Πως το καθετί, για τον
έλεγχο µετράται πάνω στη βάση, του κόστους και του οφέλους και αυτό τίθεται ως
προϋπόθεση σε κάθε έλεγχο, ώστε να συνάδει µε την πολιτική άσκησης διοίκησης και το
µέλλον της επιχείρησης.
δ. Ο έλεγχος κινείται µε αξιόπιστη κριτική και σκέψη και µε τέτοιο πνεύµα θα
πρέπει να τον αποδέχονται οι ελεγχόµενοι.
ε. Το έργο του ελεγκτή είναι πολύ δύσκολο από τη φύση του, βάλλεται από παντού,
ως άκουσµα και µόνο ο «έλεγχος» δεν είναι εύκολα αποδεκτός. Χρειάζεται κατανόηση
και από τα δύο µέρη, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του φορέα που είναι
επιδίωξη και των δύο µερών.

30

Ζ. Σχέσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών
Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου υπάρχουν διαφορές και οµοιότητες. Ο
Εσωτερικός ‘Ελεγχος (Intemal Audit) είναι οργανωµένος µέσα στην επιχείρηση ως µία
από τις λειτουργίες της και διενεργείται από υπαλλήλους της. Αντιθέτως, οι εξωτερικοί
ελεγκτές δεν έχουν καµία υπαλληλική σχέση µε τον φορέα που ελέγχουν, µισθώνουν τις
υπηρεσίες τους και ενεργούν µε εντολή και για λογαριασµό των µετόχων, στους οποίους
και δίνουν αναφορά.
Ως κύριο µέληµα του εσωτερικού ελέγχου είναι να ελέγχει δειγµατοληπτικά την
εφαρµογή των διαδικασιών καθώς και την αξιολόγηση αυτών για εύρυθµη λειτουργία
του οργανισµού. Αντίθετα, αντικειµενικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η
έκφραση γνώµης επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, των στοιχείων του
ισολογισµού, καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης και κατά πόσον αυτά έχουν
καταρτιστεί σύµφωνα µε τα παραδεγµένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και αρχές.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι διαρκείς σύµβουλοι της διοίκησης και των
ελεγχοµένων. Έχουν καλή γνώση του περιβάλλοντος που ελέγχουν, καθώς επίσης είναι
περισσότερα εξοικειωµένοι µε τις λειτουργίες τις επιχείρησης, τους συναδέλφους.
Επιπλέον, έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου, αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση να
εμβαθύνουν περισσότερο τον έλεγχο εν αντιθέσει µε τους εξωτερικούς ελεγκτές. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές ενεργούν για λογαριασµό της ανώτατης διοίκησης και είναι
ανεξάρτητοι από αυτό που ελέγχουν. Οι ευθύνες τους είναι διοικητικές εν αντιθέσει προς
τους εξωτερικούς ελεγκτές, των οποίων οι ευθύνες είναι νοµικές για πληµµελή εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
Τόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές, όσο και οι εξωτερικοί είναι και οι δύο απαραίτητοι,
έχουν δε το δικό τους ξεχωριστό ρόλο. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν µπορεί
να αντικατασταθεί από την εργασία των εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι χρησιµοποιούν
τα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελεγκτών για συµπλήρωµα της δικής τους εργασίας.
Μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών πέρα των διαφορών, υπάρχουν και
ομοιότητες, όπως ότι και οι δύο ασχολούνται με τον έλεγχο, χρησιµοποιούν τις ίδιες
ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές και αποτελούν και οι δύο σύµβουλοι για την
επιχείρηση.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να τηρεί στάση βοήθειας, συναίνεσης και
συνεργασίας απέναντι στους εξωτερικούς ελεγκτές, διότι η συνεισφορά του Εσωτερικού
Ελέγχου συµβάλλει στη µείωση του κόστους των εξωτερικών ελέγχων. Μία καλά
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οργανωµένη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δικαιολογεί πλήρως έναν περιορισµό των
εργασιών του εξωτερικού ελέγχου, κάτι τέτοιο πρέπει να εκτιµάται και να λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση και πριν από κάθε συνεργασία µε τους εξωτερικούς
ελεγκτές, καθώς και µε άλλους συµβούλους γι' αυτό πρέπει να προηγείται συζήτηση µε
τον διευθυντή του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.
Βασική αρχή είναι ότι ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να συντονίζει τις
προσπάθειες των εξωτερικών ελεγκτών και των εξωτερικών συµβούλων για αποφυγή
διπλών προσπαθειών που συνεπάγεται περιορισµό των δαπανών. Θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν αναπαράγεται από τους
εξωτερικούς ελεγκτές και τους συµβούλους, επιβαρυνόµενο µε επιπλέον κόστος.
Η. Οργάνωση και διοίκηση της διεύθυνσης εσωτερικού έλεγχου
1. Γενικά
Η διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα καλά οργανωµένο τµήµα υψηλών
προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι µια ανεξάρτητη λειτουργία δραστηριότητα
ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, συµβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόµενη απευθείας στη
διοίκηση (διευθύνοντα σύµβουλο) ή σε επιτροπή ελέγχου (Audit committee),
στελεχωµένη από εξειδικευµένο και επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό. Διενεργεί
δειγµατοληπτικά προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, τακτικά ή έκτακτα, και
εισηγείται σχετικώς προς τη Διοίκηση - Επιτροπή Ελέγχου, όπου διαπιστώνονται
αδυναµίες, για λήψη διορθωτικών µέτρων.
Ως τµήµα λόγω της άµεσης εξάρτησης - υπαγωγής του στη διοίκηση, αποτελεί
προέκταση αυτής, γι' αυτό το κύρος και οι ευθύνες του είναι αυξηµένες.
2. Η θέση του Εσωτερικού Ελέγχου στην επιχείρηση
Σε πιο οργανωτικό επίπεδο θα πρέπει να βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος,
εξαρτάται, κυρίως, από το οργανωτικό πλαίσιο του οργανισµού που είναι συνάρτηση του
µεγέθους του. Αυτό σηµαίνει ότι, αν στην εταιρεία προβλέπονται θέσεις επιπέδου
διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων - κλάδων, για την κάλυψη των αναγκών, ανάλογη
θέση, επιπέδου διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης θα πρέπει να προβλέπεται και για τον
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Εσωτερικό Έλεγχο. Τούτο επιβάλλεται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
του Εσωτερικού Ελέγχου.
Οσο πιο ψηλά στην ιεραρχία βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, τόσο µεγαλύτερη
οντότητα και κύρος έχει. Η ένταξή του στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα του παρέχει τη
δυνατότηΤά να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Να στέκεται στο ύψος των
περιστάσεων, να είναι υπολογίσιµος από τις ελεγχόµενες µονάδες και περισσότερο
χρήσιµος στην εφαρµογή των στρατηγικών και πολιτικών. Με την ένταξή του σε υψηλό
επίπεδο γίνεται περισσότερο αποδεκτός ως συµβουλευτικό όργανο, ενώ παράλληλα του
παρέχεται µεγαλύτερη υποστήριξη από τη διοίκηση. Είναι ασυµβίβαστο ο Εσωτερικός
Έλεγχος να είναι σε επίπεδο διεύθυνσης και να καλείται να ελέγξει γενικές διευθύνσεις.
Οι λόγοι αυτοί - και όχι µόνο είναι που θέλουν τον Εσωτερικό Έλεγχο, για την
απρόσκοπτη λειτουργία του, να κατέχει µια θέση ισάξια των υψηλόβαθµων διευθύνσεων
στην επιχείρηση. Ο βαθµός εξουσίας του προσδιορίζεται θεωρητικά και πρακτικά από
την υψηλόβαθµη ή µη θέση που κατέχει µέσα στον οργανισµό, οργανόγραµµα.
3. Οργάνωση και διοίκηση του τµήµατος
Η οργάνωση, γενικότερα και η στελέχωση του τµήµατος εξαρτάται κατά κύριο
λόγο από τη διοίκηση της εταιρίας και εν µέρει από τον αρµόδιο αυτού. Αντίθετα την
εσωτερική οργάνωση και τη διοίκηση του τµήµατος έχει ο διευθυντής ελέγχου. Αυτός
είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του κανονισµού λειτουργίας, για την κατάρτιση και την
υποβολή του ετήσιου προγράµµατος δράσης προς τη διοίκηση και το συντονισµό
υλοποίησης του. Μέριµνα για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των στελεχών, την
οργάνωση του αρχείου, την ανάπτυξη προγραµµάτων και για την ανάθεση εργασιών
στους ελεγκτές αναλόγως των αντικειµένων και του υπόβαθρου των γνώσεων. Εποπτεύει
το ελεγκτικό έργο από το αρχικό µέχρι το τελικό στάδιο, παράλληλα µεριµνά για τη
δηµιουργία κλίµατος καλής συνεργασίας με τις άλλες διευθύνσεις για την καλύτερη
λειτουργία του τµήµατος.
Ο διευθυντής έχει την αρµοδιότητα να καθιερώνει πρότυπα και διαδικασίες που να
διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του τµήµατος, καθώς και να παρέχει γραπτές
διαδικασίες για την καθοδήγηση των στελεχών του, Να συνεργάζεται και όπου και όταν
απαιτείται, να συντονίζει τις εργασίες των εξωτερικών συνεργατών, να διενεργεί τακτικές
αξιολογήσεις στο έργο τους και να ενηµερώνει τη διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών
τους.
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Επίσης, ευθύνη του διευθυντή είναι να µεριµνά για τη συζήτηση των πορισµάτων
µε τη διοίκηση και µε τους επικεφαλής των εµπλεκοµένων τµηµάτων, την
παρακολούθηση εφαρµογής των αποφάσεων που προκύπτουν από τις συζητήσεις αυτές και
τη σχετική ενημέρωση της διοίκησης για την υλοποίησή τους.
4. Κανονισµός λειτουργίας του τµήµατος
Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για να λειτουργεί απρόσκοπτα µέσα σε έναν
επιχειρησιακό χώρο, απαιτείται η ανάλογη αποδοχή, υποστήριξη και ανεξαρτησία τα
οποία εξασφαλίζονται από τη γενικότερη πολιτική άσκησης διοίκησης του φορέα και θα
πρέπει να αποτυπώνονται, όλα αυτά, στον κανονισµό λειτουργίας της διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο κανονισµός αυτός, µεταξύ των άλλων, για να τύχει της αποδοχής, να είναι
εφαρµόσιµος και να µην επιδέχεται αµφισβητήσεις, πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια
το σκοπό του τµήµατος, καθώς και τα της διοίκησης καθήκοντά του. Επίσης, θα πρέπει
να προσδιορίζει την πολιτική του φορέα για τον Εσωτερικό Έλεγχο, το πλαίσιο
δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου, το οργανόγραµµα, τη θέση του τµήµατος µέσα
στον οργανισµό και την εποπτεία του, αν θα υπάγεται κάτω από τη διοίκηση
(διευθύνοντα σύµβουλο) ή στο διοικητικό συµβούλιο ή σε επιτροπή ελέγχου. Επίσης,
ανάλογη αναφορά στον κανονισµό γίνεται για τις αρµοδιότητες, τις υποχρεώσεις, το
σκοπό, τις επιδιώξεις και τις ευθύνες, τον τρόπο στελέχωσης, την περιγραφή των
καθηκόντων των στελεχών, καθώς και για τις διαδικασίες λειτουργίας του τµήµατος. Όλα
αυτά πρέπει να περιγράφονται και συντάσσονται όσο το δυνατόν µε σύντοµο, απλό και
λιτό τρόπο.
Στον κανονισµό λειτουργίας τονίζεται, ιδιαιτέρως, η διαφύλαξη του κύρους των
ελεγκτών από τυχόν αστική ή ποινική δίωξη σε βάρος των από τους ελεγχόµενους, για
πράξεις που ανάγονται στα πλαίσια λειτουργίας του τµήµατος. Ανάλογη αναφορά γίνεται
στους

