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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό την ανάδειξη της 

υπάρχουσας κατάστασης στον Δημόσιο Τομέα και την ανίχνευση του τρόπου 

βελτίωσης του με την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Αφορμή για την εκπόνησή της αποτέλεσαν τα οικονομικά σκάνδαλα που 

συντάραξαν την χώρα μας και τα οποία ίσως να είχαν αποτραπεί αν εφαρμόζονταν 

ορθά ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Δημόσια Διοίκηση.  

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

πώς αυτή συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, στη μείωση σπατάλης, στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης. Στον Δημόσιο Τομέα υπάρχουν αξιόλογα ελεγκτικά σώματα, 

υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου, το έργο των οποίων όμως, όχι μόνο δεν 

αξιοποιείται επαρκώς, αλλά συχνά βλέπουμε ότι παρεμποδίζεται με πολιτικές 

παρεμβάσεις. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να 

εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων φορέων και να προσδώσει αξία στο έργο 

τους. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης από πλευράς 

κεντρικής και τοπικής διοίκησης, η συνειδητοποίηση της σημασίας του εσωτερικού 

ελέγχου στην εταιρική κουλτούρα του προσωπικού καθώς και η ανάγκη 

εξωστρέφειας των δημόσιων φορέων, ώστε να μπορέσει το κράτος να κερδίσει ξανά 

την αξιοπιστία του. 
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Abstract  

This thesis was written in order to bring into focus the current situation in the Public 

Sector and to detect the means of improvement with the adoption of appropriate 

systems of internal control. 

The reason for the preparation of this thesis was the financial scandals that have 

shaken our country and which might have been prevented if the Internal Audit in 

Public Administration was implemented correctly. 

Specifically, the function of the internal control system was studied, how it helps to 

increase efficiency, to reduce waste and how to serve citizens better in the fight 

against corruption and mismanagement. Public Sector bodies are remarkable audit, 

inspection and control services whose work, however, is not only insufficiently 

exploited, but is inhibited by political interference.  

In conclusion, the implementation of internal audit could ensure the sustainability of 

public bodies and add value to their work. A prerequisite is the existence of political 

will on the part of central and local administration, awareness of the importance of the 

Internal Audit in the corporate culture of the staff as well as the need for openness of 

the public institutions in order to enable a government to gain credibility again. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, είναι μια ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον 

ελεγχόμενο οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας 

μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και η 

συνεχής βελτίωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου (system of internal control) είναι ευθύνη της διεύθυνσης του 

ελεγχόμενου οργανισμού. 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η αποστολή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

ως η κεντρική αρχή για τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου στις κρατικές 

υπηρεσίες, είναι η προώθηση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο 

δημόσιο τομέα μέσω της ενδυνάμωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της 

βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης των κρατικών 

υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.  

O ρόλος της υπηρεσίας είναι συμβουλευτικός προς τις διευθύνσεις των 

Υπουργείων και των Τμημάτων, για την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, 

έτσι ώστε η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας να γίνεται πιο παραγωγική και να 

είναι προσανατολισμένη σε αποτελέσματα, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση και 

εξοικονόμηση του δημόσιου χρήματος. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διασφάλιση της παροχής στον πολίτη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

από το κράτος με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος, σε περιβάλλον όπου 

διασφαλίζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της 

ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης. 
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Με το πέρας του κάθε ελέγχου, ετοιμάζεται αναλυτική έκθεση που 

περιλαμβάνει τα ευρήματα και συστάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί. Η έκθεση υποβάλλεται στη 

διεύθυνση και παίρνει τη μορφή συμφωνημένου σχεδίου δράσης, το οποίο 

αναμένεται να εφαρμοστεί σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Η προσθήκη αξίας  

στα συστήματα του ελεγχόμενου οργανισμού επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των 

μέτρων που περιλαμβάνονται στο συμφωνημένο σχέδιο δράσης. Για το σκοπό αυτό, 

διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης της εφαρμογής του, ώστε η υπηρεσία να 

παρακολουθεί στενά την πορεία προόδου της υλοποίησης των συστάσεων από τον 

ελεγχόμενο οργανισμό καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν 

συμφωνηθεί. 

Σε περιπτώσεις που τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 

συστάσεων δεν έχουν τηρηθεί, τότε οι λόγοι μη συμμόρφωσης των ελεγχόμενων 

αξιολογούνται και συμφωνείται αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκεί και όπου κριθεί 

σκόπιμο.  Το συμβούλιο εσωτερικού ελέγχου ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των 

εν λόγω ελέγχων που έχει διενεργήσει η υπηρεσία και για την ανταπόκριση των 

διευθύνσεων των ελεγχόμενων. 

Ο τομέας εσωτερικού ελέγχου κρατικών υπηρεσιών έχει την ευχέρεια να 

διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιουδήποτε ελεγχόμενου 

οργανισμού ακολουθώντας οποιαδήποτε μεθοδολογία και προσέγγιση κρίνει 

σκόπιμη. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας αποτελεσματικής 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της 

από τους ελεγχόμενους οργανισμούς. Η υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τη 

Διεύθυνση του ελεγχόμενου οργανισμού και δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε 

άμεση αρμοδιότητα ή εξουσία πάνω στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο 

ελέγχου ούτε να μετέχει σε οποιαδήποτε απόφαση εκτελεστικής φύσεως. 

 

Για να μπορεί η υπηρεσία να ανταποκρίνεται στο ρόλο της πρέπει: 

 (α) να έχει πρόσβαση σε εύλογο χρόνο σε όλα τα βιβλία, έγγραφα, 

λογαριασμούς, περιουσία, εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις είσπραξης, αρχεία, 

αλληλογραφία και άλλα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την κατάλληλη 

εκτέλεση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου. 
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(β) να έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια ή άλλες 

εγκαταστάσεις και να ζητεί από οποιοδήποτε λειτουργό να παρέχει όλη την 

πληροφόρηση και όλες τις επεξηγήσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη 

διαμόρφωση γνώμης και ο κάθε λειτουργός θα πρέπει να ανταποκρίνεται έγκαιρα 

στην παροχή τέτοιων εξηγήσεων. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χωρίς νόμιμη δικαιολογία, παρεμποδίζει ή 

παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τον εσωτερικό ελεγκτή ή οποιονδήποτε πρόσωπο 

που συμμετέχει σε οποιονδήποτε έλεγχο στη διεκπεραίωση της εργασίας τους είναι 

ένοχος αδικήματος.  

 

1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προβάλλει την αναγκαιότητα της 

υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα, μέσα από την εξοικείωση με 

τις έννοιες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. Θα 

γίνει φανερή η αναγκαιότητα εφαρμογής των εννοιών αυτών για την επίτευξη των 

στόχων των φορέων και της αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Επιπλέον, θα 

περιγραφεί η μεθοδολογία και τα βήματα για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

στο δημόσιο τομέα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα διαφθοράς και 

κακοδιαχείρισης των δημόσιων φορέων και να τονιστεί η ύψιστη σημασία της 

υπηρεσίας αυτής. 

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εν λόγω εργασία είναι αναφορικά με 

την αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα, γιατί είναι 

απαραίτητη η υπηρεσία αυτή, γιατί είναι κοινωνική ευθύνη η σωστή διαχείριση του 

δημοσίου, ποια βήματα ακολουθούνται. Επίσης, απαντώνται ερωτήματα σχετικά για 

το ρόλο των Ελεγκτικών Σωμάτων, των υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, του 

Κώδικα Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών και ποια προβλήματα 
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αντιμετωπίζουν κατά τι διενέργεια του ελέγχου σε δημόσιους φορείς. Μπορεί εν τέλει 

να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην δημόσια διοίκηση; 

 

1.3 Μεθοδολογία  

 

Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείται στην παρούσα εργασία είναι αρχικά η 

θεωρητική αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο. Ιδιαίτερα,  αναλύονται έννοιες και 

ορισμοί, τη σημασία που έχει αυτός για κάθε οργανισμό, τις κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνεται και τη σημασία των συστημάτων ελέγχου. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά 

στις διαδικασίες ελέγχου στο δημόσιο, στους ελεγκτές/επιθεωρητές, στα ελεγκτικά 

σώματα της χώρας μας και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Η συλλογή 

πληροφοριών και η συγγραφή της εργασίας βασίστηκε στην ελληνική, ξένη και 

ηλεκτρονική βιβλιογραφία. 

 

1.4. Δομή εργασίας 

 

Η εργασία αυτή αποτελείται συνολικά από 5 Κεφάλαια και στην υποενότητα 

αυτή θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο του καθενός κεφαλαίου. 

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριότερων 

άρθρων, πλαισίων και συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος ως έννοια και ο σκοπός 

αυτού. Αναλύεται η αναγκαιότητα του και τα διάφορα είδη εσωτερικού ελέγχου που 

συναντάμε. Παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου και η δυσδιάκριτη διαφορά του από τον εσωτερικό έλεγχο. Γίνεται εκτενής 

αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών και στα διεθνή 

πρότυπα σύμφωνα με τα οποία, οργανώνουν τον έλεγχο που πραγματοποιούν. Στο 

τέλος του τρίτου Κεφαλαίου αναφέρεται η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και η 

επιτροπή ελέγχου. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται ο έλεγχος στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα γίνεται 

αναφορά στη διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα, ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 

γίνουν και ποιες αδυναμίες να διορθωθούν. Η επόμενη υποενότητα παρουσιάζει την 
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διαφθορά και κακοδιοίκηση του δημοσίου, ένα αγκάθι για την χώρα μας και εν 

συνεχεία αναλύονται οι ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την 

ολοκλήρωση ενός ελέγχου. Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τα είδη ελέγχου 

και τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο τομέα, αλλά και τα προσόντα που χρειάζεται 

κάποιος για να γίνει ελεγκτής/επιθεωρητής, μιας και οι αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα του είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, ενώ δε λείπουν τα προβλήματα στη 

διάρκεια του ελεγκτικού έργου. 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα Ελεγκτικά Σώματα και οι Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης. Γίνεται μια ανάλυση του σκοπού τους, των αρμοδιοτήτων τους και του 

έργου που παράγουν. Σε όποια ήταν εφικτό, παρατίθεται και συνοπτικό υλικό από την 

δραστηριότητα τους, των ετών που παρήλθαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Το σημερινό σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό 

περιβάλλον που διέπεται από την συνεχή ύπαρξη του έντονου ανταγωνισμού στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά και της αυξανόμενης συγκέντρωσης κεφαλαίων, απαιτεί 

την ζωτική ύπαρξη συστημάτων ελέγχου εσωτερικού και εξωτερικού. 1 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη αντικειμενική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του κάθε οργανισμού και αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό και την 

διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων, την αποτροπή του οικονομικού εγκλήματος και 

της απάτης.2 Επιπλέον, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του κάθε οργανισμού 

μέσω μια συστηματικής οργανωμένης προσέγγισης η οποία αξιολογεί και βελτιώνει 

την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων ελέγχου και 

διακυβέρνησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να ικανοποιεί πέντε βασικά πρότυπα της 

οργανωτικής συμφωνίας που αφορά την ανεξαρτησία, την επαγγελματική επάρκεια, 

την απόδοση, την διαχείριση και το πεδίο εφαρμογής της εργασίας.3 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την οργανωτική δομή 

οικονομικής μονάδας και όχι με υπηρεσία ή εργασία και αναφέρεται σε ένα πλέγμα 

λειτουργιών κανόνων και διαδικασιών που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί 

στην αποτελεσματική και επιτυχή λειτουργία μέσω της εξάλειψης κινδύνων.4 

Τα συστήματα ελέγχου δίνουν περισσότερη έμφαση στον έλεγχο ποιότητας 

και κυρίως περιλαμβάνουν την αποτροπή, τα κίνητρα και τις διαδικασίες βελτίωσης 

και είναι βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, 

μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η κατανόηση της δυναμικής που 

                                                 
1 Καζαντζής Χ. , (2006), Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος. Μία συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων, Αθήνα  
2 Γρηγοράκος Θ., (1989),  Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, Αθήνα 
3 Brierley J., El-Nafabib H. and Gwilliamc D., (2001). The Problems of Establishing Internal Audit in 

the Sudanese Public Sector.  
4 Cheung T. C. and Qiang C., (1997). Internal audit at Guangdong Nuclear Power Joint Venture 

Company Limited.  
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επιτρέπει τους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα τα συστήματα ελέγχου τους, 

αποτελεί βασική πρόκληση για κάθε διοίκηση. 

Προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να ασκείται αποτελεσματικά, θα πρέπει οι 

οργανισμοί αλλά και οι επιχειρήσεις να στελεχώνονται από άτομα τα οποία θα 

κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να 

συμβουλεύσουν κατάλληλα τις διοικήσεις για να προλαμβάνουν τυχόν κινδύνους που 

θα εμφανίζονται. Η σπουδαιότητα της θέσης που κατέχει ο εσωτερικός ελεγκτής μέσα 

στην επιχείρηση ή τον οργανισμό, έχει ως βασική πρόθεση την αξιολόγηση και 

συμβουλή των πολιτικών και διαδικασιών του οργανισμού, προκειμένου να 

επιτυγχάνει τους στόχους της.5  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διακρίνονται για τα χαρακτηριστικά της 

τεχνικής λειτουργικότητας και ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με αποτέλεσμα 

έρευνας που έγινε από τους Haron et al. (2004). Από την έρευνα τους προέκυψε ότι οι 

εξωτερικοί ελεγκτές προκειμένου να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις, 

βασίζονται στους εσωτερικούς ελεγκτές, μειώνοντας έτσι και το κόστος για τον 

ελεγχόμενο πελάτη. 

Ωστόσο, σημαντικός παράγοντας για την σωστή διεκπεραίωση του 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα, είναι η ανεξαρτησία και η 

αντικειμενικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον εσωτερικό ελεγκτή, 

προκειμένου η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του αλλά και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτόν να είναι αξιόπιστα, τεκμηριωμένα και αντικειμενικά. 

Τα δύο βασικά εργαλεία που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αυτά των 

Διεθνών Προτύπων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Με τα πρώτα, τα οποία είναι έγκυρα και γενικής αποδοχής σε 

παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθορίζεται η φύση, η έκταση και ο σκοπός της 

υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου.6 Με το δεύτερο, ειδικεύονται οι κανόνες 

συμπεριφοράς των εσωτερικών ελεγκτών ως προσώπων και επαγγελματιών, όσον 

                                                 
5 Penini G. and Carmeli Abr., (2010). Auditing in Organizations: A Theoretical. Concept and 

Empirical Evidence.  

 
6 Καζαντζής Χ. , (2006), Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος. Μία συστηματική προσέγγιση εννοιών, 

αρχών και προτύπων, Αθήνα 
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αφορά την Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα και Εμπιστευτικότητα που πρέπει να 

επιδεικνύουν.7   

Με την υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και την εισαγωγή 

εσωτερικών ελεγκτών μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, επιδιώκεται να καταστούν 

βασικοί πυλώνες στον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στη λειτουργία της 

κρατικής μηχανής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες του εσωτερικού 

ελέγχου και στις συναλλαγές με τους εξωτερικούς ελεγκτές και στους δύο τομείς. 

Παρ’ όλα αυτά ο εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται ότι οδηγεί σε 

μεγαλύτερο περιορισμό των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών σε σχέση με τον 

δημόσιο τομέα.8  

Ακόμα δύο βασικές διαφορές μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό 

και το δημόσιο τομέα οφείλονται στα εξής: πρώτον, οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

λειτουργούν σε ένα άκαμπτο πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες εξουσιοδοτούνται από 

τη νομοθεσία και δεύτερον, ο δημόσιος τομέας είναι προσανατολισμένος στην 

υπηρεσία δηλαδή στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των αναγκών του 

κράτους. Συνεπώς, προσδίδει χαμηλότερη προτεραιότητα στους παράγοντες του 

κόστους και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την κερδοφορία.9  

Ωστόσο, όσον αφορά τον δημόσιο τομέα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ελέγχου 

που σχετίζονται άμεσα με αυτόν: ο οικονομικός-διαχειριστικός έλεγχος  και ο έλεγχος 

απόδοσης. Ο οικονομικός έλεγχος, εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι πόροι του 

δημοσίου χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

στόχους του. Ο έλεγχος απόδοσης, επικεντρώνεται κυρίως στο εάν οι δημόσιοι πόροι 

χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά, για την επίτευξη του 

αντικειμενικού στόχου της αναγνώρισης και μείωσης της σπατάλης.10  

                                                 
7 Πάσχας, Γ. και Τριανταφυλλίδης, Κ. ,2006. Εσωτερικός Έλεγχος – Επένδυση στο μέλλον. 
8 Gujarathi M.R. and Dean P., (1993). Problems of recruiting and retaining qualified government 

accountants and auditors in developing countries.  
9 Carhill K.M. and Kincaid J.K., (1989). Applying the standards in governmental internal auditing. 
10 Malan R.M., (1991). Internal auditing in government.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

3.1 Γενικά 

 

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) ξεκίνησε να ακούγεται 

περισσότερο στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που 

εκδόθηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 3016/2002, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, και 

θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), και ο οποίος 

εκσυγχρονίζει και επίσημα το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και καθιστά την ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, 

τουλάχιστον για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Ο ορισμός του έρχεται να ανατρέψει την εσφαλμένη αλλά ευρέως 

διαδεδομένη πεποίθηση ότι ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε μία 

επιχείρηση ή οργανισμό είναι η ύπαρξη καθορισμένων και καταγεγραμμένων 

διαδικασιών, οι οποίες θα αποτελέσουν το σύστημα αναφοράς για τη διεξαγωγή των 

ελέγχων. Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι και τα σχετιζόμενα στοιχεία ελέγχου που 

προσπαθούν να τους περιορίσουν εντοπίζονται στις δραστηριότητες που συνθέτουν 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Κατάλληλα προσαρμοσμένες τεχνικές, οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική των κινδύνων και των σημείων ελέγχων, μπορούν 

να επικουρήσουν τη διεξαγωγή αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και να συμβάλουν στον εντοπισμό περιοχών προς 

βελτίωση. 

Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας 

και οργανισμού πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσεως και προκειμένου να 

διορθωθούν απαιτείται ο έγκαιρος εντοπισμός, η διόρθωση των λογιστικών 

σφαλμάτων και η αποτροπή απάτης και οικονομικού εγκλήματος.11 

Τα τεκμήρια των ελέγχων θα πρέπει να είναι σχετικά με τους ισχυρισμούς, τα 

καθιερωμένα κριτήρια και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων για τους χρήστες των 

                                                 
11 Γρηγοράκος Θ., (1989),  Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, Αθήνα 
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εκθέσεων στις οποίες γίνονται οι ισχυρισμοί. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ο 

καθορισμός του αριθμού των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να έχει στη διάθεσή 

του ο εσωτερικός ελεγκτής προκειμένου να διαμορφώσει την κατάλληλη και σωστή 

γνώμη, μέσω των οικονομικών εκθέσεών του. Επιπλέον, η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου έχει εξελιχθεί σε αρκετές χώρες κατόπιν υιοθέτησης του όρου 

value – for – money ή έλεγχος απόδοσης, ο οποίος περιλαμβάνει μια πιο 

ολοκληρωμένη άποψη των αποτελεσμάτων των οικονομικών και διοικητικών 

ενεργειών. 

 

3.2 Έννοια και περιεχόμενο του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Κατά καιρούς πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για τον εσωτερικό έλεγχο, λόγω της 

ύψιστης σημασίας του είναι ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο που προσελκύει τον 

επιστημονικό κόσμο. Η διεθνής αρθρογραφία και βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη, 

αφού η σημασία του για την επιβίωση και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων είναι 

καθοριστική. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of internal 

Auditors - ΙΙΑ), 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.12 

Η ASOBAC (A Statement of Basic Accounting Concepts), έδωσε τον ορισμό 

του εσωτερικού ελέγχου ως «Μία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης των 

στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των καθιερωμένων 

κριτηρίων με τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης». 

Η APC (Auditing Practices Committee), όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «Μια 

ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση από διορισμένο ελεγκτή της επιχείρησης, για 

                                                 
12 https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-

Auditing.aspx  (προσπελάστηκε στις 22/3/15) 

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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τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο κάθε 

φορά». 

Σύμφωνα με τους Miller και Bailley (1989), ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια 

συστηματική αναθεώρηση και αντικειμενική εξέταση ενός στοιχείου, και 

συμπεριλαμβάνει την επαλήθευση των συγκεκριμένων πληροφοριών όπως αυτή 

καθορίζεται από τον ελεγκτή ή όπως καθιερώνεται από την γενική πρακτική.13 

Το 2004 το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Hellenic Institute of 

Internal Auditors - HIIA) έδωσε τον παρακάτω ορισμό για τον εσωτερικό έλεγχο: 

Είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, κατάλληλα σχεδιασμένη και οργανωμένη 

διαδικασία, η οποία μέσα από την τεχνική και τις επιστημονικές προσεγγίσεις 

αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου.14 

Από τους παραπάνω ορισμούς, είναι σαφές ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι 

απλά ένα μονόπλευρο εργαλείο για τον έλεγχο της τάξης και την ορθότητα 

ορισμένων καταστάσεων, αλλά είναι μία μέθοδος ανίχνευσης που συμβάλλει στην 

δημιουργία προστιθέμενης αξία για την οικονομική μονάδα, επιτυγχάνοντας 

κερδοφορία και αύξηση του δείκτη αποτελεσματικότητας.  

H έννοια του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την εταιρική διακυβέρνηση 

μέσω μιας έκθεσης που συντάχτηκε από πέντε οργανώσεις τις American Accounting 

Association, American Institute of Certified Public Accountants, Institute of Internal  

Auditors, Institute of Management Accountants και Financial Executive Institute. 

Ειδικότερα, μέσω μιας έκθεσης εξεταζόταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην 

εξασφάλιση βελτιωμένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission – COSO). Η έκθεση περιείχε μια 

ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του εσωτερικού ελέγχου και ενός 

πλαισίου για την οριοθέτηση και την αξιολόγησή του. Στα πλαίσια αυτά ο εσωτερικός 

έλεγχος ορίστηκε ως: «μία διαδικασία, που είναι σχεδιασμένη να παρέχει 

διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων» στις παρακάτω 

κατηγορίες: αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών-διαδικασιών, 

                                                 
13http://www.academia.edu/7514527/THE_EFFECT_OF_INTERNAL_CONTROL_ON_ORGANIZA

TIONAL_PERFORMANCE_A_CASE_STUDY_OF_ECOBANK_NIGERIA_PLC_ (προσπελάστηκε 

στις 22/3/2015) 
14http://www.hiia.gr/pegasus/h002/keim.php?tkeim=3000002&tb=d01&pcode=D01_CD3000002 

(προσπελάστηκε στις 22/3/2015) 

http://www.academia.edu/7514527/THE_EFFECT_OF_INTERNAL_CONTROL_ON_ORGANIZATIONAL_PERFORMANCE_A_CASE_STUDY_OF_ECOBANK_NIGERIA_PLC_
http://www.academia.edu/7514527/THE_EFFECT_OF_INTERNAL_CONTROL_ON_ORGANIZATIONAL_PERFORMANCE_A_CASE_STUDY_OF_ECOBANK_NIGERIA_PLC_
http://www.hiia.gr/pegasus/h002/keim.php?tkeim=3000002&tb=d01&pcode=D01_CD3000002
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αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων και συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους 

νόμους και τους κανονισμούς».15 

Μεταγενέστερα, εκδόθηκε το μοντέλο CADBURY από το Ινστιτούτο 

Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας. Το μοντέλο όριζε 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.16 

Βασισμένο στα μοντέλα COSO και CADBURY, το ίδρυμα Ορκωτών 

Λογιστών του Καναδά (Canadian Institute of Chartered Accountants - CΙCΑ) 

διεύρυνε το εννοιολογικό πλαίσιο του ελέγχου COCO παρέχοντας έναν ευρύτερο 

ορισμό και μια σειρά κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. 

