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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

          Από την στιγμή που κατέστη εντονότερο το αίτημα είσπραξης διαφυγόντων εσόδων 

του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να βρεθούν χρήματα για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του Κράτους, καθώς επίσης και ο περιορισμός φαινομένων διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης,  ο ρόλος και η δράση του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα ήρθε στο 

προσκήνιο.  

Η εργασία αυτή πέρα από την αναφορά σε στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου, 

παρουσιάζει την διαδικασία της εργασίας που διενεργούν τα ελεγκτικά σώματα, τον στόχο 

και το έργο των τελευταίων και τα διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο 

εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση του ελέγχου.  

Ο εσωτερικός έλεγχος μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο 

βαθμό τα φαινόμενα ανομίας του δημόσιου τομέα, λόγω σοβαρών ανεπαρκειών που 

παρουσιάζονται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του 

ελέγχου. Η πλήρης υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων θεωρείται ένα σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 

στο δημόσιο τομέα.  

 
 
Λέξεις Κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, ελεγκτικά σώματα, δημόσιος τομέας, φαινόμενα                    

διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ρόλος του ελέγχου και συγκεκριμένα του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται καταλυτικής 

σημασίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που σημειώνεται σημαντική πτώση της παγκόσμιας 

οικονομίας. Η ανάγκη εύρεσης πόρων είναι έκδηλη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εκδηλώνεται 

και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβερνήσεις ποικίλων κρατών βρίσκονται 

σε μία προσπάθεια ανασύνταξης των οικονομιών τους, έχοντας σαν αποτέλεσμα την 

εντατικοποίηση των ελέγχων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με την είσπραξη κυρίως 

διαφυγόντων εσόδων, αποσκοπώντας στην μετάβαση από την περίοδο της ύφεσης στην 

περίοδο της ανάπτυξης.  

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σαν στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση 

τυχόν λαθών και παραλείψεων, μέσω δικλίδων ασφαλείας, για την τακτοποίηση της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή του δημοσίου οργανισμού που ασκείται. 

Απαραίτητο στοιχείο όμως για την καλύτερη αξιοποίηση και είσπραξη των δημοσίων πόρων 

είναι η άσκηση κυβερνητικού ελέγχου με την χρησιμοποίηση εσωτερικών ελεγκτών στους 

οργανισμούς του δημοσίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές βοηθούν στην βελτίωση της λειτουργίας 

των προαναφερθέντων οργανισμών, στην επίτευξη καλύτερης απόδοσής τους και στην 

εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημόσιους φορείς.  

 Με ολοένα περισσότερες απαιτήσεις από τον έλεγχο, οι κυβερνήσεις αναθέτουν  

στους ελεγκτές ευρύτερους στόχους που δεν περιορίζονται μόνο στην επίβλεψη του έργου 

διοίκησης, αλλά επεκτείνονται στην βελτίωση της διαχείρισης με τον περιορισμό της 

διαφθοράς και σε συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Έτσι παρατηρείται στενότερη σχέση μεταξύ 
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της διοίκησης του υπό έλεγχο φορέα και των εσωτερικών ελεγκτών, αφού οι τελευταίοι 

παρέχουν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής οντότητας. Για να 

περιορίσουν τους κινδύνους λοιπόν, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να έχουν άριστη γνώση 

του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται ο οργανισμός και γενικότερα των λειτουργιών του.  

 Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς δημόσιας διοίκησης με το πλήθος των υπηρεσιών που 

παρέχουν και την πολυπλοκότητα των εργασιών τους, δεν έχουν τον κατάλληλο βαθμό 

προσαρμοστικότητας στις αλλαγές του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, με 

αποτέλεσμα να σημειώνονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης. Κύρια απαίτηση των πολιτών 

είναι η τήρηση της διαφάνειας στους φορείς αυτούς και σε όσους διαχειρίζονται δημοσίους 

πόρους. Για να ικανοποιηθεί το αίτημα των πολιτών, απαιτείται η έντονη δράση των 

ελεγκτικών σωμάτων στην εποπτεία των  οργανισμών, και η εφαρμογή των διαδικασιών του 

εσωτερικού ελέγχου , καθώς κρίνεται αναγκαίος ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η 

είσπραξη όσων το δυνατόν περισσότερων εσόδων που είτε δεν συγκεντρώνονται λόγω 

υπεξαιρέσεων, είτε είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το σύστημα που δεν ευνοεί την 

αποκόμισή τους.   

 

 

1.1Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

 

Η συγκεκριμένη εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τα βήματα 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα, όπως επίσης και για το ποια είναι η 

διάκριση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη δίνει 

απαντήσεις για το έργο των ελεγκτικών σωμάτων, την κακοδιαχείριση στην δημόσια 

διοίκηση και τον ρόλο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τι προβλέπει ο Κώδικας 

Δεοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου; Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου;  
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1.2 Σκοπός της παρούσας εργασίας 
 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

στου δημόσιο και το κατά πόσο αυτή καθίσταται αποτελεσματική. Επίσης γίνεται αναφορά 

σε γενικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, ο ρόλος και 

τα είδη του εσωτερικού ελέγχου καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας που τον διέπει. Αυτό 

στοχεύει στο να γνωρίσει ο αναγνώστης πρωτίστως ορισμένα βασικά στοιχεία του 

εσωτερικού ελέγχου και έπειτα να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες των ελεγκτικών σωμάτων 

στη δημόσια διοίκηση. Καταδεικνύονται ακόμα τα διάφορα προβλήματα κακοδιαχείρισης 

των δημόσιων φορέων, ώστε να τονιστεί η μεγίστη σημασία των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου για την πάταξη παρόμοιων φαινομένων. Ιδιαίτερη συνδρομή σε τέτοιου είδους 

δράσεις κατέχουν οι διάφορες υπηρεσίες επιθεώρησης με το έργο που έχουν να επιτελέσουν. 

 

 

1.3 Δομή της εργασίας  
 

 

Στην παρούσα υποενότητα περιγράφεται η δομή της εργασίας με αναφορές στα περιεχόμενα 

του κάθε κεφαλαίου. Επίσης στο τέλος παρατίθεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

την εκπόνηση της εργασίας.  

Αρχικά στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριότερων 

άρθρων, πλαισίων και συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές.  

Έπειτα στο Κεφάλαιο 3 δίνεται ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, όπως έχει 

διαμορφωθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αναλύονται τα είδη στα οποία 

διακρίνεται, περιγράφεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και η διάκρισή του με τον 

εσωτερικό έλεγχο, καθώς επίσης προσδιορίζεται η σχέση του τελευταίου με τον εξωτερικό 

έλεγχο. Στο ίδιο Κεφάλαιο περιγράφεται η Επιτροπή  Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου με αναφορά στις αρμοδιότητές της. Ακόμη εξακριβώνεται η σχέση εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου και αναφέρονται οι βασικές αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας του εσωτερικού ελεγκτή. Στο τέλος του Κεφαλαίου 3 αναλύεται ο σκοπός των 
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Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και γίνεται επιγραμματική αναφορά των Διεθνών 

Προτύπων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ.  

Το Κεφάλαιο 4 ασχολείται με τον έλεγχο στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της σωστής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα, 

παράγοντες που ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης του δημοσίου, όπως 

επίσης παρουσιάζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες και τα είδη του εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια ορίζονται τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του 

επιθεωρητή/ελεγκτή, ερευνώνται τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη σημασία 

έχουν τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας που εφαρμόζονται από τον επιθεωρητή κατά την 

άσκηση του έργου του και παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος του Κεφαλαίου 4.  

Το Κεφάλαιο 5 έχει ως θέμα τα Ελεγκτικά Σώματα και διάφορες Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης. Πέρα από την αναφορά στα κυριότερα Σώματα, για το καθένα από αυτά 

παρατίθεται το θεσμικό τους πλαίσιο, ώστε ο αναγνώστης να ενημερωθεί για τη σύσταση, το 

σκοπό και τα διάφορα σημαντικά στοιχεία που διέπουν τη λειτουργία τους. Τέλος, σε 

ορισμένα από τα Ελεγκτικά Σώματα προβάλλονται περιπτώσεις ελέγχου και χρήσιμοι πίνακες 

και γραφήματα που φανερώνουν τη πολύτιμη δράση τους.  

Οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της εργασίας είναι κατά 

κύριο λόγο η θεωρητική έρευνα και η μελέτη περιπτώσεων. Η συλλογή πληροφοριών 

βασίστηκε σε άρθρα δημοσιευμένα από διεθνείς οργανισμούς, άρθρα εφημερίδων, 

αποσπάσματα από ακαδημαϊκά βιβλία, συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, τη 

νομοθεσία, τα αρμόδια υπουργεία και διάφορα πλαίσια, καταρτισμένα από αναγνωρισμένους 

διεθνώς οργανισμούς και ενώσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
 

 

Σε αυτό το σημείο, θα παρουσιαστούν τα σπουδαιότερα άρθρα που ασχολούνται τόσο με τον 

εσωτερικό έλεγχο γενικότερα, όσο και με τον εσωτερικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα. Οι 

βιβλιογραφικές αναφορές προκύπτουν από άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με την 

έννοια του εσωτερικού ελέγχου, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, καθώς επίσης και με τον 

έλεγχο στον ελληνικό δημόσιο τομέα και τη διάρθρωση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Ο Παπάς (1999), ασχολείται με την έννοια και τις αρχές της ελεγκτικής, αναφέρει τα 

απαραίτητα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχει ο ελεγκτής, καθώς και τις υποχρεώσεις – 

ευθύνες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος. Έπειτα συγκεκριμενοποιεί την αναφορά του στον 

εσωτερικό έλεγχο, αναλύοντας τα είδη στα οποία διακρίνεται και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), αφού πρωτίστως αναφέρονται στην ελεγκτική 

επιστήμη, δίνουν τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 

στη συνέχεια προβαίνουν στην ανάλυση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του 

εσωτερικού ελέγχου, στα βήματα διενέργειας του εσωτερικού ελεγκτικού έργου, όπως επίσης 

παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής επιλέγει το δείγμα στο οποίο θα ασκήσει 

τον έλεγχό του. Τέλος, εκθέτουν στοιχεία του εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού 

ελέγχου διαφόρων στοιχείων ενός οργανισμού (π.χ. πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, 

χρεόγραφα και απαιτήσεις, κ.λπ.). 

Οι Johnson και Jaenicke (1980) περιγράφουν τον εσωτερικό έλεγχο σε περιβάλλον 

κινδύνου και γενικά πως μπορεί να επηρεαστεί ο έλεγχος ανάλογα το περιβάλλον στο οποίο 

ασκείται. Ακόμη αναλύουν το πλαίσιο αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου, τους στόχους 

του τελευταίου, καθώς παραθέτουν και υποδείγματα αναφορών του εσωτερικού ελεγκτή προς 

την διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα. Οι αναφορές αυτές φανερώνουν τα ευρήματα του 
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ελέγχου και τις προτάσεις του ελεγκτή για επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά 

την εκτέλεση του έργου του.  

Οι Κάντζος και Χονδράκη, αρχικά υπογραμμίζουν τις αρχές που πρέπει να ακολουθεί 

ένας εσωτερικός ελεγκτής και έπειτα αφού μνημονεύσουν τους σκοπούς των Προτύπων 

εσωτερικού ελέγχου, τα χωρίζουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, 

Απόδοσης και Εφαρμογής). Στη συνέχεια διερευνούν τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου με αναφορές στις διαφορές και ομοιότητές τους, ενώ τονίζεται και η σημασία της 

συνεργασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή. Επίσης, ορίζεται η Εταιρική 

Διακυβέρνηση ως το πλαίσιο εταιρικής πρακτικής και συμπεριφοράς με στόχο τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των οργανισμών/επιχειρήσεων και του ευρύτερου 

επενδυτικού κοινό και στα πλαίσια αυτής συσχετίζεται η οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου.  

Ο Coupland (1993) υποστηρίζει πως αρκετές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

περιορίζονται από πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. Συμπληρώνει δηλώνοντας ότι οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να 

έχουν ξεκάθαρους στόχους, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στην αποστολή του. Επίσης, οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα πρέπει να 

διευρύνουν σε συνεχή βάση τις ικανότητές τους, καθώς υπάρχει λογοδοσία για τους πόρους 

του δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται εξελιγμένες τεχνικές ελέγχου του 

δημόσιου τομέα.  

Το Διεθνές Πλαίσιο: Σωστή Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα (2014), το οποίο 

αναπτύχθηκε από IFAC και Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, για τη 

βελτίωση και υποστήριξη της αποτελεσματικής διοίκησης του δημόσιου τομέα. Το πλαίσιο 

ενθαρρύνει την καλύτερη διοίκηση και διαχείριση των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τη 

βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Στα πλαίσια 

αυτού αναλύονται εκτενέστερα οι αρχές για τη σωστή διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα, οι 

οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες: α) συμπεριφορά με ακεραιότητα, επιδεικνύοντας 

ισχυρή δέσμευση σε ηθικές αξίες, σεβόμενοι τους νόμους και κανονισμούς, β) διασφάλιση 

της διαφάνειας και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών, γ) καθορισμός των 

αποτελεσμάτων στα πλαίσια της βιώσιμης οικονομίας, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

οφελών, δ) καθορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων για βελτιστοποίηση των επιτευγμάτων 

των προτιθέμενων αποτελεσμάτων, ε) ανάπτυξη της ικανότητας του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας της διοίκησης και των υπαλλήλων της, ζ) 

διαχείριση των κινδύνων και της λειτουργίας μέσα από τον ισχυρό εσωτερικό έλεγχο και τη 
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διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η) εφαρμογή των ορθών πρακτικών όσον αφορά 

τη διαφάνεια, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο για την παροχή αποτελεσματικής 

λογοδοσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

3.1 Εννοιολογική προσέγγιση του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

 

     Η ύψιστη σημασία του εσωτερικού ελέγχου για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη 

των οικονομικών μονάδων φαίνεται, εκτός των άλλων, από το πλήθος των ορισμών του, που 

μπορεί κανείς να συναντήσει με το πέρασμα των χρόνων. Το εννοιολογικό περίγραμμα του 

εσωτερικού ελέγχου συμπληρώνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς νέοι φορείς 

συνεισέφεραν κάθε φορά στον ορισμό του. Φυσικά σημαντική συμβολή σε αυτό είχε ο 

καθορισμός του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος διαρκώς αναλάμβανε επιπρόσθετες 

αρμοδιότητες και συνεπώς οι εσωτερικοί ελεγκτές επιφορτίζονταν με περισσότερες ευθύνες.  

 Η ASOBAC (Committee of Basic Auditing Concepts, 1973) αναφέρει τον εσωτερικό 

έλεγχο ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης των στοιχείων για την 

εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ καθιερωμένων κριτηρίων με τα πραγματικά 

αποτελέσματα της επιχείρησης»1.  

 Το 1992 άρχισε πια να συνδέεται ο εσωτερικός έλεγχος με την προσπάθεια 

εξασφάλισης βελτιωμένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission), μέσα από πέντε οργανώσεις2. Ως αποστολή της COSO3 

                                                      
1 Anderson U. (2003), Chapter 4: Assurance and Consulting Services, Florida, Διαθέσιμο:  
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%204%20Assurance%20and%20Consulting%20Services.pdf 
(προσπελάστηκε στις 20/05/2014).  
2 American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of Internal 
Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA) και Financial Executive Institute (FEI).   
3 Η επιτροπή COSO αναλύεται εκτενέστερα στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.  

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%204%20Assurance%20and%20Consulting%20Services.pdf
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τέθηκε η παροχή οδηγιών και καθοδήγησης μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

πλαισίων για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, του εσωτερικού ελέγχου και της 

πρόληψης κάθε είδους απάτης με σκοπό την βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης και της 

διακυβέρνησης, ομοίως και της μείωσης της έκτασης της απάτης στους οργανισμούς4. Μέσα 

σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο ο εσωτερικός έλεγχος, προσαρμοσμένος με τον νέο του ρόλο, 

ορίστηκε ως «μία διαδικασία, που είναι σχεδιασμένη να παρέχει διαβεβαίωση σχετικά με την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων».  

 Στην συνέχεια το μοντέλο Cadbury (1994), το οποίο εκδόθηκε από το Ινστιτούτο 

Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας είχε σαν στόχο την παροχή διασφαλίσεων για την 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και 

την διατήρηση των κατάλληλων λογιστικών αρχείων5. Το μοντέλο αυτό διατύπωσε τον 

εσωτερικό έλεγχο σαν «ένα συνολικό σύστημα ελέγχων, χρηματοοικονομικών και άλλων με 

σκοπό την παροχή ασφάλειας αναφορικά με αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες, 

εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους και συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και 

πολιτικές κάθε εταιρείας».  

 Αργότερα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - IIA) 

συμπλήρωσε στον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου την πληροφορία πως έχει σχεδιαστεί για 

να προσθέτει αξία. Ειδικότερα ανέφερε πως «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και 

αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει 

αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει 

τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης»6.   

 Οι ορισμοί του εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζονται στους παραπάνω, αντιθέτως αν 

ανατρέξει κανείς στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία θα εντοπίσει ποικίλους, ελαφρώς 

διαφοροποιημένους, αναλόγως πως αντιλαμβάνεται ο κάθε συγγραφέας την ύπαρξη και το 

ρόλο του εν λόγω ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλο το εύρος της οικονομικής 
                                                      
4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, About us: Mission, Διαθέσιμο: 
http://coso.org/aboutus.htm (προσπελάστηκε στις 20/05/2014).  
5 18th European Conference of Information Systems (2010), “A framework for Auditing Web-Based Information Systems”, 
Διαθέσιμο: http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20100095.pdf (προσπελάστηκε στις 20/05/2014). 
6 The Institute of Internal Auditors, Definition of Internal Auditing, Διαθέσιμο: https://global.theiia.org/standards-
guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx (προσπελάστηκε στις 20/05/2014).  

http://coso.org/aboutus.htm
http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20100095.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
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μονάδας, από την επίβλεψη της εταιρικής διαχείρισης με την παροχή προτάσεων βελτίωσης, 

μέχρι την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 

προσθήκη αξίας του οικονομικού φορέα, αφού συμβάλλει ενεργά στην μεγιστοποίηση της 

απόδοσής του.  

 

3.2 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Δεδομένου ότι ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια του ίδιου του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, αυτός προσπαθεί να καλύψει όλα τα πεδία και τις εργασίες του 

ελεγχόμενου φορέα. Διακρίνεται σε τόσα είδη όσα και οι λειτουργίες του οργανισμού, όπως 

οικονομικό, λειτουργικό, εκπαίδευσης προσωπικού, διοικητικό, ποιοτικού ελέγχου, 

διαχείρισης αποθεμάτων, παραγωγής, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ασφάλειας των 

κτιρίων και εγκαταστάσεων και γενικώς κάθε είδους δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στα 

πλαίσια λειτουργίας της οικονομικής οντότητας. Κατά γενική ομολογία όμως ο εσωτερικός 

έλεγχος χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, υπό το πλέγμα των οποίων εντάσσονται 

οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, τον διοικητικό και τον διαχειριστικό (ή λογιστικό), 

τον έλεγχο παραγωγής, καθώς επίσης και τον λειτουργικό έλεγχο.  

 

Διοικητικός έλεγχος 

Ο διοικητικός έλεγχος αναλαμβάνει, με την χρήση επιστημονικών μεθόδων, την εξέταση ενός 

ευρύ φάσματος δραστηριοτήτων και κυρίως της αποτελεσματικότητας μεθόδων, διαδικασιών 

και συστημάτων ελέγχου της οικονομικής μονάδας. Ουσιαστικά εφαρμόζεται από την 

εκάστοτε διοίκηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της εταιρείας, η 

συμμόρφωση του προσωπικού με τους κανόνες του καταστατικού και η κατοχύρωση ενός 

στέρεου εσωτερικού ελέγχου. 

 Αναλυτικότερα ο διοικητικός εσωτερικός έλεγχος διερευνά το κατά πόσο 

χρησιμοποιούνται ορθά οι διαθέσιμοι πόροι, ασκεί επισκόπηση επί της αποτελεσματικότητας, 

επικοινωνίας και συνεργασίας των διάφορων διοικητικών βαθμίδων της εταιρείας και 

εξετάζει αν και σε ποια έκταση οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν τις αποφάσεις και την πολιτική 

της διοίκησης. Επίσης επιβλέπει το προσωπικό του φορέα, δηλαδή διαπιστώνει αν 

αξιοποιείται επαρκώς, το βαθμό αφοσίωσής του στην εργασία που εκτελεί και αν συνεισφέρει 

στην υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. Αξιολογεί το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
11 

εργαζομένων και διοίκησης, αλλά και το κατά πόσο η δεύτερη ικανοποιεί τα αιτήματα και 

επιλύει τα προβλήματα των πρώτων.  

 Ο διοικητικός έλεγχος επηρεάζει την αξιοπιστία των πληροφοριών που συνθέτει το 

λογιστικό σύστημα, καθώς με την εδραίωση της διοικητικής ιεραρχίας, την υιοθέτηση 

μεθόδων τεκμηρίωσης των αποφάσεων και με την εξουσιοδότηση στελεχών δημιουργείται 

ένα διοικητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το σύστημα του λογιστικού εσωτερικού 

ελέγχου7.  

 

Διαχειριστικός - Λογιστικός έλεγχος  

Η εύρυθμη λειτουργία του διαχειριστικού - λογιστικού εσωτερικού ελέγχου συνεπάγεται 

αποτελεσματική λογιστική οργάνωση και ισχυρή ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων του 

οικονομικού φορέα. Άξια αναφοράς αποτελεί η επισήμανση ότι το συγκεκριμένο είδος 

ελέγχου ενδιαφέρει τον εξωτερικό ελεγκτή και καθίσταται σπουδαίο για το ελεγκτικό του 

έργο. Ο διαχειριστικός – λογιστικός εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί8: 

• Στην συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία του 

ανθρωπίνου δυναμικού και του κοινού της εταιρείας. 

• Στην ορθή καταχώρηση λογιστικών εγγραφών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και 

στην σύγκρισή τους με τα υπάρχοντα στοιχεία σε εύλογα χρονικά διαστήματα.  

• Στην εκτέλεση των συναλλαγών και της πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία 

σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση της διοίκησης.  

• Στην πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων.  

 

Ο Coupland τονίζει πως ο συγκεκριμένος τύπος εσωτερικού ελέγχου έχει καταλήξει 

στην υιοθέτηση μιας πιο εξελιγμένης προσέγγισης του έργου του εσωτερικού ελέγχου, 

απαιτώντας οι εσωτερικοί ελεγκτές του δημόσιου τομέα να επεκτείνουν τις ικανότητες και 

τεχνικές που θέτουν σε χρήση9. 

 

                                                      
7 Παπάς, Α. (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου: Αθήνα. 
8 Παπάς, Α. (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου: Αθήνα. 
9 Coupland D. (1993). “The internal auditor’s role in public service orientation”, Managerial Auditing Journal” Vol. 8 No 3, pp 
3-13. 
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Έλεγχος παραγωγής 

Ο έλεγχος παραγωγής επικεντρώνεται στην εξέταση των σταδίων της παραγωγικής 

διαδικασίας και της διασφάλισης ότι αυτή εκτελείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

έχει θέσει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας. Ακόμη ελέγχει τον ανεφοδιασμό της 

παραγωγής, την καταλληλότητα των στελεχών που επανδρώνουν τα διάφορα τμήματά της, 

την διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού και το αν τα προϊόντα πληρούν τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου. Διαπιστώνει αν η συσκευασία των προϊόντων είναι 

σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής 

και γενικώς εξετάζει το κατά πόσο εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες προσεγγίσεις που 

αναφέρονται στην παραγωγή.  

 

Λειτουργικός έλεγχος 

Η διαδικασία του λειτουργικού ελέγχου είναι μια σειρά βημάτων που λαμβάνει ο ελεγκτής 

για την αξιολόγηση των λειτουργιών και της δομής του οργανισμού και είναι παρόμοια με 

αυτή των άλλων ελέγχων, με την διαφορά ότι με τον λειτουργικό έλεγχο διενεργείται μία εις 

βάθος επισκόπηση της εταιρείας. Συνήθως δεν επικεντρώνεται σε ένα μοναδικό τμήμα ή 

πρόγραμμα, αφού κάθε υπηρεσία διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στην συνολική 

λειτουργική διαδικασία και είναι αλληλένδετη με τις άλλες υπηρεσίες. 

 Στόχος του λειτουργικού ελέγχου είναι να καθορίσει εάν ο εσωτερικός έλεγχος, όπως 

πολιτικές και διαδικασίες, είναι αρκετός για να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Αυτό κρίνεται καίριας σημασίας για τον 

οικονομικό φορέα, διότι η έλλειψη παραγωγικότητας συνήθως μεταφράζεται σε λιγότερες 

πωλήσεις ή αύξηση του λειτουργικού κόστους, το οποίο σημαίνει ορισμένες φορές ότι ο 

φορέας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στον υπάρχοντα ανταγωνισμό και εν τέλει προβαίνει σε 

λύση και εκκαθάριση.    

 

3.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Σύμφωνα με την επιτροπή COSO το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ορίζεται ως το 

σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε 

δραστηριότητα του οργανισμού και συμβάλει στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία 

του. Με άλλα λόγια το ΣΕΕ είναι ένα οργανωτικό σχέδιο που συλλαμβάνει η οικονομική 
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μονάδα με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών και την τήρηση αρχών, ώστε να εξυπηρετηθούν 

τα συμφέροντά του10.  