κανόνες

λειτουργίας

του

τµήµατος

που

απορρέουν

από

την

επιτροπή

κεφαλαιαγοράς, όταν η επιχείρηση είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
(ΧΑΑ). Επίσης, λόγος γίνεται για τη διαδικασία ελέγχου, από την κατάρτιση του ετήσιου
προγράµµατος, την έγκρισή του από τη διοίκηση, τη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων,
την ενηµέρωση του ελεγχόµενου τµήµατος για τα ευρήµατα, την υποβολή του
πορίσµατος στη διοίκηση - επιτροπή ελέγχου, για τους συµµετέχοντες στη συζήτηση της
έκθεσης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που απορρέουν από τη
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συζήτηση του πορίσµατος και τη σχετική ενηµέρωση της διοίκησης για την εφαρµογή
αυτών.
Επίσης στον κανονισµό - καταστατικό αποτυπώνεται ο κώδικας δεοντολογίας των
εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας αυτών, εντός και εκτός
εταιρείας, στα πλαίσια των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Στο καταστατικό λειτουργίας
πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι ο έλεγχος δεν καταγράφει και εκδίδει διαδικασίες, όπως
επίσης οδηγίες, διατάξεις και εντολές. Επίσης, πρέπει να επισηµαίνει ότι οι ελεγκτές δεν
έχουν δικαιοδοσία ή ευθύνη για δραστηριότητες που ελέγχουν, αν και δεν λειτουργεί
σωστά.
Παράλληλα, στον κανονισµό γίνεται ρητή αναφορά για τη συµµετοχή του
διευθυντή του τµήµατος στις συνεδριάσεις των συµβουλίων διεύθυνσης για ενηµέρωση
και ανταλλαγή απόψεων, για πλήρη πρόσβαση των ελεγκτών σε αρχεία προσωπικού,
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε καθετί που χρήζει ελεγκτικής διερεύνησης.
Τέλος, ο κανονισµός πρέπει να είναι εγκεκριµένος από τη διοίκηση και
ενσωµατωµένος στο γενικότερο οργανωτικό πλαίσιο του φορέα, ώστε να τυγχάνει
γενικότερης αποδοχής και εφαρµογής.
5. Ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισµός του τµήµατος
Ο χώρος εργασίας και η οργάνωση αυτού είναι καθοριστικής σηµασίας για την
απόδοση των ελεγκτών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως προέκταση της διοίκησης και της
φύσης του αντικειµένου θα πρέπει να στεγάζεται πλησίον της διοίκησης, λόγω της
άµεσης συνεργασίας, για ήρεµο περιβάλλον λόγω της φύσης του αντικειµένου και προς
αποφυγή πολλών οικειοτήτων, όσο γίνεται µε τους ελεγχόµενους. Ο χώρος του τµήµατος
πρέπει να είναι άνετος, οργανωµένος, µε σύγχρονο εξοπλισµό, τακτοποιηµένος,
ευχάριστος, µε άπλετο φως, για να εµπνέει τους ελεγκτές για δηµιουργική εργασία.
Ο υλικός εξοπλισµός πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό υπολογιστή
για κάθε ελεγκτή, γραφική ύλη και µια ευπρεπή επίπλωση. Γενικότερα, ο χώρος πρέπει
να δείχνει κάποια επαγγελµατική και διακριτική αυστηρότητα, σε σχέση µε τα άλλα
τµήµατα, για να µπορεί να στέκεται ως τµήµα και να µην του ασκείται κριτική για τις
οργανωτικές του αδυναµίες.
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6. Το αρχείο του τμήματος
Το αρχείο του τµήµατος λόγω της σοβαρότητας των θεµάτων που διαχειρίζεται ο
έλεγχος απαιτεί σωστή οργάνωση, επιµέλεια και διασφάλιση. Στο αρχείο φυλάσσονται οι
εκθέσεις, τα προγράµµατα Εσωτερικού Ελέγχου και οι µόνιµοι φάκελοι. Το αρχείο
φυλάσσεται στο γραφείο του διευθυντή του τµήµατος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη
φύλαξη. Οι ελεγκτές δεν κρατούν αντίγραφο εκθέσεων. Για οποιοδήποτε αρχείο που αφορά
ελέγχους, την επιµέλεια φύλαξης έχει ο αρµόδιος του τµήµατος.
Οι εκθέσεις αριθµούνται και τοποθετούνται σε ερµάριο πυρασφάλειας µέσα σε
κρεµαστούς φακέλους µε καβαλάρηδες, όπου επάνω και ευδιάκριτα αναγράφεται ο α/α
της έκθεσης και το θέµα. Το ερµάριο φύλαξης του αρχείου κλειδώνει µε κλειδαριά
ασφαλείας και µε συνδυασµό.
Επίσης, ανάλογη οργάνωση και διασφάλιση απαιτεί και το αρχείο, όπου υπάρχουν
οι µόνιµοι φάκελοι (ΜΦ), οι οποίοι περιέχουν στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία του
τµήµατος (καταστατικό της εταιρείας, διαδικασίες, λογιστικό σχέδιο, ισολογισµοί και
διάφορες νοµοθετικές διατάξεις). Κάθε βδομάδα ή και νωρίτερα, αναλόγως του όγκου
εργασίας κρατείται back-up αντίγραφο του αρχείου και φυλάσσεται στο φοριαµό για τη
διασφάλιση απώλειας στοιχείων του αρχείου.
Υπόψη ότι για τη διασφάλιση της πληροφορίας κανένα χαρτί στοιχείο που δεν είναι
χρήσιµο όσο και ασήµαντο, αλλά αφορά την εταιρεια και τον Εσωτερικό Έλεγχο δεν
πεταγεται στον κάλαθο των αχρήστων και καταστρέφεται µε ειδικό µηχάνηµα καταστροφέα του τµήµατος από τους ίδιους τους ελεγκτές.
Για τη διασφάλιση των πληροφοριών και του κύρους του ελέγχου τα γραφεία µετά
το πέρας της εργασίας κλειδώνονται.
7. Εµφάνιση των ελεγκτών
Μια καλή εµφάνιση των ελεγκτών, ένα διακριτικό ντύσιµο, π.χ. γραβάτα για τους
άνδρες σε συνδυασµό µε την άψογη επαγγελµατική συµπεριφορά είναι αυτό που θα
πρέπει να διακρίνει το τµήµα έναντι των άλλων τµηµάτων, γεγονός που θα πρέπει να
προσέχουν ιδιαίτερα οι ελεγκτές.
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Θ. Πότε δικαιολογείται η ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου
Η δηµιουργία ενός τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, εξαρτάται από µια σειρά
προϋποθέσεων και παραµέτρων: Το ίδιο ισχύει και για τη στελέχωσή του, όπως εµφανίζεται
παρακάτω:
1.Προϋποθέσεις για τη δηµιουργία τµήµατος
Ως τέτοιες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τµήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου, ενδεικτικά, θα µπορούσαν να αναφερθούν:
1. Το µέγεθος της οικονοµικής µονάδας, που είναι και ο βασικότερος παράγοντας.
Μεγάλες µονάδες, εκ των πραγµάτων σήµερα, καθιστούν επιτακτική την ύπαρξη
τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και µάλιστα µε δυναµική παρουσία, για την
αντιµετώπιση των σύγχρονων καθηµερινών προβληµάτων.
2. Το αντικείμενο εκμετάλλευσης, το αν είναι βιομηχανία και εμπορία συγχρόνως,
το αν είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης, τις ιδιαιτερότητες του φορέα και
τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπιζει.
3. Τη διασπορά των δραστηριοτήτων. Μια επιχείρηση που έχει θυγατρικές ή
υποκαταστήματασε διάφορα μέρη, είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος, απαιτεί τμήμα
εσωτερικού Ελέγχου και μάλιστα με αυξημένο αριθμό ελεγκτών από το ότι αν ήταν οι
δραστηριότητες συγκεντρωμένες.
4. Την οργανωτική υποδομή. Όσο πιο μεγάλη έλλειψη οργανωτικής υποδομής έχει
ένας οργανισμός, τόσο περισσότερο αναγκαίος είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος.
5. Το αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο
Χρηματηστήριο, όπου η δημιουργία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική. Οι
εισηγμένες εταιρείες απαιτούν περισσότερους ελεγκτές, λόγω των επιπρόσθετων
εργασιών που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
6. Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων. Εκπαιδευόμενο προσωπικό σε
συνδυασμό με την αργανωτική υποδομή - και όχι μόνο – είναι ένα μέτρο που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη, ως παράμετρος για τον αριθμό των στελεχών του τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου.
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2. Στελέχωση του τμήματος
Για τη στελέχωση του τμήματος, δηλαδή πόσοι ελεγκτές θα πρέπει να
ασχοληθούν σε ένα τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο.
Μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι το πλήθος των
εργαζομένων, σε συβδυασμό, πάντα, με τα όσα προαναφέρθηκαν. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, η αναλογία των ελέγκτων σε σχέση με τους εργαζομένους- πάντα με
επιφύλαξη- θα μπορούσε να είναι 1/80-1/120, δηλαδή για κάθε 80-120 εργαζομένους, να
αντιστοιχεί, συνήθως, και ένας εσωτερικός ελεγκτής.

Ι. Ο εσωτερικός ελεγκτής (internal aIlditor) - «σύµβουλος»
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι παγκόσµιες
ανακατατάξεις που παρατηρούνται σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, όλο και
δυσκολεύουν το έργο των διοικήσεων. Οι διοικούντες, στην όλη αυτή αναδιοργάνωση
της παγκόσµιας έκρηξης, εκ των πραγµάτων, από µόνοι τους αδυνατούν να έχουν την
κατάλληλη

πληροφόρηση

και

υποστήριξη

που

απαιτείται

για

άµεση

λήψη

επιχειρηµατικών αποφάσεων. Το κενό - αδυναµία - αυτό, προσπαθούν οι διοικήσεις να
καλύψουν µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Πρωτεύοντα
ρόλο στην ανάληψη αρµοδιοτήτων για την παροχή διοικητικής πληροφόρησης και
υποστήριξης και µάλιστα σε θέµατα όπου απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση και
κρίση, σε θέµατα διοικητικού ελέγχου (Management Audit) καλείται να διαδραµατίσει
ο εσωτερικός ελεγκτής (Internal Auditor).
Ο εσωτερικός ελεγκτής9 είναι ο σύµβουλος που σχεδιάζει και εκτελεί ελέγχους, οι
οποίοι αφορούν στην εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης που έχουν άµεση σχέση
µε την στρατηγική, την πολιτική και το µέλλον του φορέα.
Είναι το πρόσωπο που διακρίνεται για το ήθος, το χαρακτήρα, την εξειδικευµένη
επιστηµονική κατάρτιση, την κριτική σκέψη, τη διοικητική ικανότητα, το θάρρος της
γνώµης, το διερευνητικό πνεύµα και την ειλικρίνεια.
Είναι το στέλεχος που εκφράζει την ανώτατη διοίκηση, που ζει τον παλµό του
φορέα, που αφουγκράζεται τα προβλήµατα και γνωρίζει τις αδυναµίες του, που
διερευνά και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων
εσωτερικής λειτουργίας. Είναι το στέλεχος που εµπιστεύεται η διοίκηση, είναι ο
σύµβουλος που µε την πολύπλεύρη γνώση, την εµπειρία και την αντικειµενική κρίση,
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που ιδιαιτέρως τον διακρίνουν, αξιολογεί και αποτιµά κατά τον πλέον επαγγελµατικό
τρόπο το µέγεθος των κινδύνων για λογαριασµό της διοίκησης που είναι το πρώτιστο
µέληµά της, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι στέλεχος
υψηλών προδιαγραφών, που θέτει πλούσιο οπλοστάσιο γνώσεων και ιδεών,
χαρακτηρίζεται από διοικητικές ικανότητες, καθολική γνώση του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος όπου δρα ο φορέας. Διαθέτει ειδική, θα µπορούσε να πει
κανείς, µέθοδο προσέγγισης και εκτίµησης των προβληµάτων, ως επίσης και αυξηµένη
αντικειµενική κρίση, στοιχείο απαραίτητο για ένα σύγχρονο τρόπο διοίκησης.
Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρισµατα είναι οι λόγοι που όλες οι διοικήσεις σήµερα
θεωρούν τον εσωτερικό ελεγκτή «ΣΥΜΒΟΥΛΟ» τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν
και διασφαλίσουν όσο είναι δυνατόν άριστη αποτελεσµατική διοίκηση, σωστή
οργανωτική δοµή, σωστή διαχείριση, διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, σωστή
διαχείριση, διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού, µε στόχο τη µεγιστοποίηση των οικονοµικών µεγεθών αποτελεσµάτων, για τα οποία η διοίκηση ειναι υπόλογη έναντι των µετόχων επιχειρηµατία.
Η αποδοχή του εσωτερικού ελεγκτή ως «συµβούλου» δεν περιορίζει το έργο του
σε στενά ελεγκτικά όρια. Του παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλού επιπέδου
ελεγκτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας, η διοίκηση, επικοδομιτικά τις γνώσεις και τις
εμπειρίες του. Με το πνεύμα αυτό επιβάλλεται η συµµετοχή του διευθυντή του
τµήµατος στα συµβούλια των ανωτάτων στελεχών. Η συµµετοχή του βοηθά στην
ανταλλαγή απόψεων, στην ενηµέρωσή του για τη στρατηγική και την πολιτική του
φορέα, ώστε το καθετί που ελέγχεται να συµπλέει µε το πνεύµα της διοίκησης και τους
γενικότερους στόχους της εταιρείας, σε αντίθετη περίπτωση λειτουργούν και οι δύο σε
διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι διοικούντες, πρέπει να έχουν κατά νου, πως η φύση του αντικειµένου του
Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω της ευρύτητας των θεµάτων και των εµπειριών που συνεχώς
αποκοµίζονται,

µέσω

της

συνεχούς

διερεύνησης,

δίδεται

η

δυνατότητα

να

αναπτύσσονται και να δηµιουργούνται ικανά στελέχη υψηλών προδιαγραφών, από τα
οποία τα πιο χαρισµατικά θα είναι στη διάθεση της διοίκησης, για να καλύψει υψηλές
διοικητικές θέσεις και αυξηµένες ευθύνες. Οι ικανότητες που διαθέτουν οι σηµερινοί
ελεγκτές, σε ένα καλά οργανωµένο τµήµα, είναι ισάξιες ή και ανώτερες µε αυτές που
διαθέτουν οι εξωτερικοί σύµβουλοι. Είναι προφανές, πως η αναγνώριση του έργου του
εσωτερικού ελεγκτή και η αποδοχή αυτού ως «συµβούλου» από τη διοίκηση, της
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παρέχει τα εχέγγυα για λήψη υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικών αποφάσεων µε
σηµαντικά οφέλη.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ενσωµατωµένοι σε όλες τις δραστηριότητες του
φορέα, είναι οι σύµβουλοι της διοίκησης σε όλα τα θέµατα, περιορίζοντας µε αυτόν τον
τρόπο το κόστος των εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές κοστίζουν
λιγότερο στην επιχείρηση.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές που αποτυγχάνουν να υποδυθούν το ρόλο του συµβούλου
κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως απρόσεκτοι, γιατί γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το
πρώτο πρόσωπο που βάλλεται από τους εξωτερικούς συµβούλους, οι λόγοι είναι
γνωστοί, είναι ο εσωτερικός ελεγκτής, δίχως αυτό να αποτελεί µοµφή προς τους
εξωτερικούς συµβούλους και ότι δεν αναγνωρίζεται το έργο τους.
Η πιο πάνω αναφορά στον εσωτερικό ελεγκτή ως «σύµβουλο», είναι ο λόγος που
και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, αρκετοί οργανισµοί και επιχειρήσεις έχουν
αρχίσει να εκτιµούν και να εµπιστεύονται το έργο του, να οργανώνουν τµήµα Εσωτερικού
Ελέγχου από ικανά στελέχη, παραχωρώντας, παράλληλα, υψηλού επιπέδου ελεγκτικές
αρµοδιότητες, ικανές να συµβάλουν στην εφαρµογή των πολιτικών και των αποφάσεων και
των αποφάσεων των διοικούντων.
Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες, µιας επιχείρησης ή οργανισµού, που πρέπει να
εξετάζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Αγορές γενικά, προµηθευτές και µεταφορά προϊόντων
2. Παραλαβή αγορών, πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και ανταλλακτικών
3. Παραγωγή, συντήρηση και αντικατάσταση µηχανών
4. Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής και έρευνα αιτιών και λύσεων
5. Κατασκευές, κόστος και έλεγχος
6. Μάρκετινγκ και πωλήσεις
7. Διοίκηση προσωπικού (επιλογή, αξιολόγηση, αµοιβές, άδειες, κ.λ.π.)
8. Βασικοί έλεγχοι οικονοµικής φύσης (στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και καθαρής
περιουσίας)
9. Οικονοµικός σχεδιασµός (και διάφοροι προϋπολογισµοί)
10. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
11. Συµµετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες (εκθέσεις, διαγωνισµοί, κ.λ.π.)
12. Έλεγχος εσόδων, εξόδων, αποτελέσµατος.
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Κ. Στελέχωση του τµήµατος εσωτερικού έλεγχου - προσόντα ελεγκτών.
1. Γενικά
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα και την καλή λειτουργία του
τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κατάλληλη στελέχωση του από ικανούς και
επαγγελµατίες Εσωτερικού Ελεγκτές. Αυτή επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή αυστηρών
επαγγελµατικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία της επιλογής τους. Η στελέχωση του
Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης, αρκεί να
πληροί τα απαιτούµενα προσόντα ενός ελεγκτή. Αν καθίσταται αδύνατη η επιλογή µέσα από
την εταιρεία, τότε πρέπει να γίνεται εκτός εταιρείας.
Η κατάλληλη στελέχωση του τµήµατος δεν πρέπει να είναι µόνο επιδίωξη του
επικεφαλής του τµήµατος. Το µέληµα αυτό πρέπει να το έχει η ίδια η διοίκηση, πρώτον διότι
ανήκει ιεραρχικά απευθείας σε αυτή και, δεύτερον, διότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι το
έµπιστο πρόσωπο, είναι το εργαλείο της διοίκησης και το αναπόσπαστο µέρος αυτής, που µε
την επαγγελµατική του κατάρτιση και τις εξειδικευµένες γνώσεις του συµβάλλει σηµαντικά
στην εφαρµογή των πολιτικών που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη των επιδιωκόµενων
στόχων.
Η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, διότι
πρόκειται περί επιλογής συµβούλων. Πρέπει να είναι αυστηρή µε κύριο άξονα την
επαγγελµατική κατάρτιση. Ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά την επιλογή, πρέπει να δίδεται στην
προσωπικότητα, το

χαρακτήρα, την

ικανότητα

συνεργασίας,

επικοινωνίας

και

προσαρµογής σε νέα δεδοµένα, την ανησυχία και το ενδιαφέρον για συνεχή µάθηση και
επιµόρφωση γύρω από τις εξελίξεις του επιχειρησιακού και εκτός αυτού χώρου.
Η επιστηµονική του κατάρτιση, οι εξειδικευµένες γνώσεις, η προσέγγιση των
προβληµάτων, η δυνατότητα γρήγορης αξιολόγησης, εκτίµησης και ανάλυσης στοιχείων,
καταστάσεων και γεγονότων, καθώς και η εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά ενός εσωτερικού ελεγκτή, στα οποία θα πρέπει να δοθεί μεγάλη
βαρύτητα κατά την επιλογή του, όσο και κατά την άσκηση του έργου του.
Κατά τη διαδικασία της επιλογής για να είναι ανεπηρέαστος και αφοσιωµένος στην
αποστολή του, ως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να προσφέρονται και µια σειρά από
πρόσθετες παροχές, όπως για παράδειγµα οι υψηλές αµοιβές που απαιτεί το επάγγελµα
του εσωτερικού ελεγκτή, καθώς επίσης και η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου έργου
που παρέχει.
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Ο εσωτερικός ελεγκτής για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να είναι
αντάξιος της αποστολής του θα πρέπει να διαθέτει το ανάστηµα εκείνο που να του δίνει
τη δυνατότητα να τοποθετείται µε άνεση σε κάθε ανώτερο επίπεδο. Να διακρίνεται για τα
αυξηµένα επαγγελµατικά του προσόντα, καθώς και για τα πρότυπα επαγγελµατικής
συµπεριφοράς.