Έτσι εφαρμόστηκε μια ευρύτερη προσέγγιση στον έλεγχο, η οποία συνέδεε τον 

εσωτερικό έλεγχο, τον κίνδυνο και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.  

Πάντως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και οι τρεις οργανισμοί επέκτειναν το 

εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου πέρα από τον οικονομικό έλεγχο.17 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα καλά σχεδιασμένο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στην οικονομική μονάδα τη διασφάλιση, ότι δεν θα 

υπάρχουν εμπόδια στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της 

στόχων και γενικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η αναγκαία λειτουργία του 

σύγχρονου «management», είναι ο σύμβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία αναπόσπαστη διαδικασία, που πραγματοποιείται 

από το φορέα της διοίκησης και το προσωπικό και έχει σχεδιαστεί για την 

αντιμετώπιση κινδύνων παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα για την επιδίωξη της 

αποστολής της οικονομικής οντότητας. 

Ένας από τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή βοήθειας 

προς τα μέλη του κάθε οργανισμού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

τους συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης και του κάθε Διοικητικού Συμβουλίου. Εν 

κατακλείδι, δεν περιορίζεται στον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο, αλλά κινείται σε 

μία συμβουλευτική φιλοσοφία χωρίς περιορισμούς. 

 

                                                 
15 http://coso.org/aboutus.htm (προσπελάστηκε στις 22/3/2015) 
16 http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf (προσπελάστηκε στις 23/3/2015) 
17http://accounting-financial-tax.com/2009/11/internal-control-frameworks-and-their-components/ 

(προσπελάστηκε στις 23/3/2015) 

http://coso.org/aboutus.htm
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://accounting-financial-tax.com/2009/11/internal-control-frameworks-and-their-components/
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3.3 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να βασίζεται στον συνδυασμό 

προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και στη συνεχή αποτίμηση των κινδύνων. 

Σκοπός του η αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούνται από τον 

οργανισμό ούτως ώστε να διαπιστωθούν αδυναμίες και λάθη ως προς την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών, να αξιολογηθούν τα αίτια ύπαρξης της 

κάθε αδυναμίας και οι στόχοι που έπρεπε να επιτυγχάνονται.  

Βασιζόμενος σε αυτή την αξιολόγηση ο εσωτερικός ελεγκτής εισηγείται 

βελτιωτικές διαδικασίες που σκοπό έχουν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

και την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των τμημάτων 

του. 

Η εφαρμογή αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τη 

χρηστή διοίκηση του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης προς μία κατεύθυνση που διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση του 

οργανισμού και την προστασία του από την χρήση δόλου ή εξαπάτησης. Δεν είναι 

απαραίτητο μία επιχείρηση να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο για να έχει την 

ανάγκη εσωτερικού ελεγκτή. Αυτή η ανάγκη πηγάζει από τα οφέλη που θα έχει να 

αποκομίσει η ίδια η διοίκηση του οργανισμού από την παρουσία εσωτερικού ελεγκτή, 

δηλαδή αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση. 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να λειτουργεί έχοντας βάσει των στόχων του 

οργανισμού, το σύνολο των δραστηριοτήτων του, κατανοώντας τις δραστηριότητες 

και τις πηγές των εσόδων του και αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους που 

ενδέχεται να αποτρέψουν την επίτευξη των στόχων του.  

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζονται μόνο στον παραδοσιακό οικονομικό 

έλεγχο, δηλαδή έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων, αντιθέτως κινείται σε 

ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής (π.χ. έλεγχοι παραγωγής, διοικητικοί έλεγχοι, 

λειτουργικοί έλεγχοι κ.λπ.) καλύπτοντας έτσι όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.  

Απώτερος σκοπός της αξιολόγησης των διαδικασιών είναι η αναγνώριση της 

πιθανής ανεπαρκής λειτουργίας των σημείων ελέγχου ή των δυνατοτήτων βελτίωσης 

τους και η παροχή εισήγησης προς τη διοίκηση του οργανισμού για βελτίωση αυτών 

των διαδικασιών. 
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Προσπάθεια πάντοτε είναι να τοποθετούνται οι κατάλληλες ασφαλιστικές 

δικλίδες για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σημείων ελέγχου (π.χ. χρήση 

κωδικών για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαχωρισμός 

καθηκόντων, έλεγχοι διαδικασιών, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.), αποσκοπώντας έτσι στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το διοικητικό συμβούλιο.  

Ενδεικτικά, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) 

περιλαμβάνει μία σειρά υποσυστήματα, όπως: 

 Τμήμα εσωτερικού έλεγχου.  

 Εγκεκριμένο οργανόγραμμα της επιχείρησης (καθορισμός και διαχωρισμός 

καθηκόντων).  

 Μηχανογραφικούς ελέγχους.  

 Εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών.  

 Προγραμματισμό δράσης (βραχυπρόθεσμο - μακροπρόθεσμο) και 

απολογισμό.  

 Πολιτική αγορών - προμηθειών, προσωπικού.  

 Διαχείριση χαρτοφυλακίου, διαχείριση παγίων κ.λπ.  

Λόγω των σημερινών ραγδαίων χρηματοοικονομικών συνθηκών και οικονομικών 

σκανδάλων που ταλανίζουν την οικονομία μας, η εμπιστοσύνη του επενδυτικού 

κοινού, τραπεζών και τρίτων έχει κλονιστεί ως προς τη δίκαιη διαχείριση των 

οργανισμών, όμως γνωρίζουμε ότι με την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (δίκαιη διοίκηση, καθορισμός ρόλων των συμμέτοχων, κοινωνική 

ευαισθησία κ.λπ.) θωρακίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού, των συμμέτοχων 

και των εργαζομένων. Οι οργανισμοί για να καταστούν ανταγωνιστικοί θα πρέπει να 

μάθουν να λειτουργούν σε ένα πιο "ηθικό περιβάλλον" και να εφαρμόζουν τις αρχές 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να επιβιώσουν από αυτήν 

την πρωτόγνωρη χρηματοοικονομική κρίση.  

Ο κάθε εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι διαδραματίζουμε 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του οργανισμού με ταυτόχρονα 

επιβεβαιωτική και συμβουλευτική δράση προς τη διοίκηση του οργανισμού. Η 

ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κουλτούρα του 

οργανισμού για χρηστή διοίκηση και Εταιρική Διακυβέρνηση. Η επίτευξη των 

στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων των εργαζομένων και όχι μόνο των 

εσωτερικών ελεγκτών.  
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Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν υποκαθιστά την 

ευθύνη των τμημάτων για τη σύνταξη κανονισμών και διαδικασιών, καθώς και για τη 

διενέργεια της εργασίας τους.  

 

3.4 Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια κρίση αποτελούν μια πρωτοφανή 

κατάσταση για όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η παροχή υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει, μέχρι έναν σημαντικό βαθμό, ως ασπίδα 

προστασίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη βελτίωση της 

επιχειρηματικής απόδοσης. Ο εσωτερικός έλεγχος στη χώρα μας θα αποτελέσει 

βασική προτεραιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όσο και για τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Ο ισχυρισμός των υπευθύνων, ότι τα πάντα στην επιχείρηση που διοικούν, 

λειτουργούν κατά τον πλέον ιδανικό τρόπο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες αποφάσεις, 

διαδικασίες και κανόνες, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τη μεριά της 

ελεγκτικής. Η έλλειψη έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης είναι ένα γενικότερο 

φαινόμενο και οφείλεται κατά ένα μέρος σε προσωπικές αδυναμίες επίβλεψης των 

λειτουργιών από τα εποπτεύοντα στελέχη καθώς και στις οργανωτικές αδυναμίες που 

παρατηρούνται στους φορείς. Στην πράξη οι διοικήσεις δεν έχουν την άμεση και 

αντικειμενική πληροφόρηση που χρειάζεται για να εξακριβώσουν αν λειτουργούν 

κατάλληλες δικλίδες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης που έχουν υποχρέωση να 

γνωρίζουν. Ο εσωτερικός έλεγχος με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει, 

ως σύμβουλος γίνεται αναγκαίος και χρήσιμος.  

Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής από τις αδυναμίες 

που συναντώνται στον ίδιο τον άνθρωπο. Η κλοπή, η απάτη και οι ατασθαλίες είναι 

έμφυτες σε ορισμένους ανθρώπους, αδύναμους λόγω μη ύπαρξης ηθικών φραγμών. 

Συνεπώς, αφού είναι αδύνατη η επέμβαση στην ανθρώπινη φύση, πρέπει να 

επιστρατευτεί ο εσωτερικός έλεγχος. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην διακρίβωση και εξασφάλιση της 

διαφάνειας του οργανισμού και στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης θωρακίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα όλων των μελών του 

οργανισμού δηλαδή των εργαζομένων, της διοίκησης και των τρίτων. 
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Τέλος, η ύπαρξη ενός ορθού και κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου διευκολύνει 

την εργασία, το πρότυπο και την διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου, προσδίδοντας 

παράλληλα στον οργανισμό χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αξία. 

 

3.5 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου18 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια του ίδιου του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και στόχος του είναι να καλύψει όλα τα πεδία και τις εργασίες 

του ελεγχόμενου φορέα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα. Διακρίνεται δε 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, 

εγκαταστάσεων, πωλήσεων, ποιοτικού ελέγχου, μηχανογράφησης, παραγωγικών 

μέσων, φυσικού περιβάλλοντος, είσπραξης ασφαλίστρων, υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων, τεχνικών έργων, έλεγχος συμπεριφοράς και γενικά έλεγχος επί όλων 

των δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων. Γενικά 

κάθε είδους δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια λειτουργίας της 

οικονομικής οντότητας. Εν τέλει, όμως χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, 

υπό των οποίων περιλαμβάνονται οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, τον 

διοικητικό, τον διαχειριστικό (ή λογιστικό), τον έλεγχο παραγωγής και τον 

λειτουργικό έλεγχο. 

Ο διοικητικός έλεγχος (Management Audit) έχει ευρύτερους αντικειμενικούς 

στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν βάσει αντικειμενικών και 

επιστημονικών μεθόδων, την συνολική διοικητική αποτελεσματικότητα του φορέα, 

καθώς και τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες αυτού, σύμφωνα με τις και τους 

αποδεχτούς κανόνες της διοικητικής επιστήμης.  

Οι διοικητικοί Έλεγχοι εξετάζουν το βαθμό διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 

διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες 

και τις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του 

                                                 
18 Παπαστάθης Π., (2014),  Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) και η πρακτική 

εφαρμογή του, Αθήνα 
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συστήματος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήμανση αδυναμιών και 

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών.  

Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και τη στρατηγική του 

φορέα ως προς το βαθμό υλοποίησης και την επίτευξη των τεθέντων στόχων. 

Εξετάζουν το κατά πόσο διαχειρίζονται κατά τον ορθό τρόπο τα διαθέσιμα και οι 

πόροι. 

Επίσης, εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις 

εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια δράσης τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την 

πολιτική διοίκησης της εταιρείας. Αποβλέπουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το 

ανθρώπινο δυναμικό αξιολογείται και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

αν είναι προσηλωμένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήμερο για τους 

στόχους της επιχείρησης και αν συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. Αν οι 

σχέσεις των εργαζομένων με τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν 

επιλύονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν.  

Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική 

διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήματα διοίκησης λειτουργούν 

αποδοτικά, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με το μεγαλύτερο όφελος.  

Ο διαχειριστικός ή λογιστικός έλεγχος (Financial Audit), στοχεύει στην 

επαλήθευση της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων και στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των 

συναλλαγών, την εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών 

πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με κάθε λεπτομέρεια επί των οικονομικών 

στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών –συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονομικού 

φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Ο διαχειριστικός – λογιστικός εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί: 19 

 Στην συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην 

προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και του κοινού της εταιρείας.  