Οι κύριοι στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται11: 

 Στην διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, 

οικονομικών καταστάσεων και αναλύσεων του φορέα. 

 Στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων που συνεπάγεται αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με την σωστή διαχείριση των διαθέσιμων 

πόρων. 

 Στην συμμόρφωση με την νομοθεσία, τις σχετικές εγκυκλίους και  το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει την λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών 

και των κανόνων δεοντολογίας.  

 Στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που 

αναλαμβάνονται. 

 Στην πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα 

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

μετόχων και των συναλλασσόμενων με αυτό.  

 

Θα πρέπει όμως να ληφθούν υπ’ όψιν δύο παράγοντες που επιδρούν και επηρεάζουν 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου12.  

Ο πρώτος περιλαμβάνει τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την διοίκηση και το 

προσωπικό, που καθορίζει την οργάνωση και τον βαθμό αυστηρότητας του ΣΕΕ. Φυσικά η 

διοίκηση του εκάστοτε φορέα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διότι επηρεάζει το πως εφαρμόζεται στην πράξη η 

λειτουργία του. Το ΣΕΕ σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και εκτελείται με διαφορετικό τρόπο σε 

κάθε οργανισμό, ακόμα και σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως ομοειδείς μεταξύ τους.   

                                                      
10 Παπαστάθης, Π. (2003), «Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή 
του», Εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα.  
11 Πράξη Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος Αριθμ. 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», Διαθέσιμο: http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21/05/2014).. 
12 Johnson, K. and Jaenicke H. (1980), “Evaluating Internal Control”, John Wiley & Sons, Inc. 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%95%CE%95.pdf
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Ο δεύτερος παράγοντας παραπέμπει στην καθιέρωση επαρκών δικλείδων ασφαλείας 

και στο αίσθημα ασφάλειας που προσφέρουν στην πορεία για την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. Σαφώς και η επιβεβαίωση ή σιγουριά που εδραιώνουν δεν είναι 

απόλυτη, καθώς υπάρχουν και ενέργειες που δεν μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να 

προβλεφθούν, όπως η δράση και οι αποφάσεις της ανώτερης διοίκησης ή πράξεις που 

εφαρμόζονται με δόλιο τρόπο.  

Είναι σημαντικό επίσης να παρουσιαστούν και τα πέντε συστατικά στοιχεία, από τα 

οποία αποτελείται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με την επιτροπή COSO και 

αυτά είναι: 

I. Το περιβάλλον του ελέγχου στο οποίο συγκαταλέγεται ο τρόπος διαχείρισης του 

προσωπικού με την καθιέρωση ορίων ευθύνης και δικαιοδοσίας, η κατανόηση της 

ακεραιότητας και των ηθικών αξιών και η υπάρχουσα κουλτούρα του οργανισμού. 

II. Η εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας. 

III. Οι μηχανισμοί και τα σημεία ελέγχου που περιλαμβάνουν διαδικασίες, όπως ο 

διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, η επεξεργασία πληροφοριών και η διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού.  

IV. Τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης, δηλαδή το προσωπικό, το λογισμικό, 

τα αρχεία πληροφοριών που προβαίνουν στην αναγνώριση, συλλογή και μετάδοση 

δεδομένων στα συσχετιζόμενα με αυτά τμήματα του οικονομικού φορέα, αλλά και η 

πρόσβαση της διοίκησης στην εξωτερική και εσωτερική πληροφόρηση.  

V. Η παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την διασφάλιση 

της επάρκειάς του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Συνεπώς τα παραπάνω πέντε στοιχεία είναι σε θέση να ενδυναμώσουν το ΣΕΕ και να 

του προσδώσουν περισσότερη αξιοπιστία, όταν υπάρξει συμμόρφωση προς τους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης ή τις απαιτήσεις των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται οι εν 

λόγω οικονομικές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο οι ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας 

υποχρεώνουν τους φορείς να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τα 
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συστήματα εσωτερικού τους ελέγχου. Εκτός όμως από τον συγκεκριμένο παράγοντα, η 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ενός ΣΕΕ εξαρτάται από13: 

 Την κατάλληλη στελέχωση του προσωπικού ελέγχου για να διεξάγονται ορθά από τα 

αρμόδια όργανα τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, που σκοπό έχουν την διαπίστωση της 

εφαρμογής ή μη των κανόνων και των διαδικασιών από τις υπηρεσιακές μονάδες. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους οργανισμούς στην πολιτική 

προσωπικού που εφαρμόζουν με την πρόσληψη, εκπαίδευση, αξιολόγηση και 

αξιοποίηση των εργαζομένων, καθώς είναι από τους βασικούς τομείς που μπορούν να 

οδηγήσουν στην επιτυχία ή αποτυχία σε οποιοδήποτε τομέα δράσης.  

  Τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, σε όλο το φάσμα 

δραστηριοτήτων του οργανισμού και ειδικά σε τμήματα που διαχειρίζονται 

περιουσιακά στοιχεία και διαθέσιμα. Ο σαφής καταμερισμός των καθηκόντων 

διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί σωστά, υπάρχει περιορισμένη 

πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του φορέα και πραγματοποιούνται συγκρίσεις 

των υπολοίπων των βιβλίων με τα υπάρχοντα πραγματικά στοιχεία. 

 Την παροχή υποστήριξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικών 

πληροφοριών (MIS) και επικοινωνίας με καθορισμένες ιεραρχικές γραμμές αναφοράς 

που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της απαιτούμενης 

πληροφόρησης σε κάθε διοικητικό όργανο για την εκτέλεση του έργου του.  

 Τον βαθμό αυτονομίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και την 

προσαρμοστικότητα του ΣΕΕ ως προς το εύρος, τον όγκο και τους κινδύνους της 

οικονομικής μονάδας.  

 

 

 

 

 

                                                      
13 Πράξη Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος Αριθμ. 2577/9.3.2006, «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», Διαθέσιμο: http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21/05/2014). 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%95%CE%95.pdf
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3.3.1 Διάκριση Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 

 

Σε γενικές γραμμές έχει παρατηρηθεί πως πολλές φορές υπάρχει σύγχυση στην 

χρησιμοποίηση των όρων του Εσωτερικού ελέγχου και του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου, 

αφού πολλοί τους ταυτίζουν. Σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να προσδώσει 

διασαφήνιση για αυτές τις έννοιες και να τις διαχωρίσει, ώστε να υπάρξει καλύτερη 

κατανόηση του ελέγχου που διενεργείται στα πλαίσια μιας οικονομικής μονάδας.  

 Σύμφωνα με τον Δρ. Κουτούπη Ανδρέα το ΣΕΕ περιλαμβάνει τις πολιτικές και 

διαδικασίες που τίθενται από έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση με σκοπό να παρέχουν λογική 

επιβεβαίωση ότι οι στόχοι τους θα πραγματοποιηθούν οικονομικά, αποτελεσματικά και 

αποδοτικά. Οι ανωτέρω πολιτικές και διαδικασίες έχουν σαν στόχο την διατήρηση της 

αξιοπιστίας και ακεραιότητας των πληροφοριών που κατέχουν, την συμμόρφωση με τα 

σχέδια, τους νόμους και τους κανονισμούς που οφείλουν να υπακούουν, την διαφύλαξη των 

περιουσιακών τους στοιχείων, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και τέλος την επίτευξη 

των επιχειρησιακών στόχων. Το ΣΕΕ προηγείται του ελέγχου και ταυτόχρονα αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα αποτελεσματικής εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών14.  

 Από την άλλη πλευρά ο εσωτερικός έλεγχος προβαίνει στην αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και στην παροχή προτάσεων βελτίωσης, όταν διαπιστώνει 

αδυναμίες στην λειτουργία του15. Οι κύριοι στόχοι του μεταξύ άλλων είναι: 

 Η διαπίστωση λαθών, ατασθαλιών και πάσης φύσεως απατών στα διάφορα τμήματα 

του οργανισμού. 

 Η αναφορά των ευρημάτων του ελέγχου στην διοίκηση της μονάδας και η εισήγηση 

μέτρων διόρθωσης, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών του οργανισμού και των 

επιμέρους τμημάτων του. 

 Η εξέταση της συμμόρφωσης στο καταστατικό της μονάδας, στους νόμους, τους 

κανονισμούς και  η εφαρμογή ενός αποδεκτού λογιστικού πλαισίου. 

                                                      
14 Δρ. Κουτούπης, Α. (2012), «Έννοια και Περιεχόμενο Ελεγκτικής – Διάκριση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου», 
Διαθέσιμο: http://andreaskoutoupis.blogspot.gr/2012/02/blog-post_15.html (προσπελάστηκε στις 21/05/2014).   
15 Παπαστάθης, Π. (2003), «Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή 
του», Εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα. 

http://andreaskoutoupis.blogspot.gr/2012/02/blog-post_15.html
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 Επίσης ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί μια σειρά από διαδικασίες και στοιχεία, όπως: 

 Το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Κάθε μορφή επιχειρηματικού κινδύνου και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται. 

 Την αποτελεσματικότητα και επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών. 

 Την επικρατούσα πολιτική προσωπικού και την συμμόρφωση των εργαζομένων προς 

τις αποφάσεις της διοίκησης. 

 Την βιωσιμότητα των τμημάτων με σύγκριση του κόστους λειτουργίας τους και το 

όφελος που αποκομίζει η μονάδα από την δράση τους. 

 Την αξιοπιστία και πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων της μονάδας. 

 Την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων τόσο του ίδιου τμήματος 

όσο και διαφορετικών τμημάτων. 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια απαραίτητη λειτουργία που δεν εξαιρεί από τον 

έλεγχό του καμία δραστηριότητα, εκτός από την περίπτωση που κάποια δεν παρουσιάζει 

ελεγκτικό ενδιαφέρον. 

  

 

3.4 Επιτροπή Ελέγχου16 
 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και 

διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και 

ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.  

 Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων 

διοίκησης που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της ελεγχόμενης 

οντότητας, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

                                                      
16 Άρθρο 37 ν. 3693/2008. 
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 Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, όπως επίσης και την 

παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της 

ελεγχόμενης οντότητας. 

 Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 Επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων 

υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  

 

Η πρόταση του οργάνου διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση 

για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της 

Επιτροπής Ελέγχου. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην 

Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον νόμο Sarbanes-Oxley του 2002, Επιτροπή 

Ελέγχου (ή ισοδύναμος φορέας) ορίζεται η Επιτροπή που συστήνεται από και μεταξύ του 

Διοικητικού Συμβουλίου ενός οργανισμού, με σκοπό την παροχή εποπτείας των λογιστικών 

και οικονομικών εκθέσεων και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής 

μονάδας. Σε αρκετούς οργανισμούς ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου προεκτείνεται στην 

κάλυψη ενός ευρύ φάσματος σημαντικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν17: 

 την εταιρική διακυβέρνηση, 

 την δεοντολογία, 

 τους εσωτερικούς ελέγχους, 

 τις αντισταθμιστικές αξιολογήσεις, 

 το Διοικητικό Συμβούλιο και την απόδοση κορυφαίων στελεχών, 

 προστασία των εργαζομένων που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με σοβαρές λογιστικές 

και ελεγκτικές παρατυπίες. 
                                                      
17 Sarbanes-Oxley Audit Guide, “Role of the Audit Committee”, p.4, 7. 
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3.5 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η έννοια «υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου» αποδίδει την ανεξάρτητη λειτουργία του 

οικονομικού φορέα, η οποία αξιολογεί και εξετάζει τις δραστηριότητές του, παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσθέτει αξία και αυξάνει την αποτελεσματικότητά του μέσω 

των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεών της18. Μάλιστα με τον Ν. 3016/2002 

διατυπώθηκε πως η οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ένταξη ενός οργανισμού σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά19.  

Η ένταξη της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα της οικονομικής 

μονάδας κατά τρόπο που παρέχει την δυνατότητα αναφοράς στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης 

επιδρά με θετικό τρόπο στην ανεξαρτησία της υπηρεσίας και στην αποδοτικότητα της 

μονάδας. Το οργανωτικό καθεστώς του οργανισμού οφείλει να χαρακτηρίζεται από επάρκεια, 

προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να διενεργεί τον έλεγχο με ανεξαρτησία και να μην 

επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.  

Το έργο του ελεγκτή δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα του 

οργανισμού και εποπτεύεται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με 

την τελευταία να είναι υποχρεωμένη σε ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 

οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα 

εργάσιμων ημερών από την μεταβολή αυτών.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής εποπτεύεται από τον διευθυντή εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος 

γενικά καθίσταται υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου. Επίσης διασφαλίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται σύμφωνα με τα 

Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τις 

οριζόμενες από το Συμβούλιο αρμοδιότητες και οι πόροι του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.   

 
                                                      
18 Ο ακριβής ορισμός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, 
παρατίθεται στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στην υποενότητα: 3.1 Εννοιολογική προσέγγιση του Εσωτερικού 
Ελέγχου.  
19 Άρθρο 7 ν.3016/2002. 
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3.5.1 Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  

  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) αναφέρει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής 

για να εκπληρώσει το ρόλο του και να παρέχει αποτελεσματικό έργο προς την Διοίκηση του 

οργανισμού, θα πρέπει να διαθέτει20: 

• Ευρύτατο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Επαγγελματική δεοντολογία. 

• Ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

• Καλή γνώση των τμημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού που 

παρέχει τις υπηρεσίες του.  

 

Ορίζει ακόμα πως ο σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η υποστήριξη 

προς τα μέλη του οργανισμού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 

Συνεπώς η εν λόγω υπηρεσία διαθέτει στο προσωπικό συμβουλές, αναλύσεις και 

αξιολογήσεις21. Φυσικά παρέχει κάθε είδους ενίσχυση (όπως πληροφορίες) στον ορκωτό 

ελεγκτή, προκειμένου αυτός να προβεί στον έλεγχο της οικονομικής μονάδας. Η σχέση 

εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου δεν είναι μόνο υποστηρικτική, αλλά και κριτική, καθώς ο 

εξωτερικός ελεγκτής προβαίνει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου.   

 Σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες22: 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας 

που αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και 

της χρηματιστηριακής. 

• Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών 

                                                      
20 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, Ο ρόλος: Α. Επιμόρφωση και επαγγελματική βελτίωση, Διαθέσιμο: 
http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf (προσπελάστηκε στις 22/05/2014). 
21 Νεγκάκης Ι. και Ταχυνάκης Π. (2013), «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία. 
22 Άρθρο 8 ν. 3016/2002. 

http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf
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στελεχών της εταιρείας με τα συμφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του. 

• Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον 

το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να 

παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 

• Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με 

αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και 

εποπτείας που αυτές ασκούν.  

 

3.5.2 Διάκριση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται άμεσα με τον εξωτερικό, αφού ο εσωτερικός ελεγκτής 

συμβάλλει με το έργο του στην εκτέλεση εργασίας του εξωτερικού ελεγκτή και αυτός με την 

σειρά του υποβοηθάει το έργο του πρώτου με τις παρατηρήσεις του. Ωστόσο παρά την 

σημαντικότητα και των δύο ελέγχων, παρουσιάζονται διαφορές σε καίρια σημεία ανάμεσα 

τους23.  

Αρχικά ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ευρύτερη έννοια από αυτή του εξωτερικού 

ελέγχου. Ο τελευταίος περιορίζεται στην εξέταση και πιστοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων του οργανισμού, δηλαδή μεριμνεί για την διαπίστωση της αξιόπιστης και 

ειλικρινούς εικόνας της χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα. Από την άλλη πλευρά ο 

εσωτερικός έλεγχος προορίζεται για την επισκόπηση κάθε είδους δραστηριότητας του 

οργανισμού, όπως επίσης προβαίνει στην αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Ουσιαστικά ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να εξετάζει όλους τους συναλλακτικούς κύκλους, 

εργασίες, κανονισμούς, πολιτικές, τμήματα, διευθύνσεις και πρακτικές που στοιχειοθετούν το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

Ακολούθως ο εξωτερικός έλεγχος σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο παρουσιάζουν 

διαφορές τόσο στο αντικείμενο του ελέγχου, όσο και στο υποκείμενο του ελέγχου, αλλά και 

στις διαδικασίες ελέγχου. Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν βρίσκεται σε σχέση άμεσης 

εξαρτημένης εργασίας με τον ελεγχόμενο φορέα, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί 

                                                      
23 Παπάς, Α. (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Γ. Μπένου: Αθήνα. 
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πρακτικά υπάλληλος της οικονομικής μονάδας, πράγμα που ενδέχεται να ασκεί επιρροή στην 

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του.  

Ανομοιότητα παρατηρείται και στα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν 

εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος του εξωτερικού ελεγκτή ποικίλουν ανάλογα την χώρα που πρόκειται να 

δραστηριοποιηθεί. Για παράδειγμα στην χώρα μας ορκωτός ελεγκτής λογιστής διορίζεται ο 

ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής, αφού έχει περάσει από το νόμο επαγγελματικές 

εξετάσεις. Επίσης υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει, εφόσον είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι., τριετή πρακτική άσκηση με τα δύο εκ των τριών ετών της πρακτικής άσκησης να 

έχουν λάβει χώρα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων. Όσον 

αφορά τους απόφοιτους λυκείου που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή σε 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αξιώνεται εξαετή πρακτική άσκηση, με τα τέσσερα εκ των έξι ετών της 

άσκησης να πραγματοποιούνται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών 

εξετάσεων24. 

Εκτός όμως από τις διαφορές των δύο ελέγχων, η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή 

μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική αυτής του εξωτερικού ελεγκτή. Ο τελευταίος θα 

πρέπει να αξιολογήσει την ποιότητα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, καθώς και να 

λάβει υπόψη του την επάρκεια και αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

 

3.6 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών25 
 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει τις αρχές και τις προσδοκίες που διέπουν τη συμπεριφορά 

των ατόμων και των οργανώσεων κατά την διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου. Περιγράφει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις και προσδοκίες για την συμπεριφορά και όχι για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες26.  

                                                      
24 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Εγγραφή μέλους: Προϋποθέσεις εγγραφής – Χορήγηση αδείας, Διαθέσιμο: 
http://www.soel.gr/el/προϋποθέσεις-εγγραφής-χορήγηση-αδείας (προσπελάστηκε στις 25/05/2014).  
25 The Institute of Internal Auditors, Code of Ethics, Διαθέσιμο: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-
guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx (προσπελάστηκε στις 26/05/2014). 
26 Κάντζος Κ. και Χονδράκη Α. (2006), « Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», 2η έκδοση, Εκδόσεις Α. Σταμούλης. 
 

http://www.soel.gr/el/προϋποθέσεις-εγγραφής-χορήγηση-αδείας
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής 

στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, με κύρια χαρακτηριστικά την καταλληλότητα και 

αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς εδραιώνει την εμπιστοσύνη ως προς 

την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκτείνεται πέρα 

από τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη 

συστατικά στοιχεία: 

• Τις αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

• Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. 

Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των αρχών σε πρακτική 

εφαρμογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική συμπεριφορά των 

εσωτερικών ελεγκτών27. 

 

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και 

για τα νομικά που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Για τα μέλη του Ινστιτούτου και 

τους κατόχους ή υποψηφίους για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις του ΙΙΑ, οι παραβιάσεις 

του Κώδικα Δεοντολογίας αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις Διοικητικές Οδηγίες του Ινστιτούτου. Το γεγονός ότι μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αναφέρεται στους Κανόνες Συμπεριφοράς δεν την εμποδίζει 

από το να καθίσταται απαράδεκτη ή επαίσχυντη και συνεπώς το μέλος, ο κάτοχος 

πιστοποίησης ή ο υποψήφιος μπορεί να είναι υπόλογος για πειθαρχική δίωξη. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες αρχές, όπως παραθέτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

 

 

 
 
                                                      
27 Η έννοια «εσωτερικοί ελεγκτές» περιλαμβάνει τα μέλη του ΙΙΑ, τους κατόχους ή τους υποψήφιους για την απόκτηση 
επαγγελματικών πιστοποιήσεων και όλους όσοι παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τον Ορισμό του 
Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Πίνακας 3.1 : Αρχές Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ  

I. Ακεραιότητα: Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. 

II. Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που 

εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση 

όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά 

τους συμφέροντα ή τα συμφέροντα άλλων κατά το σχηματισμό των κρίσεων. 

III. Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της 

πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς την 

κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση 

για να γίνει κάτι τέτοιο. 

IV. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.   

Πηγή: http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf 

 

Με βάση τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, το ΙΙΑ έχει ορίσει του πρότυπους 

κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν τους εσωτερικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 3. 2 : Κανόνες Συμπεριφοράς του ΙΙΑ  

I. Ακεραιότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

i. Θα εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα. 

ii. Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη 

νομοθεσία και το επάγγελμα. 

iii. Δεν θα εμπλέκονται συνειδητά, ως μέρη, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, 

ούτε θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή 

ή για τον οργανισμό.  

iv. Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς 

του οργανισμού. 

II. Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf
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i. Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις που 

ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν την αμερόληπτη εκτίμησή τους. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να 

συγκρούονται με τα συμφέρονται του οργανισμού. 

ii. Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση. 

iii. Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και 

ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο 

δραστηριοτήτων. 

III. Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

i. Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη 

διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. 

ii. Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με 

τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού. 

IV. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

i. Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

ii. Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

iii. Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. 

Πηγή: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx 

 

 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
26 

 

3.7 Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards of 

Internal Auditing)28 
 

Οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα νομικά πρόσωπα, τα οποία 

παρουσιάζουν διαφορές σε χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος, ο σκοπός, το περιβάλλον 

δραστηριοποίησης, κ.α. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν είναι σε θέση να επηρεάσουν την 

άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο η συμμόρφωση και εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας, προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

επιτελέσουν το έργο τους.  

Στην περίπτωση που το ισχύον νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο ασκεί πίεση και 

εμποδίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέρη των Προτύπων, 

τότε αυτοί οφείλουν να προβούν στις κατάλληλες γνωστοποιήσεις και να συμμορφωθούν με 

τα υπόλοιπα μέρη των Διεθνών Προτύπων.  

 

 

3.7.1 Σκοπός Διεθνών Προτύπων  
 

 

Τα Πρότυπα αφορούν τους εσωτερικούς ελεγκτές και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές με την σειρά τους πρέπει να λογοδοτούν για τη συμμόρφωση τους με 

τα Πρότυπα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την ατομική τους 

αντικειμενικότητα, επάρκεια γνώσεων και την επαγγελματική επιμέλεια.  

Ο σκοπός των Προτύπων αναφέρεται: 

• Στην σκιαγράφηση των βασικών αρχών που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

                                                      
28 The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), 
Διαθέσιμο: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx (προσπελάστηκε στις 
29/05/2014). 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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• Στην παροχή ενός πλαισίου για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος φάσματος 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

• Στην εγκαθίδρυση της βάσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Στην προώθηση βελτιωμένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών.  

 

Τα Πρότυπα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αρχές και δημιουργούν υποχρεώσεις 

ως προς: 

• Τον ορισμό των βασικών απαιτήσεων για την επαγγελματική πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, σύμφωνα 

με τη διεθνή πρακτική σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο. 

• Την ανάπτυξη επεξηγήσεων για την αποσαφήνιση όρων ή εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις για την επαγγελματική πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

Τα Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής. Τα 

πρώτα ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που εφαρμόζουν 

τον εσωτερικό έλεγχο, ενώ τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των 

υπηρεσιών. Τα δύο παραπάνω είδη Προτύπων αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου.  
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3.7.2 Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ 

(ΙΙΑ) 
 

 

Πρότυπα Χαρακτηριστικών 

 

1000 – Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη: 

 Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού 

ελέγχου, σύμφωνα με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα 

Πρότυπα. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί τον κανονισμό 

εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη της ανώτερης διοίκησης και του 

συμβουλίου για έγκριση. 

 

1010 – Αναφορά της φύσης του Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας και 

των Προτύπων στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου: 

Ο κανονισμός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζει σαφώς την υποχρεωτική φύση του 

Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Προτύπων. Ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά για τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και τα Πρότυπα με τη διοίκηση και το συμβούλιο.  

 

1100 – Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα: 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές 

πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

 

1110 – Οργανωσιακή Ανεξαρτησία: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο 

ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να 

ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει 

στο συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, την οργανωσιακή ανεξαρτησία της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 
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1111 – Άμεση σχέση με το Συμβούλιο: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται άμεσα με το 

συμβούλιο. 

 

1120 – Ατομική Αντικειμενικότητα: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια απροκατάληπτη, αμερόληπτη στάση και να 

αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. 

 

1130 – Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας: 

Εφόσον η ανεξαρτησία ή αντικειμενικότητα παρεμποδίζεται, πραγματικά ή φαινομενικά, οι 

λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα. Η φύση της 

κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεμπόδισης.  

 

1200 – Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια: 

Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική 

επιμέλεια. 

 

1210- Επαγγελματική Επάρκεια: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους. Η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει συλλογικά να κατέχει ή να αποκτήσει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

της.  

 

1220 – Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν την επιμέλεια και τις δεξιότητες ενός εύλογα 

συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή. Η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια δεν υπονοεί το 

αλάθητο.  