2. Προσόντα και πρότυπατου εσωτερικού ελεγκτή
Ενδεικτικά ως πρότυπα επαγγελµατικής συµπεριφοράς και προσόντα ενός ελεγκτή,
µπορούν να αναφερθούν τα εξής:
• Ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, ανάλογη των δραστηριοτήτων του
φορέα, και να διακρίνεται για την οικονοµική σκέψη καθώς και το οργανωτικό και
διοικητικό πνεύµα. Να σκέπτεται επιχειρηµατικά, να αντιλαµβάνεται τον επιχειρηµατικό
κίνδυνο και να προτείνει -συµβουλεύει τρόπους διαχείρισης αυτού, κατά τον πλέον
άριστο τρόπο. Να έχει αίσθηση του κόστους - οφέλους, καθώς επίσης και της σηµασίας
που έχει η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων και γενικά των κεφαλαίων και γενικά των
διαθεσίμων πόρων και μέσων, που όλα μαζί συνθέτουν την προυπόθεση για τη σωστή
λειτουργία και την πρόοδο του φορέα.
• Πλήρη επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση, απόκτηση εξειδικευµένων
και υψηλών προδιαγραφών γνώσεων µέσω διαρκούς εκπαίδευσης.
• Ευχέρεια χρήσης των σύγχρονων µέσων εργασίας και ικανότητα εφαρµογής των
προτύπων, τεχνικών, µεθόδων και διαδικασιών που απαιτούνται στην εκτέλεση του έργου
των ελεγκτών.
• Πολύχρονη και ποικίλη εµπειρία διαφόρων κλάδων και αντικειµένων και
ειδικότερα στην ελεγκτική.
• Ικανότητα αξιολόγησης, εκτίµησης και κριτικής επί των συστηµάτων λειτουργίας
και όχι επί των ελεγχοµένων.
• Να κατανοεί πολύπλοκα δεδοµένα, να αναλύει σε βάθος πολυσύνθετα
προβλήµατα και να καταλήγει εύκολα σε συµπεράσµατα.
• Να είναι ψυχολόγος. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει και το προσόν του ψυχολόγου και
της διαίσθησης, ώστε τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου, όσο

42

και πριν την έναρξη των επιµέρους ελέγχων να είναι σίγουρος ότι στις περιοχές αυτές
κάτι δεν βαίνει καλώς και ότι η διενέργεια του ελέγχου δεν θα αποβεί άσκοπη.
• Ικανότητα ανάλυσης των ευρηµάτων, γεγονότων και καταστάσεων, δυνατότητα
συνθέσεως αυτών και ερµηνεία των αιτιών που τα προκαλούν. Πρέπει να κατανοεί
πλήρως τα µεγέθη, να τα αριθµεί / ποσοστοποιεί και να τα εκφράζει σε αξία και,
ιδιαίτερα, εκείνα που κρίνουν το µέλλον του φορέα.
• Σύµφωνα µε την κρίση του να είναι προσεκτικός σε κάθε θέµα και ειδικά σε
περιπτώσεις κατάχρησης. Να καταλογίζει αντικειµενικά τις ευθύνες προς όλες τις
κατευθύνσεις που αναλογούν και προς τα κατώτερα και προς τα ανώτερα ιεραρχικά
επίπεδα και στελέχη.
• Να διαθέτει ευρεία αντίληψη, ώστε οι εκτιµήσεις του να είναι απολύτως
τεκµηριωµένες, ώστε τα πορίσµατα των εκθέσεων να µην επιδέχονται αµφισβητήσεις και
να µη γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ των εµπλεκοµένων.
• Να διακρίνεται για την άµεση προσαρµογή σε νέα δεδοµένα και ιδιαίτερα στους
κανόνες και πολιτικές που θεσπίζονται κάθε φορά στον ενδοεπιχειρησιακό χώρο.
• Να διακρίνεται για τη συνέπεια και σταθερότητα. Να έχει σιγουριά και
αυτοπεποίθηση, ειδικά στο έργο και στα συµπεράσµατα πορίσµατα που καταλήγει.


Προθυµία για συνεργασία µε όλους τους ελεγχόµενους.



Να είναι φιλικός, ευγενικός και απλός, υποµονετικό ς, ειλικρινής και

δίκαιος και, το κυριότερο, αντικειμενικός, βασικό πλεονέκτηµα του ελεγκτή.
• Να διακρίνεται για την ευχέρεια στην έκφραση και στη διατύπωση, τόσο στο
γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, ως επίσης πρέπει να διακρίνεται για τη γραπτή και
προφορική επικοινωνία µε τους ελεγχόµενους.
• Να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη, να διακρίνεται για το θάρρος
της έκφρασης γνώµης και να έχει την ικανότητα να πείθει µε την ορθότητα των σκέψεων
και απόψεων. Να αποκλείει συµβιβαστικές λύσεις µε τους ελεγχόµενους ή τρίτους που
θα µπορούσαν να βλάψουν το συµφέρον του φορέα και να θέσουν σε κίνδυνο το κύρος
του.
• Να έχει δοµηµένο, ακέραιο και κρυστάλλινο χαρακτήρα, εργατικότητα, υποµονή,
επιµονή και επιµέλεια. Να είναι εχέµυθος, ευθύς, τίµιος, ειλικρινής, ηθικός και
υπεύθυνος.
• Να

επιδεικνύει

λεπτότητα,

διπλωµατικότητα

και

διακριτικότητα

στις

επαφές του, πριν, κατά και µετά το στάδιο της εργασίας του. Να έχει την ικανότητα για
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ευέλικτες ενέργειες ανάλογα µε τις περιστάσεις και περιπτώσεις, για επίτευξη του επιθυµητού
αποτελέσµατος.
• Να µην αποκρύπτει ποτέ την αλήθεια και αν ακόµα υποστεί πιέσεις µε κίνδυνο να
χάσει και την εργασία του, γεγονός που συµβαίνει πολλές φορές σε εσωτερικούς ελεγκτές.
• Να αντιστέκεται στα διάφορα γεγονότα και πειρασµούς διαδραµατίζονται γύρω του.
• Να µην κοινοποιεί ευρήµατα - εµπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος τρίτων ή που
θα βλάψουν τα συµφέροντα του φορέα. Δηµοσίευση πορισµάτων ελέγχου ξεφεύγει από τα
όρια των αρµοδιοτήτων του και της επαγγελµατικής του δεοντολογίας.
• Να έχει την ικανότητα ανάπτυξης επαγγελµατικών σχέσεων και να αποφεύγει τις
µεγάλες οικειότητες, γιατί υπάρχει κίνδυνος τα πορίσµατα των εκθέσεων, λόγω της
οικειότητας, να µην είναι τόσο αντικειµενικά. Επιπλέον η ανάπτυξη υπέρµετρων φιλικών
σχέσεων θέτει σε αµφισβήτηση το κ-όρος του ελέγχοντος.
• Να διακρίνεται από ευστροφία πνεύµατος µε αναπτυγµένη κριτική και αντίληψη. Να
είναι άτοµο ανήσυχο από τη φύση του, µε πολλαπλά επαγγελµατικά και εξωεπαγγελµατικά
ενδιαφέροντα.
• Να έχει έφεση στο να αυτοσχεδιάζει αναλόγως των περιστάσεων και να επινοεί
διαρκώς νέες ιδέες, µεθόδους και τεχνικές για την καλύτερη προσέγγιση πολύπλοκων
καταστάσεων.
• Να µη συµµετέχει ποτέ, εν γνώσει του, σε παράνοµη δραστηριότητα, η οποία µπορεί
να βλάψει τα συµφέροντα του οργανισµού στον οποίο υπηρετεί.
• Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν πρέπει να ξεχνά πως είναι ο «σύµβουλος της διοίκησης»
και το αυριανό στέλεχος που θα καλύψει µια θέση - κλειδί µέσα στο φορέα. Ανάλογη
αντίληψη θα πρέπει να διακατέχει και τη διοίκηση για τον εσωτερικό ελεγκτή.
Τα χαρίσµατα αυτά, τουλάχιστον, θα πρέπει να συνθέτουν την προσωπικότητα και το
χαρακτήρα ενός επαγγελµατία εσωτερικού ελεγκτή.
3. Αµοιβές των εσωτερικών ελεγκτών
Ο προβληµατισµός και το ερώτηµα είναι αν οι αμοιβές των εσωτερικών ελεγκτών
πρέπει να είναι ίδιες µε αυτές των εργαζοµένων ή διαφορετικές.
Για να σταθούν επαγγελματικά οι εσωτερικοι ελεγκτες, να ειναι και ικανοποιηµένοι, οι
αµοιβές τους πρέπει να είναι ανάλογες του ρόλου και των εργασιών που προσφέρουν. Η
σοβαρότητα του έργου τους, οι αυξηµένες ευθύνες και η προσφορά υψηλού επιπέδου
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υπηρεσιών, δικαιολογούν τις υψηλές αµοιβές, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι, σε κάθε
περίπτωση, µικρότερες από αυτές των ελεγχόµενων.
Χωρίς αµφιβολία, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα άτοµα που εµπιστεύεται η διοίκηση
για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι εσωτερικοί
ελεγκτές είναι η προέκταση της διοίκησης, είναι οι σύµβουλοί της και τα αυριανά ανώτατα
στελέχη, γεγονός που αιτιολογεί και καθιστά απαραίτητη και τη διαφορετική οικονοµική
µεταχείριση.

4.Τα «εργαλεία» του ελεγκτή
Υπάρχουν διάφορα «εργαλεία» που χρησιµοποιούνται και διευκολύνουν τον εσωτερικό
έλεγχο στην επιχείρηση. Μερικά από αυτά είναι τα εγχειρίδια λειτουργίας, τα διαγράµµατα
ροής, τα ερωτηµατολόγια και οι φάκελοι εργασίας.
4.1. Τα εγχειρίδια λειτουργίας (Job Aids) µπορεί να είναι γενικά ή αναλυτικά. Ένα
γενικό εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει, για παράδειγµα, το οργανόγραµµα της εταιρείας,
περιγράφει τις λειτουργίες κάθε τµήµατος, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των
διαφόρων θέσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του σκοπού των διαφόρων ελέγχων
δηµιουργούνται αναλυτικότερα εγχειρίδια λειτουργίας, που περιγράφουν κάθε συγκεκριµένο
έλεγχο και δίνουν βοηθητικές οδηγίες στα υπό έλεγχο τµήµατα.
4.2. Τα διαγράµµατα ροής (Flow Charts) απεικονίζουν µε λογική σειρά τις
διαδικασίες και λειτουργίες κάθε τµήµατος. Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται για τη
γραφική απεικόνιση είναι διεθνώς αποδεκτά και µπορούν έτσι να διαβαστούν και να
χρησιµοποιηθούν από εξωτερικούς ελεγκτές ή από άλλους ενδιαφερόµενους. Η οπτική αυτή
καταγραφή µιας διαδικασίας διευκολύνει την κατανόηση της - όσο πολύπλοκη κι αν είναι και
βοηθάει στον εντοπισµό αδυναµιών. Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται
για την ηλεκτρονική δηµιουργία διαγραµµάτων ροής. Το πρόγραµµα Microsoft Visio, που
υποστηρίζει τη δηµιουργία τους, είναι απλό στη χρήση και περιέχει πολλά παραδείγµατα,
ανάλογα µε τη λειτουργία που θέλουµε να απεικονίσουµε.
4.3. Τα ερωτηµατολόγια περιέχουν ερωτήσεις σχετικά µε το πώς διεξάγεται µια
λειτουργία. Στις ερωτήσεις αυτές απαντά ο ελεγκτής, βασιζόµενος στις παρατηρήσεις του.
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Παράλληλα, µπορεί να διεξαγάγει συνεντεύξεις, για να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες.
Συγκρίνοντας τις πληροφορίες αυτές µε τα αποτελέσµατα των δικών του παρατηρήσεων,
µπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις ή αν το πόρισµα των ελέγχων του
επιβεβαιώνεται.
4.4. Οι φάκελοι εργασίας περιέχουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται -τακτικά ή
περιστασιακά - και αποτελούν αποδεικτικά των ελέγχων. Ο νόµος του Sarbanes Oxley, για
παράδειγµα, υποχρεώνει τη γραπτή απόδειξη ότι οι μηνιαίες προβλέψεις συζητήθηκαν και
επικυρώθηκαν από το υπεύθυνο στέλεχος. Αυτό µπορεί να γίνει µε την αποθήκευση των
σχετικών φύλλων εργασίας (για παράδειγµα, excel sheets) σε µια κεντρική βάση δεδοµένων.
Το υπεύθυνο για την επικύρωση στέλεχος µπορεί να αποστείλει στη βάση αυτήν ένα e-mail,
µε το οποίο επικυρώνει τις προβλέψεις. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει στην εταιρεία ένας
κοινός κεντρικός χώρος, στον οποίον φυλάσσονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Λ. Καθήκοντα των στελεχών του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου
1.Γενικά
Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να
έχει την ανάλογη περιγραφή των καθηκόντων για τα στελέχη του, σε όλα τα επίπεδα. Η
αποτύπωση των καθηκόντων είναι µια σύντοµη περιγραφή των εργασιών του κάθε
στελέχους, αναλόγως του επιπέδου, η οποία ως σύνολο αποτυπώνει και τις αρµοδιότητες του
τµήµατος.
Ο καθορισµός και η περιγραφή των καθηκόντων είναι ένα από τα κύρια µελήµατα του
επικεφαλής του τµήµατος και θα πρέπει να αποτυπωθούν από την έναρξη λειτουργίας αυτού.
Αποτελούν δε το βασικό µέρος του κανονισµού λειτουργίας του τµήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου.
2.Καθήκοντα του διευθυντή
Διευθύνει:
-Προγραµµατίζει
-Οργανώνει
-Στελεχώνει
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-Συντονίζει
-Παρακινεί
-Καθοδηγεί
-Ελέγχει τις λειτουργίες του τµήµατος.
-Συµβουλεύει τη Διοίκηση


Επιλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί το στελεχιακό δυναµικό της υπηρεσίας µε

γνώµονα την ποιότητα των υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας .


Περιγράφει τα καθήκοντα των στελεχών του τµήµατος .



Συντάσσει τον κανονισµό λειτουργίας της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου .



Υποβάλλει στη διοίκηση - διευθύνοντα σύµβουλο για έγκριση το ετήσιο και

µακροχρόνιο προγραµµάτων ελέγχων .


Συντονίζει τις προσπάθειες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και των

συµβούλων και ενηµερώνει τη διοίκηση.


Παρακολουθεί την εξέλιξη των ελέγχων και δίνει κατευθύνσεις στους ελεγκτές .



Επεξεργάζεται τις τελικές εκθέσεις των ελεγκτών .



Ενηµερώνει το διευθυντή της ελεγχόµενης διεύθυνσης για το περιεχόµενο της

έκθεσης (εκτός απορρήτων) .


Εισηγείται στη διοίκηση για συζήτηση των πορισµάτων ελέγχου.



Παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης των αποφάσεων της διοίκησης, σχετικά

µε τα ευρήµατα της έκθεσης και ενηµερώνει τη διοίκηση για την εφαρµογή των αποφάσεων .


Ασχολείται µε ειδικούς ελέγχους µε πρωτοβουλία ή µε εντολή της διοίκησης .



Παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συµβούλου σε θέµατα πολιτικής και γενικότερα

σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας .


Συµµετέχει στα συµβούλια - συσκέψεις των διευθυντών, γενικών διευθύνσεων

και γενικών συνελεύσεων .


Μεριµνά για την ανάπτυξη καλού πνεύµατος συνεργασίας µε τις άλλες

διευθύνσεις .


Μεριµνά για την επαγγελµατική επιµόρφωση και την αναβάθµιση του

στελεχιακού δυναµικού της υπηρεσίας .


Αξιολογεί κατά τακτά διαστήµατα (εξάµηνο, έτος) το σύστηµα εσωτερικού

ελέγχου (ΣΕΕ) και υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα προς τη διοίκηση .
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Συντάσσει µηνιαίο, εξαµηνιαίο και ετήσιο απολογισµό δράσης για την πορεία

των εργασιών της υπηρεσίας.
3.Καθήκοντα των ελεγκτών


Συντάσσουν προγράµµατα ελέγχων, αναθεωρούν τα παλαιά µετά από ελέγχους,

τα οποία και υποβάλλουν στο διευθυντή του τµήµατος για έγκριση .


Διεξάγουν ελέγχους οικονοµικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, τεχνικούς,

παραγωγής και γενικά ελέγχουν όλες τις λειτουργίες, σύµφωνα µε τα προγράµµατα ελέγχων,
τους κανονισµούς και τις διαδικασίες της εταιρείας .


Συζητούν τα ευρήµατα του ελέγχου µε τους ελεγχόµενους, κατά τη διάρκεια του

ελέγχου και πριν τη σύνταξη της συνοπτικής έκθεσης (εκτός των απορρήτων) .


Συντάσσουν τις εκθέσεις τις οποίες και υποβάλλουν στον προϊστάµενο του

τµήµατος για συζήτηση και τελική έγκριση .


Παρακολουθούν την εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης που προέκυψαν

από τη συζήτηση των εκθέσεων του τµήµατος .


Διερευνούν

διάφορες

θεµατικές

ενότητες

και

γνωµατεύουν

σχετικά,

αναφερόµενοι στο διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου .


Συντάσσουν µηνιαίο απολογισµό δράσης, τον οποίο και υποβάλλουν στον

προϊστάµενο της υπηρεσίας.
Κατευθύνουν, συµβουλεύουν και καθοδηγούν τους βοηθούς ελεγκτές και επιβλέπουν
την εργασία.
Μ. Κώδικας ηθικών αρχών (δεοντολογία) των εσωτερικών ελεγκτών
Αναγνωρισµένα επαγγέλµατα, για λόγους καθαρά δεοντολογικούς διαµόρφωσαν
κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς των µελών τους, µε σκοπό την προάσπιση και την
προαγωγή των κλάδων τσυς. Αντίστιχος κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς έχει
δηµιουργηθεί και από τις επαγγελµατικές οργανώσεις των εσωτερικών ελεγκτών για την
προαγωγή του ελεγκτικού θεσµού.
Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας δεν υποχρεώνει τους ελεγκτές για την
εφαρµογή, απλώς τους συµβουλεύει. Περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν κοινά
χαρακτηριστικά µε άλλους κλάδους και κινείται στο πνεύµα του πώς θα πρέπει να
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συµπεριφέρονται επαγγελματικά. Τονίζει την ευθύνη τους απεναντι στον εαυτο τους, στη
διοίκηση, στο φορέα που εργάζονται, στους συναδέλφους, έναντι τρίτων που συνεργάζονται
µε την επιχείρηση, καθώς και έναντι του κοινωνικού συνόλου.
Λόγω της φύσης του αντικειµένου, η συµπεριφορά των ελεγκτών θα πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τους δεοντολογικούς κανόνες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν επηρεάζονται και δε
δέχονται παρεµβάσεις στο έργο τους, ακόµη και αν κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους,
πράγµα που µπορεί να συµβεί.
Το πλαίσιο των αρχών αποτυπώνεται στον κανονισµό λειτουργίας του τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου και υιοθετείται µε την έγκριση της ανώτατης διοίκησης. Η τήρηση και η
διασφάλιση των αρχών αυτών από τους ελεγκτές, είναι το διακριτικό σηµείο που τους
διαφοροποιεί από τους άλλους εργαζοµένους. Αντίθετα η έλλειψη αποδοχής αυτών
συνεπάγεται υποβάθµιση του έργου τους.
Το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή αντιπροσωπεύεται διεθνώς από το Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIΑ, Iηstitute of Internal Audits), το οποίο κωδικοποίησε ένα - σε
αρχές βασισµένο - σύστηµα διεθνών προτύπων. Στα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός καλού
εσωτερικού ελεγκτή περιλαµβάνονται η διαρκής διεύρυνση και εφαρµογή των γνώσεων του,
τα επικοινωνιακά του προσόντα, η διατήρηση της φερεγγυότητας και της αντικειµενικότητας
του και η ικανότητα του να αναλύει καταστάσεις, να ρωτάει, να αµφισβητεί και να προτείνει
λύσεις. Οργανωτικά, αναφέρεται στο διοικητικό συµβούλιο και οφείλει να διαθέτει αρκετό
κύρος, αναγνώριση και ανεξαρτησία απέναντι στα υπό έλεγχο τµήµατα.
Σύµφωνα µε τον κώδικα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις:
1.Κάθε µέλος του ινστιτούτου έχει την ηθική και επαγγελµατική υποχρέωση να κινείται
στο πνεύµα των ηθικών αρχών και κανόνων, όπως το ινστιτούτο ορίζει.
2.Το µέλος θα έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει επαγγελµατική συµπεριφορά,
τιµιότητα, αντικειµενικότητα και επιµέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στην
ανάληψη των ευθυνών του.
3.Το µέλος έχει την υποχρέωση να διαµορφώνει προσωπική επαγγελµατική
συµπεριφορά και να κινείται στο πνεύµα των ελεγκτικών αρχών, κανόνων, µεθόδων,
οδηγιών και προτύπων που υποδεικνύει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών ελεγκτών
Ελλάδος και οι αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις του εξωτερικού.
4.Το µέλος, θα πρέπει να εµπνέεται από σιγουριά και εµπιστοσύνη του εργοδότη
του, να επιδεικνύει αφοσίωση και να κινείται αυστηρά µέσα σε επαγγελµατικά πρότυπα
σε όλα τα θέµατα που αφορούν τις υποθέσεις της διοίκησης και του φορέα γενικότερα.
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5.Το µέλος θα πρέπει να αποφεύγει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε παράνοµη
δραστηριότητα που µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα του εργοδότη του ή που θα
επηρεάσει την ικανότητα του να φέρει σε πέρας, αντικειµενικά, την αποστολή του.
6.Το µέλος δεν θα πρέπει να δεχθεί αµοιβή ή δώρο από υπάλληλο ή πελάτη ή
επαγγελµατικό συνεργάτη του εργοδότη του, δίχως την ενηµέρωση της διοίκησης για τη
συγκατάθεσή της.
7.Το µέλος θα πρέπει να δείξει σύνεση στη χρήση πληροφοριών που απέκτησε κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του. Δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή µε τρόπο που µπορεί να βλάψει το συµφέρον του
εργοδότη του, εκτός και αν παραστεί ανάγκη να προστατεύσει το κύρος του, επειδή
έπραξε άριστα την εργασία του.
8.Το µέλος όταν εκφράζει γνώµη, θα πρέπει να ασκεί κάθε λογική φροντίδα να
αποκτήσει επαρκή τεκµήρια που θα δικαιολογούν τη γνώµη αυτή. Όταν συντάσσει την
έκθεση, θα αποκαλύπτει όλα τα σηµαντικά στοιχεία που γνωρίζει, τα οποία αν δεν
αποκαλυφθούν, θα µπορούσαν να αποκρύψουν παράνοµες ενέργειες και να βλάψουν τα
συµφέροντα του φορέα.
9.Το µέλος θα πρέπει να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ικανότητά του και
την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του, να υποδεικνύει µεγάλη επιµέλεια κατά την
αξιολόγηση των συστηµάτων λειτουργίας και κατά την έκδοση των πορισµάτων βάσει
των οποίων θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις.
10.Το µέλος θα πρέπει να µείνει πιστό στο καταστατικό και τους σκοπούς του
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του,
θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη την υποχρέωση να διατηρεί υψηλό επίπεδο ικανότητας,
ηθικής και αξιοπρέπειας, που το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και τα µέλη
του, έχουν καθιερώσει.

Ν. Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Οι ελεγκτές µε τη χρησιµοποίηση των ερωτηµατολογίων, των διαγραµµάτων ροής, των
περιγραφικών εκθέσεων και άλλων εξελιγµένων µεθόδων, προβαίνουν στην αξιολόγηση του
συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου, για να προσδιορίσουν σε ποια έκταση µπορούν να
βασιστούν στον εσωτερικό έλεγχο.
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Μια λογιστική προσέγγιση της αξιολόγησης από τον ελεγκτή των λογιστικών ελέγχων,
οι οποίοι αποσκοπούν στην πρόληψη και την ανακάλυψη λαθών και παραποιήσεων στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι να ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια κατά την
εξέταση των διαφόρων σηµαντικών κατηγοριών συναλλαγών:
α. Εξέταση των ειδών των λαθών και ανωµαλιών που µπορεί να συµβούν
β. Καθορισµός των διαδικασιών του λογιστικού ελέγχου, οι οποίες µπορεί να
εµποδίσουν ή να ανακαλύψουν τέτοια λάθη και ανωµαλίες
γ. Εξέταση αν οι κατάλληλες διαδικασίες καθορίζονται επακριβώς και αν
ακολουθούνται ικανοποιητικά
δ. Αξιολόγηση όποιων αδυναµιών, π.χ. κατηγορίες πιθανών λαθών και ανωµαλιών, οι
οποιες δεν καλύπτονται από τις υπαρχουσες διαδικασίες, και τι µέτρα πρέπει να ληφθούν για
την αντιµετώπισή τους.
Όταν αναφερόµαστε, όπως γίνεται αντιληπτό, σε λάθη, εwοούµε µη ηθεληµένα
(ακούσια) λάθη, που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, όπως είναι τα
αθροιστικά (µαθηµατικά) λάθη ή λάθη των υπαλλήλων στα διάφορα λογιστικά βιβλία και
στοιχεία, από τα οποία ετοιµάζονται οι διάφορες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
ακόµη λάθη στην εφαρµογή των βασικών λογιστικών αρχών και µεθόδων, ή λάθη
αβλεψίας ή κακής ερµηνείας γεγονότων και συναλλαγών. Ανωµαλίες ή παραποιήσεις
είναι ηθεληµένη µεταβολή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπως κλοπή, απάτη,
απόκρυψη, κ.λ.π.
Επειδή ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µειώνει, αλλά δεν εξαλείφει, τη
δυνατότητα λαθών και ανωµαλιών, η επισήµανση των αδυναµιών του συστήµατος από
τον ελεγκτή πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.
Θα πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε ότι πολλές από τις ελεγκτικές διαδικασίες που
εφαρµόζονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές εφαρµόζονται επίσης και από τους
εξωτερικούς ελεγκτές. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο οι ανεξάρτητοι ελεγκτές µπορούν να
βασιστούν στην εργασία που έχει ήδη γίνει από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι
ανεξάρτητοι ελεγκτές δεν µπορούν να υποκατασταθούν στην ελεγκτική τους διαδικασία
από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να εξετάσουν την
ύπαρξη και την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, κατά την αξιολόγηση του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών µπορεί να επηρεάσει τη φύση,
το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελούνται από τους
εξωτερικούς ελεγκτές. Συνήθως, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές συγκρίνουν τα αποτελέσµατα
του ελέγχου µε εκείνα που έβγαλαν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Οι µόνοι υπεύθυνοι, για να
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εκφράσουν γνώµη σχετικά µε την ειλικρίνεια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
είναι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές.