                                                 
19 Παπάς Α., (1999), Εισαγωγή στην Ελεγκτική, Αθήνα   
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 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 έλεγχος παραγωγής (Productions Audit) εξετάζει το κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, αν οι παραγόμενες 

ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα, αν γίνεται 

σωστή διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αν τα τμήματα είναι 

σωστά και κατάλληλα στελεχωμένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, 

αν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής από υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται 

σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς 

επίσης και αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ποιοτικού 

ελέγχου. Επιπλέον, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής των ετοίμων 

προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που λαμβάνουν 

χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

Ο λειτουργικός έλεγχος (Operational Audit) στοχεύει στην διερεύνηση 

λειτουργίας των διαδικασιών, την αξιολόγηση και την εκτίμηση της δομής του 

υπάρχοντος συστήματος προτείνει την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υπαρχόντων σε 

περιοχές που έχουν απαξιωθεί. 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους 

λειτουργίας των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά κατά την υλοποίησης των αποφάσεων. Επιπροσθέτως, αποβλέπουν 

στη διαπίστωση κατά πόσο ένα τμήμα λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα 

οργανωτική δομή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές 

παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις και τέλος αν οι λειτουργίες συμβάλουν 
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στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων 

και μεταξύ τμημάτων. 

 

3.6 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 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 τις πολιτικές, τα σχέδια, τους νόμους και τους κανονισμούς που 

οφείλουν να συμμορφώνονται, την διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, την 

οικονομική και αποτελεσματική χρήση των πόρων και τέλος την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. 

3.6.1 Αντικειμενικοί σκοποί: 

 

 Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων 

στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης και 

μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς 

στόχους. 

 Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να 

στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και 

αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες 

και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μονάδος σε ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχειρίσεις των 

διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και 

του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων. Παράλληλα, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση με τους 

συναλλασσόμενους. 
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 Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

που παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα του φορέα. 

 Να  συμπεριλαμβάνεται στη δομή του Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit) για 

την αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος 

εσωτερικών ελέγχων (controls). 

 Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον άριστο 

τρόπο, μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. Επίσης, η 

ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ αυτών, να συμβάλει αποτελεσματικά στο βαθμό 

συνεργασίας μεταξύ των απασχολουμένων. 

 Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις- εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές 

σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα 

ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από τον φορέα. 

 Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρηστές για 

δημιουργική εργασία και όχι να θέτει περιορισμούς, δημιουργώντας 

παρενέργειες στην ανάπτυξη του φορέα. 

 Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων 

ασφάλειας ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα, προκειμένου να συμβάλει στο 

συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του. 

3.6.2 Περιεχόμενο  

 

Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά µια επιχείρηση. Τέτοια 

συστήματα – υποσυστήματα θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν: 

 Το γενικό οργανόγραμμα της επιχείρησης, η τρέχουσα στελέχωσή του, καθώς 

και η διάκριση των λειτουργιών σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. 

 Την αποτύπωση της επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής βασιζόμενη σε 

προγραμματισμό δράσης . 

 Το οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. 
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 Το Ολοκληρωμένο Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα (Management 

Information System, M.I.S.), το οποίο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

 Το αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα που θα παρέχει σωστή πληροφόρηση.  

 Το σύστημα ISO ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

 Τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης π.χ. κανονισμό ολοκληρωμένου 

κύκλου παραγωγικής διαδικασίας, εγχειρίδια διαδικασιών κλπ.  

 Την πολιτική αγορών και προμηθειών που θα ακολουθήσει η επιχείρηση σε 

όλες τις λειτουργίες της.  

 Τη πολιτική πωλήσεων και τιμολόγησης σε όλα τα επίπεδα πελατών. 

 Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, μετοχών.  

 Τη διαχείριση ιδίων και ξένων κεφαλαίων . 

 Την πολιτική διαχείρισης προσωπικού όπως πρόσληψη, μισθοδοσία 

αξιολόγηση, εκπαίδευση . 

 Το σύστημα εξουσιοδότησης.  

 Τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

3.6.3 Βασικές αρχές  

 

Με την συνεισφορά των βασικών αρχών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου οι 

ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας υποχρεώνουν τους φορείς να πληρούν ορισμένες 

ελάχιστες προϋποθέσεις. Η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ενός ΣΕΕ εξαρτάται 

από: 

 Την κατάλληλη στελέχωση από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, η 

αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους 

κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα.  

 Να είναι προσαρμοσμένο στο μέγεθος και στη φύση των εργασιών της κάθε 

επιχείρησης.  

 Να υπάρχει αποκέντρωση της διοίκησης, δηλαδή το κάθε τμήμα στην περιοχή 

του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και να έχει περισσότερες 

ευθύνες. Αυτό να είναι απολύτως υπεύθυνο για τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ατόμων.  
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 Να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  

 Να περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα πρόληψης λαθών, παρατυπιών, 

παραλείψεων και καταχρήσεων. 

 Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα 

της πυραμίδας.  

 Να διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς για τον έγκαιρο εντοπισμό, την ανάλυση 

και διαχείριση όλων των κινδύνων. 

 Να υποστηρίζεται από συστήματα σύγχρονης ηλεκτρονικής πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 

 Να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και λεπτομερώς καταγεγραμμένο. 

 Τέλος, να υπάρχει συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας των 

στελεχών και εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης και να προσδιορίζει με 

σαφήνεια την διορθωτική δράση και να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή 

αυτής. 

3.6.4 Συστατικά στοιχεία  

 

Σε ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τα παρακάτω πέντε 

συστατικά συνθέτουν τις πολιτικές, τις ενέργειες, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 

και τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της 

οικονομικής μονάδας και οι οδηγίες της διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των 

κινδύνων και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων ακολουθούνται 

πιστά. 20 

 Περιβάλλον ελέγχου  

 Αξιολόγηση κινδύνου  

 Δραστηριότητες ελέγχου 

 Πληροφόρηση και επικοινωνία  

 Παρακολούθηση 

Καθορίζουν το κατώτερο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου και παρέχουν τη βάση σύμφωνα με την οποία θα αξιολογηθεί το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου.  

                                                 
20 http://www.gao.gov/special.pubs/ai00021p.pdf (προσπελάστηκε στις 30/3/2015) 

http://www.gao.gov/special.pubs/ai00021p.pdf
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Το Περιβάλλον Ελέγχου επηρεάζεται από την ιστορία και την κουλτούρα μίας 

επιχείρησης. Αποτελεί το θεμέλιο για τα υπόλοιπα συστατικά του εσωτερικού 

ελέγχου και σχετίζεται με τη γενικότερη λειτουργία της διοίκησης και 

διακυβέρνησης. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε θέματα λειτουργίας της επιχείρησης, 

κανόνων συμπεριφοράς, ηθικής, ακεραιότητας, δεοντολογίας, αξιοκρατίας καθώς και 

στην επίγνωση εκ μέρους της διοίκησης και του προσωπικού της σημασίας αυτών 

των παραμέτρων. Το περιβάλλον ελέγχου επηρεάζει την ψυχολογία και τον τρόπο 

σκέψης του προσωπικού και καθορίζει το βαθμό αναγνώρισης της σημασίας του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες πειθαρχίας για όλο 

το προσωπικό, σε κάθε ιεραρχική βαθμίδα.  

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής φύσης, δομής ή κλάδου 

αντιμετωπίζουν μία σειρά από κινδύνους οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν απειλή για 

την πορεία τους ή ακόμη και για τη βιωσιμότητα τους. Οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν 

επιπτώσεις στη δυνατότητα κάθε επιχείρησης να ανταγωνιστεί επιτυχώς μέσα στον 

κλάδο που ανήκει, να διατηρήσει την οικονομική της δύναμη και τη δημόσια εικόνα 

της, καθώς επίσης και να διατηρήσει τη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

που παρέχει. Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει κανένας πρακτικός τρόπος να μειωθεί ο 

κίνδυνος στο μηδέν. Ωστόσο, η διοίκηση των επιχειρήσεων οφείλει να προβεί σε 

εμπεριστατωμένη μελέτη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων, έχοντας 

προηγουμένως επιλέξει το επίπεδο κινδύνων που θα αναλάβει. Σημείο εκκίνησης της 

διαδικασίας μελέτης των κινδύνων αποτελεί ο καθορισμός των επιχειρηματικών 

στόχων.  

Δραστηριότητες Ελέγχου είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και οι 

μηχανισμοί που ενισχύουν την καθοδήγηση της διοίκησης. Αυτές βοηθούν στην 

εξασφάλιση του ότι οι στόχοι της οικονομικής οντότητας ακολουθούνται πιστά. Οι 

δραστηριότητες ελέγχου είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του προγραμματισμού μίας 

επιχείρησης καθώς και της επίτευξης των αποτελεσμάτων της. Εμφανίζονται σε όλα 

τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, όπως οι εγκρίσεις, οι επαληθεύσεις και οι αναθεωρήσεις της 

απόδοσης. Οι δραστηριότητες ελέγχου μπορούν να εφαρμόζονται μέσω 

αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων ή μέσω χειρωνακτικών 

διαδικασιών.  
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Μία οικονομική μονάδα για να μπορέσει να εφαρμόσει και να ελέγξει σωστά 

τις διαδικασίες της, πρέπει να έχει αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με 

εσωτερικά καθώς επίσης και εξωτερικά γεγονότα. Αυτές οι πληροφορίες είναι 

απαραίτητες ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη 

η ύπαρξη ενός συστήματος ροής πληροφοριών στην επιχείρηση. Εκτός όμως από τη 

συλλογή, την επεξεργασία και τη μετάδοση των πληροφοριών, ένα πληροφοριακό 

σύστημα συνεισφέρει και σε μία άλλη σημαντική λειτουργία, αυτή της επικοινωνίας. 

Η επικοινωνία είναι μία ευρύτερη έννοια και αναφέρεται κυρίως στην ύπαρξη 

αισθήματος υπευθυνότητας και λογοδοσίας τόσο για τη διοίκηση όσο και για το 

προσωπικό, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσει, τα έσοδα, τα έξοδα 

και τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η 

επικοινωνία γίνεται με διάφορους τρόπους όπως εγγράφως, ηλεκτρονικά και 

προφορικά. Παρόλο αυτά, πιο αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας από τον έντυπο 

και τον προφορικό είναι οι ίδιες οι πράξεις και η συμπεριφορά της διοίκησης.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

επιβλέπονται. Αυτό αποτελεί μία διαδικασία που αξιολογεί την ποιότητα της 

απόδοσης του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Κύριος σκοπός της 

διαδικασίας είναι η εξακρίβωση εάν το σύστημα ελέγχου εξακολουθεί να λειτουργεί 

με βάση το σχεδιασμό του, εάν υπάρχουν αδύνατα σημεία και εάν το σύστημα έχει 

κατάλληλα τροποποιηθεί για να καλύψει τυχόν αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας 

της επιχείρησης. Η παρακολούθηση γίνεται είτε μέσω δραστηριοτήτων ελέγχου που 

εκτελούνται σε μόνιμη βάση είτε μέσω χωριστών αξιολογήσεων είτε μέσω ενός 

συνδυασμού και των δύο. Η παρακολούθηση σε μόνιμη βάση είναι ενσωματωμένη 

στις λειτουργίες της επιχείρησης δίνοντας έγκαιρη ενημέρωση για τα υπάρχοντα 

προβλήματα. Αντίθετα, η αυτοτελής αξιολόγηση λειτουργεί εκ των υστέρων, χωρίς 

όμως αυτό να μειώνει την αξία της.  

3.6.5 Δικλίδες ασφαλείας  

 

Οι δικλίδες ασφαλείας αποτελούν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που έχουν 

ορισθεί από τον οργανισμό με στόχο την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία 

του, καθώς και την πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση ανεπιθύμητων καταστάσεων. 
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Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη των δικλίδων ασφαλείας στοχεύει στην επισήμανση 

και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπίζει ο οργανισμός 

και δρα με τρεις τρόπους: οργανωτικά, προληπτικά και κατασταλτικά.21 

 Οι οργανωτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στη βασική οργάνωση 

των δραστηριοτήτων του οργανισμού, εξετάζοντας τις εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας αναφορικά με τους στόχους, τους κανονισμούς προσωπικού, τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κτλ. 