 

1230 – Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
30 

1300 – Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πρόγραμμα 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας.  

 

1310 – Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: 

Το πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. 

 

1311 – Εσωτερικές Αξιολογήσεις: 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, και 

• Περιοδικές αυτο-αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτομα εντός του οργανισμού που 

διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

 

1312 – Εξωτερικές Αξιολογήσεις: 

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια 

από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός του 

οργανισμού. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά με το συμβούλιο σχετικά 

με: 

• Τη μορφή και συχνότητα διεξαγωγής εξωτερικών αξιολογήσεων. 

• Τα προσόντα και την ανεξαρτησία του εξωτερικού αξιολογητή ή της ομάδας 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. 

 

1320 – Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο. 

 

1321 – Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε Σύμφωνα με τα Πρότυπα»: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αναφέρει ότι οι εργασίες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου «διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 

του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. 
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1322 – Αποκάλυψη της μη Συμμόρφωσης: 

Σε περίπτωση όπου η μη συμμόρφωση με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας ή τα Πρότυπα επηρεάζει το συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

κοινοποιεί τη μη συμμόρφωση και τις επιπτώσεις της στην ανώτερη διοίκηση και το 

συμβούλιο. 

 

Πρότυπα Διεξαγωγής  

 

2000 – Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον 

οργανισμό.  

 

2010 – Προγραμματισμός: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την 

εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού.  

 

2020 – Κοινοποίηση και Έγκριση: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τον σχεδιασμό για τη λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών 

ενδιάμεσων μεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο, για επισκόπηση και 

έγκριση. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί την επίδραση του 

περιορισμού των πόρων.  

 

2030 – Διαχείριση Πόρων: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού 

ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να 

επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

2040 – Πολιτικές και Διαδικασίες: 
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Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να 

καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

 

2050 – Συντονισμός: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαίωσης και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη και να 

ελαχιστοποιεί την επανάληψη των εργασιών.  

 

2060 – Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει αναφορά στην ανώτερη 

διοίκηση και το συμβούλιο σχετικά με τον σκοπό, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη και την 

απόδοση σε σχέση με το πρόγραμμα ελέγχων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Η 

αναφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την έκθεση σε σημαντικούς κινδύνους, 

μνημονεύοντας και κινδύνους απάτης, καθώς και θέματα συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

εταιρικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα που είναι απαραίτητα ή έχουν ζητηθεί από την 

ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο.  

 

2070 – Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον Εσωτερικό 

Έλεγχο: 

Όταν ένας εξωτερικός φορέας παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, 

είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει στον οργανισμό ότι ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 

διατήρηση μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. 

 

2100 – Φύση των Εργασιών: 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση των 

διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών 

ελέγχου, υιοθετώντας μια συστηματική και συνετή προσέγγιση.  

 

2110 – Διακυβέρνηση: 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες 

εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης προς επίτευξη των παρακάτω 

αντικειμενικών σκοπών: 
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• Προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό. 

• Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης και 

λογοδοσίας. 

• Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου στους αρμόδιους μέσα στον οργανισμό. 

• Συντονισμός των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των μελών 

του συμβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης.  

 

2120 – Διαχείρισης Κινδύνων: 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους. 

 

2130 – Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί 

αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους. 

 

2200 – Σχεδιασμός Έργου: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό κάθε 

έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το 

χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων. 

 

2201 – Παράγοντες Σχεδιασμού: 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους: 

• Τους αντικειμενικούς σκοπούς της δραστηριότητας που επισκοπείται και τα μέσα με 

τα οποία η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοσή της. 

• Τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, τους αντικειμενικούς 

σκοπούς, τους πόρους, τις λειτουργίες της και τα μέσα με τα οποία η ενδεχόμενη 

επίδραση των κινδύνων διατηρείται σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 
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• Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, 

διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας, σε σύγκριση 

με ένα σχετικό πλαίσιο ή μοντέλο. 

• Τις ευκαιρίες για να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα διακυβέρνησης, τη 

διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου της δραστηριότητας.  

 

2210 – Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου: 

Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί. 

 

2220 – Εύρος Έργου: 

Το καθορισμένο εύρος του έργου πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών του έργου. 

 

2230 – Κατανομή Πόρων του Έργου: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους που 

απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου, με βάση μία εκτίμηση 

της φύσης και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών περιορισμών και των 

διαθέσιμων πόρων.  

 

2240 – Πρόγραμμα Έργου: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν προγράμματα έργου 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου.  

 

2300 – Διεξαγωγή του Έργου: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να 

καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του έργου. 

 

2310 – Εντοπισμός Πληροφοριών: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες 

πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου.  
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2320 – Ανάλυση και Αξιολόγηση: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των 

έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις. 

 

2330 – Καταγραφή Πληροφοριών: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

υποστήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. 

 

2340 – Εποπτεία Έργων: 

Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

 

2400 – Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων. 

 

2410 – Κριτήρια Κοινοποιήσεων: 

Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος, καθώς 

επίσης και τα σχετικά συμπεράσματα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια δράσης. 

 

2420 – Ποιότητα των Κοινοποιήσεων: 

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, περιεκτικές, 

εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και έγκαιρες. 

 

2421 – Λάθη και Παραλείψεις: 

Εάν μια τελική κοινοποίηση περιέχει ένα σημαντικό λάθος ή παράλειψη, ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωμένες πληροφορίες σε όλους αυτούς που 

έλαβαν την αρχική κοινοποίηση.  

 

2430 – Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου»: 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να αναφέρουν ότι τα έργα στα οποία συμμετείχαν 

«διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 
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Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.  

 

2431 – Αποκάλυψη μη Συμμόρφωσης Έργου: 

Όταν η μη συμμόρφωση με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας ή τα 

Πρότυπα επηρεάζει ένα συγκεκριμένο έργο, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να 

αποκαλύπτει: 

• Την αρχή ή τον κανόνα συμπεριφοράς του Κώδικα Δεοντολογίας ή του/των 

Προτύπων με τα οποία δεν προέκυψε πλήρης συμμόρφωση. 

• Τους λόγους της μη συμμόρφωσης. 

• Την επίδραση της μη συμμόρφωσης στο έργο και τα κοινοποιηθέντα αποτελέσματα 

του έργου. 

 

2440 – Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στα 

κατάλληλα μέρη. 

 

2450 – Συνολική Γνώμη: 

Όταν εκδοθεί μια συνολική γνώμη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της ανώτερης 

διοίκησης, του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και πρέπει να 

υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.  

 

2500 – Παρακολούθηση Προόδου: 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα 

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση. 

 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων: 

Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν 

βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τότε ο επικεφαλής 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την διοίκηση. Εάν το ζήτημα σχετικά με 

τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέμα στο 

συμβούλιο προς διευθέτηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 

4.1 Διακυβέρνηση Δημόσιου Τομέα 
 

Η έννοια του δημόσιου τομέα είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς επίσης 

και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται 

τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους29. 

Επίσης ο νόμος 1256/1982 προβλέπει ότι στο δημόσιο τομέα συγκαταλέγονται όλοι οι 

κρατικοί φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες, κρατικοί οργανισμοί, κοινωφελή ιδρύματα του 

αστικού κώδικα που περιήλθαν στο δημόσιο και χρηματοδοτούνται από αυτό και πιστωτικά 

ιδρύματα που ανήκουν στο κράτος είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία.  

Η αναγκαιότητα για προσιτές, διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες, αναγκάζουν 

τη δημόσια διοίκηση να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε 

να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις αλλαγές και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Κάθε ελληνική 

δημόσια αρχή οφείλει να διέπει τη λειτουργία της από τις εξής βασικές αρχές30: 

• Η Αρχή της Νομιμότητας, η οποία προβλέπει ότι οι πράξεις των οργάνων της 

δημόσιας διοίκησης πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς 

του κράτους. 

                                                      
29 Ν. 2190/1994. 
30 Χρηστάκης, Μ. (2011), «Βασικές αρχές σύγχρονης δημοτικής διοίκησης», OTAnews, Διαθέσιμο: 
http://www.otanews.gr/index.php/thesmika/ggdimon/1688.html (προσπελάστηκε στις 10/06/2014). 

http://www.otanews.gr/index.php/thesmika/ggdimon/1688.html
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• Η Αρχή της Ισότητας, κατά την οποία επιβάλλεται η αντιμετώπιση με ίσο τρόπο 

όμοιων υποθέσεων των πολιτών από τη δημόσια διοίκηση. 

• Η Αρχή της Αμεροληψίας, που διαφυλάττει το αδιάβλητο της κρίσεως του οργάνου 

δημόσιας διοίκησης, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.  

• Η Αρχή της Αξιοκρατίας, η οποία αναφέρεται στο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα που πρέπει να διέπεται από ισονομία.  

• Η Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος αποτελεί κεντρική αρχή της 

οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Αναφέρεται στην εξυπηρέτηση 

του συμφέροντος του λαού με τις ενέργειες των οργάνων του δημόσιου τομέα. 

 

Φυσικά οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι αρκετά 

περισσότερες σε αριθμό, ωστόσο παραπάνω έγινε αναφορά στις χαρακτηριστικότερες και πιο 

σημαντικές.    

Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο Σωστή Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, ενθαρρύνει τη καλύτερη διακυβέρνηση 

και διαχείριση των οργανισμών του δημοσίου τομέα με τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 

και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερόμενων 

μερών, η ενδελεχής εξέταση και η εποπτεία αυτών που είναι επιφορτισμένοι με πρωταρχικές 

ευθύνες για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης, των δραστηριοτήτων της 

οικονομικής οντότητας και της λογοδοσίας, οδηγεί σε αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις και 

καλύτερα αποτελέσματα για το ευρύ κοινό31.   

Συγκεκριμένα το πλαίσιο αναφέρει ότι η θεμελιώδης αρχή της σωστής διακυβέρνησης 

στο δημόσιο τομέα είναι η διασφάλιση ότι οι φορείς επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα ενεργώντας συνεχώς για το δημόσιο συμφέρον. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος προϋποθέτει την άσκηση συμπεριφοράς με ακεραιότητα, την επίδειξη ισχυρής 

δέσμευσης σε ηθικές αξίες και το σεβασμό προς τους νόμους. Επιπλέον περιλαμβάνει την 

εξασφάλιση της διαφάνειας, όπως επίσης και την πολύπλευρη εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 

μερών.  

                                                      
31 International Federation of Accountants, International Framework: Good Governance in the Public Sector, Διαθέσιμο: 
http://www.ifac.org/publications-resources/international-framework-good-governance-public-sector (προσπελάστηκε στις 
10/06/2014).  

http://www.ifac.org/publications-resources/international-framework-good-governance-public-sector


 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
39 

Εκτός από τις πρωταρχικές απαιτήσεις της δράσης για το δημόσιο συμφέρον, η 

επιτυχία της σωστής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα απαιτεί αποτελεσματικές 

διευθετήσεις για32: 

• Τον καθορισμό των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα βιώσιμα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη. 

• Τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση των 

επιτευγμάτων των προτιθέμενων αποτελεσμάτων. 

• Την ανάπτυξη της ικανότητας της οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας της 

και των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν. 

• Την διαχείριση των κινδύνων και των επιδόσεων μέσα από το αξιόπιστο έργο του 

εσωτερικού ελέγχου και την εύλογη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 

• Την εφαρμογή ορθών πρακτικών σχετικά με τη διαφάνεια, την υποβολή εκθέσεων και 

τον έλεγχο για την παροχή αποτελεσματικής λογοδοσίας.    

 

4.2 Διαφθορά και Κακοδιοίκηση στη Δημόσια Διοίκηση 
 

Την ώρα που οι αρχές στην Ελλάδα, καθώς και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες 

ταλανίζονται από τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα δημόσια 

οικονομικά τους, γίνονται γνωστά αρκετά φαινόμενα κατάχρησης δημόσιου χρήματος, 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης των διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών. Κάτι τέτοιο 

απασχολεί όλα τα κράτη της διεθνούς κοινότητας, από τα οποία υπάρχει η πίστη πως 

φαινόμενα όπως τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν με ενιαία προγράμματα δράσης 

και μέσω της εναρμόνισης των εθνικών πρακτικών.    

Συγκεκριμένα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού 

Κώδικα περί διαφθοράς μέσω του νόμου 2957/2001 ορίζεται ως «διαφθορά», η απαίτηση, 

προσφορά, παροχή ή αποδοχή, αμέσως ή εμμέσως, δώρου ή οποιουδήποτε άλλου μη 

προσήκοντος ωφελήματος ή υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος, που επηρεάζει την ορθή 

                                                      
32 International Federation of Accountants, International Framework: Good Governance in the Public Sector – Supplement, p. 
5-6, Διαθέσιμο: http://www.ifac.org/publications-resources/international-framework-good-governance-public-sector 
(προσπελάστηκε στις 10/06/2014).  

http://www.ifac.org/publications-resources/international-framework-good-governance-public-sector
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εκτέλεση καθήκοντος ή την απαιτούμενη συμπεριφορά του λήπτη του δώρου ή του μη 

προσήκοντος ωφελήματος ή της υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος.  

Μάλιστα με τον νόμο 3251/200433, η διαφθορά ανάγεται σε σοβαρότερο έγκλημα, 

καθώς προβλέπεται η σύλληψη ή προσαγωγή προσώπου, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος 

άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.  

 Ως κακοδιοίκηση νοείται η παροχή υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας και γενικώς η μη 

εύχρηστη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, χωρίς να συνεπάγονται φαινόμενα ύπαρξης 

παρανομίας. Από την άλλη πλευρά κακοδιοίκηση και διαφθορά πολλές φορές είναι δύο 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αφού η γραφειοκρατία παρουσιάζεται ως το 

πρόβλημα και η παράνομη πράξη ως η λύση της.  

 Ορισμένοι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της διαφθοράς και κακοδιοίκησης, 

όπως αναφέρει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στην έκθεσή του για το έτος 

2013, είναι: 

• Η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της δημόσιας 

διοίκησης, καθόσον το σύνολο του ελεγκτικού και επιθεωρησιακού έργου του 

κράτους ασκείται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα 

οποία δρουν ανεξαρτήτως, χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

• Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι χαμηλής ποιότητας μηχανισμοί. 

• Η βραδύτητα που σημειώνεται μερικές φορές στην διενέργεια των ελέγχων και η 

ανεπάρκεια των πορισμάτων ή εκθέσεων, που αποφεύγουν να αναζητήσουν ευθύνες. 

• Η έλλειψη επαρκούς προστασίας των επιθεωρητών, κατά των οποίων πολλές φορές 

υποβάλλονται προς εκφοβισμό μηνύσεις και αγωγές αποζημιώσεων με αποτέλεσμα 

πολλοί από αυτούς να διστάζουν να βεβαιώσουν παραβάσεις.  

• Η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρμόδιους για να παίρνουν αποφάσεις. 

• Η έλλειψη διαφάνειας που εμποδίζει κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες, ώστε να τις χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο της δημόσιας διοικητικής 

δράσης.  

• Η βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης και η εν πολλοίς ανεπάρκεια των 

Δικαστηρίων να επιβάλουν το νόμο, κυρίως στα οικονομικά εγκλήματα.  
                                                      
33 Ο νόμος 3251/2004 (ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης) αποτελεί τροποποίηση του νόμου 2928/2001 για τις εγκληματικές 
οργανώσεις και άλλες διατάξεις.  
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Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη για το 2013, αυτός δέχθηκε περισσότερες 

αναφορές από κάθε άλλη φορά (14.738). Η αύξηση που παρουσιάζουν είναι περίπου 26% σε 

σχέση με το 2012 και 38% όσον αφορά το έτος 2011. Στο παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζονται τα ποσοστά των αναφορών εκ των οποίων διαπιστώθηκε ή αντίθετα δεν 

διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης.  

 
Πηγή: http://www.synigoros.gr/resources/docs/stp_ethsia_2013.pdf 

Γράφημα 4.1:  Κατανομή των αναφορών που διεκπεραιώθηκαν από το Συνήγορο του                               

Πολίτη το 201334 
 

 

Επίσης στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται πως ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων 

αφορούν ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας (27,80%). Ένας εύλογος αριθμός υποθέσεων προέρχονται από τους χώρους του 

Υπουργείου Οικονομικών (17,40%) και της Αυτοδιοίκησης (15,77%), ενώ ακολουθούν οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (8,81%) και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και του Πολίτη 

(6,24%).  

                                                      
34 Συνήγορος του Πολίτη (2013), Ετήσια Έκθεση, σελ.11. 
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Πηγή: http://www.synigoros.gr/resources/docs/stp_ethsia_2013.pdf 

Γράφημα 4.2  Κατανομή των βάσιμων αναφορών διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης ανά φορέα  

 
Η κακοδιοίκηση και η μη τήρηση της νομιμότητας παρατηρούνται ως συχνά 

φαινόμενα στη λειτουργία του δημόσιου τομέα της χώρας μας, γεγονός που έχει αρκετές 

αρνητικές συνέπειες, γιατί κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, πλήττει το 

κράτος δικαίου, στερεί πολύτιμους πόρους, δυσχεραίνει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

και αμαυρώνει την εικόνας της διεθνώς.  

Ο Γ.Ε.Δ.Δ. συμπληρώνει υπογραμμίζοντας πως για την καταπολέμηση της 

κακοδιοίκησης και της διαφθοράς απαιτείται αφενός η λειτουργία των κατάλληλων 

ελεγκτικών μηχανισμών, παράλληλα με την αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης για 

την πρόληψη και καταστολή των φαινομένων αυτών, αλλά και η ενεργή συμπαράσταση 
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ολόκληρης της κοινωνίας. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να επιτευχθούν τα 

άνωθεν πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: 

• Μελέτη και θέσπιση κατάλληλου και ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου της δημόσιας 

διοίκησης, στελεχωμένου με ικανότατους επιθεωρητές. 

• Αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου από την άποψη του οφέλους και 

του κόστους και επιλογή του πλέον αποτελεσματικού τρόπου ελέγχου. 

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση των 

συστημάτων διοίκησης με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αντιμετώπισαν 

επιτυχώς παρόμοιας φύσεως προβλήματα και με ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.  

 

4.3 Διαδικασίες και είδη ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα35 
 

Ο έλεγχος έχει σαν στόχο, την παροχή με την μορφή προτάσεων, βοήθειας και συμβουλών 

προς τον ελεγχόμενο φορέα ή υπηρεσία και σε αυτούς που έχουν την ευθύνη, ώστε να λάβουν 

τις απαραίτητες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη λύση των προβλημάτων και την εξάλειψη 

των φαινομένων παραβατικότητας που πιθανώς εντοπίστηκαν. 

 Κάθε έλεγχος περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα στάδια, ανεξάρτητα από τους στόχους 

ή το αντικείμενο ελέγχου: α) το σχεδιασμό ελέγχου, β) τη διενέργεια τακτικού ελέγχου και γ) 

την κατάρτιση έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. 

Η διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου περιλαμβάνει, τόσο μια αναλυτική όσο και μια 

επικοινωνιακή πτυχή. Η αναλυτική πτυχή αφορά στη συλλογή, στην ανάλυση και στην 

αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, ενώ η επικοινωνιακή πτυχή αρχίζει με την πρώτη 

εμφάνιση του ελεγκτικού κλιμακίου στην ελεγχόμενη μονάδα και συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια διενέργειας του ελέγχου. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διενέργεια του ελέγχου, η έγκαιρη 

κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων και η αποφυγή περιττών δραστηριοτήτων, θα πρέπει: 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας να επιδεικνύεται από τα μέλη του 

ελεγκτικού κλιμακίου ευθυκρισία. 

                                                      
35 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 12-15. 
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• Να ακολουθείται η κατάλληλη μεθοδολογία που θα εξασφαλίσει την επιτυχή 

διενέργεια του ελέγχου. 

• Να έχουν δομηθεί τα κατάλληλα ερωτηματολόγια ελέγχου, για να συλλεχθούν τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να είναι επαρκή, συναφή και 

αξιόπιστα. 

• Να έχει υιοθετηθεί, από το στάδιο του σχεδιασμού, συγκεκριμένη δομή συγγραφής 

της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων. 

 

Κάθε έλεγχος, ανάλογα με το χρόνο, το αντικείμενο, τον τόπο διενέργειας, την έκταση 

και τα όργανα που τον διενεργούν, διακρίνεται: 

i. Σε τακτικό και έκτακτο. 

Τακτικός είναι ο έλεγχος που εκτελείται με βάση πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από 

το ελεγκτικό Σώμα και στοχεύει στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών 

με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και ιδιαίτερα όσον αφορά: 

 Στη νομιμότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών. 

 Στην ύπαρξη φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

Έκτακτος είναι ο έλεγχος, που διενεργείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται επιβεβλημένο 

και έχει στόχο την επιβεβαίωση της ύπαρξης ιδιαίτερα σημαντικών αποκλίσεων των 

ακολουθούμενων διαδικασιών από τη νομιμότητα ή την εξακρίβωση φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς που περιήλθαν σε γνώση του ελεγκτικού σώματος από: 

 Καταγγελίες πολιτών. 

 Πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον (άλλες Δημόσιες Αρχές, 

δημοσιεύματα Τύπου). 

 Επεξεργασία τηρουμένων στοιχείων. 

ii. Σε ειδικό (μερική επιθεώρηση) και γενικό (συνολική επιθεώρηση). 

Ειδικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται σε τμήμα της δραστηριότητας της 

ελεγχόμενης υπηρεσίας ή συγκεκριμένου τομέα σε μία ή περισσότερες από μία 

ομοειδείς υπηρεσίες ταυτόχρονα. 

Γενικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, των 

ενεργειών και των λειτουργιών μιας ή περισσότερων ομοειδών υπηρεσιών 

ταυτόχρονα. 
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iii. Σε εσωτερικό και εξωτερικό. 

Εσωτερικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται από τα ίδια όργανα της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας (σύστημα εσωτερικού ελέγχου). 

Εξωτερικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται από τα Σώματα ελέγχου ή τις Υπηρεσίες 

επιθεώρησης.  

iv. Σε συγκεντρωτικό/διερευνητικό και επιτόπιο. 

Συγκεντρωτικός/διερευνητικός είναι ο έλεγχος όταν διεξάγεται στην έδρα του 

ελεγκτικού οργάνου και περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου, χωρίς τη διενέργεια 

αυτοψίας. 

Επιτόπιος είναι ο έλεγχος όταν περιλαμβάνει επιτόπου αυτοψία στην έδρα του 

ελεγχόμενου φορέα ή υπηρεσίας. 

v. Σε καθολικό και δειγματοληπτικό. 

Καθολικός είναι ο έλεγχος όταν ελέγχεται διεξοδικά κάθε ενέργεια ή στοιχείο της 

ελεγχόμενης υπηρεσίας. 

Δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος όταν γίνεται στη βάση δείγματος. 

vi. Σε έλεγχο νομιμότητας (τυπικό), σκοπιμότητας (ουσιαστικό) ή έλεγχο χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα αποτελεί μία είδους υποστήριξη στην εκάστοτε 

κυβέρνηση προκειμένου αυτή να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που έχει θέσει κατά 

την διάρκεια της θητείας της. Για να χαρακτηριστεί όμως ο έλεγχος ως αποτελεσματικός 

απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται η ύπαρξη ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας κατά την 

διενέργεια του ελεγκτικού έργου. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρει σαν 

ελεγκτικές διαδικασίες στο δημόσιο τομέα για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της 

ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας: 

• Την εποπτεία κατά την διάρκεια της οποίας παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους 

ελεγκτές σε όλες τις λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία, τις αναφορές και τα 

πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση του 

δημόσιου φορέα. Με άλλα λόγια γίνεται επίβλεψη για το κατά πόσο 

χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του φορέα 

και αν οι υπάλληλοι ή οι πράξεις τους συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς. 
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• Την έρευνα που συνίσταται στον εντοπισμό αξιόποινων πράξεων, φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς, καθώς και στην συλλογή τεκμηρίων που θα στηρίξουν 

τις αποφάσεις των ελεγκτών και θα τους παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

χρειάζονται για να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τον έλεγχο της δημόσιας 

υπηρεσίας. 

• Την πρόβλεψη κατά την οποία οι ελεγκτές παρέχουν βοήθεια στα άτομα που 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν 

και την πιθανότητα αυτές να διογκωθούν στο μέλλον. 

• Την αποτροπή, η οποία αποτελεί στοιχείο του ελεγκτικού επαγγέλματος, καθώς αυτό 

λειτουργεί αποτρεπτικά για τους υπεύθυνους που σκέφτονται να διαπράξουν 

παράνομη πράξη, αλλά και για οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο που 

γνωρίζει πως οι πράξεις του θα ελεγχθούν στο μέλλον από κάποιον ανεξάρτητο 

ελεγκτή.  

• Την διορατικότητα με την οποία οι ελεγκτές βοηθούν τα άτομα που είναι 

επιφορτισμένα με τη λήψη αποφάσεων να καθορίσουν ποιες πολιτικές μπορεί να 

αποδειχθούν αποδοτικές και ποιες όχι. Αυτό το επιτυγχάνουν με τις κατάλληλες 

πρακτικές, συγκρίνοντας πληροφορίες μέσα από την εξέταση των κυβερνητικών 

οργανώσεων. 