Ξ. Ενηµέρωση παρατηρήσεων εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση
Μετά την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής συνήθως
έχει παρατηρήσεις και προτάσεις, για βελτίωση του συστήµατος. Ο ελεγκτής µπορεί να
ετοιµάσει µια επιστολή παρατηρήσεων επί του εσωτερικού ελέγχου, προς το management
της επιχείρησης ή του οργανισµού, παραθέτοντας τις προτάσεις του. Οι προτάσεις
αναφέρονται τόσο σε διοικητικούς ελέγχους, όσο και σε λογιστικούς. Ο ελεγκτής κυρίως
ενδιαφέρεται για λογιστικούς ελέγχους, αλλά δεν µπορεί να µην επισηµάνει και τις
αδυναµίες των διοικητικών ελέγχων.
Αν και ο σκοπός του ελέγχου είναι η έκφραση γνώµης για την ειλικρίνεια των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ο ελεγκτής συντάσσει και την επιστολή εσωτερικού
ελέγχου, προς τη διοίκηση, στα πλαίσια των γενικότερων καθηκόντων του, γιατί ένα
ισχυρό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συντελεί σ' ένα γρήγορο και αποτελεσµατικό
εξωτερικό έλεγχο.
Η επιστολή προς τη διοίκηση συνήθως αποτελεί µια σύνοψη των συζητήσεων και
προτάσεων, σε µια τεκµηριωµένη µορφή, ώστε να βρίσκεται στα αρχεία της επιχείρησης
ή του οργανισµού, για να ληφθούν υπόψη για µελλοντικές βελτιώσεις και διορθωτικές
ενέργειες, αλλά και για να αντιμετοπιστούν τυχόν μελλοντικά προβλήματα στις σχέσεις
ελεγκτών- επιχείρησης, ιδιαίτερα αν ανακαλυφθούν τυχόν σηµαντικές καταχρήσεις ή ζηµιές.
Τέτοιες επιστολές είθισται να στέλνονται και στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού
Συµβουλίου της επιχείρησης ή του οργανισµού.
Ο. Ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων και εσωτερικός έλεγχος
Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου απαιτούνται τόσο όταν το σύστηµα της λογιστικής
καταχώρησης είναι χειρόγραφο, πόσο µάλλον όταν στην εποχή µας υπάρχει πλήρες σύστηµα
µηχανογράφησης. Η διαφορά όµως έγκειται στο ότι απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις
και τεχνικές στον έλεγχο της µηχανογράφησης, γιατί η εργασία που γίνεται από τα αρµόδια
άτοµα - υπαλλήλους εκτελείται µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο εσωτερικός έλεγχος
απαιτεί, και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων, τη διασφάλιση
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ότι τα άτοµα υπάλληλοι - που χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάνουν τη δουλειά
τους µε ακρίβεια, ευσυνειδησία και τιµιότητα. Η διασφάλιση αυτή µπορεί να παρασχεθεί µε
τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης οµάδας ελέγχου, µε κύριο έργο την επαλήθευση της
ακρίβειας της δουλειάς του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η οµάδα αυτή ελέγχου µπορεί να
εκτελεί το επαληθευτικό της έργο τηρώντας ορισµένα στοιχεία, µε τα οποία θα µπορεί να
επαληθεύει τα σύνολα που βγάζει ο υπολογιστής. Θα πρέπει, εποµένως, και µε τη χρήση του
υπολογιστή να υπάρχει σηµαντική οργάνωση και καταµερισµός εργασίας, ώστε να µην
εκτελείται η όλη εργασία από ένα άτοµο και να ελέγχονται τα διάφορα στάδια εκτελέσεων και
καταχωρήσεων των συναλλαγών.
Π. Που και πως εφαρµόζεται
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας: στις
οικονοµικές της καταστάσεις (Λογιστικός Έλεγχος), στην τήρηση των κανόνων και των
πολιτικών που έχει θεσπίσει η διοίκηση, στην αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας, στα
περιουσιακά της στοιχεία και στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Παράλληλα,
αξιολογείται η λειτουργία κάθε τµήµατος και διαπιστώνονται πιθανές ελλείψεις.
Ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει προσεκτικά όλα τα σχετικά µε τις έρευνές του
στοιχεία, διότι χωρίς στοιχεία ο έλεγχος δεν έχει αξία. Επαληθεύει και επικυρώνει
συστηµατικά τις πληροφορίες που συλλέγει, ώστε να µπορεί µετά να τις αναλύει και βασιζόµενος σε αυτές διαμορφώνει σωστές κρίσεις και προτάσεις. Οφείλει
επίσης, να διατηρεί «ανοιχτή γραµµή» επικοινωνίας µε όλους όσους αφορά ο έλεγχος.
Διαµορφώνοντας ένα κλίµα επικοινωνίας, προωθώντας τις καλύτερες πρακτικές (best
practices) και κάνοντας συνεχώς προτάσεις για βελτίωση, ο εσωτερικός ελεγκτής δρα ως
σύµβουλος και όχι ως αστυνόµος και µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την αποδοτικότητα της
εταιρείας και την οργανωτική της συµπεριφορά.
Όσο καλύτερα οργανωµένος και αποτελεσµατικός είναι ο εσωτερικός έλεγχος µιας
εταιρείας, τόσο περιορίζεται η έκταση των εξωτερικών ελέγχων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν
ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας και διενεργούν οικονοµικούς ελέγχους που
επικεντρώνονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του παρελθόντος, µε σκοπό την
επικύρωση της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων (όπως είναι τα αποτελέσµατα
χρήσεως και ο Ισολογισµός). Όταν λοιπόν υπάρχει ήδη ένα καλό σύστηµα εσωτερικών
ελέγχων, οι εξωτερικοί ελεγκτές µπορούν να βασιστούν στα αποτελέσµατα και τις
παρατηρήσεις αυτού του ελέγχου, να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που ήδη έχουν συλλεχθεί
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και, έτσι, να συντοµεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό
σηµαίνει, προφανώς, και µείωση του κόστους των εξωτερικών ελέγχων για την εταιρεία.

Ρ. Αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ότι
παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή του οργανισµού
προστατεύονται και ότι δηµιουργούνται αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία, για ορθολογική
διοίκηση και για την ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικ6Ν καταστάσεων. Η επιτυχία όµως των
στόχων του εσωτερικού ελΕγχου πρέπει να σχετίζεται στενά µε το κόστος που απαιτείται για
την παροχή των υπηρεσιών του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει δηλαδή οι
ωφέλειες, οι οποίες προκύπτουν από µια διαδικασία ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της
υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής. Αν και είναι δύσκολο να µετρηθούν επακριβώς το κόστος
και οι ωφέλειες µιας διαδικασίας ελέγχου, εν τούτοις θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια,
χρησιµοποιώντας και εκτιµήσεις, να συνδέεται πάντα το κόστος του εσωτερικού ελέγχου µε
τις αναµενόµενες ωφέλειες.
Ακόµη, πολλές αρχές, στις οποίες βασίζεται ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µπορεί
να καταστρατηγηθούν και παραβιαστούν. Ο διαχωρισµός π.χ. ευθυνών, καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων, µεταξύ των διαφόρων ατόµων και τµηµάτων, µπορεί να µην έχει καµία αξία,
όταν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ αυτών. Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι
αποτελεσµατικός, όταν επεµβαίνει κατά αρνητικό τρόπο το management, για να
δικαιολογήσει και συγκαλύψει ορισµένες παρατυπίες, σφάλµατα ή παραλείψεις. Θα πρέπει
ακόµη να σηµειώσουµε πάλι ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε
ανθρώπους. Εποµένως, απροσεξίες, αβλεψίες, οδηγίες που δεν τις καταλαβαίνουν και
κατανοούν

απόλυτα

και

διάφορα

λάθη

εκτιµήσεων

αποδυναµώνουν

την

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Σ. Είναι αποδεκτός ο εσωτερικός έλεγχος;
Ο ισχυρισµός των υπευθύνων ότι τα πάντα στην επιχείρηση που διοικούν
λειτουργούν κατά τον πλέον ιδανικό τρόπο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες αποφάσεις,
διαδικασίες και κανόνες, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτός από τη µεριά της
Ελεγκτικής. Η έλλειψη έγκαιρης και αξιόπιστη ς πληροφόρησης είναι ένα γενικότερο
54

φαινόµενο και οφείλεται κατά ένα µέρος σε προσωπικές αδυναµίες επίβλεψης των
λειτουργιών από τα εποπτεύοντα στελέχη, καθώς και στις οργανωτικές αδυναµίες που
παρατηρούνται στους φορείς.
Στην πράξη, οι διοικήσεις δεν έχουν την άµεση και αντικειµενική πληροφόρηση
που χρειάζεται για να εξακριβώσουν, αν λειτουργούν κατάλληλες, ασφαλιστικές
δικλείδες σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης που έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν. Η
ιστορική αναδροµή, καθώς και η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι η αναγκαία αυτή
ενηµέρωση παρέχεται καλύτερα από µια λειτουργία ανεξάρτητη από τις συνηθισµένες,
ανεξάρτητη από τη γραµµή παραγωγής, τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Επίσης, ο Εσωτερικός Έλεγχος, µε τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες που προσφέρει,
ως σύµβουλος, όλο και γίνεται αναγκαίος και χρήσιµος. Με την ανάλογη από τη
διοίκηση υποστήριξη µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στον εντοπισµό των
διαχειριστικών αδυναµιών, στην πρόληψη και στην καταστολή των απρόβλεπτων
γεγονότων, θετικό σηµείο για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.
Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες και τις
αδυναµίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ως φαινόμενο των αδυναµιών είναι τα
λάθη που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώmνης ικανότητας. Οι κλοπές, οι απάτες και
οι ατασθαλίες ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής. Επειδή είναι
αδύνατον το ξερίζωµα των αδυναµιών αυτών, όσα µέσα και να εmστρατευθούν, το µόνο
που αποµένει είναι η καταπολέµηση τους από τον Εσωτερικό Έλεγχο, για να
περιορισθούν κατά το δυνατόν περισσότερο.
Την αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου τη δίνει µε γλαφυρότητα και απλότητα
µε το κλασικό παράδειγµα ο Γάλλος Ρίrre Α. Dussaulx, ο οποίος µεταξύ άλλων αναφέρει:
Κάθε ζωντανός οργανισµός, κάθε µηχανή, είναι προικισµένοι, είτε από τη φύση,
είτε από τον κατασκευαστή τους, µε ρυθµιστικές διευθετήσεις, προοριζόµενες να
πειθαρχούν τις κινήσεις του και να συγκρατούν τη συνοχή της δοµής του. Υπό οµαλό
καθεστώς πορείας ή καλής υγείας, ο αντανακλαστικός χαρακτήρας των οργάνων τούτων
εγγυάται την ασφάλεια της πορείας και προφυλάσσει το σύνολο από περιπέτειες, υπό τον
όρο ότι από καιρό σε καιρό µια ενσυνείδητη παρέμβαση θα επιβιώνει την καλή τους
λειτουργία. Στις επιχειρήσεις, όπως και στους ζωντανούς οργανισµούς, η χρήση γεννά τη
φθορά και η διάρκεια το γήρας. Αυτό σηµαίνει ότι οι γενικά λεπτοί αυτοί ρυθµιστικοί
µηχανισµοί υπόκεινται και αυτοί στη φθορά ή στο γήρας, γι' αυτό και επιβάλλονται
περιοδικές επαληθεύσεις, µέσω ενός συστήµατος που δεν είναι τίποτε άλλο από Εσωτερικό
Έλεγχο (Iniernal Auditing).
55

Ο προβληµατισµός που τίθεται πολλές φορές είναι στο κατά πόσο σήµερα ο
Εσωτερικός Έλεγχος είναι αποδεκτός στις επιχειρήσεις από τους ελεγχόµενους.
Η λέξη «έλεγχος», ως άκουσµα και µόνο, δηµιουργεί εκ των πραγµάτων µία
φυσιολογική αντίδραση. Ως εκ τούτου ο Εσωτερικός Έλεγχος, στην πράξη, δηµιουργεί αν όχι
µια επιθετική στάση από τους ελεγχόμενους, αναμφισβήτητα όμως δημιουργεί μια αμυντική
στάση που πολλές φορές δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών, αφαιρώντας κατά πολύ τη
δυνατότητα να συνδράµει αποτελεσµατικά στο έργο της διοίκησης καθώς και των ίδιων των
ελεγχόµενων.
Η µη αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου, σε µεγάλο βαθµό, απορρέει από την έλλειψη
διαµόρφωσης πολιτικής και ελεγκτικής κουλτούρας, καθώς και ανάλογης υποστήριξης που
παρατηρείται από τους φορείς. Ανάλογο µερίδιο ευθύνης στη µη αποδοχή του, έχουν και οι
ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, καθώς δε φροντίζουν στη διαµόρφωση κατάλληλου ελεγκτικού
κλίµατος, όπως και διακριτικού χειρισµού των ελεγκτικών θεµάτων, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
Παρόλο το αρνητικό κλίµα αποδοχής, που παρατηρείται κατά µεγάλο βαθµό, οι
τελευταίες αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγµένες εταιρείες
να έχουν τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, οι αποφάσεις των τραπεζικών οργανισµών και
ιδρυµάτων για υιοθέτηση του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και η προβολή του
Εσωτερικού Ελέγχου µέσω του ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών, έχουν συµβάλλει θετικά,
παρότι υπάρχει µακρύς δρόµος ακόµη, για τους ελεγχόµενους να αποδεχθούν τον Εσωτερικό
Έλεγχο, ως βοήθεια απέναντι στις ευθύνες που έχουν αναλάβει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Α. Εσωτερικός έλεγχος σε Τράπεζα
1.Αναγκαιότητα ελέγχου σε Τράπεζα
Όπως είναι γνωστό οι τράπεζες είναι οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο
αντικειμενικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των συναλλαγών του
κοινωνικού συνόλου και για το λόγο αυτό ανήκουν στον τριτογενή τομέα της παραγωγής.
Αναλυτικότερα, στόχος κάθε τράπεζας είναι να διαμορφώσει μια διαδικασία πάντοτε
ελεγχόμενη σύμφωνα με την οποία θα προχωρούν και θα κατοχυρώνονται οι συναλλαγές, θα
λαμβάνουν χώρα συμφωνίες και θα πραγματοποιούνται κέρδη για τα οποία θα ελέγχεται η
προέλευση, ο τρόπος και τα μέσα και η ποιότητα τους μέσα από θεσμοθετημένους κανόνες
και νόμους του κράτους που θα ανταποκρίνονται και θα δίνουν σάρκα και οστά σε στόχους
που αναφέρονται και μιλούν για κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των καταθετών και των
αποταμιευτών και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της τράπεζας, διότι
μια σωστή διαχείριση και προληπτική παρακολούθηση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την
ποιότητα, την πρόοδο και το κύρος των τραπεζικών δραστηριοτήτων 10 .
Μια τράπεζα μπορεί να είναι: α) μεικτός οικονομικός οργανισμός δηλαδή τα κεφάλαια
της να είναι προϊόν συμμετοχής τόσο του κράτους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.) όσο και ιδιωτών ή και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) όπως Εθνική
τράπεζα, τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική τράπεζα, Αγροτική τράπεζα κ.λ.π. ή β) ιδιωτικές
επιχειρήσεις δηλαδή τα κεφάλαια τους να ανήκουν σε ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. όπως τράπεζα
Πίστεως, τράπεζα Εργασίας, τράπεζα Μακεδονίας Θράκης.
Εκείνο που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα είναι ότι σε όποια μορφή από τις δύο παραπάνω
κατηγορίες και αν ανήκει μια τράπεζα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)
γεγονός που φανερώνει σημαντική βραδύτητα για τη λήψη αποφάσεων. Έτσι βλέπουμε
σήμερα ότι η κατάσταση αυτή συνεχώς διαιωνίζεται και η διοίκηση μιας οποιασδήποτε
τράπεζας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη εξαιτίας της μέγιστης αύξησης του αριθμού
υποκαταστημάτων καθώς και των μεταβολών που έλαβαν χώρα στο τραπεζικό μας σύστημα
κύρια λόγω της συμμετοχής της χώρας μας στη Ευρώπη όσο και των μεταβολών στις διεθνείς
τραπεζικές αγορές χρήματος όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων μέσω
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πιστωτικών καρτών ή καρτών τραπεζικών συναλλαγών καθώς και λόγω του ανταγωνισμού
που υφίσταται εξαιτίας της εμφάνισης νέων εμπορικών τραπεζών στη γενικότερη αγορά. Η
παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργαζομένων και των λειτουργιών σε όλα τα
υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα καθιστά τον έλεγχο πάρα πολύ δύσκολο έως και
ακατόρθωτο, αν προηγουμένως δεν έχει επινοηθεί ένα μοντέρνο σύστημα διοίκησης που να
εφαρμόζει σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των
τεχνικών πληροφοριών που προσφέρει η ηλεκτρονική τεχνολογία περνάει µέσα από τον
διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση µιας σειράς διαδικασιών. Εφόσον λοιπόν µια τράπεζα
θέλει να ανταποκριθεί και να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες που δηµιουργεί ο αυξανόµενος
ανταγωνισµός απαιτείται να πραγµατοποιεί συνεχή εσωτερικό έλεγχο για να αξιολογηθεί
αν οι σκοποί και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται από τα διάφορα επίπεδα
του management και των εργαζοµένων, αν επιτυγχάνονται οι αναµενόµενοι στόχοι, αν
εµφανίζονται αποκλίσεις και µετριούνται σωστά και αν τελικά λαµβάνονται οι αναγκαίες
διορθωτικές κινήσεις.
Έτσι η αξιολόγηση κάθε δραστηριότητας σε µια επιχείρηση είναι σηµαντική για τη
µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων, τη µέτρηση και
τον εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και τα πραγµατικά µεγέθη, τον
εντοπισµό των αιτιών των αποκλίσεων και ιδιαίτερα την εντόπιση των αιτιών για
υποδοµή, στόχους, στρατηγική κ.λ.π.
2.Είδη εσωτερικού ελέγχου σε τράπεζα
Οι κατηγορίες του εσωτερικού Ελέγχου στην τράπεζα γενικά αναφέρονται:
α) Σύµφωνα µε τον σκοπό σε κατασταλτικό και προληπτικό.
Κατασταλτικός έλεγχος11 είναι εκείνος που διενεργείται κατά περιόδους από τα
παραπάνω στελέχη της τράπεζας εναρµονισµένα µε τις οδηγίες του συστήµατος Γενικής
Επιθεώρησης και από ειδικευµένα όργανα της τράπεζας τους επονοµαζόµενους
Επιθεωρητές µε σκοπό την εύρεση των αποκλίσεων και την εφαρµογή διορθωτικήςς
δράσης.
Προληπτικός έλεγχοςl2 είναι εκείνος που διενεργείται από άτοµα στελέχη εξουσιοδοτηµένα από την τράπεζα κατά τον χώρο της εργασίας τους, είτε από
ειδικευµένα όργανα που διενεργούν τέτοιους ελέγχους µε σκοπό την αποφυγή
αποκλίσεων.
β) Σύµφωνα µε τον χρόνο άσκησης του ελέγχου σε έκτακτους και τακτικους13 .
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Έκτακτοι είναι οι έλεγχοι που ασκούνται χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί στους
ελεγχόµενους είτε για λόγους ύπαρξης προβλήµατος, είτε για λόγους καθαρά
προληπτικούς.
Τακτικοί είναι οι έλεγχοι που ασκούνται σε τακτά χρονικά διασττιµατα και έχουν
από πριν γνωστοποιηθεί στους ελεγχόµενους.
Έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις όπου δεν ασκείται έγκαιρα και σωστά
εσωτερικός έλεγχος πολλές από τις βασικές λειτουργίες της τράπεζας κρίνονται
αναποτελεσµατικές και χρονοβόρες µε συνέπειες στη σωστή λειτουργία της και κατ'
επέκταση στην επίτευξη του βασικού σκοπού της, το κέρδος.
3.