 Οι προληπτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στην ανάδειξη λαθών 

όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των διαδικασιών του οργανισμού. 

 Οι κατασταλτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν στην παρέμβαση 

των εσωτερικού ελεγκτή σε περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις από την 

ορθή λειτουργία του οργανισμού, καθώς και σε μέτρα που μπορεί να ληφθούν 

για την αντιμετώπιση τους. 

Οι δικλίδες ασφαλείας ανάλογα με το εύρος και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου διακρίνονται σε γενικές και εξειδικευμένες. 

 

3.7 Διάκριση Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Συχνά δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των όρων Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου, θεωρείται χρήσιμο να γίνει σαφής η διάκριση των 

δύο όρων. 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 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 τις πολιτικές, τα σχέδια, τους νόμους και τους κανονισμούς που 

οφείλουν να συμμορφώνονται, την διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, την 

                                                 
21 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013),  Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Αθήνα  
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οικονομική και αποτελεσματική χρήση των πόρων και τέλος την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την φιλοσοφία του να 

προσθέτει αξία στις λειτουργίες της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει τους 

οργανισμούς στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από μία συστηματική προσέγγιση 

αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και ειδικότερα αυτών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Θεωρήσαμε απαραίτητο να αναφερθούμε στις παραπάνω έννοιες  

προκειμένου να εντοπίσουμε τις διαφορές μεταξύ τους, να δοθεί διασαφήνιση και να 

διαχωριστούν, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του ελέγχου που διενεργείται 

στα πλαίσια μιας οικονομικής οντότητας. 

 

3.8 Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Code of Ethics - The Institute of Internal Auditors – IIA) 

 

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα 

ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ένας κώδικας δεοντολογίας είναι 

κατάλληλος και αναγκαίος για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς 

εδραιώνει την εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου.22 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ εκτείνεται πέρα από τον ορισμό του 

Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη συστατικά 

στοιχεία:  

1. Τις Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου.  

                                                 
22 https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf 

(προσπελάστηκε στις 4/4/2015) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Ethics%20Greek.pdf
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2. 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 ελεγκτών. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες αρχές:  

1. Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

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

2. Αντικειμενικότητα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε 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.  

3. Εμπιστευτικότητα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα 

της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς 

κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση 

για να γίνει κάτι τέτοιο.  

4. Επάρκεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν τους παρακάτω Κανόνες 

Συμπεριφοράς. 

1. Ακεραιότητα - Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα εκτελούν την εργασία τους με 

εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, θα τηρούν τους νόμους και θα 

προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το 

επάγγελμα, 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, θα σέβονται και θα 

συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού. 
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2. Αντικειμενικότητα - Οι εσωτερικοί ελεγκτές 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 συμφέροντα του οργανισμού. Δεν θα 

αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση και θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν 

δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο δραστηριοτήτων. 

3. Εμπιστευτικότητα - Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα είναι συνετοί στη χρήση και 

προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων τους και 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. 

4. Επάρκεια - Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις 

υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και 

εμπειρία, θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και θα 

βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα 

των υπηρεσιών τους. 

 

3.9 Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing)23 

 

3.9.1 Εισαγωγή 

 

Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά 

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

                                                 
23https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf 

(προσπελάστηκε στις 4/4/2015) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf
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μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από άτομα εντός ή εκτός του οργανισμού. 

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

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

για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι θεμελιώδης, 

προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση που οι εσωτερικοί ελεγκτές ή η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

εμποδίζεται από το ισχύον νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο να εφαρμόσουν ορισμένα 

μέρη των Προτύπων, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα υπόλοιπα μέρη 

τους και να προβαίνουν στις σχετικές γνωστοποιήσεις.  

Εάν τα Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πρότυπα που εκδίδονται 

από άλλους επίσημους φορείς, οι κοινοποιήσεις του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 

αναφέρουν τη χρήση άλλων προτύπων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην 

περίπτωση αυτή, εάν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των Προτύπων και λοιπών προ- 

τύπων, οι εσωτερικοί ελεγκτές και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα Πρότυπα, ενώ δύνανται να συμμορφώνονται και με τα άλλα 

πρότυπα, εάν αυτά λειτουργούν περισσότερο περιοριστικά. 

3.9.2 Σκοπός 

 

Ο σκοπός των Προτύπων είναι:  

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.  

2. Να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος 

φάσματος προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

3. Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού 

ελέγχου.  

4. Να προωθήσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες.  

Τα Πρότυπα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αρχές και δημιουργούν υποχρεώσεις 

ως προς: 
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 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 Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 

και των ατόμων που εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής 

περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά 

κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών 

και Διεξαγωγής αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

3.9.3 Πρότυπα Χαρακτηριστικών 

 

1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της 

λειτουργίας 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. 
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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. 

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 η 

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. 
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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 τη διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου, και περιοδικές αυτοαξιολογήσεις 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. 

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 
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ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τη μη συμμόρφωση και τις 

επιπτώσεις της στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο. 

3.9.4 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 των 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 επίσης 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 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 
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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, οι οποίοι είναι 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 και συντονισμός των 

δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του συμβουλίου, 

των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης. 

2120 – Διαχείριση 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. 
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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 αντικειμενικούς σκοπούς της 

δραστηριότητας που επισκοπείται και τα μέσα με τα οποία η δραστηριότητα ελέγχει 

την απόδοση 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, την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας, σε σύγκριση με ένα 

σχετικό πλαίσιο ή μοντέλο και 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.  
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2310 - Εντοπισμός Πληροφοριών Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν 

επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν 

τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. 

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 Εσωτερικού Ελέγχου» 

μόνο εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος διαβεβαίωσης 

και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. 
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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, και 

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. 

 

3.10 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου24 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 η οργάνωση και λειτουργία της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών 

ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.  

                                                 
24https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-

principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf 

(προσπελάστηκε στις 10/4/2015)  

https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της 

εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να 

ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά 

στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή 

συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε 

μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα 

εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.  

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται 

να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού 

λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν 

να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και 

γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει 

να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση 

του έργου τους. 

3.10.1 Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου25 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι : 

 Να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της 

εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των 

ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής.  

 Να αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης 

των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των 

                                                 
25https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-

principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf 

(προσπελάστηκε στις 10/4/2015) 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203016_GR.pdf
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διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, 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 διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρίας, 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. 

 

3.11 Επιτροπή Ελέγχου26 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 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 διοίκησης 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, ενδεικτικά, τις παρακάτω 

υποχρεώσεις:  

Α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την 

παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της 

ελεγχόμενης οντότητας. 

                                                 
26http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_369

3_174-A_08_25_08_2008.pdf (προσπελάστηκε στις 12/4/2015) 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3693_174-A_08_25_08_2008.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3693_174-A_08_25_08_2008.pdf
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Γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Δ) την 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

4.1Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα 

 

Κατά το Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης οι 

φορείς του Δημοσίου Τομέα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και είναι:27 

1. Οι κάθε είδους Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, που υπάγονται στο νομικό 

πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, όπως :  

α) Ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Υπηρεσίες της πολιτειακής ηγεσίας του Κράτους.  

β) Δημόσιες Αρχές της νομοθετικής λειτουργίας του Κράτους.  

γ) Δημόσιες Αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους.  

δ) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.  

ε) Υπουργεία, με τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες και τους 

Διοικητικούς Τομείς, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες 

Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Εξωτερικού και τις Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες τους. 

στ) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του 

Κράτους)  

2. Τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) :  

α) Ν.Π.Δ.Δ. της καθ΄ ύλην αυτοδιοίκησης (κατά εποπτεύον υπουργείο)  

β) Ν.Π.Δ.Δ. της κατά τόπον αυτοδιοίκησης Δήμοι (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) και 

Περιφέρειες (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού)  

3. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δημόσιου χαρακτήρα που 

επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς.  

4. Τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς 

του δημόσιου τομέα (Δ.Ε.Κ.Ο.), καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες όλων των 

                                                 

27http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20130423_mhtrwo_forewn_2013.pdf (προσπελάστηκε 

στις 13/4/2015 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20130423_mhtrwo_forewn_2013.pdf


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
44 

ανωτέρω φορέων, εκτός των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., όπως, επίσης, τις ανώνυμες 

τραπεζικές εταιρείες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου. 

Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα σήμερα λειτουργεί μέσα σε ένα αβέβαιο 

και ρευστό περιβάλλον, με ταχύτατες και σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό, 

πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Οι συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, 

παρουσιάζουν ενδεικτικά τις ακόλουθες προκλήσεις: 28 

 Ρευστότητα στο οικονομικό σύστημα, το οποίο παραμένει εξαιρετικά 

ευάλωτο στις διεθνείς εξελίξεις.  

 Ένταση της κρίσης εμπιστοσύνης και αμφισβήτησης των θεσμών από 

πλευράς πολιτών, γεγονός το οποίο καθιστά δυσχερέστερη την εφαρμογή των 

δημόσιων πολιτικών. 

 Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης έχει επιπτώσεις και συνέπειες συνολικά 

στη χώρα και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη. Η σωστή της λειτουργία αποτελεί 

προϋπόθεση δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάμεων του τόπου, παρέχοντας τους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο 

βαθμό τις δυνατότητές τους στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου της Ελλάδας από 

την οικονομική κρίση. H επανέναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ικανότητα προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στα νέα 

δεδομένα και την πλήρη ανταπόκρισή της στις ανάγκες των πολιτών.  

Σε σχέση με το μέγεθος της χώρας και της οικονομίας της, ο δημόσιος τομέας της 

Ελλάδας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δαπανηρούς της Ευρώπης. 

Υπολείπεται σε μέγεθος κρατών της βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι όμως 

χαρακτηρίζονται από πολύ καλύτερη ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων 

αγαθών κοινής ωφέλειας. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσει την 

Ελλάδα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αναφορικά με την ποιότητα των 

προσφερόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η χαμηλή ποιότητα σε 

συνδυασμό με την υψηλή δημόσια δαπάνη, καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα 

του ελληνικού δημόσιου τομέα. 

 

                                                 
28 https://www.espa.gr/el/Documents/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf 

(προσπελάστηκε στις 13/4/2015) 

https://www.espa.gr/el/Documents/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf
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4.2 Μεταρρυθμίσεις και αδυναμίες στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης έχει αρχίσει, αλλά έχει ακόμη 

δρόμο για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανεπάρκειες του δημόσιου τομέα. Οι 

μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός ισχυρού και επιτελικού κεντρικού 

κράτους με αποκεντρωμένες εκτελεστικές περιφερειακές διοικήσεις και τοπική 

αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες 

προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες και 

προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση πολιτών , στη διαχείριση διαδικασιών, στην 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στην κοινωνική ευθύνη. Προκειμένου να 

δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 

πρέπει να εφαρμοστούν γενναίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να απαντούν 

στις νέες προκλήσεις της διοίκησης σήμερα. Οι προκλήσεις αυτές εμφανίζονται σε 

τέσσερα βασικά επίπεδα, το επίπεδο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης έναντι των 

θεσμών διακυβέρνησης, την υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης, την προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναβάθμιση 

του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Η κρίση ανέδειξε με το χειρότερο τρόπο όλα τα  ελλείμματα της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης. Το σύστημα λήψης αποφάσεων, οι δομές εφαρμογής και 

παρακολούθησης των πολιτικών καθώς και οι δομές ελέγχου και εποπτείας 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα οι οποίες λόγω του συστημικού τους 

χαρακτήρα, δύνανται να θεωρηθούν και «πάγιες αδυναμίες» του όλου πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.29 

i) Αδυναμία σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών: Ο σχεδιασμός και 

η εφαρμογή ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών αποτελεί πρωτεύουσα 

αδυναμία, καθώς η έλλειψη στρατηγικών, οδηγεί σε αποσπασματικές 

παρεμβάσεις, επικαλύψεις και αλληλοαναιρούμενες ενέργειες, διατηρώντας ένα 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό και διασπορά σε 

όλες τις παραμέτρους (αρμοδιότητες, δομές, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό) που 

συνιστούν έκαστο πεδίο πολιτικής.  