 

4.4 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση 
 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας της λογοδοσίας και της 

επίβλεψης. Ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα διατηρούν τον εσωτερικό 

έλεγχο και πως αυτοί λογοδοτούν έχει εξελιχθεί στο να απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και 

λογοδοσία των οργανισμών εκείνων που ξοδεύουν σημαντικά κεφάλαια των 

φορολογουμένων. Η τάση αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τρόπο με τον οποίο 

υλοποιείται η διαχείριση, παρακολουθείται και παρέχει αναφορές στον εσωτερικό έλεγχο. Ο 
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ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έχει εξελιχθεί από μια διοικητική διαδικασία, με έμφαση στη 

συμμόρφωση, σε ένα σημαντικό στοιχείο της σωστής διακυβέρνησης36.  

Η διαφορετική φύση των θέσεων του δημόσιου τομέα, η αυξανόμενη σημασία και 

αξία σε μια κοινή αντίληψη της ανεξαρτησίας είναι το κλειδί για την αξιοπιστία κάθε 

ελεγκτή. Όπως οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης, η 

επίτευξη και διατήρηση της ανεξαρτησίας κρίνεται ακόμα πιο δύσκολη.  

 Αυτή η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση 

ότι οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν το ελεγκτικό έργο που διενεργείται, όπως και τα 

αποτελέσματά του, ως αξιόπιστα, πραγματικά και αμερόληπτα. Η φύση του εσωτερικού 

ελέγχου και ο ρόλος της παροχής αμερόληπτων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των 

δημόσιων πόρων και των υπηρεσιών που παρέχονται, απαιτούν από τη δραστηριότητα του 

εσωτερικού ελέγχου να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς περιορισμούς, παρεμβάσεις ή πιέσεις 

από τον υπό έλεγχο οργανισμό37.  

Το Διεθνές Πρότυπο των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (International Standards of 

Supreme Audit Institutions – ISSAI) 161038 παρέχει κριτήρια για την αξιολόγηση της 

αντικειμενικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου: 

• Καθορίζεται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς. 

• Είναι υπόλογο στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, για παράδειγμα, στην κεφαλή ή στον 

αναπληρωτή της κεφαλής της κυβερνητικής οντότητας, καθώς και σε όσους είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. 

• Αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου τόσο στην ανώτερη διοίκηση, όσο και σε 

αυτούς που πραγματεύονται με τη διακυβέρνηση. 

                                                      
36 The Institute of Internal Auditors, “Internal Audit Independence in the Public Sector”, p. 1, Διαθέσιμο: 
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf (προσπελάστηκε στις 
13/06/2014). 
37 The Institute of Internal Auditors, “Internal Audit Independence in the Public Sector”, p. 4, Διαθέσιμο: 
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf (προσπελάστηκε στις 
13/06/2014). 
38 Το Διεθνές Πρότυπο των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων 1610 επιδιώκει να εκτιμήσει κατά πόσον το περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος επιτρέπει στον εσωτερικό ελεγκτή να είναι αρκετά αυτόνομος στον βαθμό που ο 
εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την εργασία του εσωτερικού ελεγκτή.  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf
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• Βρίσκεται οργανωτικά έξω από το προσωπικό και τη διαχείριση της λειτουργίας της 

ελεγχόμενης μονάδας. 

• Απομακρύνεται επαρκώς από τις πολιτικές πιέσεις για τη διεξαγωγή ελέγχων και 

αναφέρει τις διαπιστώσεις, απόψεις και τα συμπεράσματα αντικειμενικά χωρίς το 

φόβο πολιτικών αντιποίνων. 

• Δεν επιτρέπει στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου να προβεί στον έλεγχο λειτουργιών 

για τις οποίες προηγουμένως υπήρξε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. 

• Έχει πρόσβαση στα άτομα που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της οντότητας.  

 

Επιπρόσθετα κριτήρια για την υποστήριξη της ανεξαρτησίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, περιλαμβάνουν39: 

• Σαφή και επίσημα καθορισμένες αρμοδιότητες και αρχές του εσωτερικού ελέγχου στο 

πλάνο ελέγχου. 

• Λειτουργικό και προσωπικό διαχωρισμό του εσωτερικού ελέγχου από τις ευθύνες για 

τις αποφάσεις και τις εργασίες της διοίκησης. 

• Επαρκή ελευθερία για τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου (Chief Audit Executive 

– CAE) στη δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου. 

• Επαρκή πληρωμή και ταξινόμηση σύμφωνα με την μισθολογική κλίμακα, ανάλογα με 

την ευθύνη και τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. 

• Ανάμειξη και συμμετοχή του υπεύθυνου του εσωτερικού ελέγχου στην πρόσληψη του 

ελεγκτικού προσωπικού.  

 

Ξεκάθαρα η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα είναι τα κυριότερα στοιχεία για έναν 

αποδοτικό και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο της δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 

 

 

                                                      
39 The Institute of Internal Auditors, “Internal Audit Independence in the Public Sector”, p. 5, Διαθέσιμο: 
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf (προσπελάστηκε στις 
13/06/2014). 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf
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4.5 Προσόντα, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Επιθεωρητή/Ελεγκτή 
 

 

Ο επιθεωρητής/ελεγκτής είναι ένας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος έχει ως αποστολή τον 

ενδελεχή, συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας 

Νομοθεσίας για την Οργάνωση, τη Λειτουργία και τις δραστηριότητες της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας. Απώτερος στόχος της αποστολής του είναι η τήρηση της νομιμότητας.  

Στην επίτευξη των παραπάνω, οι επιθεωρητές συνεισφέρουν ουσιαστικά με τους 

συστηματικούς και αντικειμενικούς ελέγχους που διενεργούν, αλλά και με τις εισηγήσεις 

επιβολής κυρώσεων όταν και όπου επιβάλλεται, με άλλα λόγια σε περιπτώσεις όπου δεν 

τηρείται η νομοθεσία.  

Προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους οι ελεγκτές πρέπει 

να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, να διαθέτουν κάποιο βαθμό εξειδίκευσης και σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να ενισχύουν με συνεχή επιμόρφωση. 

Ο επιθεωρητής/ελεγκτής οφείλει να έχει γνώση40: 

• Των διαδικασιών, τεχνικών και προτύπων ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε 

θέση να τα χρησιμοποιεί και να τα εφαρμόζει. 

• Της μεθοδολογίας ελέγχου και των ελεγκτικών διαδικασιών. 

• Των βασικών αρχών διοίκησης. 

• Των βασικών νομικών θεμάτων και αρχών οικονομίας. 

• Του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο που διενεργεί. 

• Των ειδικών ρυθμίσεων του φορέα που καλείται να ελέγξει. 

 

 

 

 

                                                      
40 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 65. 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
50 

4.5.1 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Επιθεωρητή/Ελεγκτή 
 

Το άρθρο 3.7 του Πράσινου Βιβλίου με τίτλο «Ο ρόλος, η θέση και η ευθύνη του ορκωτού 

ελεγκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ορίζει τις αρμοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή, που όμως 

επεκτείνονται σε κάθε μορφή ελέγχου, οι οποίες είναι: 

• Ο προγραμματισμός του ελέγχου: Ο επιθεωρητής ορίζει τη μεθοδολογία, τον στόχο 

και τις διαδικασίες ελέγχου. 

• Η παροχή διαβεβαιώσεων όσον αφορά την ύπαρξη απάτης, την τήρηση των νόμων, 

την υπεύθυνη συμπεριφορά της ελεγχόμενης υπηρεσίας και την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων. 

• Η συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων ως προς την εγκυρότητα και τη 

νομιμότητά τους. 

• Η κατάρτιση των πορισμάτων και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 

• Η εξέταση της πραγματοποίησης των προτάσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ή 

οργανισμούς. 

 

 

4.5.2 Βασικά προσόντα του Επιθεωρητή/Ελεγκτή41 
 

 

Η συμπεριφορά του ελεγκτή πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια, σεβασμό, ευγένεια και 

εχεμύθεια. Βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του ελέγχου αποτελεί η 

ικανότητα του ελεγκτή να μην είναι επιρρεπής σε οικονομικά, προσωπικά ή επαγγελματικά 

οφέλη, καθώς και σε σχέσεις οικειότητας με τον ελεγχόμενο.  

Εκτός από τα άνωθεν ο επιθεωρητής οφείλει να διαθέτει ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπως: 

I. Αντικειμενικότητα 

Η αντικειμενικότητα του ελεγκτή αποτελεί νοητική στάση απέναντι στην πληροφορία 

την οποία πρέπει να αναλύσει. Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώνει την άποψή του 

                                                      
41 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ», σελ. 33-35. 
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μακριά από επηρεασμούς. Οι αποφάσεις του θα πρέπει να μην υπόκεινται σε 

υποκειμενισμό αλλά να βασίζονται σε απτά, μετρήσιμα, αντικειμενικά στοιχεία. 

II. Υπευθυνότητα/Επαγγελματισμός 

Η υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη επίσης με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα 

στοιχεία, η αξιολόγησή τους, η προσεκτική και λεπτομερής ανάλυσή τους αλλά και η 

διαμόρφωση γνώμης έπειτα από εξονυχιστική ανάλυση και διασταύρωση των 

δεδομένων και η ικανότητα να ξεχωρίζει ο ελεγκτής το σημαντικό στοιχείο για τον 

έλεγχο. Ο ελεγκτής θα πρέπει να δείχνει ότι είναι ικανός να διεξάγει το έργο του και 

ότι κατέχει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται.  

III. Απαραίτητες γνώσεις 

Προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους οι ελεγκτές πρέπει 

να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, να διαθέτουν κάποιο βαθμό εξειδίκευσης και 

σχετική επαγγελματική εμπειρία τα οποία θα πρέπει να ενισχύουν με συνεχή 

επιμόρφωση.  

IV. Απαραίτητες Δεξιότητες 

Εκτός από κάποιες βασικές διαπροσωπικές έμφυτες δεξιότητες, ο ελεγκτής συνήθως 

αποκτά επιπλέον δεξιότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων με την τριβή και την 

παρατήρηση. Η ανάλυση των διαφόρων καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο ελεγκτής 

απαιτείται για την εδραίωση των δεξιοτήτων αυτών. Απαραίτητες δεξιότητες για ένα 

ελεγκτή θεωρούνται: 

 Υψηλό ήθος και εχεμύθεια, λόγω του λεπτού και σημαντικού ρόλου του. 

 Επαγγελματική συνείδηση, που σημαίνει τιμιότητα, καλή θέληση, 

αντικειμενικότητα και αυστηρότητα. 

 Αίσθημα δικαιοσύνης ώστε να αποσπά την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των 

ελεγχομένων. 

 Αντιληπτικότητα, κριτικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη. 

 Υπομονή, παρατηρητικότητα, διεξοδικότητα και απουσία κατά το δυνατόν 

προκαταλήψεων. 

 Διακριτικότητα και σεβασμό στην εργασία του άλλου ώστε να αποφεύγεται η 

αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των εργαζομένων στον τομέα που ελέγχει. 

 Σταθερότητα απόψεων χωρίς όμως να είναι ανυποχώρητος και ανένδοτος. 
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Επιπρόσθετα, ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι ικανός να διαγνώσει την εγκυρότητα των 

στοιχείων και να εντοπίσει δυσλειτουργίες ή και παρατυπίες. Θα πρέπει να είναι ικανός να 

τεκμηριώσει επαρκώς τα πορίσματά του και να τα παρουσιάσεις γραπτώς και προφορικώς. Η 

ικανότητα χειρισμού των ανθρωπίνων σχέσεων (επικοινωνιακές δεξιότητες) είναι επίσης 

απαραίτητη ώστε να ορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι του ελέγχου, η αξιολόγηση, τα 

συμπεράσματα και οι συστάσεις. Τέλος, άλλες δεξιότητες που απαιτείται να αναπτύξει ο 

ελεγκτής είναι η ψυχραιμία και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οξέων αντιδράσεων ή 

δύσκολων περιστατικών. 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται σε αντιστοιχία, τα καθήκοντα ελεγκτή και 

ελεγχόμενου, τα δικαιώματα των δύο μερών, καθώς και οι ενέργειες του ελεγκτή. 

Σημειώνεται πως οι παρακάτω πίνακες καλύπτουν ένα μέρος του ελέγχου και όχι όλο το 

εύρος του.  

 

Πίνακας 4. 1 : Βασικά καθήκοντα ελεγκτή και ελεγχόμενου 

Καθήκοντα Ελεγκτή Καθήκοντα Ελεγχόμενου 

Προστατεύει τα συμφέροντα των αρχών, 

των υπαλλήλων, των πολιτών. 

Τηρεί τα στοιχεία με τον προκαθορισμένο 

τρόπο/με αυτόν που προβλέπεται από τα 

αρμόδια όργανα. 

  

Ελέγχει την κανονικότητα των πράξεων και 

την αξιοπιστία των πληροφοριών βάσει 

συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης. 

Βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, σαν να 

δέχονταν καθημερινό έλεγχο. Ακολουθεί τις 

πρέπουσες διαδικασίες. 

  

Διαπιστώνει παραλήψεις και εντοπίζει 

παραβάσεις. 

Προσκομίζει τα στοιχεία που του ζητούνται 

κατά την διενέργεια του ελέγχου. 

  

Διατηρεί την ανεξαρτησία του και 

διαμορφώνει γνώμη αντικειμενική πέραν 

οποιασδήποτε επιρροής. 

Διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. 

  

Ενημερώνει τον ελεγχόμενο. Προσαρμόζει την εργασία του σύμφωνα με τις 

συστάσεις. 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά 

Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ» 

 

Πίνακας 4. 2 : Βασικά δικαιώματα ελεγκτή και ελεγχόμενου 

Δικαιώματα Ελεγκτή Δικαιώματα Ελεγχόμενου 

Να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. 

Να λαμβάνει έγκαιρα γνώση για την 

διαδικασία του ελέγχου. 

Να του προσκομίζονται τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όταν τα ζητήσει.  

Να γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που 

πρέπει να τηρεί για τις ανάγκες του ελέγχου. 

Να έχει πρόσβαση σε όποιο στοιχείο κρίνει 

απαραίτητο για την σωστή διενέργεια του 

ελέγχου. 

Να του γνωστοποιηθούν τα πορίσματα του 

ελέγχου. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά 

Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ» 

 

 

Πίνακας 4. 3 : Ενέργειες του επιθεωρητή/ελεγκτή 

Ενέργειες 

ελεγκτή 

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών Με ποιόν/ 

Τι 

Σχόλια 
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Προγραμματίζει  Σχεδιάζει συνολικά τη δραστηριότητα. 

 Ορίζει τους επιμέρους και γενικούς 

στόχους του ελέγχου. 

 Επιλέγει/Ορίζει την μεθοδολογία για 

τον έλεγχο. 

 Ορίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα 

αναλυθούν. 

 Προγραμματίζει χρονικά τις επιμέρους 

δράσεις. 

 Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία. 

 Επεξεργάζεται τα προσκομισθέντα 

στοιχεία. 

Με τα μέλη 

της ομάδας 

ελέγχου. 

 

Ενημερώνει  Επικοινωνεί. 

 Ενημερώνει για τον στόχο του ελέγχου. 

 Παρουσιάζει τον σκοπό του ελέγχου 

και τα μέλη της ομάδας ελέγχου κατά 

την έναρξη των διαδικασιών. 

 Στέλνει επιστολές προκειμένου να 

προειδοποιήσει τον ελεγχόμενο για την 

διεξαγωγή του ελέγχου. 

 Κοινοποιεί πορίσματα. 

Με τον 

ελεγχόμενο 

Εκτός εάν 

πρόκειται για 

αιφνιδιαστικό 

έλεγχο, οπότε 

η ενημέρωση 

αφορά σε 

προγραμματικ

ό στάδιο ότι 

τέτοιοι έλεγχοι 

είναι δυνατόν 

να γίνουν και 

συνίσταται 

στους φορείς 

συνεχής 

δραστηριότητ

α. 
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Αξιολογεί  Παρατηρεί. 

 Αναγνωρίζει. 

 Αναλύει. 

 Συσχετίζει. 

 Διερευνά. 

 Διαπιστώνει. 

 Διασταυρώνει. 

 Εντοπίζει. 

 Εξακριβώνει. 

Τα στοιχεία, 

τα δεδομένα 

Δεν 

αξιολογείται ο 

ελεγχόμενος 

σε προσωπικό 

επίπεδο. 

Επικοινωνεί/ 

διεξάγει 

συνεντεύξεις 

 Διασταυρώνει. 

 Διευκρινίζει τα δεδομένα. 

 Συμπληρώνει τα φύλλα ελέγχου. 

 Διαμορφώνει φιλική/θετική στάση. 

 Δείχνει διπλωματικότητα. 

 Εκφράζεται προφορικά με σαφήνεια.  

Με στελέχη 

του υπό 

ελέγχου 

φορέα. 

 

Διατυπώνει 

πορίσματα/ 

υποδείξεις 

 Διαμορφώνει με γραπτό τρόπο τα 

συμπεράσματα του ελέγχου. 

 Διατυπώνει υποδείξεις. 

 Κοινοποιεί τις υποδείξεις. 

 Παρακολουθεί τη συμμόρφωση του 

ελεγχόμενου φορέα με τις υποδείξεις. 

  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά 

Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ» 
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4.6 Πιθανά προβλήματα ελέγχου και τρόποι αντιμετώπισής τους42 

 

 

Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου είναι κατά κύριο λόγο 

συνυφασμένα με την συμπεριφορά ελεγκτών και ελεγχόμενων. Άλλα προβλήματα μπορεί να 

αφορούν τον προγραμματισμό του ελέγχου (ασαφείς στόχοι, κακός χρονοπρογραμματισμός 

κ.λπ.), ή την ελλιπή προετοιμασία του ελεγκτή που επιφέρει απώλεια χρόνου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σε αντιστοιχία τα πιθανά προβλήματα 

κατά την διενέργεια του ελέγχου και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Υπενθυμίζεται πως τα 

παρακάτω προβλήματα είναι ενδεικτικά, ανάμεσα στην πληθώρα δυσκολιών που μπορεί να 

συναντήσει ο επιθεωρητής κατά την εκτέλεση του έργου του.  

 

 

Πίνακας 4. 4 : Προβλήματα κατά τον έλεγχο και τρόποι αντιμετώπισής τους 

Πιθανά προβλήματα που 

παρεμποδίζουν το ελεγκτικό έργο 

Τρόποι αντιμετώπισης/πιθανές λύσεις 

Επιθετικότητα  Υπενθύμιση της υποστηρικτικής πλευράς του 

ελέγχου για αφοπλισμό της τυχόν κακής 

προδιάθεσης του ελεγχόμενου. 

 Επιβράβευση των καλών πρακτικών για ανάπτυξη 

θετικής προσέγγισης του ελέγχου. 

 Χαλάρωση της ατμόσφαιρας με φιλική, θετική 

στάση προς τον ελεγχόμενο. 

Ανταγωνιστική συμπεριφορά από 

πλευράς ελεγχόμενου 

 Ανωτερότητα στη συμπεριφορά, ώριμη 

αντιμετώπιση και μη συμμετοχή στο παιχνίδι που 

διαμορφώνει ο ελεγχόμενος. 

 Αποφυγή ανάπτυξης διάθεσης επίδειξης ισχύος. 

 Τα σχόλια δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σε πρώτο 

βαθμό ούτε να τα παίρνει ο ελεγκτής σε 

προσωπικό επίπεδο. 

                                                      
42 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ», σελ. 37-40. 
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Δημιουργία/πρόκληση 

εκνευρισμού/διαπληκτισμοί 

 Ψύχραιμη αντιμετώπιση. 

 Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της 

επιθετικότητας. 

Χλευασμός/ειρωνικά σχόλια από 

άλλους υπαλλήλους ή και τον ίδιο 

τον ελεγχόμενο 

 Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της 

επιθετικότητας, τα σχόλια αντιμετωπίζονται 

ουδέτερα και αποφεύγεται η προσωπική 

αντιπαλότητα. 

 Δεν λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό τα ειρωνικά 

σχόλια. 

 Γνώσεις ψυχολογίας της συμπεριφοράς μπορούν 

να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δύσκολων 

αντιδράσεων από μέρους ελεγχομένου. 

Αμυντική 

στάση/παθητικότητα/έλλειψη 

συνεργασίας 

 Εκφράζει την άλλη πλευρά του χλευασμού και της 

επιθετικότητας. Η παθητικότητα υποδεικνύει 

περιφρόνηση του ελεγκτή και του ελεγκτικού 

έργου. 

 Ο ελεγκτής δείχνει θετική στάση, ανοιχτή διάθεση 

και προβάλλει τον υποστηρικτικό ρόλο του 

ελέγχου. 

 Εστίαση στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 

που προβλέπονται. 

Εκφοβισμός του ελεγκτή από τον 

ελεγχόμενο 

 Ο ελεγκτής διαμορφώνει συμπεριφορά που 

προβάλλει την ανεξαρτησία του και δεν 

συμμετέχει στο παιχνίδι που διαμορφώνει ο 

ελεγχόμενος. 

 Σημειώνονται αναλυτικά στα πορίσματα τέτοιες 

συμπεριφορές από πλευράς ελεγχομένου. 

Κολακεία  Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναπτύξει υψηλή 

αυτογνωσία που να του επιτρέπει την διατήρηση 

της ανεξαρτησίας του μακριά από οποιουσδήποτε 

επηρεασμούς. 
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Υπερβολική οικειότητα  Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τον 

ελεγχόμενο. 

 Αποφυγή ανάπτυξης υπερβολικής οικειότητας. 

 Επίδειξη επαγγελματισμού στην αντιμετώπιση των 

καταστάσεων. 

Κωλυσιεργία/καθυστερήσεις κατά 

την έναρξη του ελέγχου ή στην 

προσκόμιση των στοιχείων 

 Καλός χρονοπρογραμματισμός του ελέγχου. 

 Συνέπεια των ελεγκτών και ακριβής τήρηση των 

προβλεπόμενων ωραρίων (ιδιαίτερα κατά την 

έναρξη ή στα διαλείμματα). 

 Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης της 

εξέλιξης του ελεγκτικού έργου (ιδιαίτερα για 

ελέγχους με μεγάλο εύρος). 

 Υπενθύμιση των υπολειπόμενων ενεργειών και 

τήρηση αναλυτικών σημειώσεων. 

 Τονίζεται στον ελεγχόμενο ότι η μη προσκόμιση 

των ζητούμενων στοιχείων θεωρείται παρακώλυση 

του ελεγκτικού έργου που σημειώνεται το 

πρόβλημα στα πορίσματα. 

Μη προσκόμιση στοιχείων  Υπενθύμιση του στόχου του ελέγχου και των 

στοιχείων που λείπουν. 

 Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν 

συμμορφώνεται έπειτα από αλλεπάλληλες 

υποδείξεις, τονίζεται ότι η μη προσκόμιση 

στοιχείων αποτελεί σοβαρή παρατυπία. 
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Μη διαθεσιμότητα προσωπικού  Στους τακτικούς/προγραμματισμένου ελέγχους: 

 Προγραμματίζεται το εύρος του ελέγχου και 

προβλέπεται το απαραίτητο προσωπικό. 

 Στους έκτακτους ελέγχους, σε περίπτωση μη 

διαθέσιμου προσωπικού: 

 Σχεδιάζεται ο όγκος του ελέγχου με λογικές 

απαιτήσεις. 

 Η έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού μπορεί να 

θεωρηθεί λογική και αναμενόμενη. 

Φλυαρία/παρέκκλιση από τον στόχο 

του ελέγχου 

 Εστίαση στο στόχο του ελέγχου. 

 Υπενθύμιση των υπολειπόμενων στοιχείων και 

εστίαση στο χρονοδιάγραμμα. 

 Παρακολούθηση της ομαλής πορείας του ελέγχου 

μέσω βοηθητικών πινάκων για ακριβή 

χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων του 

ελέγχου. 

Έλλειψη επαρκούς χρόνου για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου 

 Καλός χρονοπρογραμματισμός και χρήση 

βοηθητικών εργαλείων για την παρακολούθηση 

της πορείας του ελέγχου. 

 Στην περίπτωση που έκτακτα δεδομένα έφεραν 

αυτό το αποτέλεσμα ο έλεγχος πρέπει να 

διακόπτεται και να ορίζεται νέα ημερομηνία για 

συμπληρωματικά στοιχεία. 

Έλλειψη επικοινωνίας  Ο ελεγκτής πρέπει να ακούει προσεκτικά και να 

επικοινωνεί άμεσα με τον ελεγχόμενο (και όχι 

μέσω του διοικητικού προσωπικού). 

 Ο ελεγκτής είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ελέγχου για οτιδήποτε αφορά τον 

έλεγχο. 

 Ο ελεγκτής είναι συνεργάσιμος και αναπτύσσει 

τον συμβουλευτικό, υποστηρικτικό του ρόλο. 
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Παρεμπόδιση λόγω άλλων 

εσωτερικών προβλημάτων του 

ελεγχόμενου οργανισμού 

 Εστίαση στον στόχο του ελέγχου. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2002), «Εγχειρίδιο Ελέγχου και Ελεγκτικά 

Πρότυπα για το Γ’ ΚΠΣ» 

 

 

4.7 Τα Στάδια της Ελεγκτικής Διαδικασίας 
 

 

Ανεξάρτητα από τους στόχους ή το αντικείμενο ελέγχου, ένας τακτικός έλεγχος, αλλά και 

κάθε έλεγχος, περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στάδια: 

• Το σχεδιασμό του ελέγχου. 

