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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ  
(έναρξη ισχύος 31 Ιουλίου 2007) 

 

Στο καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας καθορίζει το σκοπό, τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Επιθεώρησης της ΕΚΤ, καθώς και τη συµβολή της εν λόγω ∆ιεύθυνσης στην εταιρική 

διακυβέρνηση της ΕΚΤ. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης παρέχει ανεξάρτητες και αντικειµενικές υπηρεσίες 

εξακρίβωσης και παροχής συµβουλών µε σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών της ΕΚΤ. 

Βοηθά την ΕΚΤ να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας µια συστηµατική προσέγγιση 

όσον αφορά την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης 

κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου και διακυβέρνησης. Όλες οι δραστηριότητες, 

λειτουργίες και διαδικασίες της ΕΚΤ υπόκεινται σε εσωτερική επιθεώρηση. 

Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης εξετάζει τα καθήκοντα και τις 

δραστηριότητες του Ευρωσυστήµατος (κοινά στοιχεία) σύµφωνα µε την πολιτική 

επιθεώρησης του ΕΣΚΤ. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης εφαρµόζει επίσης το σχέδιο 

επιθεώρησης του Ευρωσυστήµατος/ΕΣΚΤ συντονίζοντας τις δραστηριότητες εσωτερικής 

επιθεώρησης που αφορούν την κοινή υποδοµή και τις κοινές λειτουργίες σε επίπεδο 

Ευρωσυστήµατος/ΕΣΚΤ, ενώ, µεταξύ άλλων, συµβάλλει και στην ανάπτυξη και την 

εναρµόνιση των µεθόδων και προτύπων επιθεώρησης. 

1. Ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης 

λειτουργεί υπό την άµεση ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής και υποβάλλει εκθέσεις στον 

Πρόεδρο της ΕΚΤ. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης και οι εσωτερικοί επιθεωρητές 

µεµονωµένα δεν έχουν καµία εξουσία ή άµεση ευθύνη επί των δραστηριοτήτων που 

αποτελούν αντικείµενο επιθεώρησης, ενώ οι εσωτερικοί επιθεωρητές πρέπει να αποφεύγουν 

συγκρούσεις συµφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που θιγεί 

η ανεξαρτησία ή η αντικειµενικότητα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης ή 

µεµονωµένων εσωτερικών επιθεωρητών, θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά οι αρµόδιες 

ιεραρχικές βαθµίδες της ΕΚΤ. 
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2. Εφαρµογή των προτύπων και του κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης συµµορφώνεται µε τα διεθνή πρότυπα του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - ΙΙΑ) για την 

επαγγελµατική άσκηση εσωτερικής επιθεώρησης, καθώς και µε τον κώδικα δεοντολογίας του 

ΙΙΑ. 

3. Επάρκεια και δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης ασκεί τα καθήκοντά της µε επάρκεια και τη δέουσα 

επαγγελµατική επιµέλεια. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης εξασφαλίζει ότι διαθέτει 

και διατηρεί συλλογικά τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις για την αποτελεσµατική 

άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

4. Αρµοδιότητες  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης διενεργεί επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το σχέδιο 

επιθεώρησης της ΕΚΤ που έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Το σχέδιο µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο τροποποίησης. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 

Επιθεώρησης µπορεί να επέµβει κατόπιν εντολής της Εκτελεστικής Επιτροπής ή µε δική της 

πρωτοβουλία. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ 

µπορούν να αναθέσουν στην εν λόγω ∆ιεύθυνση ειδικά καθήκοντα. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης: 

α) προετοιµάζει το σχέδιο επιθεώρησης της ΕΚΤ εφαρµόζοντας µια µεθοδολογία που 

βασίζεται στους κινδύνους και το υποβάλλει για έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Το 

εγκεκριµένο σχέδιο διαβιβάζεται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΕΚΤ. 