                                                 
29 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gy8C5kGwDKkJ:www.ydmed.gov.gr/wp-

content/uploads/20140416_action_plan_gcr.doc+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr  (προσπελάστηκε στις 

14/4/2015) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gy8C5kGwDKkJ:www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140416_action_plan_gcr.doc+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gy8C5kGwDKkJ:www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140416_action_plan_gcr.doc+&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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ii) Έλλειψη συντονισμού: Τα βασικά εμπόδια για την αλλαγή είναι η έλλειψη ενός 

μηχανισμού συντονισμού για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, η απουσία 

δικτύων στη δημόσια διοίκηση, η ύπαρξη διαρθρωτικών στεγανών και το 

κατακερματισμένο και διασπασμένο λειτουργικό μοντέλο της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης.   

iii) Ανεπαρκής αξιοποίηση και ανορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού: 

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων υπήρξε επίσης ιδιαίτερα προβληματική. 

Χαρακτηρίζεται από τη στενή της οπτική, την έλλειψη σχεδιασμού και 

στρατηγικού οράματος. Παράλληλα, η ανορθολογική κατανομή τόσο του αριθμού 

των υπαλλήλων όσο των δεξιοτήτων τους, οδηγεί στο φαινόμενο της ανισοβαρούς 

επάνδρωσης δημόσιων υπηρεσιών και στην απώλεια πολύτιμων ανθρώπινων 

πόρων.  

iv) Προβληματικό ρυθμιστικό πλαίσιο: Η πολυνομία, η κακονομία και η 

πολυπλοκότητα των κανονιστικών κειμένων και ρυθμίσεων δημιουργούν 

προβλήματα κατανόησης, συμμόρφωσης και ασφάλειας δικαίου τόσο στις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες, όσο και στην ίδια τη δημόσια διοίκηση. Νομικά 

εμπόδια έχουν επίσης ανασχέσει την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 

των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.  

v) Υστέρηση σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες παραμένουν 

σε πρώιμο στάδιο, ενώ υπάρχουν ζωτικές ελλείψεις στη συλλογή, επεξεργασία 

και διαχείριση δεδομένων.              

vi) Απουσία σύγχρονων  μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης: Στην 

Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί η χάραξη δημόσιων πολιτικών βάσει 

τεκμηρίωσης, γεγονός που αντανακλά τόσο την ένδεια δεδομένων που τηρούνται 

από τη διοίκηση όσο και την κουλτούρα του νομικισμού. Οι διαδικασίες για τη 

συλλογή, σύνθεση και ανάλυση των δεδομένων είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς. Η 

ελλιπής και ακατάλληλη συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων δυσκολεύει 

περαιτέρω την ανάπτυξη πολιτικών με βάση τα στοιχεία και περιορίζει τη 

δυνατότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.  
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4.3 Διαφθορά και Κακοδιοίκηση στο Δημόσιο Τομέα 

 

 Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση του Δημόσιου Τομέα δημιουργεί οικονομική 

ζημία για το κράτος, δυσλειτουργία αυτού και γραφειοκρατία. Μεγεθύνονται 

φαινόμενα όπως η αδιαφάνεια των κρατικών λειτουργιών, τα οποία είναι αποτέλεσμα 

της μη αξιοκρατικής επιλογής προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες, μη αξιοκρατικής 

προαγωγής διευθυντικών στελεχών και ανεπαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Για όλα αυτά ευθύνονται τα πολιτικά συμφέροντα και η εν μέρει αδιαφορία των 

δημοσίων υπαλλήλων που δε δίδουν την απαραίτητη σημασία στο καθήκον-

λειτούργημα που εκτελούν. 

 Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι εν γένει αντίξοη και επίπονη λόγω της 

κάλυψης εκ των έσω και της αδιαφορίας των εχόντων ευθύνη. Οποιαδήποτε 

νομοθετήματα πέφτουν στο κενό εξαιτίας της μη ύπαρξης κατάλληλης τεχνογνωσίας 

για την παρεμπόδιση ή πρόληψη παράτυπων πράξεων σε φορείς του δημοσίου. Είναι 

ολοφάνερο ότι απαιτείται πολιτική βούληση και σύγκρουση συμφερόντων για την 

καταπολέμηση του σαθρού αυτού συστήματος. 

Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και 

κακοδιοίκηση του Δημοσίου Τομέα πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: 30 

α) Να μελετηθεί και να θεσπισθεί το κατάλληλο σύστημα ελέγχου της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

 β) Να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου από την άποψη του οφέλους 

και του κόστους. 

γ) Τέλος, να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

για τη βελτίωση των συστημάτων διοίκησης µε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές 

οικονομίες που αντιμετώπισαν παρόμοιας φύσεως προβλήματα.  

Βέβαια κανένα μέτρο δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει, χωρίς την κοινωνική 

συναίνεση και αποδοχή. Η ευαισθητοποίηση και  κινητοποίηση των πολιτών υπέρ 

του Δημοσίου Τομέα είναι ισχυρό όπλο στα χέρια πολιτικών με βούληση και πυγμή.  

                                                 
30http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_E

VENTS/HLEKTRONIKH%20DIAKYBERNHSH%20-

%20DIAFTHORA/EISHGHSEIS/1.%20RAKINTZHS.pdf (προσπελάστηκε στις 15/4/2015) 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/HLEKTRONIKH%20DIAKYBERNHSH%20-%20DIAFTHORA/EISHGHSEIS/1.%20RAKINTZHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/HLEKTRONIKH%20DIAKYBERNHSH%20-%20DIAFTHORA/EISHGHSEIS/1.%20RAKINTZHS.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/HLEKTRONIKH%20DIAKYBERNHSH%20-%20DIAFTHORA/EISHGHSEIS/1.%20RAKINTZHS.pdf
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Παράγοντες που ενθαρρύνουν τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση στο 

Δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον κ. Λέανδρο Ρακιντζή Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης είναι η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών για τον ακριβή έλεγχο της 

διοίκησης, όπως η απουσία δημόσιων κανονιστικών υπηρεσιών, αόριστες ή 

επάλληλες αρμοδιότητες, γραφειοκρατικά εμπόδια χαμηλής ποιότητας και 

μηχανισμοί ή κανόνες που θεσπίστηκαν αποκλειστικά για να επιτρέψουν τη 

διεφθαρμένη συμπεριφορά. Επιπλέον, η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους 

αρμόδιους για να αποφασίζουν χωρίς διάκριση και περιορισμούς με μόνη την 

επίκληση της πολιτικής βούλησης, η έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή η απουσία κανόνων 

ή αγνόηση αυτών, ώστε οι πολίτες και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να μην 

μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της δημόσιας 

δράσης και κακοδιοίκησης. Ακόμα, η έλλειψη προληπτικού ελέγχου, οι αργοί ρυθμοί 

του κατασταλτικού ελέγχου, αλλά και η βραδύτητα απονομής δικαιοσύνης λόγω της 

ανεπάρκειας των ελληνικών δικαστηρίων να επιβάλουν το νόμο, κυρίως στα 

οικονομικά εγκλήματα , που πολλοί ξεφεύγουν μέσω της παραγραφής των 

αδικημάτων τους ή η πειθαρχική ατιμωρησία των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει 

δημιουργήσει στους επίορκους αίσθημα ασυδοσίας, είναι παράγοντες εξαιτίας των 

οποίων ανθεί η διαφθορά και κακοδιοίκηση του δημοσίου τομέα. 

Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κρατικούς θεσμούς επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της διαφθοράς και κακοδιοίκησης του δημοσίου. Η κοινωνία μας 

πιστεύει ότι μέσω της δωροδοκίας μπορεί να επιλύσει τα ζητήματα της, καθώς η 

γραφειοκρατία δημιουργεί εμπόδια που η πολιτική ή φιλική παρέμβαση μπορεί να 

λύσει ταχύτερα. Συνεπώς, για την καταπολέμηση της ανορθόδοξης αυτής κατάστασης 

τα μέτρα που θα παρθούν, πρέπει να έχουν τρεις στόχους, την πρόληψη, την 

καταστολή και την εκπαίδευση των πολιτών. Όσον αφορά την πρόληψη τα μέτρα 

πρέπει να συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην 

απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και στη διαφάνεια της δράσης των 

κρατικών λειτουργών ως προς την αξιοκρατική επιλογή προσωπικού, το οποίο πρέπει 

εκτός των απαραίτητων προσόντων να διαθέτει και ήθος. Αναφορικά με την 

καταστολή των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης του δημοσίου πρέπει να 

λειτουργούν αποτελεσματικά οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί. 

Τέλος, σχετικά με την εκπαίδευση των πολιτών, το κράτος με την στήριξη των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης επιβάλλεται να τους εκπαιδεύουν μέσω εισαγωγής μαθημάτων 
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στα σχολεία ή μέσω μηνυμάτων που περνούν οι διαφημίσεις, ώστε η κοινωνία να 

σταματήσει να είναι αποδέκτης διαφθοράς, να ενεργοποιηθεί, να συνειδητοποιήσει το 

κακό που προκαλεί η διαφθορά αλλά και την ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας μας 

για το ειδεχθές αυτό φαινόμενο.  

Η διαφθορά καταπατά τα θεμέλια της δημοκρατίας και μόνο μέσω ενός 

στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η χώρα μας αν και έχει συνάψει 

διεθνείς συμβάσεις, στην πράξη ουσιαστικά δεν έχουμε απτά αποτελέσματα, κυρίως 

λόγω πολιτικών συμφερόντων. 

 

4.4 Ελεγκτικές διαδικασίες στο Δημόσιο Τομέα 

 

Ανεξάρτητα από τους στόχους ή το αντικείμενο ελέγχου, κάθε έλεγχος 

περιλαμβάνει συνήθως τρία στάδια το σχεδιασμό του ελέγχου, τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου και την κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. 

 

4.4.1 Σχεδιασμός ελέγχου 

 

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

διενεργείται έλεγχος υψηλής ποιότητας κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, 

αποτελεσματικό και έγκαιρο.31 Ο επιτυχής έλεγχος βασίζεται στον λεπτομερή και 

σωστό σχεδιασμό όπου εφαρμόζονται αναλυτικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν 

στην κατανόηση της ελεγχόμενης υπηρεσίας και στον εντοπισμό τομέων πιθανού 

κινδύνου.  

Η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν 

την υπηρεσία, όπως η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της, η οργανική της 

διάρθρωση, οι δραστηριότητες της και να προετοιμάσει τις εργασίες και το 

χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή όλων των σταδίων του ελέγχου. Αυτό θα 

                                                 
31 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Πολιτική και Πρότυπα Ελέγχου του  Συνεδρίου - INTOSAI 3.1. 

Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 11 
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εξασφαλίσει την έγκαιρη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν, θα 

επισπεύσει διορθωτικές δράσεις και θα αποτρέψει τη σπατάλη χρόνου.  

Ένας αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού του θέματος του σχεδιασμού του 

ελέγχου είναι πρώτο βήμα η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, µε κύριο 

αντικείμενο την κατάστρωση του Πλάνου Εργασίας και δεύτερο βήμα ο 

προγραμματισμός του ελέγχου, µε αντικείμενο την κατάρτιση πρόχειρου 

Προγράμματος Ελέγχου.32 

Το Πλάνο εργασίας 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 τα ερωτηματολόγια διενέργειας ελέγχου και λαμβάνονται οι 

αναγκαίες αποφάσεις που αφορούν στον έλεγχο. 