• Την διενέργεια του ελέγχου. 

• Την κατάρτιση έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου. 

 

 

4.7.1 Σχεδιασμός ελέγχου 
 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διενεργείται έλεγχος 

υψηλής ποιότητας κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο43. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και χωρίς προβλήματα διεξαγωγή κάθε ελέγχου, 

αποτελεί ο λεπτομερής και σωστός σχεδιασμός του, ο οποίος συμβάλλει στον ορισμό σαφών 

και επιτεύξιμων στόχων. Το επίπεδο σχεδιασμού εξαρτάται από το είδος του ελέγχου, από 

την πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου και από τις δραστηριότητες της προς 

έλεγχο υπηρεσίας.  

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλυτικές διαδικασίες που θα 

βοηθήσουν στην κατανόηση της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας και στον 

                                                      
43 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Πολιτική και Πρότυπα Ελέγχου του Συνεδρίου», σελ. 8. 
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εντοπισμό των τομέων πιθανού κινδύνου. Το ελεγκτικό κλιμάκιο θα πρέπει να συλλέξει 

χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στον ελεγχόμενο οργανισμό, όπως η νομοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία του, η οργανική του διάρθρωση, οι δραστηριότητές του και να 

προγραμματίσει τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή όλων των σταδίων του 

ελέγχου. Αυτό θα εξασφαλίσει την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα επιτρέψει 

διορθωτικές δράσεις και θα αποτρέψει τη σπατάλη χρόνου44. 

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: 

• Την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης, με κύριο αντικείμενο την κατάστρωση 

του πλάνου εργασίας. 

• Τον προγραμματισμό του ελέγχου, με κύριο αντικείμενο την κατάρτιση πρόχειρου 

προγράμματος ελέγχου. 

 

 

4.7.1.1 Προκαταρκτική Μελέτη 
 

 

Η προκαταρκτική μελέτη παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να εξετάσει τους σημαντικούς 

κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τους πιθανούς στόχους, τρόπους 

προσέγγισης και μεθοδολογίες του ελέγχου που χρησιμεύουν στο να καθοριστεί κατά πόσο ο 

έλεγχος είναι ρεαλιστικός, πραγματοποιήσιμος και πιθανώς χρήσιμος45.  

Το πρώτο βήμα της προκαταρκτικής μελέτης είναι η αναζήτηση στοιχείων για την 

προς έλεγχο υπηρεσία. Στο βήμα αυτό εξετάζεται αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο 

ελεγκτικό Σώμα και αν δεν υπάρχουν, αναζητούνται και δημιουργείται φάκελος ο οποίος 

συνήθως περιλαμβάνει46: 

• Το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της προς έλεγχο υπηρεσίας και τις 

διαδικασίες που θα ελεγχθούν. 

                                                      
44 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 33. 
45 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 35. 
46 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 34. 
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• Χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της υπηρεσίας, όπως η οργανωτική της 

δομή (οργανόγραμμα). 

• Πληροφορίες από προηγούμενου ελέγχους ή από πορίσματα ελέγχων άλλων 

υπηρεσιών. 

 

Με βάση τον φάκελο, λαμβάνεται η απόφαση για τη διενέργεια ή όχι του ελέγχου, 

προσδιορίζονται τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο, σχεδιάζονται οι 

παράμετροι που επηρεάζουν τον έλεγχο και καταστρώνεται το πλάνο εργασίας.  

Στόχος της προκαταρκτικής μελέτης είναι47: 

• Να δοθεί η δυνατότητα στο αρμόδιο Μέλος και στην Ομάδα Ελέγχου να 

αξιολογήσουν την αναγκαιότητα διενέργειας του συγκεκριμένου ελέγχου. 

• Να χρησιμεύσει ως βάση για το λεπτομερή σχεδιασμό του ελέγχου που θα καθοριστεί 

στο πλάνο εργασίας του ελέγχου.  

 

Πλάνο Εργασίας48 
Το πλάνο εργασία αποτελεί τη βάση των ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας και συντελεί στην 

εξοικονόμηση χρόνου. 

Με βάση το πλάνο εργασίας, το οποίο είναι συνοπτικό και περιεκτικό: 

• Εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα/υπηρεσίας που πρόκειται να υποστεί τον έλεγχο. 

• Μελετάται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. 

• Αποφασίζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 

• Σχεδιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συλλογή και η ανάλυση των αναγκαίων 

αποδεικτικών στοιχείων. 

• Δομούνται, εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλα, τα ερωτηματολόγια διενέργειας 

ελέγχου. 

• Λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις που αφορούν στον έλεγχο. 

 

Προκειμένου να ετοιμαστεί ένα χρήσιμο πλάνο εργασίας θα πρέπει πρωτίστως να 

διατυπωθούν και να απαντηθούν τα ερωτήματα ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα της 
                                                      
47 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 37. 
48 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 34-35. 
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προκαταρκτικής μελέτης. Η διατύπωση των ερωτημάτων έχει μεγάλη σημασία για τον έλεγχο 

και πρέπει να βασίζεται σε ορθολογικό και αντικειμενικό συλλογισμό. Αν δεν δοθεί η δέουσα 

προσοχή στο θέμα αυτό, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη η συλλογή επαρκών, σχετικών και 

αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων για να απαντηθούν τα ερωτήματα. Τα τελευταία 

συνοψίζονται παρακάτω: 

• Στο πεδίο έρευνας όπως: 

 Ποιο είναι το εύρος του ελέγχου; 

• Στα ζητήματα προς διερεύνηση όπως: 

 Ποιο είναι το αντικείμενο του ελέγχου; 

 Ποιος είναι ο σκοπός του ελέγχου και τι είδος ελέγχου θα πραγματοποιηθεί; 

 Ποια είναι τα στοιχεία που η συλλογή τους κρίνεται απαραίτητη; 

 Ποια επιπλέον στοιχεία θα απαιτηθούν; 

 Ποια είναι η υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή; 

• Στον τρόπο διενέργειας του ελέγχου όπως: 

 Ποιες μέθοδοι και τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την ανάλυση 

των δεδομένων; 

 Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να αναζητηθούν; 

 Ποιες πηγές, θα χρησιμοποιηθούν; 

 Ποιες θα είναι οι υπευθυνότητες κάθε μέλους του ελεγκτικού κλιμακίου; 

• Στις ενέργειες/χρονοδιαγράμματα όπως: 

 Ποιες συγκεκριμένες λειτουργίες θα ελεγχθούν και ποια διαδικασία θα 

ακολουθηθεί; 

 Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τον επιτόπου έλεγχο; 

 Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν; 

 Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η κάθε μία; 

 Ποιες από αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα άλλων προκειμένου να αρχίσουν; 

 Ποιες μπορούν να γίνουν παράλληλα; 

 Ποιος ο χρόνος για τη συλλογή και ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων; 

 Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τη συγγραφή της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 

ελέγχου; 
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4.7.1.2 Πρόγραμμα Ελέγχου49 
 

 

Μετά την κατάρτιση του πλάνου εργασίας και πριν τη διενέργεια του ελέγχου ετοιμάζεται το 

πρόγραμμα ελέγχου. 

Το πρόγραμμα ελέγχου καθορίζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, το εύρος, 

το στόχο και τη μεθοδολογία του ελέγχου, τα βασικά στάδια τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, 

τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ δίνει πληροφορίες για τον προγραμματισμό των 

ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας.  

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ελέγχου περιγράφονται συνοπτικά: 

• Η σύνθεση του ελεγκτικού κλιμακίου που θα διενεργήσει τον έλεγχο 

(επιθεωρητές/ελεγκτές από το ελεγκτικό Σώμα). 

• Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ελεγχόμενης υπηρεσίας. 

• Οι παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν τον έλεγχο. 

• Οι στόχοι και ο αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου. 

• Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 

• Οι οργανωτικές μονάδες του ελεγχόμενου φορέα που εμπλέκονται στον έλεγχο και 

έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα του ελέγχου. 

• Το χρονοδιάγραμμα και η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του ελέγχου. 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, από την 

έναρξη της προκαταρκτικής μελέτης μέχρι την έγκριση του πλάνου εργασίας50.  

 

                                                      
49 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 35. 
50 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 35-36. 
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 ΟΧΙ 

     

                                                    

                                                          ΝΑΙ       

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων» 

Διάγραμμα 4.1 : Στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου 

  

 

Ελεγκτικό καθήκον που έχει καθοριστεί στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας, βάσει των προτάσεων ελέγχου 

Πραγματοποίηση προκαταρκτικής μελέτης 

Υπάρχουν κίνδυνοι για τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση; 

Είναι συναφής ο έλεγχος; 

Είναι ελέγξιμο το αντικείμενο; 

Ακύρωση 

Να καταρτιστεί πλάνο εργασίας, σχέδιο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και να σκιαγραφηθεί το 

πρόγραμμα ελέγχου 

Να καθοριστούν σαφή και στοχοθετημένα 

ερωτήματα ελέγχου 

Να καθοριστεί η εμβέλεια,      Να διατεθεί το προσωπικό και να 

τα κριτήρια ελέγχου και τα     καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα  

απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία                              Να προσδιοριστεί ο τρόπος προσέγγισης    Να εκπονηθεί ένα σχέδιο συλλογής 

και η μεθοδολογία                                       αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και να  

                                                                     σκιαγραφηθεί το πρόγραμμα ελέγχου 

Εγκρίθηκε το πλάνο 

εργασίας από την ομάδα 

ελέγχου; 

Να επαναπροσδιοριστεί ο έλεγχος ή 

να ακυρωθεί 

Μετάβαση στο στάδιο της εξέτασης 
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4.7.2 Διενέργεια ελέγχου 
 

 

Το στάδιο της διενέργειας του ελέγχου αρχίζει κατά την έναρξη των ελεγκτικών εργασιών, 

κατόπιν έγκρισης του πλάνου εργασίας, και συνεχίζεται έως την έναρξη της κατάρτισης της 

τελικής έκθεσης. Συνεπώς, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των ελεγκτικών διαδικασιών για τη 

συλλογή και ανάλυση στοιχείων, την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών σε σχέση 

με προκαθορισμένα κριτήρια, την κατάρτιση των διαπιστώσεων του ελέγχου, καθώς και την 

κατάρτιση και έκδοση εκθέσεων αρχικών διαπιστώσεων51. 

Στην περίπτωση διενέργειας τακτικού ελέγχου, οι προς έλεγχο υπηρεσίες 

ενημερώνονται για τον έλεγχο με κοινοποίηση της εντολής ελέγχου πριν από την ορισθείσα 

ημέρα έναρξης του ελέγχου. Αντίθετα στην περίπτωση του έκτακτου ελέγχου, δεν ισχύουν τα 

παραπάνω, αν και η ελεγχόμενη υπηρεσία μπορεί να ενημερωθεί για τη διεξαγωγή και το 

σκοπό του ελέγχου. 

Η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα και περιλαμβάνει απαραίτητα 

τα παρακάτω στοιχεία52: 

• Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό σώμα που διενεργεί τον έλεγχο. 

• Την πλήρη ονομασία του ελεγχόμενου φορέα/οργανισμού. 

• Την ημερομηνία έναρξης, τη διάρκεια και τον τόπο διενέργειας του ελέγχου 

(αυτοψία). 

• Το θεματικό αντικείμενο του ελέγχου. 

• Το κλιμάκιο ελέγχου. 

• Την έγκριση των αναγκαίων μετακινήσεων εντός/εκτός έδρας και των σχετικών 

δαπανών. 

• Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ελέγχου και υποβολής της Έκθεσης 

Αποτελεσμάτων Ελέγχου. 

 

                                                      
51 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 66. 
52 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 38. 
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Σε περίπτωση που ο χρόνο διενέργειας του ελέγχου που ορίστηκε, αποδειχθεί ότι δεν 

ήταν αρκετός, το ελεγκτικό κλιμάκιο υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα σε αυτόν που εξέδωσε 

την εντολή ελέγχου, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση παράτασης. 

Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό διάγραμμα διενέργειας του ελέγχου που 

ολοκληρώνεται με την έναρξη του σταδίου κατάρτισης της έκθεσης ελέγχου53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ OXI 

 

 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων» 

Διάγραμμα 4.2 :  Στάδιο διενέργειας του ελέγχου  

 
 

                                                      
53 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 67. 

Ελεγκτικές διαδικασίες 

• Συλλογή στοιχείων 

• Ανάλυση στοιχείων 

Πραγματικά περιστατικά Αξιολόγηση πραγματικών 

περιστατικών σε σχέση με 

τα κριτήρια 

Κριτήρια (αναπτύσσονται) 

κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού 

Διαπιστώσεις 

Είναι τα αποδεικτικά 

στοιχεία ελέγχου επαρκή 

και αξιόπιστα; 

Προκαταρκτικές εκθέσεις 

αρχικών διαπιστώσεων 

Στάδιο κατάρτισης της 

έκθεσης 
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4.7.2.1 Αποδεικτικά Στοιχεία 
 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να 

μπορεί να συνάγει εύλογα συμπεράσματα επί των οποίων θα θεμελιώνει τη γνώμη του. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης από 

τον ελεγκτή σχετικά με την επιλογή των ζητημάτων και των τομέων που θα υποβληθούν σε 

έλεγχο καθώς και της φύσης, του χρόνου και του εύρους των δειγματοληπτικών ελέγχων και 

των διαδικασιών ελέγχου. Προς υποστήριξη της κρίσης και των συμπερασμάτων του ελεγκτή 

όσον αφορά τον φορέα, το πρόγραμμα, τη δραστηριότητα ή τη λειτουργία που αποτελούν 

αντικείμενο του ελέγχου, τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνει κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου πρέπει να χαρακτηρίζονται ως επαρκή, συναφή και αξιόπιστα54. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου είναι επαρκή, εάν ο αριθμός τους είναι τέτοιος ώστε 

να πεισθεί ένα λογικό άτομο ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα ελέγχου είναι έγκυρα. 

Επίσης χαρακτηρίζονται ως συναφή, στην περίπτωση που συνδέονται με τα ερωτήματα, τα 

κριτήρια και τις διαπιστώσεις του ελέγχου, κατά σαφή και λογικό τρόπο. Τέλος, τα 

αποδεικτικά στοιχεία ορίζονται ως αξιόπιστα, εάν διασταυρώνονται από διάφορες πηγές ή 

όταν λαμβάνονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.  

 

 

Είδη αποδεικτικών στοιχείων 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου μπορεί να είναι 

τεσσάρων ειδών, και συγκεκριμένα55: 

• Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 

Τέτοια είναι σημειώσεις, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες ή 

οπτικοακουστικό υλικό. Μολονότι συνήθως πρόκειται για τα αποδεικτικά στοιχεία με 

τη μεγαλύτερη πειστική αξία, ο ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει ότι η παρουσία του 

ενδέχεται να αλλοιώσει αυτό που θα συνέβαινε κανονικά, μειώνονται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες για τη 

                                                      
54 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Πολιτική και Πρότυπα Ελέγχου του Συνεδρίου», σελ. 10. 
55 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εγχειρίδιο Ελέγχου των Επιδόσεων», σελ. 73. 
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συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων είναι η άμεση επιθεώρηση ή παρατήρηση 

προσώπων, περιουσιακών στοιχείων ή συμβάντων. 

• Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία 

Τέτοια είναι υπηρεσιακά έγγραφα, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, συμβάσεις, αποτελέσματα 

ερευνών, εργασίες τρίτων, εγχειρίδια και κανονισμοί. Αυτό το είδος αποδεικτικών 

στοιχείων μπορεί να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή ή χαρτί, ωστόσο οι χρήσιμες 

πληροφορίες μπορεί να μην είναι πάντοτε τεκμηριωμένες, άρα είναι αναγκαία η 

χρήση και άλλων τρόπων προσέγγισης.  

• Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία 

Όπως πληροφορίες από συζητήσεις με στελέχη/εργαζομένους της ελεγχόμενης 

μονάδας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων. Στην περίπτωση που τα παραπάνω 

χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία επιβάλλεται η επιβεβαίωση των 

πληροφοριών που προέρχονται από τα προφορικά στοιχεία. 

• Αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία 

Όπως δείκτες, στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης. 

Τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με την άσκηση 

επαγγελματικής κρίσης για την αξιολόγηση των φυσικών, βάσει εγγράφων και 

προφορικών αποδεικτικών στοιχείων. 

 

 

Μέθοδοι συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 

Οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν σε έναν έλεγχο εξαρτώνται από το 

αντικείμενο ελέγχου, από τα ερωτήματα που τίθενται, καθώς και από το διαθέσιμο χρόνο. Ως 

τέτοιοι μπορούν να αναφερθούν η εξέταση φακέλων και η μελέτη εγγράφων (αυτοψία), η 

διενέργεια συνεντεύξεων, η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καθώς και η συμπλήρωση 

φύλλων ελέγχου. 

 

Αυτοψία56 

                                                      
56 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 44. 
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Η αυτοψία έχει την έννοια της επίσκεψης στους χώρους εργασίας της ελεγχόμενης υπηρεσίας 

για την απόκτηση ιδίας αντίληψης. Σκοπός της είναι η συλλογή επαρκών και συναφών με τον 

έλεγχο αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων. 

Η αυτοψία χρησιμοποιείται προκειμένου ο επιθεωρητής να στηρίξει το σύνολο ή 

μέρος των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Αποτελεσμάτων ελέγχου και να αποφανθεί σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και κατά 

πόσο αυτή είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις μπορούν να αντληθούν στοιχεία που απαντούν σε 

ερωτήματα όπως: 

• Αν ακολουθούνται οι διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα, στη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, νομοθεσία. 

• Αν τηρούνται οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας της, όπως προβλέπονται από την 

υφιστάμενη νομοθεσία. 

• Αν οι υπάλληλοι της ελεγχόμενης υπηρεσία γνωρίζουν τις διαδικασίες, τις ευθύνες και 

τους ρόλους που τους αντιστοιχούν. 

 

Συνέντευξη57 

Η συνέντευξη είναι από τις πιο συνηθέστερες μεθόδους συλλογής στοιχείων κατά τον έλεγχο 

και αφορά στις απαντήσεις από τον ελεγχόμενο σε προγραμματισμένη σειρά ερωτήσεων, τις 

οποίες υποβάλλει ο επιθεωρητής. 

Συστατικά στοιχεία μια επιτυχημένης συνέντευξης αποτελούν: 

• Η μη παρουσία τρίτων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

• Η χρονική διάρκεια της συνέντευξης. 

• Η καταγραφή τυχόν αδιευκρίνιστων σημείων για επιπλέον διερεύνηση με επιτόπιες 

παρατηρήσεις. 

• Η σύνοψη επιμέρους διαπιστώσεων, η αναφορά σε τυχόν θετικά στοιχεία και η 

επισήμανση των αδύνατων σημείων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

 

 
                                                      
57 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 45. 
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Ερωτηματολόγια ελέγχου58 

Τα ερωτηματολόγια ελέγχου αποτελούν ένα πλαίσιο συστηματικής και αντιπροσωπευτικής 

καταγραφής των σημείων ελέγχου, τα οποία με τη μορφή σειράς ερωτήσεων, αναλύουν τις 

απαιτήσεις λειτουργίας ενός συστήματος, και εγγυώνται την αποτελεσματική προσέγγιση των 

αντικειμενικών στόχων του εκάστοτε ελέγχου. 

Στην πράξη το ερωτηματολόγιο ελέγχου, είναι ένα έντυπο που περιέχει μία σειρά από 

σύντομες ερωτήσεις με τον αντίστοιχο χώρο για απαντήσεις.   

 Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά 

ενεργειών και αποφάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με: 

• Την έκταση του ερωτηματολογίου, καθώς δεν πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτό 

περισσότερες από τριάντα βασικές ερωτήσεις. 

• Το είδος των ερωτήσεων, οι οποίες διακρίνονται σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου και σε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για τους ελέγχους ως καταλληλότερο είδος θεωρούνται οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

• Τη μορφή των ερωτήσεων. Η χρήση ερωτήσεων που μπορούν να δεχθούν απαντήσεις 

του τύπου ναι/όχι, συμβάλλει σε μια πιο πειθαρχημένη προσέγγιση του στόχου, 

ωστόσο ενδέχεται η πιθανή απάντηση να μην περιορίζεται σε ένα απλό «ναι» ή «όχι». 

• Το περιεχόμενο των ερωτήσεων, αφού αυτές δεν θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε 

μεγάλο βαθμό. 

• Στην σειρά με την οποία εμφανίζονται. 

 

Φύλλα ελέγχου59 

Τα φύλλα ελέγχου είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, τυποποιημένα έντυπα, που διακρίνονται για 

τη σαφήνεια και την ακρίβεια του περιεχομένου τους και αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο 

μεταξύ της συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων και της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. 

Στόχος των φύλλων ελέγχου είναι η συστηματική και περιληπτική συγκέντρωση των 

αποδεικτικών στοιχείων με οργανωμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα επιμέρους θέματα, έτσι 

ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί ευχερώς σε συμπεράσματα. Συνήθως συντάσσονται κατά τη 

                                                      
58 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 45-47. 
59 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 48-50. 
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διάρκεια του ελέγχου και αποτελούν την πηγή από την οποία αντλούνται τα στοιχεία για τη 

συγγραφή της Έκθεσης Αποτελεσμάτων του ελέγχου. Περιλαμβάνουν μόνο ουσιαστικές 

πληροφορίες και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα όπως: 

• Αποφάσεις που επηρεάζουν το ελεγκτικό έργο και τη διαχείρισή του. 

• Διαπιστώσεις από τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πηγές τους. 

• Βασικά συμπεράσματα του ελέγχου. 

• Αναφορές στη ποιότητα και πληρότητα των ποσοτικών δεδομένων που εξετάστηκαν. 

 

Τα φύλλα ελέγχου μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων δεν 

καταστρέφονται, αλλά επισυνάπτονται στο πρωτότυπο αυτής και παραμένουν στο αρχείο. 

Η σύνδεσή του με όλη τη διαδικασία από το σχεδιασμό του ελέγχου, και τη διενέργεια 

του ελέγχου μέχρι τη σύνταξη της τελικής Έκθεσης Αποτελεσμάτων, παρουσιάζεται 

διαγραμματικά παρακάτω: 

 

• Νομοθετικό πλαίσιο - Οργανόγραμμα  

• Σχεδιασμός ελέγχου 

• Πλάνο εργασίας 

• Πρόγραμμα ελέγχου 

 

• Συλλογή στοιχείων/διαδικασίες 

• Αυτοψία 

• Ερωτηματολόγια 

• Συνεντεύξεις 

 

• Αξιολόγηση στοιχείων φύλλο ελέγχου 

• Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 

• Σύνδεση φύλλο ελέγχου με Φ.Σ. 

• Συνοπτική καταγραφή τεκμηρίων 

• Προτάσεις/απόψεις 
 
 
 

Φάκελος 

Σχεδιασμού 

Διενέργεια 

ελέγχου 

Φύλλα  

ελέγχου 
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• Μεταφορά ευρημάτων, διαπιστώσεων, 

συμπερασμάτων από Φ.Ε. στην Έκθεση 

Αποτελεσμάτων ελέγχου 

• Σύνδεση αυτών με φύλλα ελέγχου                                                                                    

 
 

• Περιληπτική αναφορά στις διαπιστώσεις 

• Συμπεράσματα  

• Προτάσεις 
 

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα 
ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου» 

Διάγραμμα 4.3 Σύνδεση φύλλων ελέγχου με την Έκθεση Αποτελεσμάτων 

 

 

4.7.2.2 Κατάρτιση Έκθεσης Αρχικών Διαπιστώσεων ελέγχου 
 

 

Μετά το τέλος του ελέγχου και πριν την κατάρτιση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ελέγχου, 

εξετάζονται και αξιολογούνται τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και 

καταρτίζεται η Έκθεση Αρχικών Διαπιστώσεων, η οποία αποστέλλεται στην ελεγχόμενη 

μονάδα. Η αποστολή αυτή έχει σαν σκοπό την παροχή επιβεβαίωσης ως προς την ακρίβεια 

των πραγματικών περιστατικών και των διαπιστώσεων. Η επιβεβαίωση αυτή ενδέχεται να 

παράσχει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου ή πληροφορίες που δεν κατέστησαν 

διαθέσιμες ή κατανοητές κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου. Οι αρχικές διαπιστώσεις 

ελέγχου πρέπει να εκτιμώνται υπό το φως των απαντήσεων της ελεγχόμενης μονάδας. 

 

 
 

Έκθεση 

Αποτελεσμάτων 

Επιτελική  

Σύνοψη 
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4.7.3 Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου 
 

Στο τέλος κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να καταρτίζει γραπτώς σχετική γνώμη ή 

ενδεχομένως έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζονται με την κατάλληλη μορφή τα ευρήματα 

του ελέγχου. Το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να είναι εύληπτο και να μην περιέχει 

ασάφειες ή αοριστίες, αλλά μόνο τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από κατάλληλα και 

συναφή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και να είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική, δίκαιη και 

εποικοδομητική. 

Ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογεί τα συμπεράσματα που έχουν αντληθεί από τα 

συγκεντρωθέντα αποδεικτικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί ως βάση για τη διατύπωση 

γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων στην έκθεση ελέγχου. Κατά την κατάρτιση της 

έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να τηρούνται οι 

λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης του ελεγκτή60. 