Στόχοι

και

προϋποθέσεις

για

να

εφαρµοστεί

και

να

λειτουργήσει

αποτελεσµατικά ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
Αντικειµενικοί στόχοι ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελούν οι παρακάτω:


αποτίµηση

της

αποδοτικότητας

και

οικονοµικότητας

µε

την

οποία

χρησιµοποιούνται οι διαθέσιµοι πόροι


εντοπισµός και εξακρίβωση τυχόν λογιστικών λαθών



παρακολούθηση και επίβλεψη της απόδοσης του προσωπικού



προστασία των µετόχων, των πελατών - καταθετών - και γενικότερα των

συµφερόντων της τράπεζας


συνεχής έλεγχος του εγκατεστηµένου συστήµατος για να διασφαλισθεί η

συµµόρφωση µε πολιτικές, σχέδια, πρακτικές, νόµους και κανόνες, ώστε να διαπιστωθεί αν η
µονάδα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τα παραπάνω


παρακολούθηση για την επιτυχή εφαρµογή των στόχων και την αποτελεσµατική

λειτουργία των επιµέρους τµηµάτων


διασφάλιση χρηστής διαχείρισης και διοίκησης



εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της τράπεζας



εξακρίβωση και προστασία της περιουσιακής κατάστασης της τράπεζας.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία ενός
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:


να γίνει σαφές και κατανοητό ότι ο έλεγχος δεν αποτελεί απειλή και δεν έχει ως

"επίκεντρο" τα άτοµα αλλ6 έχει στόχο να βοηθήσει να επιτευχθεί συντοµότερα και
ευκολότερα το συνολικό αποτέλεσµα
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να διαπιστώσει αποκλίσεις, να προτείνει προτάσεις διορθωτικής στάσης και

δράσης και να διαπιστώνει την εφαρµογή τους


να πληροφορεί τις τυχόν αποκλίσεις σε εκείνους που τις πραγµατοποιούν



να είναι εφαρµόσιµο, συγκεκριµένο και κατανοήσιµο και να υπάρχει κάποιο

πρότυπο µε βάση το οποίο θα γίνεται η σύγκριση


να εντοπίζει τα αίτια που δηµιουργούν τις αποκλίσεις και να είναι αυστηρά

προσανατολισµένο σε αυτά και όχι µόνο στον εντοπισµό τους


να είναι επίκαιρο και σύµφωνα προσανατολισµένο µε τις συνθήκες και τις

καταστάσεις που επικρατούν στην αγορά


να επιβλέπει τη λειτουργία κάθε επιµέρους τµήµατος και να καταλογίζει ευθύνες

όπου απαιτούνται.
4. Η οργάνωση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
Το management έχει σαν σκοπό να δηµιουργήσει και να εφαρµόσει ένα σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου το οποίο να είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Η αξιολόγηση των
ελεγκτών και η επιλογή τους προσανατολίζεται στο βαθµό στον οποίο το σύστηµα
διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών του ελέγχου. Στην κάθε τράπεζα κύριος υπεύθυνος
για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου είναι ο Τοµέας Επιθεώρησης. Η Διεύθυνση
Επιθεώρησης υπόκειται στο Διοικητικό Συµβούλιο και απολογείται µόνο σε αυτό. Κύρια
αποστολή είναι ο έλεγχος διοίκησης δραστηριοτήτων κατ λειτουργίας των υπηρεσιών της
τράπεζας µε ειδικούς, έκτακτους και τακτικούς ελέγχους που διεξάγονται από τους
ειδικευµένους κανόνων της τράπεζας και των διατάξεων της πολιτείας, για την εξεύρεση
των προβληµάτων.
Οι τοµείς στους οποίους αναλύεται για να διευκολυνθεί το έργο της Διεύθυνσης
Επιθεώρησης είναι οι εξής:
α) Επιθεώρηση Επιδοτήσεων.
β) Κεντρικού Ελέγχου.
γ) Γενικής Επιθεώρησης.
δ) Ελέγχου Συστηµάτων ΠληροφορικήςΣε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι απαιτούνται ορισµένοι ειδικοί έλεγχοι
οι οποίοι συνήθως γίνονται από άλλα στελέχη της τράπεζας, στελέχη των ανώτερων
βαθµίδων. Τα στόµα αυτά αναλαµβάνουν δράση για τη διεξαγωγή ελέγχων όταν:
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α) εµφανίζονται ειδικά προβλήµατα σε κάποιες µονάδες (υποκαταστήµατα κ.λ.π.)
β) απαιτούνται συγκεκριµένες γνώσεις, εµπειρίες, ικανότητες κ.λ.π.
5. Σηµαντικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη Διεύθυνση Επιθεώρησης14
5.1. Εξειδίκευση των Επιθεωρητών
Οι εκάστοτε επιθεωρητές είναι απαραίτητο να είναι εξειδικευµένοι κατ' αρχήν γιατί
για τη διεξαγωγή του ελέγχου απαιτείται η γνώση της ελεγχόµενης διαδικασίας. Εκτός
από αυτό όµως πρέπει να υπάρχει στο σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου καταµερισµός
αρµοδιοτήτων, ευθυνών και εξουσιών και να έχουν επακριβώς καθορισθεί και
περιγραφεί, ώστε κανείς να µην µπορεί να διαπράξει ως επιθυµεί λάθη και παραλείψεις.
Η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έγκειται
κάθε φορά στην αρχή ότι δεν είναι δυνατό και πρέπον ορισµένες λειτουργίες κατ' εξοχήν
ασυµβίβαστες να διενεργούνται από ένα άτοµο. Κύριο εποµένως στοιχείο του
εσωτερικού ελέγχου είναι ότι κανείς και κανένα τµήµα δε διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου
όλες τις πτυχές µιας συναλλαγής από την αρχή µέχρις ότου περατωθεί.
5.2. Ανεξαρτησία - αυτονοµία
Τα καθήκοντα και οι υπηρεσίες των επιµέρους τµηµάτων πρέπει να έχουν
επακριβώς προσδιορισθεί και η λειτουργία τους να µην δέχεται παρεµβολές άλλων
τµηµάτων. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι το κάθε τµήµα της τράπεζας λειτουργεί αυθαίρετα
και από µόνο του σε σχέση µε τα υπόλοιπα τµήµατα και δεν αναιρεί την άποψη ότι για
την επιτυχία των στόχων της χρειάζεται συντονισµός όλων των τµηµάτων.
5.3. Επαρκής και έγκαιρη πληροφόρηση
Ο ελεγκτής που έχει επιφορτισθεί για τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου πρέπει
να έχει από πριν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες του τµήµατος που ελέγχει για να µπορεί
να ανακαλύψει ης αποκλίσεις που τυχόν εµφανισθούν όσο υπάρχει ακόµη απαιτούµενος
χρόνος ούτως ώστε αυτές να διορθωθούν και να καταπολεµηθούν έγκαιρα.
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5.4. Αµεροληψία - αντικειµενικότητα
Η διενέργεια ενός ελέγχου πρέπει να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο για όλους,
ανεξάρτητα από την κλίµακα ιεραρχίας και τη θέση στην οποία βρίσκονται και
ανεξάρτητα από συµπάθειες ή αντιπάθειες. Αυτό σηµαίνει ότι το τµήµα του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βρίσκεται µόνο κάτω από το Διοικητικό Συµβούλιο
ή τον πρόεδρο µιας τράπεζας και να µην υπόκειται σε παρεµβάσεις από το
management. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ο ελεγκτής να µην ελέγχει για
µεγάλη χρονική περίοδο το ίδιο τµήµα για να µην κατηγορηθεί ότι µεροληπτεί
λόγω πιθανής φιλίας ή αντιπάθειας µε ορισµένα άτοµα αυτού του τµήµατος.

6. Προετοιµασία και προγραµµατισµός επιθεώρησης στη µονάδα
Η αναλυµένη µε κάθε λεπτοµέρεια προετοιµασία που ελαχιστοποιεί σε µεγάλο
βαθµό τον έλεγχο, αποτελείται από µια σειρά ενεργειών πριν από την επιθεώρηση µε
αποτέλεσµα να εµφανίζεται και να είναι ορατή µια εικόνα γενικά για τη µονάδα πριν
ακόµη αυτή ξεκινήσει να ελέγχεται.
Πριν ξεκινήσει να εφαρµόσει τον έλεγχο ο ελεγκτής είναι απαραίτητο να έχει
ενηµερωθεί σχετικά µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τους σκοπούς, τις
διαδικασίες - προγράµµατα και τις εξελίξεις γενικότερα του εξωτερικού περιβάλλοντος
σχετικές µε την υπό έλεγχο µονάδα (υποκατάστηµα). Προτιµότερο επίσης είναι να
γνωρίζει την έκθεση της προηγούµενης Επιθεώρησης, ώστε σε συνάρτηση µε τα νέα
δεδοµένα που τυχόν εµφανισθούν να εκτιµήσει τη συγκεκριµένη κατάσταση - θέση, την
ανταπόκριση της µονάδας στις επισηµάνσεις της προηγούµενης Επιθεώρησης και τέλος
την αποτελεσµατικότητα του Επιθεωρησιακού έργου.
Εκτός όµως από τις παραπάνω γενικές ενέργειες ενηµέρωσης ο εκάστοτε ελεγκτής
είναι υποχρεωµένος να µελετήσει τα ειδικά εγχειρίδιαl5 που εκδίδει το κεντρικό
κατάστηµα της τράπεζας για τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα των
περιφερειακών µονάδων και συγκρίνει τους τρόπους λειτουργίας κάθε µιας από αυτές µε
τα καθορισµένα πρότυπα της τράπεζας.
Παράλληλα ο ελεγκτής πριν ξεκινήσει τη διενέργεια του ελέγχου πληροφορείται από
τον Διευθυντή της µονάδας - υποκαταστήµατος - για τις ιδιαιτερότητες που εµφανίζει το
συγκεκριµένο υποκατάστηµα και µελετάει τα απαραίτητα εγχειρίδια.
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Στον τοµέα Γενικής Επιθεώρησης ανάγονται επιθεωρήσεις που αφορούν έλεγχο
οποιασδήποτε µορφής διαχειρίσεων και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως επιθεωρήσεις
αιφνιδιασµού. Ο επιθεωρητής πρέπει να πληροφορήσει τα στελέχη της µονάδας υποκαταστήµατος - µε κ6θε λεπτοµέρεια τους αντικειµενικούς σκοπούς και το είδος της
επιθεώρησης που θα διενεργηθεί. Τέλος εφόσον γίνουν όλα τα προαναφερθέντα στάδια
ξεκινάει ο έλεγχος των επιµέρους δραστηριοτήτων και ενεργειών της µονάδος στον οποίο θα
στηριχθεί και θα αναλυθεί η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους.
7. Επιχειρησιακή δραστηριότητα Τράπεζας (τι περιλαµβάνει και πώς πρέπει να
ελεγχθεί)
Ως επιχειρησιακή δραστηριότηταl6 της τράπεζας µπορούµε να ορίσουµε τη ροή
συγκεκριµένων διαδικαmών και ενεργειών που συνιστούν τη δηµιουργία λογαριασµών, οι
οποίοι µε τη σειρά τους συντελούν το συνολικό αντικείµενο κάθε δραστηριότητας και τη
διαχείριση του. Η εγκυρότητα, η πληρότητα και η πιστότητα εφαρµογής της επιχειρησιακής
διαδικασίας επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της και ελαχιστοποιούν προβλήµατα και
αποκλίσεις.
Οι τοµείς από τους οποίους αποτελείται η επιχειρησιακή διαδικασία µιας τράπεζας
είναι:
α. Κανονικής διαχείρισης που περικλείει:
1)

τις εισαγωγές

2)

τις εξαγωγές

3)

το λογιστήριο

4)

τα διάφορα

5)

το συνάλλαγµα

6)

τις διαχειρίσεις

7)

τις καταθέσεις

8)

τις εισπράξεις αξιών

β. Διορθωτικής διαχείρισης που αναφέρει τη διορθωτική στάση και δράση για όλα τα
πιο πάνω αντικείµενα.
γ. Στελέχωση και οργάνωση που περιλαµβάνει:
1)

την οργάνωση και αξιοποίηση στελεχών

2)

την επάρκεια της στελέχωσης

3)

τη συνέχεια της στελέχωσης
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4)

την καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Η καθηµερινή διαχείριση των δραστηριοτήτων των εργασιών είναι µια πολύ σηµαντική
διαδικασία. Ελέγχοντας την καθηµερινή αυτή διαδικασία κατά αντικείµενο δραστηριότητας ο
Επιθεωρητής µπορεί ανά πάσα στιγμή να προσδιορίσει και να συγκεκριµενοποιήσει τις τυχόν
αποκλίσεις και να εµποδίσει εφόσον είναι δυνατόν την εξέλιξη περαιτέρω προβληµάτων. Η
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της επιχειρησιακής διαδικασίας εµφανίζει το µέγεθος
της απόκλισης σε συνάρτηση µε τα πρότυπα της τράπεζας. Όταν δε γίνεται αµερόληπτα και
αντικειµενικά δίνει µια άλλη προσέγγιση στην επίδοση των υπαλλήλων και των στελεχών της
διαχείρισης.
Η αξιολόγηση έχει σκοπό να ενηµερώνει αντικειµενικά και περιληπτικά τη διοίκηση της
τράπεζας και τα κλιµάκια της σε σχέση µε:
1. την τωρινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαχείριση της επιχειρησιακής
διαδικασίας της µονάδος η οποία αξιολογείται σε σχέση µε τα πρότυπα της τράπεζας.
2. τα προβλήµατα και τις αποκλίσεις από τις καθιερωµένες αρχές και τους κανόνες
διαχείρισης της επιχειρησιακής διαδικασίας σε συνάρτηση µε τις αρχές και τους κανόνες της
τράπεζας.
Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της επιχειρησιακής διαδικασίας της τράπεζας
οφείλει σε τελική ανάλυση να διαπιστώσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, αλλά και
παράλληλα να προτείνει τις αναγκαίες εκείνες ρυθµίσεις για ανάληψη διορθωτικής δράσης.
Ειδικότερα ο εσωτερικός έλεγχος της επιχειρησιακής διαδικασίας της τράπεζας
αποτελείται από τους παρακάτω επιµέρους ελέγχους17
7.1. Έλεγχος Ταµείου
Η διαχείριση του ταµείου είναι µια λειτουργία η οποία εκτίθεται σε κίνδυνους, είτε
αυτοί αναφέρονται σε εξωτερικούς κινδύνους π.χ. ληστείες, είτε αφορούν λάθη
διαχειριστικών ή ατασθαλίες. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων η τράπεζα για την
ασφαλή λειτουργία της θέσπισε ορισµένα διασφαλιστικά µέτρα, προληπτικά και
κατασταλτικά τα οποία όχι µόνο πρέπει να τηρούνται κατά γράµµα αλλά και παράλληλα να
ελέγχεται η τήρηση τους. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται, είτε από τους ταµίες κατά την ώρα
της διαχείρισης, είτε από αρµόδιους προϊσταµένους την ίδια ώρα, είτε από τους Επιθεωρητές
της Διεύθυνσης Επιθεώρησης.
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Τα επιµέρους τµήµατα των ελέγχων αυτών είναι:
α. Έλεγχοι παραστατικών.
Ελέγχονται µε λεπτοµέρεια τα παραστατικά της ηµέρας προ του ελέγχου καθώς και
άλλα προγενέστερα για να διαπιστωθούν αν όλα έχουν υπογραφεί από αρµόδιο υπάλληλο, αν
έχει γραφεί το ακριβές ποσό που εισπράχθηκε και τέλος αν έχουν γίνει σωστά όλες τις
καταχωρήσεις των παραστατικών.
β. Καταµέτρηση χρηµατικού.
Καταµετράτε το ακριβές ποσό που βρίσκεται κατά τον έλεγχο στα ταµεία της
µονάδας που ελέγχεται και συγκρίνεται κατά περίπτωση µε το αντίστοιχο λογιστικό υπόλοιπο
κάθε ταµείου δηλαδή πρέπει να ισχύει:
Υπόλοιπο χρηµατικού ταµείου = Λογιστικό υπόλοιπο ταµείου µονάδας.
γ. Έλεγχος διαθεσίµων.
Αρκετούς µηχανισµούς παρακολούθησης και διαχείρισης επέβαλε η ανάγκη της άµεσης
και αποδοτικής τοποθέτησης των διαθεσίµων πόρων της τράπεζας π.χ. ελέγχεται και
διαπιστώνεται αν τα διαθέσιµα του καταστήµατος Θεσσαλονίκης µεταφέρονται αµέσως και
µε την καθορισµένη διαδικασία µεταφοράς χρηµαταποστολών στο Κεντρικό Κατάστηµα
επίσης ελέγχεται αν τα διαθέσιµα των περιφφειακών καταστηµάτων µεταφέρονται στην
Τράπεζα της Ελλάδας και αν τηρείται και εφαρµόζεται το καθορισµένο ανά περίπτωση
µέγιστο (maximum) ταµειακού αποθέµατος κ.λ.π.
δ. Έλεγχος διαδικασίας.
Ελέγχεται αν εφαρµόζονται οι καθορισµένες διαδικασίες και διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη διαδικασία και λειτουργία του τοµέα της µονάδας µε κατάλληλα µέτρα π.χ. αν οι
φυλλάδες συµφωνίας ταµείου φυλάσσονται κατά ασφαλή τρόπο και όσο χρόνο προβλέπεται
από τους κανόνες της τράπεζας, αν το χρηµατικό του κεντρικού ταµία και άλλων θυρίδων
φυλάσσονται κατά ασφαλή τρόπο κ.λ.π.
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ε. Έλεγχος position (θέσης) συναλλάγµατος.
Για ό,τι αφορά διαχείριση συναλλάγµατος ελέγχονται αν οι εγγραφές της
αγοραπωλησίας συναλλάγµατος αποστέλλονται αυθηµερόν κατά την προβλεπόµενη
διαδικασία για την έγκαιρη καταχώριση των πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγµατος στη
γενική θέση (position) συναλλάγµατος της τράπεζας, αν το κατάστηµα ελέγχει τα υπόλοιπα
του λογαριασµού συναλλάγµατος κατά νόµισµα µε τα αντίστοιχα αντίγραφα των
λογαριασµών συναλλάγµατος που τηρεί η διεύθυνση οικονοµικού και προβαίνει έγκαιρα
στην εξοµάλυνση τυχόν προβληµάτων.
7.2 Διαχείριση χαρτοφυλακίου γραµµατίων
Οι τράπεζες παραλαµβάνουν και διαχειρίζονται συναλλαγµατικές πελατών τους οι
οποίες αφορούν είτε είσπραξη, είτε εγγύηση δανείων. Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε από τις
τράπεζες ένα σύστηµα ασφαλείας και µηχανισµού ελέγχου της διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου των συναλλαγµατικών για την προστασία των πελατών τους αλλά και των
συµφερόντων

τωΥ

ιδίων.

Ειδικότερα,

ελέγχεται

το

χαρτοφυλάκιο

όλων

των

συναλλαγµατικών και γραµµατίων που κρίνονται ανείσπρακτα, άληκτα και ληγµένα
σύµφωνα µε συγκεκριµένη αναλυτική κατάσταση που ζητείται από το µηχανογραφικό
κέντρο της τράπεζας και ελέγχεται αν η διαχείριση τους εκτελείται από εξειδικευµένους
διαχειριστές κατά περίπτωση (συµφωνία πορτοφολίου)18.
7.3. Διαχείριση ενσήµων ασφαλιστικών ταµείων
Η αγορά ενσήµων για εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Ε. κ.λ.π. εισπράττονται από τις
τράπεζες οι οποίες προµηθεύονται αυτά από τα αντίστοιχα ταµεία. Η διάθεση, η
είσπραξη και η απόδοση ενσήµων εγκυµονεί σοβαρούς διαχειριστικούς κινδύνους
γεγονός που οδήγησε τις τράπεζες στη θέσπιση διασφαλιστικών µέτρων και ελέγχων για
να διαπιστώνεται αν η αξία των ενσήµων που έχουν διατεθεί βρίσκεται σύµφωνη µε τα
χρήµατα που εισπράχθηκαν και γενικά αν κατά την αγοραπωλησία ενσήµων των ταµείων
εφαρµόσθηκε η καθορισµένη από τις τράπεζες διαδικασία.
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7.4. Διαχείριση αποδείξεων ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών
Την είσπραξη των αποδείξεων ασφαλίστρων οι ασφαλιστικές εταιρείες που
ανήκουν σε Όµιλο µιας τράπεζας την αναθέτουν στο δίκτυο των καταστηµάτων της. Για
να µειωθούν και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εµφανίζει η διαχείριση τους ελέγχεται:
• αν εφαρµόζονται σωστά οι εκάστοτε οδηγίες για την είσπραξη αποδείξεων ανά
κλάδο ασφάλισης και αν γίνεται έγκαιρη και σωστή εκτίµηση της δυνατότητας είσπραξης
τους .
• αν υπάρχει ταύτιση των αποδείξεων που εισπράχθηκαν µε το ποσό που έχει
συγκεντρωθεί και ανείσπρακτες αποδείξεις που υπάρχουν στο κατάστηµα µε τις
αναλυτικές καταστάσεις. ανείσπρακτων αποδείξεων που ζητούνται από την ασφαλιστική
εταιρεία.
7.5. Έλεγχος διαχείρισης θησαυροφυλακίου
Ο έλεγχος αυτός εστιάζεται στην ακριβή εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων
ασφαλείας π.χ. διαπιστώνεται και ερευνάται αν τα κλειδιά όλων των θυρίδων
φυλάσσονται στα κατάλληλα χρηµατοκιβώτια, αν τα κλειδιά των θυρίδων δίδονται στους
ενοικιαστές τους ύστερα από υπογραφή, κ.λ.π.
7.6. Έλεγχος διαχείρισης χρεογράφων
Τα χρεόγραφα των πελατών που βρίσκονται στο κατάστηµα της τράπεζας µπορεί να
είναι, είτε υπό µορφή οµολογιών και µετοχών, είτε ακόµη και οµολόγων Δηµοσίου και
Τραπεζών ή εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου προς φύλαξη ή ασφάλεια πιστοδοτήσεων. Ο
έλεγχος όλων αυτών γίνεται χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση.
Τα είδη των χρεογράφων που φυλάσσονται στο κατάστηµα της τράπεζας ελέγχονται αν
συµφωνούν µε αντιπαραβολή των αποδείξεων κατάθεσης και µεριδίων των πελατών του
αντίστοιχου βιβλίου. Κατόπιν ελέγχονται και συµφωνούνται µεταξύ τους τα βιβλία
χρεογράφων για όλα τα είδη χρεογράφων που κατέχει το κατάστηµα.
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7.7. Έλεγχος διαχείρισης επιταγών
Ελέγχεται και διαπιστώνεται αν οι επιταγές συµφωνούν µε το υπόλοιπο της αντίστοιχης
λογιστικής µερίδας.
7.8. Έλεγχος Συναλλάγµατος
Για να αποφευχθούν κίνδυνοι σαν αυτή της διακίνησης πλαστών χαρτονοµισµάτων
έχουν καθορισθεί διάφορα διασφαλιστικά µέτρα ελέγχου. Πιο συγκεκριµένο ελέγχονται:
• αν τηρούνται οι ισχύοντες περιορισµοί που υπάρχουν στα δελτία τιµών της ηµέρας,
κύριο και συµπληρωµατικό.
• αν εισπράττονται οι καθορισµένες προµήθειες αγοράς συναλλάγµατος (ειδικός φόρος
τραπεζικών εργασιών κ.λ.π.).
7.9. Έλεγχος καταθέσεων
Οι καταθέσεις είναι η βασική κινητήρια δύναµη και η ώθηση κάθε τράπεζας γι' αυτό και
είναι επιβεβληµένη η στελέχωση και ο εφοδιασµός του τµήµατος καταθέσεων από σύγχρονα
τεχνολογικά µέσα για την εύρυθµη λειτουργία της. Για να διασφαλισθεί η λειτουργία του
τµήµατος καταθέσεων ελέγχονται:


αν εφαρµόζονται όλες οι αποφάσεις των νοµισµατικών αρχών.



αν είναι ενήλικοι οι καταθέτες.



αν περνούν οι τόκοι των καταθέσεων.



αν τηρείται το τραπεζικό απόρρητο των καταθέσεων.



αν τηρούνται σωστά οι καρτέλες λογαριασµών καταθέσεων,



αν συµφωνούν τα βοηθητικά καταθέσεων µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα του

Γενικού Καθολικού.


αν τηρούνται οι αποφάσεις των νοµισµατικών αρχών.



αν τηρούνται σωστά τα καρτελάκια µητρώου υποδειγµάτων υπογραφών.



αν τηρείται το βιβλίο παραλαβής βιβλιαρίων καταθέσεων.
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7.10. Καταθέσεις επί προθεσµίαΙ9


Διαπιστώνεται αν εφαρµόζονται καθιερωµένοι όροι και µέτρα από τις

νοµισµατικές αρχές ή την ίδια την τράπεζα και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανοίγµατος
προθεσµιακού λογαριασµού ως προς τα ανώτατα όρια ποσών, τους δικαιούχους κ.λ.π.


Ελέγχεται αν γίνονται τυχόν πρόωρες αναλήψεις.



Αν οι λογαριασµοί εκτοκίζονται στη λήξη τους ή και αν ακόµη οι καταθέτες δε

φροντίζουν την ανανέωση της κατάθεσης ή δεν έκαναν καµία ανάληψη κ.λ.π.
7.11. Καταθέσεις όψεως
Η εφαρµογή για λεπτοµερή και µε κάθε ακρίβεια τήρηση των αρχών και των διατάξεων
και η εκτέλεση της καθορισµένης κατά περίπτωση διαδικασίας αποτελούν κριτήριο
αναλυτικού και αµερόληπτου ελέγχου. Αναλυτικότερα ελέγχονται:


αν οι πελάτες ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για άνοιγµα

λογαριασµών όψεως.


αν ο λογαριασµός ανοίγεται από τον αρµόδιο υπάλληλο.



η διακίνηση καρνέ επιταγών καθώς και ο τρόπος χορήγησης τους

7.12. Καταθέσεις σε συνάλλαγµα
Προβλέπεται η τήρηση λογαριασµών καταθέσεων σε συνάλλαγµα από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εξωτερικού ή εσωτερικού µόνο όταν οι λογαριασµοί εκτελούνται σύµφωνα µε τις
αρχές και τους όρους που προσδιορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και εφόσον το συνάλλαγµα
δεν είναι αναγκαστικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πέρα από αυτά ελέγχεται
επίσης:


η χρεωστική κίνηση των λογαριασµών για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν

περιπτώσεις µη νόµιµης διάθεσης του συναλλάγµατος.


αν τηρείται φάκελος για κάθε πελάτη µε όλα τα καθορισµένα και καθιερωµένα

κατά περίπτωση δικαιολογητικά διάθεσης συναλλάγµατος.
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7.13. Λογιστικά
Διαπιστώνεται η τήρηση και εφαρµογή των αρχών του Λογιστικού Σχεδίου, η εµφάνιση
των συναλλαγών και άλλων χρεοπιστώσεων σε λογαριασµούς, η ακριβής τήρηση των
καθορισµένων κατά περίπτωση Καθολικών, η πληρότητα και εγκυρότητα των παραστατικών,
η σύνταξη των προβλεπόµενων ισοζυγίων και όλων των υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων και γενικότερα η λογιστική απεικόνιση20 της τράπεζας.
Ειδικότερα ο έλεγχος του ενεργητικού περιλαµβάνει:


αν παρουσιάζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς τα διαθέσιµα και τα

χρεόγραφα της τράπεζας και αν ελέγχεται λογιστικά η κίνηση τους.


αν τα έξοδα για τη συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στους αντίστοιχους

λογαριασµούς.


αν οι αποσβέσεις παρακολουθούνται και ο υπολογισµός τους στηρίζεται στους

καθορισµένους συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης βάση της νοµοθεσίας που ισχύει για
οποιαδήποτε κατηγορία αποσβέσιµων παγίων στοιχείων.
Ο έλεγχος του παθητικού περιλαµβάνει:


αν παρακολουθείται η κίνηση των λογαριασµών καταθέσεων από λογιστική

άποψη.


αν τηρούνται οι λογαριασµοί του Μετοχικού Κεφαλαίου, Αποθεµατικών και

Διαφόρων άλλων αναπροσαρµογών.
Ο έλεγχος για τα Αποτελέσµατα Χρήσης περιλαµβάνει:


αν οι λογαριασµοί των Αποτελεσµάτων Χρήσης υπόκεινται σε εγγραφές

προσαρµογής στο τέλος της χρήσης.


αν εµφανίζονται στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης ο υπολογισµός των

τελικών αποτελεσµάτων που πραγµατοποιούνται από τις συνολικές δραστηριότητες της
τράπεζας στο τέλος της χρήσης.
Ο έλεγχος για τα έξοδα και τα έσοδα περιλαµβάνει:


αν για τα έξοδα που εµφανίζονται (αµοιβές προσωπικού, Προµήθειες κ.λ.π.)