Μετά την κατάστρωση του πλάνου εργασίας και πριν τη διενέργεια του 

ελέγχου ετοιμάζεται το πρόγραμμα ελέγχου το οποίο, 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. Ειδικότερα στο πρόγραμμα ελέγχου περιγράφονται συνοπτικά η 

σύνθεση του ελεγκτικού κλιμακίου που θα διενεργήσει τον έλεγχο, 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 

και τέλος τα χρονοδιάγραμμα και η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του ελέγχου. 

 

4.4.2 Διενέργεια τακτικού ελέγχου 

 

                                                 
32 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf (προσπελάστηκε στις 

18/4/2015) 

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf
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Στο επόμενο στάδιο βρίσκεται η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου που 

στοχεύει στην παροχή απαντήσεων και συμπερασμάτων βάσει συγκεκριμένων 

ερωτημάτων που θα οδηγήσουν σε προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας 

κατάστασης. Βέβαια, σε ορισμένα ελεγκτικά σώματα απώτερος σκοπός δεν είναι η 

παροχή απαντήσεων αλλά ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, ο εντοπισμός πιθανής 

κακοδιοίκησης ή διαφθοράς από πλευράς υπαλλήλων του δημοσίου και ο 

καταμερισμός των ευθυνών. 

Ο έλεγχος ξεκινά με την μετάβαση του ελεγκτικού κλιμακίου στην έδρα της 

ελεγχόμενης Υπηρεσίας, όπου, γίνονται οι ελεγκτικές διαδικασίες όπως έχουν 

σχεδιαστεί στο πλάνο εργασίας και το πρόγραμμα ελέγχου. Όσον αφορά τον τακτικό 

έλεγχο, οι ελεγχόμενες υπηρεσίες ενημερώνονται με κοινοποίηση της εντολής 

ελέγχου τουλάχιστον τρεις έως δέκα μέρες πριν από την έναρξη του ελέγχου. Αυτό 

δεν ισχύει στον έκτακτο έλεγχο, αν και μπορούν να ενημερωθούν για τη διεξαγωγή 

του. Οι ελεγκτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν επιτόπιο έλεγχο, συλλογή 

αποδεικτικών στοιχείων για τον έλεγχο, συμπλήρωση ερωτηματολογίου ελέγχου, 

συμπλήρωση φύλλων ελέγχου, καταγραφή ευρημάτων, εξαγωγή αρχικών 

συμπερασμάτων και εν τέλει συγγραφή της έκθεσης αρχικών διαπιστώσεων.  

Ο επιτόπου έλεγχος αποτελεί τη καρδιά του ελέγχου και γι’ αυτό θα πρέπει να 

είναι άρτια οργανωμένος και με συγκεκριμένους στόχους. Είτε πρόκειται για τακτικό 

είτε για έκτακτο έλεγχο, το ελεγκτικό κλιμάκιο κατά την άφιξή του στην ελεγχόμενη 

υπηρεσία, ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελεγχόμενης υπηρεσίας σχετικά με το 

σκοπό της επίσκεψης και σε περίπτωση άρνησης του υπευθύνου να επιτρέψει τον 

έλεγχο, ο συντονιστής του ελεγκτικού κλιμακίου, ενημερώνει τον επικεφαλής του 

ελεγκτικού Σώματος, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου ισχύουν οι εξής τέσσαρες (4) βασικοί 

κανόνες: 

 Έλεγξε μόνος σου. 

 Κάνε τις σωστές ερωτήσεις. 

 Εστιάσου σε γεγονότα και πράξεις. 

 Εξήγησε τι ακριβώς κάνεις. 

 

    Όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου είναι το αποδεικτικό εκείνο 

υλικό, που συγκεντρώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας και 
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ειδικότερα του επιτόπου ελέγχου, προκειμένου να επαληθευτούν και να 

τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου και να διατυπωθούν οι προτάσεις. 

Συνεπώς, τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τον έλεγχο πρέπει να 

είναι επαρκή (σε ποσότητα), συναφή (προς τα ερωτήματα του ελέγχου) και αξιόπιστα 

(αντικειμενικά και έγκυρα). Η φύση, οι πηγές και το είδος των αποδεικτικών 

στοιχείων που απαιτούνται, υπαγορεύονται αποκλειστικά από το αντικείμενο και τα 

ερωτήματα του ελέγχου, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ελέγχου. 

 

Τα Ερωτηματολόγια Ελέγχου (checklists) 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. Ο κάθε έλεγχος έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και ο εντοπισμός των σημείων 

ελέγχου που τις ικανοποιούν είναι ύψιστης σημασίας. Επομένως, η διαμόρφωση μιας 

βάσης δεδομένων με ερωτήματα, ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου, θα μπορούσε 

να αποτελέσει το πρότυπο για την, κατά το δυνατό, τυποποιημένη διεξαγωγή των 

ελέγχων. 

Τα μέλη του ελεγκτικού κλιμακίου, ανάλογα με την εξέλιξη και τις απαιτήσεις 

του εκάστοτε ελέγχου και εφόσον υπάρχει περαιτέρω ελεγκτικό ενδιαφέρον, έχουν τη 

δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υπερβούν τα πλαίσια των ερωτήσεων 

που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, συλλέγοντας επιπλέον στοιχεία, 

χρήσιμα για τον έλεγχο. 

Σχετικά με τα φύλλα ελέγχου, στοχεύουν στην 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 διάρκεια του ελέγχου και αποτελούν 

την πηγή από την οποία αντλούνται τα στοιχεία για τη συγγραφή της έκθεσης 

αποτελεσμάτων του ελέγχου. Τα φύλλα 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 και, 

 βασικά συμπεράσματα του ελέγχου. 
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Με το πέρας κάθε ελέγχου και πριν την συγγραφή της έκθεσης αποτελεσμάτων 

ελέγχου, εξετάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και, καταρτίζεται 

Έκθεση Αρχικών Διαπιστώσεων, η οποία αποστέλλεται στην ελεγχόμενη μονάδα. 

Σκοπός της αποστολής στην ελεγχόμενη μονάδα είναι η έκφραση απόψεων από 

αυτήν επί των ευρημάτων και η παροχή επιβεβαίωσης ως προς την ακρίβεια των 

αναφερομένων περιστατικών και των διαπιστώσεων. Η επιβεβαίωση αυτή ενδέχεται 

να δώσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου ή πληροφορίες οι οποίες 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. 

 

4.4.3 Κατάρτιση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου 

 

Στο τελευταίο στάδιο των ελεγκτικών διαδικασιών συναντάται η έκθεση 

αποτελεσμάτων ελέγχου που υποβάλλει ο επικεφαλής του ελεγκτικού σώματος. 

Θεωρείται απαραίτητη η ικανότητα γραπτής έκφρασης και η σαφήνεια στο λόγο από 

το κλιμάκιο που συγγράφει την έκθεση μιας και αυτό το στάδιο είναι σημαντικό και 

αναγκαίος είναι ο επαγγελματισμός.  

Η έκθεση αποτελεσμάτων είναι δημόσιο έγγραφο με αυξημένη νομική ισχύ  

και κοινοποιείται στην ελεγχόμενη υπηρεσία και αν απαιτείται στα πειθαρχικά 

όργανα και στην εισαγγελία.   

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας έκθεσης αποτελεσμάτων είναι: 

 αντικειμενικότητα 

 σαφήνεια 

 λακωνικότητα 

 να είναι εποικοδομητική  

 να καταρτίζεται έγκαιρα 

 και να βασίζεται σε στοιχεία. 

Αναφορικά με τη δομή της έκθεσης αποτελεσμάτων, αποτελείται από δύο ή τρία 

μέρη τα οποία είναι: 

 Η Επιτελική Σύνοψη 
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 Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία συνίσταται από τα εξής τέσσερα 

(4) μέρη: 

1. Γενικά στοιχεία ελέγχου. 

2. Διενέργεια ελέγχου. 

3. Αποτελέσματα ελέγχου (Ευρήματα – Διαπιστώσεις) 

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις. 

 Και Παραρτήματα 

Επειδή στην έκθεση δεν καταγράφονται όλα τα ευρήματα σκόπιμο είναι να 

τηρούνται φάκελοι ελέγχου και φύλλα ελέγχου που θα συγκεντρώνονται όλες οι 

πληροφορίες από το ελεγκτικό κλιμάκιο και θα συνοδεύουν την έκθεση. 

Ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται αναλυτικά, αλλά σημαντική είναι και η 

επικοινωνιακή πτυχή του. Πρέπει να συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία με τρόπο το 

κατά δύναμη μη απειλητικό προς το υπαλληλικό προσωπικό της ελεγχόμενης 

μονάδας έτσι ώστε να συνεργαστούν. Ένας αποτελεσματικός έλεγχος οδηγεί στην 

έγκαιρη κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων και αποφεύγει περιττές 

δραστηριότητες. 

Τα μέλη του ελεγκτικού κλιμακίου θα πρέπει να επιδεικνύουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελεγκτικού έργου ευθυκρισία, να ακολουθούν την κατάλληλη 

μεθοδολογία που εξασφαλίζει επιτυχή διενέργεια του ελέγχου, να έχουν κατάλληλα 

δομημένα ερωτηματολόγια και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν να 

είναι επαρκή συναφή και αξιόπιστα. 

 

4.5 Είδη ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα33 

 

 Οι έλεγχοι που διεξάγονται στο Δημόσιο Τομέα διακρίνονται σε διάφορα είδη 

με βάση διάφορα κριτήρια, τα οποία είναι ο χρόνος, το αντικείμενο, ο τόπος 

διενέργειας, η έκταση και τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο. Οι τύποι ελέγχου 

αναφέρονται παρακάτω: 

1) Τακτικός και έκτακτος. 

                                                 
33 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf  (προσπελάστηκε στις 

20/4/2015) 

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf
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Τακτικός είναι ο έλεγχος που εκτελείται με βάση πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από 

το ελεγκτικό Σώμα και στοχεύει στην διακρίβωση της συμμόρφωσής των Υπηρεσιών 

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

νομιμότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών και 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 η την διακρίβωση φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς που περιήλθαν σε γνώση του ελεγκτικού σώματος από 

καταγγελίες πολιτών, πληροφορίες από εξωτερικό περιβάλλον (άλλες Δημόσιες 

Αρχές, δημοσιεύματα Τύπου) και από επεξεργασία τηρουμένων στοιχείων. 

2) 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 περισσοτέρων ομοειδών υπηρεσιών 

ταυτόχρονα. 

3) 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. 

4) 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 (inspection without on-site visits). 

Επιτόπιος είναι ο έλεγχος όταν περιλαμβάνει επιτόπου επίσκεψη – αυτοψία στην έδρα 

του ελεγχόμενου φορέα /οργανισμού /υπηρεσίας (on-site visit inspection). 

5)  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. 
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6) Σε έλεγχο νομιμότητας (τυπικό), σκοπιμότητας (ουσιαστικό) ή έλεγχο 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

4.6 Εσωτερικός έλεγχος στον Δημόσιο Τομέα 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3429/200534 όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν την 

υποχρέωση να καταρτίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

δημόσιας επιχείρησης και περιλαμβάνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα 

αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη 

διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου.  

Κάθε δημόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία 

έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και 

της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση,  

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα συμφέροντα 

της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος 

συμβούλου,  

γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό 

συμβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που 

διενεργεί,  

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε 

πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

                                                 
34 http://www.ktpae.gr/pdf/A_3a_N_3429_2005.pdf (προσπελάστηκε στις 21/4/2015) 

http://www.ktpae.gr/pdf/A_3a_N_3429_2005.pdf
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Οργανισμών, την οποία διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο στο έργο 

παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.  

Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας 

εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία 

υπηρεσιακή μονάδα της δημόσιας επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη 

εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, η επίβλεψη 

και η λογοδοσία των οργανισμών του δημοσίου. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

διατηρήσει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του, ώστε τα αποτελέσματα 

του ελέγχου του να είναι αξιόπιστα και αμερόληπτα.  

Αρχές που συμβάλλουν στην ανεξαρτησία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι: 35 

 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 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.  