Στην έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου δεν καταγράφονται όλες οι διαπιστώσεις και τα 

ευρήματα του ελέγχου. Για το σκοπό αυτό προορίζονται οι φάκελοι του ελέγχου, που 

τηρούνται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή και τα φύλλα ελέγχου που 

περιέχουν όλη την κύρια πληροφόρηση, συντάσσονται από τους ελεγκτές και συνοδεύουν το 

πρωτότυπο της έκθεσης. 

Το στάδιο της κατάρτισης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ελέγχου περιλαμβάνει61: 

• Σύνταξη τυποποιημένης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου από την ελεγκτική ομάδα 

με διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων προς τον ελεγχόμενο φορέα και 

προθεσμία υλοποίησής τους. 

• Υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον Προϊστάμενο του ελεγκτικού 

σώματος. 

• Διαβίβαση της έκθεσης στους εμπλεκόμενους φορείς που ελέγχθηκαν. 

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τους ισχύοντες κανονισμούς, το 

ελεγκτικό κλιμάκιο προβαίνει στην διατύπωση αντίστοιχων προτάσεων προς τον ελεγχόμενο 

φορέα. Αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται: 

                                                      
60 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Πολιτική και Πρότυπα Ελέγχου του Συνεδρίου», σελ. 15. 
61 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 50-51. 
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• Με υπόδειξη της αναγκαίας διορθωτικής δράσης. 

• Το χρονικό διάστημα υλοποίησής της. 

• Τον τρόπο ενημέρωσης της ελεγκτικής αρχής για τη συμμόρφωση. 

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της νομιμότητας, ακολουθούνται οι εξής 

διαδικασίες: 

• Διαβίβαση της έκθεσης αποτελεσμάτων στον φορέα που εποπτεύει την ελεγχόμενη 

υπηρεσία. 

• Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα για κάθε 

ελεγκτικό σώμα νομοθεσία. 

• Διαβίβαση των στοιχείων στις Εισαγγελικές Αρχές και τα αρμόδια πειθαρχικά 

όργανα. 

 

Όσον αφορά την δομή της έκθεσης ελέγχου, αυτή υποδιαιρείται σε δύο κύρια μέρη 

και προαιρετικά προστίθεται ακόμα ένα μέρος (παράρτημα), όπως συνοψίζεται παρακάτω: 

• Μέρος 1ο: Σύνοψη. 

Η σύνοψη αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία κάθε έκθεσης, εφόσον αποτελεί 

το μέρος που αναγιγνώσκεται περισσότερο. Πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια 

και πληρότητα το περιεχόμενο της έκθεσης και να είναι καθοδηγητική προκειμένου ο 

αναγνώστης να αντιλαμβάνεται τη σημασία των ερωτημάτων του ελέγχου και των 

σχετικών απαντήσεων. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια 

συμπεράσματα του ελέγχου και στη σύντομη παράθεση των προτάσεων. 

• Μέρος 2ο: Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου με τέσσερα μέρη. 

Α. Γενικά στοιχεία ελέγχου: Παρατίθεται επιγραμματικά το πλαίσιο ελέγχου 

παρέχοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει τον έλεγχο και τα 

αποτελέσματά του. 

Β. Διενέργεια ελέγχου: Αναφέρονται συνοπτικά τα ερωτήματα ελέγχου, η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε και η υλοποίηση των στόχων.  

Γ. Αποτελέσματα ελέγχου: Καταχωρούνται περιληπτικά και δομημένα όλες οι 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν 

αποτυπωθεί στα φύλλα ελέγχου και οδηγούν σε διαπίστωση. 
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Δ. Συμπεράσματα και προτάσεις: Στα συμπεράσματα καταγράφεται η πληρότητα του 

ελέγχου και η επίτευξη των τεθέντων στόχων. Σε περίπτωση που κάποια θέματα που 

είχαν προγραμματισθεί δεν καλύφθηκαν, αναφέρονται οι αιτίες που προκάλεσαν την 

εν λόγω έλλειψη. Επιπρόσθετα, γίνεται τελική τοποθέτηση πάνω στα ευρήματα που 

αιτιολογεί την υποβολή των προτάσεων. Όσον αφορά τις τελευταίες, αυτές πρέπει να 

προκύπτουν από τις διαπιστώσεις και να βασίζονται στα συμπεράσματα με τα οποία 

θα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα, να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και εφικτές 

λύσεις και να διατυπώνονται μόνον όταν μπορούν να υποδειχθούν πρακτικά μέτρα 

καταπολέμησης των αδυναμιών που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. 

• Μέρος 3ο: Παραρτήματα (προαιρετικά). 

Τα παραρτήματα είναι προαιρετικά, παρατίθενται στην έκθεση εάν κριθεί σκόπιμο για 

τις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά επιθεώρησης – ελέγχου και περιέχουν 

ενότητες, όπως η μεθοδολογία δράσης, το νομικό πλαίσιο, η διάρθρωση οργανωτικής 

δομής, στοιχεία τεκμηρίωσης, κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 

 

5.1 Ελεγκτικά Σώματα 
 

 

Στο ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας του κράτους, υφίσταται μεγάλος αριθμός ελεγκτικών 

Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης με γενική ή ειδική αρμοδιότητα ελέγχου επί των 

υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα καθώς και 

του ιδιωτικού τομέα. Οι δραστηριότητες που αυτά ελέγχουν αφορούν σημαντικούς τομείς της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως οικονομία, φορολογία, εργασία, περιβάλλον, 

δικαιοσύνη, υγεία, δημόσια διοίκηση, τρόφιμα, φάρμακα και μεταφορές62.  

Τα ελεγκτικά Σώματα με τους ελέγχους που διενεργούν, αποσκοπούν, κατά κύριο 

λόγο, στην επίτευξη των παρακάτω τεσσάρων γενικών στόχων: 

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κάθε πολίτη με αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

• Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, με έλεγχο της διαχείρισης και της 

οργάνωσης υπηρεσιών προς τον πολίτη και εξοικονόμηση κόστους. 

• Τήρηση της νομιμότητας και έλεγχος φαινομένων διαφθοράς. 

• Προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, της εργασίας, κ.λπ. 

 

 

                                                      
62 Ντάτη Π. και Σιταράς Ι. (2012), «Τα Ελεγκτικά Σώματα του Δημοσίου Τομέα», Μέρος Α’, e-forologia, Διαθέσιμο: 
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=118524 (προσπελάστηκε στις 01/07/2014). 

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=118524
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5.1.1 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)63 
 

 

Σκοπός της λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που διέπεται από τα άρθρα 2-7 του Ν. 3074/2002 

όπως ισχύει, είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, με την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών 

διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και κακής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Οι βασικότερες αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι οι εξής: 

• Η διενέργεια επιθεωρήσεων – ελέγχων και ερευνών. 

• Η διενέργεια Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των 

επιθεωρήσεων – ελέγχων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων. 

• Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που ελέγχονται 

από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

• Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από παραγγελία 

του αρμοδίου εισαγγελέα. 

• Η συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί 

στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισμένα ποινικά αδικήματα 

που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι. 

 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχου και έρευνες κατ’ αρχήν σύμφωνα με 

το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος. Επίσης μπορεί να διενεργεί και έκτακτους 

ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες οποτεδήποτε αυτό κριθεί επιβεβλημένο. Ο Ειδικός 

Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκδίδει τις εντολές για επιθεώρηση64: 

• Αυτεπαγγέλτως. 

• Μετά από εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

• Μετά από εντολή του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. 

                                                      
63 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, «Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων έτους 2012». 
64 Άρθρο 5 ν. 3074/2002. 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
79 

• Μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης του Συνηγόρου του 

Πολίτη ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 

 

Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν 520 εκθέσεις επιθεώρησης – ελέγχου και περιουσιακής 

κατάστασης υπαλλήλων. Επιπλέον, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 23 προκαταρκτικές 

εξετάσεις. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που ολοκληρώθηκε 

κατά το έτος 2012. 

 

Πίνακας 5.1 : Το έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά το 2012 

Το έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Σύνολο 
 

Επιθεωρήσεις - έλεγχοι 485 

Έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 35 

Σύνολο 520 

Προκαταρκτικές εξετάσεις 23 

Πηγή: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, «Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων 

έτους 2012» 

 

Αναφορικά με το έναυσμα των διενεργηθέντων επιθεωρήσεων – ελέγχων στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα: 

 

Πίνακας 5. 1 : Έναυσμα επιθεωρήσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά το 2012 

Έναυσμα ελέγχου Πλήθος Ποσοστό % 

Καταγγελία 407 
 

83,92 
 

Εντολή Υπουργού 11 2,27 

Αίτημα Ανεξάρτητης Αρχής 0 0,00 

Εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας 6 1,24 

Αίτημα Γ.Ε.Δ.Δ. 29 5,98 

Αίτημα Δικαστικής Αρχής 5 1,03 
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Αίτημα Δημόσιας Υπηρεσίας 22 4,54 

Αυτεπάγγελτα 5 1,03 

Σύνολο 485 100,00 

Πηγή: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, «Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων 

έτους 2012» 

 

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους ελέγχους που διενήργησε και ολοκλήρωσε το 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ μέσα στο 2012 αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 5. 2: Περιπτώσεις ελέγχου Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. το 2012 

α/α Ελεγχόμενη υπηρεσία Αντικείμενο ελέγχου 

1 Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία (ΕΑΒ) 

Καθυστέρηση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, αμοιβές μελών Δ.Σ., αναθέσεις υπηρεσιών 

σε δικηγόρους, επιχορηγήσεις, χρήση υπηρεσιακών 

οχημάτων, υπερωριακή απασχόληση οδηγών, απασχόληση 

ιατρών, δάνεια προσωπικού, απευθείας αναθέσεις 

υπηρεσιών, αναθέσεις έργου/παροχής υπηρεσιών σε 

υπεργολάβους. 

2 Δήμος Νίκαιας – Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη 

Άσκηση ιδιωτικού έργου από Προϊστάμενο Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

3 Οργανισμός Διεξαγωγής 

Ιπποδρομιών Ελλάδας 

(ΟΔΙΕ Α.Ε.) 

α) Ανανέωση των συμβάσεων των Γεν. Δ/ντών σε 

προεκλογική περίοδο. 

β) Εξωσυμβατική παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 

μηχανογραφικού συστήματος του ιπποδρομιακού 

στοιχήματος. 

4 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 

Επιβολή προστίμων για παραβιάσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. 
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5 Υπηρεσία Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων του 

Δημοσίου Ανατολικής 

Αθήνας, ΥΔΕ Ανατολικής 

Αθήνας, Νομαρχία 

Ανατολικής Αθήνας 

Η νομιμότητα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με 

φυσίατρο και νομικό πρόσωπο, για την παροχή 

περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, καθώς 

και του τρόπου καταβολής των δαπανών – λογαριασμών 

των συμβεβλημένων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων. 

 

6 Δ/νσεις Μεταφορών 

Αττικής 

Η νομιμότητα της μεταβολής στα στοιχεία κυβισμού 

οχημάτων. 

7 Δήμος Αιγάλεω Αττικής Ο έλεγχος των διαδικασιών απογραφής των δικαιούχων 

προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Αιγάλεω, για τη 

σύσταση του Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Προνοιακών 

Επιδομάτων. 

8 Δήμος Ζωγράφου Ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών λήψης και 

εξυπηρέτησης δανείου ύψους 25.000.000€ που έλαβε ο 

Δήμος Ζωγράφου από τράπεζα του εξωτερικού.  

9 Γενικό Νοσοκομείο 

Ναυπλίου 

Η εξέταση της λειτουργίας της Διοικητικής Υπηρεσίας του 

Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου και της διαδικασίας 

ανάθεσης έργων, εργασιών και προμηθειών. 

10 Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Εξέταση καταγγελίας φοιτητών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διατυπώνονταν 

αιτιάσεις περί ολιγωρίας των αρμοδίων οργάνων του 

Ο.Π.Α. για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, πράξεων 

και παραλείψεων μελών ΔΕΠ του Ο.Π.Α. 

11 Πανεπιστημιακή Λέσχη 

του Εθνικού 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης των φοιτητών Σχολών και 

Τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

12 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών  

Νομιμότητα προσλήψεων προσωπικού, αμοιβών 

προσωπικού, διαδικασία εξέλιξης ερευνητών και 

γενικότερα η εξέταση της λειτουργίας του εν λόγω 

ερευνητικού κέντρου. 
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Πηγή: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, «Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων 

έτους 2012» 

 

 

5.1.2 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)65 
 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών συνεστήθη 

με το άρθρο 19 του Ν. 2671/98, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.  

Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους 

στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ο.Σ.Ε., των ΕΛ.ΤΑ, της Ο.Α., του 

Ο.Α.Σ.Α., της Ε.ΘΕ.Λ., των Η.Σ.Α.Π., των Η.Λ.Π.Α.Π., καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό 

φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & 

Επικοινωνιών. Στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. εμπίπτουν η εξέταση της συνδρομής των 

όρων νομιμότητας της διοικητικής δράσης και η διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων και 

παρανομιών, ο εντοπισμός των αιτιών κακής λειτουργίας, κακής διαχείρισης, χαμηλής 

ποιότητας ή υψηλού κόστους των υπηρεσιών, η έρευνα πλημμελούς εφαρμογής της 

νομοθεσίας, ή παραβίασης της αρχής της ισότητας και διαφάνειας κατά την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και ο εντοπισμός γενικά κάθε παράγοντα που επηρεάζει 

δυσμενώς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγχόμενων Υπηρεσιών, 

Οργανισμών ή Φορέων. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής προΐσταται του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., καθώς χαράσσει την πολιτική 

του Σώματος, κατευθύνει και συντονίζει το έργο του, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στο 

Σώμα, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του και αξιολογεί το επιτελούμενο από αυτό 

έργο. Ταυτόχρονα μεριμνά για την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., 

συνεπικουρούμενος από τον αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή και τους Επιθεωρητές – 

Ελεγκτές. Ο Γενικός Επιθεωρητής συμμετέχει επίσης στο Συντονιστικό Όργανο 
                                                      
65 Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., Διαθέσιμο: http://www.yme.gr (προσπελάστηκε στις 
03/07/2014). 

http://www.yme.gr/
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Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), στο οποίο προεδρεύει ο Ειδικός Γραμματέας του 

Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στο ακόλουθο διάγραμμα 

παρατίθεται το σχετικό οργανόγραμμα προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση του Γενικού 

Επιθεωρητή στο Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Πηγή: http://www.yme.gr 

Διάγραμμα 5.1 : Οργανόγραμμα Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. 

 

Ακόλουθα παρουσιάζεται ένα δείγμα από την πληθώρα ελέγχων που διαβιβάσθηκαν 

στην Εισαγγελική Αρχή από το Σώμα κατά το έτος 200466. 

 

Πίνακας 5. 3: Περιπτώσεις ελέγχου Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. το 2004  

α/α Υπηρεσία/Φορέας Αντικείμενο 3λέγχου 

                                                      
66 Αναφέρεται πως στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων δίνονται εκθέσεις 
πεπραγμένων μέχρι το 2004. 

Υπουργός Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 

Γενικός Επιθεωρητής 

Αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής 

Επιθεωρητής - 

Ελεγκτής 

Επιθεωρητής - 

Ελεγκτής 

Επιθεωρητής - 

Ελεγκτής 

Επιθεωρητής - 

Ελεγκτής 

Επιθεωρητής - 

Ελεγκτής 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

http://www.yme.gr/
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1 Δ/νσεις Μ & Ε Δυτ. και Ανατ. 

Αθήνας – ένας οδηγός 

Απόκρυψη κατοχής άδειας οδήγησης με περιορισμό 

λόγω μονοφθαλμίας, λήψη και δεύτερης άδειας και 

επέκταση αυτής σε επαγγελματική κατηγορία. 

2 Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών 

στην Χαλκίδα 

Ψευδής καταγραφή μαθημάτων, εκπαίδευση από 

τον ίδιο εκπαιδευτή ταυτόχρονα διαφόρων 

υποψηφίων σε διαφορετικά οχήματα, απασχόληση 

εκπαιδευτή χωρίς ύπαρξη σχέσης εργασίας. 

3 Τρεις αυτοκινητιστές – 

Μέτοχοι του Υπεραστικού 

ΚΤΕΛ Άρτας 

Για την μετατροπή των μηχανικών μερών Λ.Δ.Χ. 

κατά τρόπον που τίθεται σε κίνδυνο η οδική 

ασφάλεια και το αγαθό της ζωής των 

μετακινούμενων επιβατών. 

4 ΚΤΕΛ Θήβας Για ψευδή δήλωση περί παροχής έργου 

προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση του 

περιορισμού κίνησης του λεωφορείου σε ακτίνα 50 

χιλ. από την βάση του οχήματος. 

5 ΚΤΕΟ Μεσσηνίας Παρατυπίες στον έλεγχο οχημάτων, συνδεόμενες με 

την οδική ασφάλεια. 

6  Ιδιοκτήτης φανοποιείου – 

βαφείου στην Αγ. Παρασκευή 

Αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγή χρήσης 

εγκαταστάσεων. 

7 Ιδιοκτήτης Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. 

της Αττικής 

Απρεπής συμπεριφορά προς τους Επιθεωρητές, 

προσπάθεια παρακώλυσης του ελέγχου. 

Πηγή: http://www.yme.gr 

 

 

5.1.3 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 

 

 

Με τον νόμο 2920/2001 συνεστήθη το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας & Πρόνοιας, το οποίο 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.   

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και 

περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 

http://www.yme.gr/
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ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την 

εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των 

ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασίας της υγείας και της 

περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό 

τρόπο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2920/2001, ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος δίνει 

τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 

εντολής του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, 

εφόσον πρόκειται για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα ο Γενικός 

Επιθεωρητής μπορεί να διατάσσει επαναληπτικό ή συμπληρωματικό έλεγχο, ολικό ή μερικό, 

οποιασδήποτε υπόθεσης, είτε από τον ίδιο Επιθεωρητή είτε από άλλον. 

Ως μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέμει τις εντολές σε 

Επιθεωρητή ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών, ανάλογα με τη φύση της εξεταζόμενης υπόθεσης, 

και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την εντολή καθορίζει το αντικείμενο της 

επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την ελεγχόμενη υπηρεσία και το χρόνο μέσα στον 

οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος με την υποβολή της έκθεσης.  

Ουδέποτε ανατίθεται στους ίδιους Επιθεωρητές ο έλεγχος του ίδιου φορέα πριν από 

την πάροδο έτους από την υποβολή της έκθεσής τους, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, που 

αναφέρεται στην εντολή του Γενικού Επιθεωρητή. 

 

 

5.1.4 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 
 

 

Με τον νόμο 2639/1998 και συγκεκριμένα με τον άρθρο 6, συνεστήθη το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως κύριο έργο: 

• Την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 
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• Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των 

παραβατών της εργατικής νομοθεσίας. 

• Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές 

αρχές, της παράνομης απασχόλησης. 

• Την έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, της 

ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων. 

• Την παροχή πληροφοριών, συμβουλών, και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους 

εργαζομένους, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των 

κειμένων διατάξεων. 

• Την αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των 

ελλείψεων ή των παραλείψεων, που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

καθώς και τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το έτος 2012 οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας πραγματοποίησαν συνολικά 57.907 ελέγχους και επέβαλαν σε εργοδότες – 

παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας 12.856 κυρώσεις (5.661 μηνύσεις, 6.624 πρόστιμα 

συνολικού ύψους 24.988.435€ και 571 διακοπές εργασιών). Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα σχετικά δεδομένα από την ελεγκτική δραστηριότητα του 

Σώματος το 2012. 

 

Πίνακας 5.4:  Ελεγκτική δραστηριότητα Σ.ΕΠ.Ε το 2012 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΑ 
Σ.ΕΠ.Ε 

 

Έλεγχοι 26.832 30.229 846 57.907 

Μηνυτήριες 

αναφορές - 

μηνύσεις 

 
 

656 
 

 
 
 
 

 
 

4.998 
 

 
 
 
 

 
 

7 

 
 
 
 

 
 
5.661 
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Διακοπές 

εργασιών 

 
548 

 

Συνολικός 
αριθμός 

κυρώσεων 
1.892 

 
 

 
23 

Συνολικός 
αριθμός 

κυρώσεων 
10.791 

 
 

 
- 

Συνολικός 
αριθμός 

κυρώσεων 
173 

 
 
 

 
571 

 

Επιβληθέντα 

πρόστιμα 

 

688 

 

5.770 

 

166 

 

6.624 

Ποσά (σε €) 

 

2.379.047€ 21.452.613€ 1.156.775€ 24.988.435€ 

Πηγή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, «Έκθεση Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε. έτους 2012» 

 

5.1.5 Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 
 

 

Συστάθηκε με το νόμο 1418/1984 (άρθρο 22), το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων που 

υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό.  

Σκοπός του εν λόγω Σώματος είναι ο έλεγχος (τακτικός και έκτακτος), η εξακρίβωση 

και συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή των έργων, ο 

εντοπισμός και διαπίστωση τυχόν προβλημάτων, ατελειών ή παραλείψεων που εμφανίζονται 

στην πορεία εκτέλεσης και η έγκαιρη πληροφόρηση των υπεύθυνων φορέων του δημόσιου 

τομέα, ώστε να είναι δυνατές διορθωτικές παρεμβάσεις, με κατάλληλες νομοθετικές, 

διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, καθώς και η λήψη μέτρων για τον καταλογισμό 

ευθυνών όταν υπάρχουν. 

 

5.1.6 Σώμα Επιθεώρησης & Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης 
 

Με το νόμο 3090/2002 συστάθηκε το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων 

Κράτησης, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Το Σώμα έχει ως αποστολή τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και 

της τήρησης των μέτρων ασφαλείας στα καταστήματα κράτησης, της εφαρμογής των 

διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και των κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων 
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αυτών, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία των 

καταστημάτων κράτησης.  

Επίσης το Σώμα στοχεύει στην διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που 

διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης σε 

όλη την επικράτεια και προς τούτο, εκτός των άλλων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί 

πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό.  

 

 

5.1.7 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) 
 

 

Με το άρθρο 9 του νόμου 2947/2001 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων. 

Αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Π. είναι: 

• Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που 

επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημοσίου, του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού 

τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης 

αυτών. 

• Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την τήρηση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που 

επιβάλλονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση και λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομές.  

• Η εκπροσώπηση της χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα ελέγχου 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες. 

• Η εισήγηση για τον καθορισμό προτύπων και μεθόδων μέτρησης πάσης φύσεως 

εκπομπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές πηγές.  

• Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το 

αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π. 
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• Η ανάληψη και η υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της. 

 

Στην έκθεση πεπραγμένων του έργου των επιθεωρητών περιβάλλοντος για το έτος 

2009, αναφέρεται πως αυτό το έτος πραγματοποιήθηκαν 223 επιθεωρήσεις, ενώ στις 

περιπτώσεις, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις, η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγήθηκε πρόστιμα. 

 
Πηγή: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, «Το Έργο των Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος» 

Γράφημα 5.1 : Σύνολο αυτοψιών Ε.Υ.Ε.Π. το 2009 

 
Το είδος των βεβαιωθεισών παραβάσεων που εντοπίστηκαν το 2009 αφορούσαν ως 

επί το πλείστον σε: 

• Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

• Έλλειψη αδειοδοτήσεων (υγρά – στερεά απόβλητα). 

• Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. 

• Έλλειψη συστημάτων απορρύπανσης. 

• Μη σωστή λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης. 

• Αυθαίρετες παρεμβάσεις. 
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5.1.8 Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) 
 

 

Με το άρθρο 32 του Ν. 2676/1999 συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Έργο της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είναι: 

• Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των Ασφαλιστικών Φορέων και Κλάδων 

Ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. 

• Ο συντονισμός των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης που απαιτείται έγκριση 

ελεγκτή ιατρού. 

• Ο έλεγχος για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους 

και συνταξιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

• Ο σχεδιασμός και η ανάθεση μηχανογραφικών εφαρμογών σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο, που σκοπό έχουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης των 

υπηρεσιών και των παροχών υγείας. 

• Η συγκέντρωση και η στατιστική αξιολόγηση στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές 

υγείας. 

 
 

5.1.9 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 
 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 85 αποφασίστηκε πως η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 

ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών. 
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Αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε. είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού 

εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας αρμοδιότητας του Υπουργείου, ο 

έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 

της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή  υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο 

έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές 

επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται στην 

προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και 

παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπεύθυνων 

παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ελέγχου της Υπηρεσίας για την πάταξη του 

Οικονομικού Εγκλήματος το 2013 είναι: 

• Στην περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε ότι 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά 

τιμολόγια ύψους 9.850.000€, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 

2.265.000€ και 31 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000€, με 

αποτέλεσμα να μην αποδοθεί ΦΠΑ από τους λήπτες ύψους 14.782.000€. 

• Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, 

προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000€. 

• Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, 

προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000€. 

• Κόρη τέως Προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων 

στοιχημάτων – στημένων αγώνων, προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000€. 

• Ιατρός πλαστικός χειρούργος στο Κολωνάκι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών ύψους 1.356.000€ προς τους ασθενείς του. 

• Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης, προσαύξησε την περιουσία του κατά 

12.558.000€, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του. 

• 23 επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη, έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000€, 

από αθλητικά σωματεία.  

• Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000€ σε 11 αγρότες της 

περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία 

σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.  
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Επιπρόσθετα ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο Εθνικός Οργανισμός 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), καθώς και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, Γενικές Διευθύνσεις και Γραφεία67: 

 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

 

έχουν ως βασικό στόχο την εξέταση της συνδρομής των όρων νομιμότητας της 

διοικητικής δράσης και τη διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων και παρανομιών, τον 

εντοπισμό των αιτιών κακής λειτουργίας, κακής διαχείρισης, χαμηλής ποιότητας ή υψηλού 

κόστους των υπηρεσιών, την έρευνα πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας, την παραβίαση 

της αρχής της ισότητας και διαφάνειας κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

τον εντοπισμό γενικά κάθε παράγοντα που επηρεάζει δυσμενώς την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των ελεγχόμενων οργανισμών68.  

 

 

5.1.10 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)69 
 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι μονοπρόσωπο όργανο της Διοίκησης, που 

απολαμβάνει πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, φέρει όλα τα 

χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης αρχής και αναγνωρίζεται ως τέτοια. Ο θεσμός του Γ.Ε.Δ.Δ. 

καθιερώθηκε με το Ν. 3074/2002 σε συμμόρφωση με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την 

ίδρυση επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωμάτων και Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα. 

Αποστολή του Γ.Ε.Δ.Δ. είναι: 

• Η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης. 

                                                      
67 Το συντονισμό και τον έλεγχο των ανωτέρων Σωμάτων και Υπηρεσιών έχει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
68 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης και ελέγχου», σελ. 29-30. 
69 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2013. 
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• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών μηχανισμών της 

δημόσιας διοίκησης. 

• Ο εντοπισμός των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης (άρθρο 1 ν. 3074/2002) 

που έχει ως συνέπεια την άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων κατά των 

υπαλλήλων και οργάνων της Διοίκησης, που υπέπεσαν σε πειθαρχικά και ποινικά 

αδικήματα. 

 

Το πεδίο δράσης του Γ.Ε.Δ.Δ. περιλαμβάνει το σύνολο του δημόσιου τομέα, σύμφωνα 

με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002. Οι αρμοδιότητές του δεν είναι 

μόνο κατασταλτικές αλλά και προληπτικές, με την έννοια των παρεμβάσεων προς τη 

Διοίκηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την άσκηση πειθαρχικών ελέγχων και προς 

την Κυβέρνηση για νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την καταπολέμηση των φαινομένων 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν διαπιστωθεί. 

Το 2013 ο Γ.Ε.Δ.Δ. διερεύνησε 1.519 υποθέσεις από τις οποίες οι 53 κρίθηκε ότι 

εκφεύγουν της αρμοδιότητάς του. Ο έλεγχος κατέληξε στη διαπίστωση ότι δεν συντρέχει 

κάποιο πρόβλημα (40,4% των υποθέσεων), ενώ στο 26,9% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν 

παράνομες συμπεριφορές και πράξεις. 
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Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2013 

Γράφημα 5.2 : Ποσοστό υποθέσεων Γ.Ε.Δ.Δ. κατά θεματική κατηγορία (2013) 

 
Ακόλουθα παρουσιάζονται δύο ενδεικτικές υποθέσεις του ελεγκτικού έργου του 

Γ.Ε.Δ.Δ. κατά το έτος 2013: 

 

Εποπτεία φορολογικού ελέγχου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Ο Γ.Ε.Δ.Δ. στα πλαίσια παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των φορολογικών ελέγχων σε 

ΜΚΟ, που διενεργούν οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, διαπίστωσε και κατέγραψε κατά 

περίπτωση ότι πολλές εξ αυτών δεν είχαν θεωρήσει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 

διατάξεις φορολογικά στοιχεία τουλάχιστον από το 1998, δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και συγκεντρωτικές δηλώσεις τιμολογίων, ενώ σε πολλές από 

αυτές δεν έχει διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος για την τελευταία δεκαετία. Από τα 

στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο Γ.Ε.Δ.Δ. το συνολικό ύψος των προστίμων και 

φόρων που βεβαιώθηκαν σε συνέχεια της παρέμβασης του Γ.Ε.Δ.Δ. ανέρχεται μέχρι σήμερα 

στο ποσό των 1.559.262,52€. 
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Λειτουργία αναψυκτηρίου στην Καλλιθέα Ρόδου 

Σε συνέχεια σειράς ενεργειών του Γ.Ε.Δ.Δ. το έτος 2008, είχε εκδοθεί απόφαση σφράγισης 

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ, αναψυκτήριο – εστιατόριο), ιδιοκτησίας 

στενού συγγενικού προσώπου του τότε Δημάρχου του Δήμου Καλλιθέας Ρόδου που 

βρισκόταν στην περιοχή ευθύνης του τελευταίου. Το εν λόγω ΚΥΕ στεγάζεται σε αυθαίρετο 

κτίσμα εντός του αιγιαλού και για τις διαδικασίες νομιμοποίησής του ο Γ.Ε.Δ.Δ. διαπίστωσε 

σειρά εκνόμων ενεργειών και ευθύνες των εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων και 

παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες διοικητικές και εισαγγελικές αρχές για πειθαρχικό και 

ποινικό έλεγχο των εμπλεκόμενων. 

Στα μέσα του 2013 ο Γ.Ε.Δ.Δ. πληροφορήθηκε ότι το εν λόγω ΚΥΕ εξακολουθεί να 

λειτουργεί και μάλιστα προχωρά και σε προσθήκες στο υπάρχον αυθαίρετο κτίσμα. Με 

άμεσες ενέργειες ζήτησε να υλοποιηθεί η σφράγιση του εν λόγω ΚΥΕ και να αναζητηθούν 

ευθύνες στα Αστυνομικά και Διοικητικά αρμόδια Όργανα για την μη εφαρμογή επί μια 

πενταετία της απόφασης σφράγισης του εν λόγω ΚΥΕ. Το έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Δ. ακολούθησε 

σειρά μηνύσεων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής κατά των εκμεταλλευτών της εν λόγω 

παράνομης δραστηριότητας, ενώ ο Δήμαρχος Ροδίων τον Οκτώβριο 2013 έδωσε εντολή για 

υλοποίηση της εντολής σφράγισης.  

 

 

5.1.11 Συνήγορος του Πολίτη 
 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Συστάθηκε 

με τον νόμο 2477/1997 και άρχισε την λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998. 

Αποστολή του Συνηγόρου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και 

των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την 

καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο Συνήγορος ασχολείται επίσης με την προάσπιση και 

την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού70. 

                                                      
70 Ν. 2477/1997. 
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Ως διαμεσολαβητής, ο Συνήγορος διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις προς τη 

δημόσια διοίκηση. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε ακυρώνει τις παράνομες πράξεις της 

δημόσιας διοίκησης. Στον Συνήγορο μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε Έλληνας ή 

αλλοδαπός πολίτης που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναλλάσσεται με το ελληνικό 

Δημόσιο.  

Ο Συνήγορος παρεμβαίνει σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή 

του με τη δημόσια διοίκηση, όπως για παράδειγμα η ελλιπής παροχή ή άρνηση παροχής 

πληροφοριών, η υπερβολική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημάτων, η παράβαση νόμου 

ή εφαρμογή παράνομης διαδικασίας και οι αθέμιτες διακρίσεις εις βάρος των πολιτών. 

Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από 

ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης 

προσώπων. Οι αναφορές εξετάζονται κατά θεματικές ενότητες που οργανώνονται σε έξι 

Κύκλους Δραστηριότητας, Δικαιώματα του ανθρώπου, Κοινωνική προστασία, Ποιότητα 

ζωής, Σχέσεις κράτους – πολίτη, Δικαιώματα του παιδιού και Ισότητα των φύλων. Η 

διερεύνησή τους ανατίθεται σε ειδικό επιστήμονα – χειριστή του αρμόδιου για την αναφορά 

Κύκλου.  

Το 2013 οι αναφορές που δέχθηκε ο Συνήγορος ήταν οι περισσότερες από το 

ξεκίνημα της λειτουργίας του (14.738). Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η έκβαση 

των βάσιμων αναφορών που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη το 201371. 

 

 

Πηγή: http://www.synigoros.gr/resources/docs/stp_ethsia_2013.pdf 

 
                                                      
71 Συνήγορος του Πολίτη (2013), Ετήσια Έκθεση, σελ.11. 
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ενέργειες του Συνηγόρου
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Διάγραμμα 5.2  Έκβαση βάσιμων αναφορών του Συνηγόρου του Πολίτη (2013) 

 

 

5.1.12 Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) 
 

 

Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν 

κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο 

καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες 

αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των 

λογαριασμών των δημοσίων υπαλλήλων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η 

γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης 

προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών 

σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση 

υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων 

υπαλλήλων72. 

Το Π.Δ. 136 (άρθρο 1) ορίζει το κατώτατο ύψος ελεγχόμενων δαπανών που ελέγχεται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως ο έλεγχος από το Ε.Σ. 

διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί 

δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια τα οποία καθορίζονται κατά 

κατηγορία ελεγχόμενων φορέων ως ακολούθως73: 

 Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης: Από του ποσού των 15.000 ευρώ και άνω. 

 Δαπάνες ΝΠΔΔ: Από του ποσού των 10.000 ευρώ και άνω. 

 Δαπάνες ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμων): Από του ποσού των 5.000 και άνω. 

 Δαπάνες ΟΤΑ Β΄ βαθμού (Περιφερειών): Από του ποσού των 15.000 και άνω. 

 

 

                                                      
72 Ελεγκτικό Συνέδριο, Διαθέσιμο: http://www.elsyn.gr/elsyn/root.jsp (προσπελάστηκε στις 05/07/2014). 
73 Στα παρακάτω ποσά περιλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 136. 

http://www.elsyn.gr/elsyn/root.jsp
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας, παρόλα τα ευρήματα 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχει εντοπίσει μέχρι τώρα, κρίνεται ανεπαρκής και γενικά 

μη αποτελεσματικός. Δεν έχει διαρθρωθεί με ενιαίο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο 

της δημόσιας διοίκησης. Η πληθώρα υπεξαιρέσεων σημαντικών χρηματικών ποσών και 

φαινομένων απάτης που έχουν συντελεστεί στο δημόσιο τομέα και έμεναν στην αφάνεια επί 

σειρά ετών επιβεβαιώνουν το προαναφερθέν συμπέρασμα.  

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο σε στρατηγικό μακροπρόθεσμο επίπεδο να ενταχθούν 

στην ελληνική δημόσια διοίκηση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών έχει καταρτίσει σχετικό πλαίσιο προτύπων με τίτλο “Internal Audit Capability 

Model (IA – CM) for the Public Sector”, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές αρχές που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση του εσωτερικού ελέγχου στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα. Το μοντέλο αυτό επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως βάση για 

την εφαρμογή και θεσμοθέτηση αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα 

και σαν ένας οδικός χάρτης για την τακτική βελτίωση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στο 

πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου. Αναπτύχθηκε με την συνεργασία διάφορων σημαντικών 

φορέων του παγκόσμιου συστήματος, όπως του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 

Πολιτείας του Texas, την εθελοντική συμμετοχή Εθνικών Επιτροπών του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών από δέκα χώρες και την συμμετοχή του Ινστιτούτου Μηχανικής 

Λογισμικού του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, Pittsburg, Pennsylvania, U.S.A.74 

Η υιοθέτηση τέτοιων προτύπων από την ελληνική δημόσια διοίκηση θα έχει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Πρώτον, θα βελτιώσει την κατάταξη της χώρας στις λίστες 

των χωρών με φαινόμενα διαφθοράς. Δεύτερον, είναι πρότυπα που αναπτύχθηκαν με την 

συμμετοχή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού Διεθνούς Οργανισμού, της Παγκόσμιας 
                                                      
74 The Institute of Internal Auditors, Internal Audit Capability Model (IA – CM) for the Public Sector, Διαθέσιμο: 
https://na.theiia.org/iiarf/Pages/Internal-Audit-Capability-Model-for-the-Public-Sector.aspx (προσπελάστηκε στις 08/07/2014). 

https://na.theiia.org/iiarf/Pages/Internal-Audit-Capability-Model-for-the-Public-Sector.aspx
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Τράπεζας. Η υιοθέτησή τους θα συμβάλει στην βελτίωση της διεθνούς εικόνας και 

αξιοπιστίας της χώρας στους τραπεζικούς και επενδυτικούς κύκλους. Τρίτον, θα αποτελεί 

πύλη επικοινωνίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς 

και θα συμβάλει στην μεταφορά τεχνογνωσίας και άριστων πρακτικών τόσο από την ιδιωτική 

σφαίρα όσο και από την δημόσια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέταρτον, θα περιορίσει τα 

προαναφερθέντα φαινόμενα διαφθοράς αφού η μέχρι τώρα υιοθέτησή τους διεθνώς έχει 

αποδειχθεί πως αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενός τόσο μακροπρόθεσμου στόχου είναι 

ποικιλόμορφες και απαιτούν την σύνεση και την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. 

Επίσης απαιτείται η στελέχωση της διοίκησης με υπαλλήλους υψηλών προσόντων και κατά 

προτίμηση υπαλλήλων που θα έχουν πιστοποιηθεί με τα κριτήρια των διεθνών οργανισμών 

και με αυτό τον τρόπο θα κατέχουν έναν υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα.  

Προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών σωμάτων στο 

δημόσιο τομέα, όταν πια θα έχουν υιοθετηθεί και αφομοιωθεί πλήρως τα διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα, θα μπορούσε σε μελλοντική έρευνα να γίνει σύγκριση της λειτουργικότητας και 

αποδοτικότητας των εν λόγω σωμάτων όπως επικρατούν σήμερα σε σχέση με τον βαθμό 

απόδοσής τους την περίοδο που θα δρουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ COSO (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 

TREADWAY COMMISSION)75 

 

Ιστορικό 

Η COSO οργανώθηκε το 1985 προκειμένου να υποστηρίξει την Εθνική Επιτροπή για Ψευδείς 

Χρηματοοικονομικές Αναφορές (National Commission on Fraudulent Financial Reporting), 

μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα που μελέτησε τους συναφείς παράγοντες 

που μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδείς χρηματοοικονομικές αναφορές. Ανέπτυξε επίσης 

συστάσεις για τους δημόσιους οργανισμούς και τους ανεξάρτητους ελεγκτές, για την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.  

Η Εθνική Επιτροπή χρηματοδοτήθηκε από κοινού από πέντε μεγάλες επαγγελματικές 

ενώσεις που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: η Αμερικανική Ένωση Λογιστών 

(American Accounting Association – AAA), το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων 

Ορκωτών Ελεγκτών (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA), ο 

Σύνδεσμος Ανωτέρων Χρηματοοικονομικών Στελεχών (Financial Executives International – 

FEI), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) και η Εθνική 

Ένωση Λογιστών (National Association of Accountants) ή όπως έχει μετονομαστεί τώρα σε 

Ινστιτούτο Διαχείρισης Λογιστών (Institute of Management Accountants – IMA). Όντας 

ανεξάρτητη από όλους τους οργανισμούς – χρηματοδότες, η Επιτροπή συμπεριέλαβε 
                                                      
75 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: About Us, Στο: http://www.coso.org/aboutus.htm 
(προσπελάστηκε στις 11/07/2014). 

http://www.coso.org/aboutus.htm
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εκπροσώπους από τη βιομηχανία, τη λογιστική του δημόσιου τομέα, των επενδυτικών 

επιχειρήσεων, καθώς και από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  

Στόχος της COSO είναι η παροχή πλαισίων σχετικά με τρία αλληλένδετα θέματα: τη 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον εσωτερικό έλεγχο και την πρόληψη της 

απάτης.  

Σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, το 2004 η COSO εξέδωσε ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για αυτό το θέμα (Enterprise Risk Management – Integrated Framework). H COSO 

έχει επίσης δημοσιεύσει αρκετές εργασίες, ξεκινώντας το 2009, για την διαχείριση του 

κινδύνου.  

Όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, το 1992 δημοσίευσε ολοκληρωμένο πλαίσιο 

(Internal Control – Integrated Framework), ενώ το 1996 εκδόθηκαν Θέματα Εσωτερικού 

Ελέγχου για Παράγωγα Χρήσης (Internal Control Issues in Derivatives Usage). Στην 

συνέχεια, το 2006 η COSO δημοσίευσε τον: Εσωτερικό Έλεγχο για Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις – Οδηγός για μικρότερες δημόσιες επιχειρήσεις (Internal Control over Financial 

Reporting – Guidance for Smaller Public Companies), ακολουθούμενο από την Καθοδήγηση 

της Παρακολούθησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Guidance on Monitoring 

Internal Control Systems), το 2009. Στο τέλος του 2010, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο 

για την ενημέρωση του πλαισίου της για τον εσωτερικό έλεγχο του 1992.  

Τέλος, στον τομέα της αποτροπής απάτης, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο μελέτες. Η 

πρώτη κυκλοφόρησε το 1999 με τίτλο Ψευδείς Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1987 – 

1997. Μια συνεχής μελέτη, ονομαζόμενη Ψευδείς Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1998 – 

2007 ήρθε στο προσκήνιο το 2010.  

 

Πολιτικές Λειτουργίας 

Η COSO είναι μια επιτροπή πέντε οργανώσεων – χορηγών, των οποίων οι εκπρόσωποι 

έρχονται σε επαφή σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εργαστούν σε συγκεκριμένα έργα. 

Τα έργα που αναλαμβάνει η Επιτροπή, αξιολογούνται και οριστικοποιούνται σύμφωνα με τις 

πολιτικές που συμφωνούνται από αυτές τις οργανώσεις.  

 

Μέλη της Επιτροπής: Κάθε οργανισμός – χορηγός διορίζει ένα άτομο, το οποίο θα αποτελεί 

τον αντιπρόσωπό του στην Επιτροπή. Κάθε οργανισμός – χορηγός θα καθορίσει τα δικά της 

κριτήρια και χαρακτηριστικά για τον διορισμό ενός μέλους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι 

υπεύθυνα για την στρατηγική της COSO, τη χρηματοδότησή της και την ανάπτυξη των 



 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 
107 

πλαισίων, την καθοδήγηση και την έρευνα. Επίσης αναμένεται να έχουν εξουσία, όπως 

επίσης να κατέχουν υποστηρικτικό και συμμετοχικό ρόλο στην αποστολή της Επιτροπής.  

 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής και Προσδοκίες: Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να 

επιχειρούν συνεδριάσεις τριμηνιαίως προκειμένου να επανεξετάζουν την στρατηγική της 

COSO, τις οικονομικές και λειτουργικές της επιδόσεις, τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών 

και κάθε άλλης δραστηριότητας όπως εργασίες σε εξέλιξη ή νέα έργα. Η Επιτροπή θα 

εναλλάσσει αυτές τις συναντήσεις σε περιοχές κοντά σε κάθε μία από τις οργανώσεις – 

χορηγούς, με την τηλεδιάσκεψη να αποτελεί μία επιλογή, ανάλογα με την ημερήσια διάταξη.  

 

Πρόεδρος COSO: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται με ομόφωνη ψήφο των μελών των 

οργανώσεων – χορηγών. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για 

επιπλέον χρόνια, εφόσον συμφωνηθεί από τον ίδιο και ψηφιστεί από τα μέλη της Επιτροπής.  

 

Διορισμός Υπο-Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας: Η COSO μπορεί να σχηματίσει υπο-επιτροπές 

ή ομάδες εργασίας  κατά την κρίση της, για να συμβουλεύσουν την Επιτροπή σε θέματα 

καθοδήγησης ή ερευνητικά προγράμματα. Κατά την κρίση της, η Επιτροπή μπορεί να 

επιλέξει να κοινοποιήσει στόχους και απαραίτητους πόρους στις υπο-επιτροπές ή στην ομάδα 

εργασίας.  

 

Έρευνα και Προγράμματα Καθοδήγησης: Η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει να εμπλέξει τρίτους 

για τη διεξαγωγή έρευνας για λογαριασμό της, με την προϋπόθεση ότι η έρευνα θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί με την αποστολή της. Ο διορισμός και οι όροι αποζημίωσης απαιτούν την 

ομόφωνη έγκριση από τα μέλη της COSO. Ένα μέλος επιτροπής της COSO μπορεί να 

διεξάγει την έρευνα, αλλά οφείλει να απομακρυνθεί από την διαδικασία της ψηφοφορίας. 

 

Διοικητικές Λειτουργίες που εκτελούνται για την COSO: Από την στιγμή που η COSO είναι 

μία επιτροπή που χρηματοδοτείται από άλλους οργανισμούς, υπάρχει ανάγκη για ορισμένες 

διοικητικές λειτουργίες της Επιτροπής που πρέπει να εκτελούνται από έναν ή περισσότερους 

οργανισμούς – χορηγούς ή τρίτα μέρη. Οι αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού ενδέχεται να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ώστε να αντικατοπτρίζονται είτε νέες ευθύνες ή να 

εξισορροπούνται με τη συνολική διοικητική υποστήριξη του κάθε οργανισμού – 

χρηματοδότη. Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Επιτροπή περιλαμβάνουν: 
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λογιστική, δημόσιες σχέσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδων, χορήγηση αδειών, δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, διοικητική συνδρομή και έρευνα.  

 

Όραμα 

Το όραμα της Επιτροπής είναι η κατοχή μιας αναγνωρισμένης ηγετικής θέσης στην 

παγκόσμια αγορά για την ανάπτυξη της καθοδήγησης στους τομείς του κινδύνου και ελέγχου 

που επιτρέπει την καλή οργανωτική διακυβέρνηση και τη μείωση της απάτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (IPSAS) ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

Η ανάγκη να παραχθούν και να αναλυθούν περισσότερο τα λογιστικά στοιχεία σε εθνικό 

επίπεδο είναι επείγουσα και επιτακτική, ιδιαίτερα σε χώρες που δοκιμάζονται λόγω υψηλού 

δημοσίου χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων (π.χ. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, 

Ισπανία), δεδομένου ότι σε συγκεντρωτικό επίπεδο το έλλειμμα και ο δανεισμός του 

δημόσιου τομέα καθορίζονται από τη σταθεροποίηση των ετήσιων δημόσιων λογαριασμών. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 80 χώρες αλλά και διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα 

Ηνωμένα Έθνη, έχουν ήδη υιοθετήσει (ή ακόμα υιοθετούν) τα IPSAS. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

βασισμένες στη λογιστική ταμειακής βάσης, ενώ χώρες όπως η Ολλανδία, η Γαλλία,  η 

Ελβετία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ρουμανία και η Ρωσία έχουν 

υιοθετήσει (ή υιοθετούν) τα ISPAS σύμφωνα με τη λογιστική δεδουλευμένης βάσης. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σημαντικά διεθνή οικονομικά όργανα, όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι στην πρώτη γραμμή για την έγκριση της 

λογιστικής δεδουλευμένης βάσης στο δημόσιο τομέα και την εφαρμογή των IPSAS.  

Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα 

(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο 

βήμα προόδου και εξέλιξης για τη δημοσιονομική λογιστική, ενισχύοντας τη διαφάνεια και 

την αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών, με παράλληλη συμβολή στην παγκόσμια 

ανάπτυξη και ευημερία μέσω της σύγκλισης και εναρμόνισης των δημόσιων συστημάτων 

λογιστικής στις διάφορες χώρες και οργανισμούς76. 

                                                      
76 Τουμαζάτος Α., «Επιτακτική Ανάγκη η Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IPSAS) στον Δημόσιο Τομέα», 
Accountancy Greece.  
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Τα πρότυπα IPSAS βασίζονται κυρίως στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ιδιωτικού τομέα αλλά απευθύνονται αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα. 

Αφορούν Εθνικές Κυβερνήσεις, Τοπικές Αρχές, Περιφερειακές Κυβερνήσεις και 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες και σύμφωνα με αυτά οι οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα 

συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις77 και εναρμονίζονται με τις αρχές σύνταξης 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Πλεονεκτήματα υιοθέτησης 

Με την υιοθέτηση των IPSAS μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών με αρκετά οφέλη, όπως78: 

 Μείωση κόστους κρατικού δανεισμού. 

 Μείωση κόστους των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

 Μείωση κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 

 Ορθότερη κατανομή και απελευθέρωση δημόσιων πόρων, οι οποίοι θα συμβάλουν 

στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία μέσω της αποκάλυψης όλων των 

διενεργηθέντων συναλλαγών. 

 Βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημόσιων λογαριασμών. 

 Βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, ευνοώντας έμμεσα τις επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα. 

 Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στη διεθνή αγορά. 

 

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των IPSAS, οι φορείς του δημοσίου επιβαρύνονται με 

ένα σημαντικό κόστος, χωρίς να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων και η 

αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς την σωστή κατεύθυνση. 

 

Συμβολή των IPSAS στη σύνταξη κρατικού προϋπολογισμού 

                                                      
77 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης, κατάσταση ταμειακών ροών, 
κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση αποκλίσεων σε σχέση με τα μεγέθη του προϋπολογισμού, 
επεξηγηματικές σημειώσεις επί των λογιστικών πολιτικών και επί των οικονομικών καταστάσεων. 
78 “Public consultation – Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member 
States” (2012), p. 6-7.  
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Σύμφωνα με τον κ. Τουμαζάτο, η εναρμόνιση των IPSAS στη σύνταξη του κρατικού 

προϋπολογισμού συμβάλλει στην καθιέρωση της τεχνικής αλλά και πολιτικής σχέσης μεταξύ 

εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων. 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί σημαντικό όργανο αξιολόγησης της αποδοτικότητας 

διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, πραγματοποιώντας τον οικονομικό έλεγχο αυτών. 