παρακολουθείται λογιστικά η κίνηση τους στις αντίστοιχες µερίδες που προβλέπονται από το
λογιστικό σχέδιο της τράπεζας.
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7.14. Πιστωτικά Δελτία
Τα πιστωτικά δελτία ή αλλιώς πιστωτικές κάρτες είναι µέσω αγοράς αγαθών και
παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις συµβεβληµένες µε την τράπεζα παρέχοντας ωφέλειες,
τόσο για τους κατόχους αυτών, όσο και για την επιχείρηση και την τράπεζα. Εφόσον η
πιστωτική κάρτα παρέχει δυνατότητα αγοραστικής δύναµης µέσα στο επιτρεπόµενο
πιστοδοτικό όριο επόµενο είναι ότι αναλαµβάνεται κίνδυνος πιστωτικός. Για το λόγο αυτό οι
πιστωτικές ελέγχονται χωριστά και κυρίως για τα εξής:


αν η αίτηση έχει συµπληρωθεί σωστά και έχει υπογραφεί, τόσο από την

τράπεζα, όσο και από τον πελάτη και τον εγγυητή.


αν έχουν εξετασθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της κάρτας δηλαδή

ελέγχεται αν ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του


αν για κάθε αίτηση εισπράχθηκε εφάπαξ ο εκάστοτε ισχύον τραπεζικός φόρος

του 3% επί του ισχύοντος πιστωτικού ορίου της κάρτας.
7.15. Διοικηπκά
Το ανθρώmνο δυναµικό21 αποτελεί τη βασική δύναµη δραστηριότητας για την τράπεζα.
Η παραγωγική και αξιοκρατική διαχείριση του προσωπικού, οι αµοιβές του προσωπικού και η
εξυπηρέτηση των πελατών συνεπάγονται την εφαρµογή ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα
ελέγχονται αν:


οι πελάτες εξυπηρετούνται έγκαιρα, ευγενικά και γρήγορα.



η εξωτερική εµφάνιση του προσωπικού είναι ευπρεπή ς και εmβεβληµένη.



χορηγούνται κανονικά οι προβλεπόµενες άδειες.



τηρείται ο κανονισµός προσωπικού.



το επίπεδο εκπαίδευσης και στελέχωσης ανταποκρίνεται στα πρότυπα της

τράπεζας.


ακολουθούνται προγράµµατα επανεκπαίδευση ς του προσωπικού.



το επίπεδο αποδοτικότητας και παραγωγικότητας ανταποκρίνεται στα πρότυπα

της τράπεζας.


η όλη λειτουργία του καταστήµατος σε καθηµερινή βάση βρίσκεται σε απόλυτη

συνάρτηση µε το οργανόγραµµα της τράπεζας.
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7.16. Ασφάλεια
Για την ασφάλεια του υποκαταστήµατος ελέγχεται συγκεκριµένα αν:


παρακολουθείτε καθηµερινά η φυλλάδα κατοχής κλειδιών εισόδου.



φυλάγονται οι θυρίδες και τα θησαυροφυλάκια.



έχουν παρατηρηθεί τυχόν ευπαθή και αδύνατα σηµεία του κτιρίου.



οι χώροι των θυρίδων κλειδώνονται µε κλειδί και δεν επιτρέπεται η είσοδος για

κανέναν.


οι πόρτες κλειδώνονται µετά το πέρας των συναλλαγών.



τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα συναγερµού.



το υποκατάστηµα είναι ασφαλισµένο σε περίπτωση πυρκαγιάς.

7.17. Φορολογικά και χαρτόσηµο
Γίνεται έλεγχος αν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της τράπεζας µε τους πελάτες
έχουν εισπραχθεί οι ισχύοντες φόροι, χαρτόσηµα κ.λ.π. και αν τηρούνται τα προβλεπόµενα
παραστατικά.
8.Επίθεση

Επιθεώρησης

-

Παρατηρήσεις

και

αποτελέσµατα

ελέγχου

-

Συµπεράσµατα
Μετά το πέρας και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ελεγκτές συντάσσεται η
Έκθεση Επιθεώρησης22 που αποβλέπει στο να δώσει πληροφορίες στη µονάδα, τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη και τη διοίκηση, σχετικά µε το αποτελέσµατα του ελέγχου, την ύπαρξη
τυχόν αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα πρότυπα και στόχους και διορθωτική δράση για την
αντιµετώπιση τους.
Η έκθεση πέρα από όλα πρέπει να στηρίζεται σε γεγονότα, να είναι σαφής, αµερόληπτη
και όσο το δυνατόν περιληπτική. Τα πορίσµατα πρέπει επίσης να είναι ακριβή και να
διατυπώνονται µε σαφήνεια και να καταλήγουν σε συγκεκριµένες διαπιστώσεις - εκτιµήσεις για την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της τράπεζας. Για να έχει αποτέλεσµα η Έκθεση
πρέπει να µην περιορίζεται σε απλή αναφορά και καµιά φορά παραπλανητική παράθεση
γεγονότων.
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Η έκθεση που συντάσσεται και αφορά τον έλεγχο καταστήµατος µε εξαίρεση το
πρωτότυπο που προορίζεται για τον τοµέα Επιθεώρησης εκδίδεται σε τρία αντίγραφα, τα
οποία διανέµονται ή αποστέλλονται:


στη Διοίκηση.



στην αρµόδια περιφερειακή διεύθυνση,



στο κατάστηµα.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης µετά την προσεκτική ανάγνωση και λεπτοµερή επεξεργασία
της έκθεσης υποχρεούται να ενηµερώσει τη Διοίκηση για τα περαιτέρω θέµατα:


την επαρκή στελέχωση ή µη του προσωπικού της µονάδας µε βάση το

οργανόγραµµα


την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διευθυντή και των υπολοίπων

στελεχών της µονάδας


την ποιότητα των εργασιών κατά διαχειριστικό επίπεδο εργασιών



το επίπεδο επίτευξης των στόχων του προϋπολογισµού



στατιστικά στοιχεία καταθέσεων - χορηγήσεων της µονάδας για την τελευταία

τριετία


τα σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν ειδικά στη µονάδα

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις Εκθέσεις Επιθεώρησης δίνουν τη δυνατότητα
στη Διοίκηση της τράπεζας να διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα της τράπεζας
και να αναλαµβάνουν διορθωτικές ενέργειες σε όποια επίπεδα χρειαστεί. Οι διορθωτικές
δράσεις αποτελούν κριτήριο και χαρακτηριστικό γνώρισµα υπεύθυνης διαχείρισης διότι η
διαχείριση είναι εκείνη που έχει άµεση και καλύτερη γνώση του προβλήµατος άρα και η πιο
κατάλληλη να δώσει την πρέπουσα λύση σε κάθε περίπτωση.
Για να αποφέρει εποµένως αποτελέσµατα το οποιοδήποτε έργο και να εµφανισθούν τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα επιβάλλεται διορθωτική δράση και παράλληλα ιδιαίτερη
µελέτη και παρακολούθηση της υλοποίησης της µέσα στην προβλεπόµενη κάθε φορά χρονική
περίοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α. Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς
Ο Εσωτερικός Έλεγχος ασκείται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς
αποκλειστικά από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ), η
οποία αποτελεί τη «Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης».
Ο Εσωτερικός

Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

διασφαλιστική και συμβουλευτική λειτουργία, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να
βελτιώνει τις λειτουργίες του Οργανισμού.
Κύρια αποστολή της ΓΔΕΕΟ είναι:


Η διενέργεια πάσης φύσης ελέγχων σε όλες τις μονάδες, δραστηριότητες και
παροχής ουσιωδών δραστηριοτήτων της Τράπεζας και όλων των θυγατρικών
εταιρειών του Ομίλου, προκειμένου να διαμορφώνει εύλογη, αντικειμενική,
ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου.

Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται στα πρότυπα και
στα κριτήρια που υπαγορεύονται από τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.
Η ΓΔΕΕΟ φέρει την ευθύνη για το σύνολο της λειτουργίας του Εσωτερικού
Ελέγχου στον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΔΕΕΟ έχει την ευθύνη εποπτείας και
συντονισμού της δραστηριότητας των Μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης ή και των
Εσωτερικών Ελεγκτών των Θυγατρικών εταιρειών στον Όμιλο.
Επικεφαλής της ΓΔΕΕΟ είναι ο Γενικός Διευθυντής (Εσωτερικός Ελεγκτής), ο
οποίος έχει τη γενική ευθύνη για τον καθορισμό της στρατηγικής και την εύρυθμη
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο με βάση το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Στα πλαίσια αυτά και μεταξύ
άλλων ο Επικεφαλής Γενικός Διευθυντής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς το αρμόδιο
Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή και την καταλληλότητα των επικεφαλής των
ΜΕΕ και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ΜΕΕ.
Για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων του, ο Επικεφαλής Γενικός Διευθυντής
υποβοηθείται από Ελεγκτές και διοικητικά στελέχη. Οι Ελεγκτές κατανέμονται
περιστασιακά σε Ελεγκτικές Ομάδες αναλόγως των απαιτήσεων και των χρονικών
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αναγκών του ελεγκτικού έργου.
Πρώτιστο μέλημα για τον Εσωτερικό Έλεγχο είναι η ποιότητα της ελεγκτικής
εργασίας, που στοχεύει στην αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα και αντικειμενική
τεκμηρίωση των Εκθέσεων και των λοιπών αναφορών που πηγάζουν από την εργασία
αυτή. Η ποιότητα αυτή για τον Εσωτερικό Έλεγχο αποτελεί το θεμέλιο για τα πρότυπα,
τις προσλήψεις, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλαμβανόμενων των επαγγελματικών
πιστοποιήσεων, και τις ακολουθούμενες διαδικασίες.
Ο προγραμματισμός των ελεγκτικών έργων βασίζεται σε μια διαδικασία
αξιολόγησης κινδύνων και εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται ο Ελεγκτικός Κύκλος, κατά τη διάρκεια του
οποίου πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον οι περιοχές υψηλού και μεσαίου κινδύνου.
Β. Τράπεζα Πειραιώς- Εσωτερικός Έλεγχος σε καταστήματα
Τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου


Δίκτυο καταστημάτων



Επιχειρηματικά κέντρα, πιστοδοτήσεις δικτύου καταστημάτων, διαχείριση
και έγκριση επιχειρηματικών δανείων



Λοιπές κεντρικές υπηρεσίες (παράδειγμα,: τμήμα προμηθειών και τμήμα
χρεογράφων)

Δίκτυο καταστημάτων
Το δίκτυο καταστημάτων ελέγχεται από ελεγκτές επιτόπιου ελέγχου και από
ελεγκτές ηλεκτρονικής αναζήτησης.
1. Ελεγκτές επιτόπιου ελέγχου και διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου
Τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ελέγχονται τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο από ελεγκτές που έχουν οριστεί για το κάθε κατάστημα.
Οι ελεγκτές που έχουν οριστεί για συγκεκριμένο έλεγχο εκτελούν προετοιμασία
στον χώρο του γραφείου τους λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αρχείο από το τμήμα
ηλεκτρονικής αναζήτησης. Στο αρχείο αυτό καθορίζεται το δείγμα ελέγχου ανά
ελεγκτική περιοχή.
Καμία άλλη διεύθυνση τράπεζας δεν γνωρίζει για το χρόνο και τον τόπο
διεξαγωγής του ελέγχου, πλην των άμεσα εμπλεκόμενων ελεγκτών. Ο ακριβής
χρόνος και τόπος του ελέγχου έχει καθοριστεί από τους προϊστάμενους με βάση
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τον αρχικό ετήσιο προγραμματισμό.
Οι ελεγκτές παρουσιάζονται στην ελεγχόμενη μονάδα επιδεικνύοντας
συγκεκριμένη εντολή ελέγχου η οποία έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου. Ο χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου καθορίζεται ανάλογα
με τον κύκλο εργασιών

ελεγχόμενης μονάδας και πιθανών έκτακτων

περιστατικών που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Ο αριθμός των ελεγκτών καθορίζεται εκ των προτέρων για το δίκτυο
καταστημάτων . Συνήθως κυμαίνονται από 1-3 άτομα..
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τα ευρήματα επικοινωνούνται στο
διευθυντή της ελεγχόμενης μονάδας και σε λοιπούς υπεύθυνους λειτουργούς.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια άμεσης τακτοποίησής τους.
Τα ευρήματα τα οποία τακτοποιούνται αποτυπώνονται στη έκθεση
ελέγχου και η τακτοποίηση τους δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της
σημαντικότητάς τους. Με την άμεση τακτοποίηση τους, δεν αποτελούν πλέον
εύρημα ανοικτό προς επανέλεγχο. Ο επανέλεγχος των ανοικτών ευρημάτων
διενεργείται στον επόμενο έλεγχο.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ελεγκτές παραδίδουν σχέδιο
έκθεσης σε μορφή Excel στον προϊστάμενο τους. Εκείνος με τη σειρά του
επισκοπεί το σχέδιο της έκθεσης και το αποστέλλει σε ανώτατο επίπεδο, αφού
συμφωνηθεί αποστέλλεται το σχέδιο ελέγχου στο διευθυντή της ελεγχόμενης
μονάδος με κοινοποιούμενους σε λοιπά στελέχη της διεύθυνσης δικτύου
καταστημάτων .
Σε αυτό το στάδιο καλείται ο διευθυντής να συμπληρώσει την
ημερομηνία τακτοποίησης των ανοικτών ευρημάτων εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος. Στη συνέχει αποστέλλει το Excel με τις απαντήσεις του

στη

διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και αφού γίνονται αποδεκτές εκδίδεται η τελική
έκθεση ελέγχου.
2. Ελεγκτές ηλεκτρονικής αναζήτησης
Οι ελεγκτές ηλεκτρονικής αναζήτησης δομούν σενάρια απάτης και
παρακολουθούν τα σενάρια αυτά σε καθημερινή βάση για όλο το δίκτυο. Εάν
υπάρξει κάποια ένδειξη τότε ερευνάται αναλυτικότερα.
Οι ελεγκτές ελέγχουν συγκεκριμένες περιοχές από τις εργασίες του
καταστήματος τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να τις ελέγχουν εξ αποστάσεως.
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Από τον έλεγχο εκδίδεται έκθεση ελέγχου για αυτές τις περιοχές για το κάθε
κατάστημα, ξεχωριστή από την έκθεση επιτόπιου ελέγχου με την ίδια δομή και
διαδικασία.
Συμπέρασμα για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Τράπεζα Πειραιώς
Συνοψίζοντας, έπειτα από λεπτομερή επεξεργασία των στοιχείων που
συλλέξαμε από την Τράπεζα Πειραιώς, όσον αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο,
καταλήξαμε ότι ο έλεγχος που διεξάγεται είναι συνεχής και διεξοδικός. Αυτό
αποδεικνύεται από τους τακτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι χωρίζονται στον
επιτόπιο έλεγχο και στον έλεγχο ηλεκτρονικής αναζήτησης. Ο επιτόπιος έλεγχος
διενεργείται μια φορά το χρόνο βάση συγκεκριμένου πλάνου που έχει οριστεί
στην αρχή του έτους, ενώ ο έλεγχος ηλεκτρονικής αναζήτησης διενεργείται σε
καθημερινή βάση. Με αυτούς τους ελέγχους αποφεύγονται πολλοί κίνδυνοι,
όπως διάφορες απάτες που μπορεί να γίνουν.
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