β) εφαρµόζει το σχέδιο επιθεώρησης της ΕΚΤ σχεδιάζοντας και εκτελώντας εργασίες 

επιθεώρησης και παροχής συµβουλών, καθώς και έρευνες. 

γ) διαβιβάζει τα αποτελέσµατα των εργασιών επιθεώρησης και παροχής συµβουλών, καθώς 

και των ερευνών, στην Εκτελεστική Επιτροπή και τις ενδιαφερόµενες υπηρεσιακές µονάδες 

της ΕΚΤ. Υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά µε την 

υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου επιθεώρησης της ΕΚΤ και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

δ) παρακολουθεί και αξιολογεί το βαθµό εφαρµογής των συστάσεων επιθεώρησης και 

υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

ε) συντονίζει τη συνεργασία της ΕΚΤ µε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τους 

εξωτερικούς επιθεωρητές, άλλα όργανα επιθεώρησης και τον κλάδο των επιθεωρητών, και 
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στ) παρέχει συµβουλές επί της ορθής διακυβέρνησης και της καταπολέµησης της απάτης, της 

διαφθοράς και λοιπών παράνοµων δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού, ο ∆ιευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης ορίζει σε 

ένα εγχειρίδιο εσωτερικής επιθεώρησης τις λειτουργικές αρχές που διέπουν τις εργασίες της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης. 

5. Πρόσβαση σε πληροφορίες  

Κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης έχει 

πρόσβαση σε όσα πρόσωπα, αρχεία, πληροφορίες, συστήµατα και υλικά περιουσιακά 

στοιχεία κρίνεται απαραίτητο. Τα ζητούµενα στοιχεία πρέπει να παρέχονται µε ειλικρινή και 

ολοκληρωµένο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Από αυτή την άποψη, η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης µπορεί επίσης να ζητήσει διαρκή πρόσβαση (µόνο για 

ανάγνωση) σε πληροφοριακά συστήµατα και στοιχεία. Σε περίπτωση απόπειρας 

παρακώλυσής της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 

Επιθεώρησης ενηµερώνει πάραυτα την Εκτελεστική Επιτροπή.  

6. Αναφορά συµβάντων  

Οι υπηρεσιακές µονάδες της ΕΚΤ ενηµερώνουν αµελλητί τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 

Επιθεώρησης σε περίπτωση σοβαρού ή ουσιώδους συµβάντος. Από αυτή την άποψη, η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης µπορεί επίσης να ζητήσει διαρκή πρόσβαση (µόνο για 

ανάγνωση) σε βάσεις δεδοµένων που αφορούν συµβάντα και µεταβολές. 

7. Σχέση µε την επιτροπή επιθεώρησης της ΕΚΤ  

Στο πλαίσιο της παροχής συνδροµής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η επιτροπή επιθεώρησης 
λαµβάνει τις εκθέσεις επιθεώρησης που καταρτίζουν η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης 
και η Επιτροπή Εσωτερικών Επιθεωρητών. Η επιτροπή επιθεώρησης λαµβάνει συστηµατικά 
τις περιλήψεις των εκθέσεων ενώ οι πλήρεις εκθέσεις διατίθενται κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος. Επιπλέον, η επιτροπή επιθεώρησης εξετάζει το σχέδιο επιθεώρησης του 
Ευρωσυστήµατος/ΕΣΚΤ πριν από την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης, η 
επιτροπή επιθεώρησης υποβάλλει εκθέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διατυπώνει γνώµη 
σχετικά µε την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης της ΕΚΤ και τις 
δραστηριότητες της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών σύµφωνα µε την πολιτική 
επιθεώρησης του Ευρωσυστήµατος.  
 

8. ∆ιασφάλιση ποιότητας  
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Προκειµένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, η 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης τηρεί πρόγραµµα διασφάλισης και βελτίωσης της 

ποιότητας, το οποίο συνίσταται σε διαρκείς και περιοδικούς ελέγχους, καθώς και σε 

περιοδική αξιολόγηση  της ποιότητας που διενεργείται σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. 