Αυτό σημαίνει ότι εάν η δεδουλευμένη βάση σε συμφωνία με τα IPSAS εφαρμόζεται μόνο 

στους εθνικούς λογαριασμούς και όχι στον προϋπολογισμό, αφενός, οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν θα μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αφετέρου, ο προϋπολογισμός δεν 

θα μπορεί να αναδειχθεί σε κύριο εργαλείο δημόσιας διοίκησης και ελέγχου.  

Είναι σαφές ότι το ζητούμενο της αποτελεσματικής χρήσης των δημοσιονομικών 

πληροφοριών προϋποθέτει την αποτελεσματική εναρμόνιση του προϋπολογισμού με τις 

οικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση την κατάρτισή του στη βάση των αρχών των 

IPSAS. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται: 

 Ο έλεγχος του προϋπολογισμού. 

 Η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι πόροι χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. 

 Η απεικόνιση της αποδοτικότητας των επενδυμένων πόρων στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων. 

 Η βελτίωση στη διαχείριση και την κατανομή των απαιτήσεων για σκοπούς 

υποδομών. Αυτό μπορεί να διευκρινιστεί μέσω του ακόλουθου απλού παραδείγματος 

που παραθέτει ο κ. Τουμαζάτος. Μια κυβέρνηση θέλει να χτίσει μια γέφυρα και η 

κατασκευή της θα διαρκέσει δύο έτη. Η κυβέρνηση πληρώνει τον ανάδοχο 50% των 

δαπανών προκαταβολικά στο 1ο έτος και το υπόλοιπο 50% των δαπανών με την 

παράδοση του έργου στο 2ο έτος. Η γέφυρα αναμένεται να έχει διάρκεια ζωής 100 έτη 

και θα κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ.  

 

 

Πίνακας 1: Παράδειγμα βελτίωσης με τη χρήση IPSAS της κατανομής απαιτήσεων για 

σκοπούς υποδομών 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 

1 

ΕΤΟΣ 

2 

ΕΤΟΣ 

Χ 

ΕΤΟΣ 

100 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
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Υπάρχουσα 

Ταμειακή 

Λογιστική 

50εκ.€ 50εκ.€ 0 0 Αναγνωρίζεται ως έξοδο και όχι σαν 

στοιχείο ενεργητικού δημόσιας 

περιουσίας. 

IPSAS 

δεδουλευμένης 

λογιστικής 

1εκ.€ 1εκ.€ 1εκ.€ 1εκ.€ Αποτελεί δημόσια περιουσία και 

συσχετίζεται το κόστος της γέφυρας 

με τα προσδοκώμενα οφέλη της 

χρήσης της (επιτρέποντας την 

αξιολόγηση της αποδοτικότητάς 

της). 

 Πηγή: Τουμαζάτος Α., «Επιτακτική Ανάγκη η Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IPSAS) στον Δημόσιο Τομέα», Accountancy Greece 

 

Εφαρμογή IPSAS στην Ελλάδα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να εφαρμοστούν τα IPSAS δεδουλευμένης λογιστικής όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα στις περισσότερες χώρες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας. Η υιοθέτηση των IPSAS επιβάλλεται να είναι άμεση, χωρίς καθυστερήσεις, 

ειδικά σε τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα διαφάνειας, αξιοπιστίας των δημόσιων 

οικονομικών, μείωσης κόστους λειτουργίας και ενίσχυση της ανάπτυξης. Ορισμένοι τέτοιοι 

τομείς είναι οι παρακάτω: 

 Κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία, περιφέρειες). 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Δημόσια νοσοκομεία. 

 Ασφαλιστικά ταμεία. 

 Κατάρτιση κρατικού προϋπολογισμού, παρακολούθηση της υλοποίησης και 

παρουσίαση οικονομικών στοιχείων του κράτους. 

 

Ο εκσυγχρονισμός της οικονομικής διοίκησης του δημόσιου τομέα κρίνεται 

επιτακτική ανάγκη και μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των IPSAS, την σύνταξη 

προϋπολογισμού προγραμμάτων και τον έλεγχο δαπανών. Ο στόχος είναι μια διοίκηση των 

δημόσιων οικονομικών της χώρας μας η οποία πρέπει να βασίζεται στα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και όχι στα προκαθορισμένα δεδομένα.  
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Ο κ. Τουμαζάτος ολοκληρώνει την ανάλυσή του υπογραμμίζοντας πως η εμπειρία 

στην υιοθέτηση των IPSAS σε μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις 

καταδεικνύει ότι η καθολική εφαρμογή τους από τη χώρα μας θα συμβάλει στην 

αποκατάσταση της διαφάνειας και αξιοπιστίας των δημόσιων οικονομικών, θα επιφέρει 

σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιδόσεις επί του δημόσιου χρέους με 

αποτέλεσμα την μείωση κόστους του κρατικού δανεισμού και εν τέλει την ενίσχυση της 

ανάπτυξης της οικονομίας μας.  

Τα στοιχεία αυτά στηρίζουν και οι δηλώσεις του κ. Καζαριάν, επικεφαλή της 

εταιρείας επιχειρηματικών επενδύσεων Japonica79, ο οποίος στα τέλη του 2013 εξέφρασε την 

πρόθεσή του να στηρίξει μια νέα έκδοση ελληνικών ομολόγων με την προϋπόθεση οι 

ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν τα IPSAS, το λογιστικό εργαλείο που θα αποτυπώνει με 

διαφορετικό τρόπο την οικονομική κατάσταση της χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Καζαριάν, με 

αυτό το λογιστικό σύστημα το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι μικρότερο του 100% του 

ΑΕΠ80.  

 

 

 

 
 
 

                                                      
79 Η εταιρεία αυτή κατά τα λεγόμενα του εκπροσώπου της κατείχε τα περισσότερα ελληνικά ομόλογα μετά τα ασφαλιστικά 
ταμεία κατά το τέλος του 2013.  
80 Νίκας Σ. (2013), «Θα ξαναγοράσω, υπό όρους», Η Καθημερινή, Στο: 
http://www.kathimerini.gr/505813/article/epikairothta/politikh/8a-3anagorasw-ypo-oroys (προσπελάστηκε στις 10/07/2014). 

http://www.kathimerini.gr/505813/article/epikairothta/politikh/8a-3anagorasw-ypo-oroys
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

Ταλαιπωρία ασφαλισμένου από την γραφειοκρατία81 

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη τον Απρίλιο του 2010 μετά από επέμβαση 

καταρράκτη, στην οποία υποβλήθηκε σε ιδιωτική κλινική στη Λαμία Φθιώτιδας. Η κλινική 

ήταν συμβεβλημένη με τον ασφαλιστικό του φορέα ΟΓΑ. Όπως ανέφερε ο πολίτης, η 

επέμβαση δεν ήταν επιτυχής και ο ιατρός τον παρέπεμψε σε άλλο νοσοκομείο όπου δύο μέρες 

αργότερα υποβλήθηκε σε αναγκαστική αφαίρεση του φακού που είχε τοποθετηθεί. Μετά την 

πάροδο δύο μηνών, εισήχθη σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου έγινε και πάλι τοποθέτηση του 

φακού. 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πολίτη, η πρώτη επέμβαση έγινε από ιατρό ο 

οποίος έπασχε από σοβαρή νευρολογική πάθηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

αμφιβολίες για την ικανότητά του να διενεργεί χειρουργικές επεμβάσεις.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη κοινοποίησε τη συγκεκριμένη καταγγελία στη Γενική 

διεύθυνση Ασφάλισης του ΟΓΑ και στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) για την διερεύνηση του περιστατικού. Στη συνέχεια η παραπάνω 

διεύθυνση του ΟΓΑ διαβίβασε την καταγγελία στην αρμόδια διεύθυνση της τέως 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας η οποία ζήτηση τη συνδρομή του Ιατρικού 

Συλλόγου Φθιώτιδας. Ο Ιατρικός Σύλλογος διενήργησε έρευνα σχετικά με τα 

καταγγελλόμενα και υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ιατρικό λάθος αλλά για μια επιπλοκή 

συνηθισμένη και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. Μετά από αυτό η Γενική διεύθυνση 

Ασφάλισης του ΟΓΑ διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον Κλάδο Επιθεώρησης για τις δικές 

του ενέργειες. Επιπλέον ανατέθηκε σε δύο Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. η διενέργεια έρευνας 

                                                      
81 «Ένα “χαρακτηριστικό” παράδειγμα ταλαιπωρίας ασφαλισμένου από την Γραφειοκρατία» (2014), dikaiologitika.gr, Στο: 
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/34812/ena-xaraktiristiko-paradeigma-talaiporias-asfalismenou-apo-tin-
grafeiokratia (προσπελάστηκε στις 11/07/2014). 

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/34812/ena-xaraktiristiko-paradeigma-talaiporias-asfalismenou-apo-tin-grafeiokratia
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/34812/ena-xaraktiristiko-paradeigma-talaiporias-asfalismenou-apo-tin-grafeiokratia
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τόσο της συγκεκριμένης καταγγελίας όσο και της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία 

όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω λήξης της θητείας των Επιθεωρητών. 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκπονηθεί πόρισμα ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών 

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού. Εν τω 

μεταξύ ο ΟΓΑ (νυν ΕΟΠΥΥ) με τον οποίο εξακολουθεί να είναι συμβεβλημένη η ιδιωτική 

κλινική, δεν έχει προβεί σε άλλες ενέργειες όπως η αξιολόγηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. 

 

Ιατρός ζημίωνε το ΙΚΑ με συνταγές για ακουστικό βαρηκοΐας82 

 Ζημία χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΙΚΑ προκάλεσε η δράση ενός υπηρεσιακού 

ωτορινολαρυγγολόγου, ο οποίος γνωμάτευε για την αγορά συγκεκριμένου ακουστικού 

βαρηκοΐας και στη συνέχεια ο ίδιος συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής 

Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός.  

Ο 70χρονος ιατρός, εξέδιδε γνωματεύσεις ασθενών, βεβαιώνοντας την αναγκαιότητα 

αγοράς συγκεκριμένου ιατρικού είδους (ακουστικό βαρηκοΐας) και στη συνέχεια έπαιρνε 

μέρος στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός, 

ελέγχοντας την ορθότητα των δικών του γνωματεύσεων.  

Από την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου αριθμού εγκεκριμένων περιπτώσεων από 

την Υγειονομική Επιτροπή, όπου ο εμπλεκόμενος ιατρός γνωμάτευσε για την προμήθεια του 

συγκεκριμένου ιατρικού είδους, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός ασθενών προμηθεύτηκαν το 

ακουστικό βαρηκοΐας από το ίδιο κατάστημα, κατόπιν υποδείξεως και παρέμβασης του 

εμπλεκόμενου ιατρού.  

Επιπλέον, άλλοι ασθενείς προμηθεύτηκαν το προαναφερόμενο ιατρικό είδος, χωρίς να 

εξετασθούν από κανέναν ιατρό, απευθείας από το εν λόγω κατάστημα, το οποίο προέβη στις 

απαραίτητες ενέργειας προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις χορήγησης 

αποζημίωσης για αγορά των συγκεκριμένων ακουστικών, κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων 

του εμπλεκόμενου ιατρού. 

Κάποιοι από τους φερόμενους ως ασθενείς ουδέποτε εξετάσθηκαν, δεν είχαν καμία 

σχετική πάθηση ούτε και παρέλαβαν το συγκεκριμένο ιατρικό είδος, που φέρεται να 

αγόρασαν από το προαναφερόμενο κατάστημα.  

                                                      
82 «Νέα περίπτωση διαφθοράς στην Υγεία: Με συνταγές για ακουστικό βαρηκοΐας ζημίωνε το ΙΚΑ» (2014), Lykavitos, Στο: 
http://lykavitos.gr/archives/120193 (προσπελάστε στις 11/07/2014). 

http://lykavitos.gr/archives/120193
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Απάτη στον ΟΠΑΔ83 

Ύστερα από καταγγελίες που έφθασαν στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας, διαπιστώθηκε απάτη που προκάλεσε οικονομική ζημία στο Δημόσιο που 

ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  

Σύμφωνα με τον έλεγχο του Σώματος, υπάλληλοι του ΟΠΑΔ Πειραιά σε συνεργασία 

με γιατρούς, αλλά και ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων πλαστογραφούσαν υπογραφές και 

σφραγίδες δεκάδων ανυποψίαστων γιατρών, ακόμη και γιατρών που είχαν αποβιώσει, 

παρουσιάζοντας ψεύτικες εξετάσεις ασθενών για τις οποίες πληρώνονταν στη συνέχεια 

προσκομίζοντας πλαστά παραστατικά και ζημίωναν το ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Το κύκλωμα πλησίαζε ανυποψίαστους γιατρούς, που ήταν συμβεβλημένοι με το 

Δημόσιο και τους ζητούσε να υπογράψουν συμφωνία με διαγνωστικά κέντρα τα οποία θα 

χρησιμοποιούσαν τις σφραγίδες τους για εξετάσεις ασθενών. Αρκετοί γιατροί που ήταν 

συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ συμφώνησαν σε αυτό, μιας και θα είχαν μια επιπλέον νόμιμη 

μηνιαία αμοιβή. Παρ’ όλα αυτά και όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα του Σώματος 

Επιθεωρητών, το κύκλωμα κατασκεύαζε πλαστά παραπεμπτικά, από υποτιθέμενα αληθινά 

βιβλιάρια ασφαλισμένων, που αφορούσαν μη πραγματοποιηθείσες ιατρικές εξετάσεις και 

αφού έβαζαν ανύπαρκτα ονόματα ασθενών και ιατρών τοποθετούσαν τη σφραγίδα και την 

υπογραφή του ιατρού με τον οποίο είχαν κάνει συμφωνία και προσκομίζοντας αυτά τα 

παραπεμπτικά στην αρμόδια υπηρεσία έπαιρναν χρήματα από το ταμείο των Δημοσίων 

Υπαλλήλων για υπηρεσίες που δεν είχαν διενεργηθεί.  

Σύμφωνα με την έκθεση που είχε κατατεθεί στις Αρχές η έρευνα αφορούσε την 

περίοδο 2003 έως και 2005 καθώς πριν από το 2003 τα στοιχεία δεν ήταν μηχανογραφημένα, 

ενώ όταν ξεκίνησε ο έλεγχος το 2010 ξέσπασε πυρκαγιά στο αρχείο της υπηρεσίας, που 

σύμφωνα με τους ελεγκτές κατέστρεψε πολλά στοιχεία και δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών περισσότεροι από 100 ιατροί που φέρονται να έχουν 

υπογράψει και σφραγίσει παραπεμπτικά εξετάσεων έχουν ελεγχθεί ενώ έχει διαπιστωθεί πως 

από περίπου 770 εντολές οι 680 έχουν πλαστογραφηθεί.  

 

Καταγγελία για απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικού έργου στον Δήμο Βεροίας84 

                                                      
83 Γούλας Β., (2012), «Νέα απάτη – μαμούθ στον ΟΠΑΔ», Πρώτο Θέμα, Στο: 
http://www.protothema.gr/greece/article/216031/nea-apath-mamoyth-ston-opad (προσπελάστηκε στις 11/07/2014).      

http://www.protothema.gr/greece/article/216031/nea-apath-mamoyth-ston-opad
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Σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία που κατατέθηκε στο Γραφείο Γ.Ε.Δ.Δ. από τον Δήμο 

Βεροίας έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση το έργο της κατασκευής του Ηρώου Πλατείας 

Ωρολογίου, παρά την ακύρωση της σχετικής απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το έργο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ 

δεν ενέπιπτε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αλλά σε αυτή του δημόσιου 

καλλιτεχνικού διαγωνισμού, δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας 

Καλλιτεχνικών Θεμάτων και γενικώς καταστρατηγήθηκε η όλη προβλεπόμενη υπό του νόμου 

διαδικασία. Επιπλέον σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα ότι γνωστός εργολάβος της περιοχής 

ανέλαβε να εξοφλήσει κατά το ήμισυ το γνωστό καλλιτέχνη και γλύπτη, στον οποίο 

ανατέθηκε το έργο, με την υποχρέωση το ποσό αυτό να του καταβάλλει ο δήμος σε μετέπειτα 

διάστημα. 

Ο Γ.Ε.Δ.Δ. απέστειλε έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 

Θράκης, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης κυρίως υπό το πρίσμα της νομιμότητας των 

πράξεων του δήμου. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι πράγματι η οικεία 

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ανάθεση του έργου είχε ακυρωθεί από την τότε 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ότι δεν υπάρχει δανειακή σύμβαση μεταξύ του δήμου 

και του ιδιώτη για την ανάληψη μέρους της δαπάνης. Παρ’ όλα αυτά, το έργο εκτελέστηκε 

και ο αναφερόμενος ιδιώτης έχει στραφεί προς τα πολιτικά δικαστήρια για την αναζήτηση 

του ποσού που κατέβαλε. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ενδεχόμενες πειθαρχικές 

ευθύνες των εμπλεκομένων στην υπόθεση αιρετών είχαν παραγραφεί. 

Ο Γ.Ε.Δ.Δ. απέστειλε το φάκελο της υπόθεσης προς την Επιτροπή Αστικής Ευθύνης 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να καταλογιστεί η θετική ζημία που 

προξένησαν σε βάρος της περιουσίας του δήμου από δόλο ή βαριά αμέλεια οι αιρετοί 

εκπρόσωποί του. Επίσης, ο Γ.Ε.Δ.Δ. απέστειλε την υπόθεση με τα στοιχεία του φακέλου προς 

την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βεροίας για την κατά την κρίση της αναζήτησης ποινικών 

ευθυνών. 

 

Αγροτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρικού Ρεύματος 

Έπειτα από αίτημα του Γ.Ε.Δ.Δ. πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος από την 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΗ για τη χορήγηση μειωμένου αγροτικού τιμολογίου 

ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον έλεγχο της ΔΕΗ στην Αττική σε 109 περιπτώσεις 
                                                                                                                                                                      
84 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2013. 
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αποδείχθηκε ότι το 54,12% των συνδέσεων αφορούσε παράνομη παροχή ρεύματος σε 

πολυτελείς κατοικίες και εμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το μειωμένο 

τιμολόγιο προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΗ. 

 

Παραλαβή του έργου Κατασκευή και εξοπλισμός 21 Περιφερειακών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ανά την Επικράτεια 

Με εντολή του Γ.Ε.Δ.Δ. οι επιθεωρητές Δημοσίων Έργων διερεύνησαν υπόθεση που 

αφορούσε την παραλαβή έργου κατασκευής και εξοπλισμού 21 περιφερειακών ιατρείων από 

τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή παραλαβής δεν 

παραβρέθηκε στον τόπο του έργου. Σύμφωνα με το πόρισμα, συντάχθηκε παράνομα το 

πρωτόκολλο παραλαβής ενώ διαπιστώθηκε ότι η καθυστέρηση του έργου οδήγησε στη 

διακοπή χρηματοδότησης από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Υπόδειγμα εντολής ελέγχου 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

        Αθήνα,   /2014 

        Αρ. Πρωτ. / 

 

      ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Εντολή διενέργειας Επιθεώρησης – Ελέγχου στο ….. (αναφέρεται ο 

Φορέας/Οργανισμός/Υπηρεσία). 

 

ΣΧΕΤ: α) Ν. … …/… Το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ελεγκτικού Σώματος 

που διενεργεί τον έλεγχο. 

β) … … Τυχόν συσχετιζόμενα βασικά έγγραφα. 

 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου … παραγρ. … του ν. …/… (ΦΕΚ/…/../… 

…), συστήνεται Κλιμάκιο Ελέγχου, συγκροτούμενο από τους κ.κ.: 

 … … … (ονοματεπώνυμο ελεγκτή/επιθεωρητή), Επιθεωρητή … … (το ελεγκτικό 

σώμα στο οποίο ανήκει) ως συντονιστή, 

 … … … (ονοματεπώνυμο ελεγκτή/επιθεωρητή), Επιθεωρητή … … (το ελεγκτικό 

σώμα στο οποίο ανήκει), 

 … … … (ονοματεπώνυμο ελεγκτή/επιθεωρητή), Επιθεωρητή … … (το ελεγκτικό 

σώμα στο οποίο ανήκει). 

2. Στους ανωτέρω αναθέτουμε τη διενέργεια επιθεώρησης – ελέγχου στο … … (πλήρες 

όνομα του ελεγχόμενου φορέα/οργανισμού/υπηρεσίας και υπαγωγή), και στις 
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εμπλεκόμενες υπηρεσίες (εφόσον υπάρχουν), με αντικείμενο (αναγράφεται αναλυτικά 

το/τα αντικείμενα ελέγχου): 

α) Τη νομιμότητα εκτελέσεως … … …, 

β) Την τήρηση της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 

από τη λειτουργία … … …, 

γ) Την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας και τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από 

τη λειτουργία του … … …,  

δ) Την τήρηση νομιμότητας στις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα όσον 

αφορά στη … … … (νομιμότητα πράξεων, έλεγχος ύπαρξης τυχόν φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς, πιθανές οικονομικές ατασθαλίες κ.λπ.).  

 

3. Έναρξη διενέργειας του ελέγχου ορίζεται η ….. (ημέρα), ….. (ημερομηνία), ….. 

(μήνας), ….. (έτος), προκειμένου να διατεθούν … (αριθμός) πλήρεις εργάσιμες ημέρες 

για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία).  

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας (εφόσον υπάρχουν) ορίζονται σε … (αριθμός). Η 

μετακίνηση από Αθήνα σε ….. και ….. όπου και οι διανυκτερεύσεις και αντίστροφα 

καθώς και οι λοιπές αναγκαίες μετακινήσεις, θα γίνουν ….. (αναφέρεται το μέσο 

μεταφοράς). 

 

4. Το κλιμάκιο ελέγχου θα συντάξει Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα 

υποβληθεί, δια του συντονιστή, στο ….. (προϊστάμενος του ελεγκτικού σώματος που έχει 

δώσει την εντολή ελέγχου) εντός … (αριθμός) εργάσιμων ημερών από την έναρξη του 

ελέγχου, με δυνατότητα παράτασης για (αριθμός αν απαιτηθεί) επιπλέον εργάσιμες 

ημέρες κατόπιν έγκρισης του ….. (προϊστάμενος του ελεγκτικού σώματος που έχει δώσει 

την εντολή ελέγχου). 

 

5. Στα μέλη που συγκροτούν το ελεγκτικό κλιμάκιο ελέγχου θα καταβληθούν έξοδα 

μετακίνησης και παραμονής, τα οποία θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του ή των 

φορέων (Σώματα ή Υπηρεσίες) από τις οποίες διατίθενται τα μέλη του κλιμακίου.  

 

              Ο 

      Προϊστάμενος του Ελεγκτικού κλιμακίου 

            (ή ο εξουσιοδοτημένος για τούτο) 
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Εσωτ. Διανομή: 

1. Αναφερόμενους Επιθεωρητές 

2. … … …  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Ελεγχόμενος Φορέας/Οργανισμός/Υπηρεσία 

2. … … …  

 

Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Εποπτεύον Υπουργείο/Φορέας/Υπηρεσία 

2. … … …  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

 

 

Υπόδειγμα εντύπου συνέντευξης 

 

     ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ         : ………. 

     ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ               : ………. 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ………. 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

CHECKLIST (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ &ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: ………………………………………….. 

Νο ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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            ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ/ΕΛΕΓΚΤΗ                                             ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

(ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ: 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………….. 

ΘΕΣΗ: …………………………………………….. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΝΤΟΣ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 

 

ΤΟΠΟΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

            ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ/ΕΛΕΓΚΤΗ 

      ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ: …………….. 

      ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ      : …………….. 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:………... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Υπόδειγμα ερωτηματολογίου (checklist) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 

…………………………………… 

                                                                                                                   ΚΩΔ: 

                                      Ελεγχόμενη Υπηρεσία: ………………………… 

                                      Διοικητική Υπαγωγή: …………………………. 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

(νόμοι, αποφάσεις, 

έγγραφα, κ.λπ.) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 

 

Έχουν οριστεί υπάλληλοι 

υπεύθυνοι για την είσπραξη 

χρημάτων στα …; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ 

1.2 

 

Ποια παραστατικά στοιχεία εκδίδονται 

για την είσπραξη των ποσών; 

  

1.3 

 

Οι αποδείξεις που εκδίδονται είναι 

χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες; 

  

1.4 

 

Με ποιον τρόπο γίνεται η χρέωση των 

αποδείξεων στους ταμίες; 

  

1.5 Κάθε πότε αποδίδονται οι εισπράξεις από 

τα … στο κεντρικό ταμείο; 

  

1.6 

 

Με ποια παραστατικά στοιχεία γίνεται η 

απόδοση των εισπράξεων στο ταμείο; 

  

1.7 Έχουν υπάρξει περιπτώσεις ΝΑΙ   
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 διορθώσεων επί των αποδείξεων; ΟΧΙ 

1.8 

 

Τι μέτρα ελήφθησαν για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος; 

  

 

                        Ο 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ  

      ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ: …………… 

      ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ               : …………… 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:………... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Υπόδειγμα Έκθεσης Αποτελεσμάτων ελέγχου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(Επωνυμία Ελεγκτικού Σώματος που διενεργεί τον έλεγχο) 

 

         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ……………….. (Επωνυμία πλήρης) 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ………………….. (Ο εκδίδων την εντολή ελέγχου) 

 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ………………………………. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: …/…/… έως .../…/… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: …/…/2014 
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