 

4.7 Προσόντα, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Ελεγκτή/Επιθεωρητή 36 

 

Ο Επιθεωρητής/ Ελεγκτής είναι ένας δημόσιος λειτουργός, που έχει ως 

αποστολή τον ενδελεχή, συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό έλεγχο της 

                                                 
35https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf 

(προσπελάστηκε στις 21/4/2015) 
36http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf (προσπελάστηκε στις 

21/4/2015) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/INTOSAI_GOV_9140_E.pdf
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf
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τήρησης της ισχύουσας κατά περίπτωση Νομοθεσίας για την Οργάνωση, τη 

Λειτουργία και τις δραστηριότητες της ελεγχόμενης Υπηρεσίας του δημοσίου τομέα. 

Για να επιτύχουν τον στόχο τους, οι επιθεωρητές συνεισφέρουν ουσιαστικά με τους 

συστηματικούς και αντικειμενικούς ελέγχους που διενεργούν, αλλά και με τις 

εισηγήσεις επιβολής κυρώσεων όπου επιβάλλεται, δηλαδή 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 θα πρέπει να είναι γνώστης: 

 Διαδικασιών, τεχνικών και προτύπων ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε 

θέση να τα χρησιμοποιεί και να τα εφαρμόζει 

 Μεθοδολογίας ελέγχου και ελεγκτικών διαδικασιών 

 Βασικών αρχών διοίκησης (management) 

 Βασικών νομικών θεμάτων και αρχών οικονομίας 

 Του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο που διενεργεί 

 Των ειδικών ρυθμίσεων και νομοθεσίας του φορέα που καλείται να ελέγξει 

 

4.7.1 Απαραίτητα προσόντα  

 

Ο επιθεωρητής/ελεγκτής για την ορθή λειτουργία του θα πρέπει να διαθέτει 

ορισμένες ικανότητες όπως να μην είναι επιρρεπής σε οικονομικά προσωπικά ή 

επαγγελματικά οφέλη και να μην δημιουργεί σχέσεις οικειότητας με τον ελεγχόμενο. 

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι: 

α) Αντικειμενικότητα 

Η αντικειμενικότητα του ελεγκτή αποτελεί νοητική στάση απέναντι στην πληροφορία 

την οποία θα πρέπει να αναλύσει. Ο επιθεωρητής / ελεγκτής πρέπει να διαμορφώνει 

την άποψή του μακριά από επηρεασμούς. Οι αποφάσεις του θα πρέπει να μην 

υπόκεινται σε υποκειμενισμό, αλλά να βασίζονται σε απτά, μετρήσιμα και 

αντικειμενικά στοιχεία. 

β) Υπευθυνότητα / Επαγγελματισμός 
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Η υπευθυνότητα αφορά στον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα στοιχεία, στην 

αξιολόγησή τους, στην προσεκτική και λεπτομερή ανάλυσή τους, αλλά και στη 

διαμόρφωση γνώμης έπειτα από εξονυχιστική ανάλυση των δεδομένων. Ο 

επιθεωρητής / ελεγκτής πρέπει να κατέχει τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται. 

γ) Απαραίτητες δεξιότητες 

Απαραίτητες δεξιότητες για ένα ελεγκτή θεωρούνται η επαγγελματική συνείδηση, 

δηλαδή η τιμιότητα, η αντικειμενικότητα, αυστηρότητα και η καλή θέληση. Επίσης, 

πρέπει να διαθέτει το αίσθημα δικαιοσύνης που αποσπά την εκτίμηση και την 

εμπιστοσύνη των ελεγχομένων, το κριτικό πνεύμα και την αναλυτική σκέψη. 

Σημαντική είναι η υπομονή, η παρατηρητικότητα, και η απουσία κατά το δυνατόν, 

προκαταλήψεων, η  διακριτικότητα και ο σεβασμός στην εργασία του άλλου, ώστε να 

αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των εργαζόμενων στον τομέα που ελέγχει, 

η σταθερότητα απόψεων χωρίς όμως να είναι ανυποχώρητος και ανένδοτος, τέλος ο 

επιθεωρητής / ελεγκτής θα πρέπει να είναι ικανός να διαγνώσει την εγκυρότητα των 

στοιχείων και να εντοπίσει δυσλειτουργίες ή και παρατυπίες. 

δ) Ικανότητα χειρισμού των ανθρώπινων σχέσεων (επικοινωνιακές 

δεξιότητες) 

Είναι επίσης απαραίτητη ώστε, να ορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι του ελέγχου, η 

αξιολόγηση, τα συμπεράσματα, και οι προτάσεις. 

 

Επιγραμματικά και συγκεντρωτικά ο επιθεωρητής /ελεγκτής πρέπει να είναι: 

 επαγγελματίας 

 αντικειμενικός 

 διερευνητικός και παρατηρητικός 

 ψύχραιμος 

 διπλωματικός 

 διορατικός 

 ευγενικός 

 

4.7.2 Καθήκοντα  
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Ο επιθεωρητής / ελεγκτής έχει συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία είναι να 

προστατεύει τα συμφέρονται των αρχών, των πολιτών και των υπαλλήλων. Ακόμα, 

να ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων, την αξιοπιστία των πληροφοριών, να 

διαπιστώνει παραλείψεις, να εντοπίζει παραβάσεις και να ενημερώνει τον 

ελεγχόμενο. Αναγκαία είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του και η διαμόρφωση 

αντικειμενικής γνώμης. 

 

4.7.3 Αρμοδιότητες  

 

Ο επιθεωρητής / ελεγκτής έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως ο 

προγραμματισμός του ελέγχου, δηλαδή ορίζει τον στόχο, τη μεθοδολογία, τις 

διαδικασίες του ελέγχου και τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Συλλέγει και 

αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς τη εγκυρότητα και τη νομιμότητα τους, ενώ 

παράλληλα ελέγχει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων. Επίσης, συγγράφει τα πορίσματα και κοινοποιεί τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και παρακολουθεί την υλοποίηση των προτάσεων από 

τους υπόχρεους φορείς και υπηρεσίες. 

 

4.8 Πιθανά προβλήματα κατά τον έλεγχο και αντιμετώπιση τους37 

 

Κυρίως τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου είναι 

συνυφασμένα με τη συμπεριφορά ελεγκτών και ελεγχομένων. Ο έλεγχος θα πρέπει να 

διεξάγεται σε αδιατάρακτο περιβάλλον και πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου 

ώστε ο  επιθεωρητής / ελεγκτής να μην αφήνει τον ελεγχόμενο να πάρει τον έλεγχο 

της κατάστασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος προσπαθεί να 

κερδίσει χρόνο, ο επιθεωρητής / ελεγκτής θα πρέπει να επαναφέρει τα πράγματα υπό 

τον έλεγχό του υπενθυμίζοντας τις προθεσμίες, και τα θέματα που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί ακόμη. 

Ορισμένα προβλήματα που εμφανίζονται παρουσιάζονται παρακάτω μαζί με 

τους τρόπους αντιμετώπισης τους.  

 Επιθετικότητα ελεγχομένου 

                                                 
37 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf (προσπελάστηκε στις 

27/4/2015) 

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf
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o Υπενθύμιση της υποστηρικτικής πλευράς του ελέγχου για αφοπλισμό της 

τυχόν κακής προδιάθεσης του ελεγχομένου. 

o Επιβράβευση των καλών πρακτικών για ανάπτυξη θετικής προσέγγισης 

ελέγχου. 

o Χαλάρωση της ατμόσφαιρας με φιλική, θετική στάση προς τον ελεγχόμενο. 

 Ανταγωνιστική συμπεριφορά από πλευράς ελεγχόμενου 

o Ανωτερότητα στη συμπεριφορά και ώριμη αντιμετώπιση. 

o Αποφυγή επίδειξης ισχύος. 

o Τα σχόλια δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σε πρώτο βαθμό ούτε σε προσωπικό 

επίπεδο. 

 Δημιουργία / πρόκληση εκνευρισμού / Διαπληκτισμοί 

o Ψύχραιμη αντιμετώπιση. 

o Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της επιθετικότητας. 

 Χλευασμός  / ειρωνικά σχόλια από άλλους υπαλλήλους ή και τον ίδιο τον 

ελεγχόμενο 

o Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της επιθετικότητας. 

o Τα σχόλια αντιμετωπίζονται ουδέτερα και αποφεύγεται η προσωπική 

αντιπαλότητα. 

 Αμυντική στάση / παθητικότητα / έλλειψη συνεργασίας 

o Θετική στάση, ανοιχτή διάθεση και προβολή του υποστηρικτικού ρόλου του 

ελέγχου, καθόσον η συμπεριφορά αυτή εκφράζει την άλλη πλευρά του 

χλευασμού και της επιθετικότητας και η παθητικότητα υποδεικνύει 

περιφρόνηση του ελεγκτή και του ελεγκτικού έργου. 

o Εστίαση στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που προβλέπονται. 

 Εκφοβισμός του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο 

o Συμπεριφορά που προβάλλει την ανεξαρτησία του ελεγκτικού κλιμακίου. 

o Αναλυτική αναφορά τέτοιων συμπεριφορών στην Έκθεση Αποτελεσμάτων 

Ελέγχου. 

 Κολακεία  

o Ανάπτυξη από τα μέλη του ελεγκτικού κλιμακίου υψηλής αυτογνωσίας. 

o Απόσταση από οποιουσδήποτε επηρεασμούς. 

 Οικειότητα  

o Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τον ελεγχόμενο. 

o Αποφυγή ανάπτυξης υπερβολικής οικειότητας. 
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o Επίδειξη επαγγελματισμού στην αντιμετώπιση των καταστάσεων. 

 Κωλυσιεργία  / καθυστερήσεις κατά την έναρξη του ελέγχου ή στην 

προσκόμιση των στοιχείων. 

o Καλός χρονοπρογραμματισμός του ελέγχου. 

o Συνέπεια των ελεγκτών και ακριβής τήρηση του προγράμματος. 

o Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης του ελεγκτικού έργου 

ιδιαίτερα για ελέγχους με μεγάλο εύρος. 

o Υπενθύμιση των υπολειπόμενων ενεργειών και τήρηση αναλυτικών 

σημειώσεων. 

o Υπενθύμιση στον ελεγχόμενο των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση 

παρακώλυσης του ελέγχου. 

 Μη προσκόμιση στοιχείων 

o Υπενθύμιση των στοιχείων που λείπουν. 

o Υπενθύμιση στον ελεγχόμενο των κυρώσεων που προβλέπονται σε από τη μη 

προσκόμιση στοιχείων. 

 Μη διαθεσιμότητα προσωπικού. 

o Σχεδιάζεται ο όγκος του ελέγχου με λογικές απαιτήσεις. 

 Παρέκκλιση από τον στόχο του ελέγχου 

o Παρακολούθηση της ομαλής πορείας του ελέγχου μέσω βοηθητικών πινάκων. 

 Έλλειψη επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση του ελέγχου 

o Στην περίπτωση που έκτακτα δεδομένα έφεραν αυτό το αποτέλεσμα ο έλεγχος 

πρέπει να διακόπτεται και να ορίζεται νέα ημερομηνία για συμπληρωματικά 

στοιχεία. 

 Έλλειψη επικοινωνίας 

o Άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο, όχι μέσω του διοικητικού προσωπικού. 

o Διαθεσιμότητα και συνεργασία των μελών του ελεγκτικού κλιμακίου για κάθε 

τι που αφορά στον έλεγχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.1 Γενικά 

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, του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Οι δραστηριότητες που αυτά ελέγχουν αφο-

ρούν σημαντικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής: οικονομία, 

φορολογία, εργασία, περιβάλλον, δικαιοσύνη, υγεία, δημόσια διοίκηση, τρόφιμα, 

φάρμακα και μεταφορές. 38 

Τα ελεγκτικά σώματα με τους ελέγχους που διενεργούν, αποσκοπούν, κατά κύριο 

λόγο, στην επίτευξη των παρακάτω τεσσάρων γενικών στόχων:39 

 Ποιότητα υπηρεσιών: Όπου δίνεται έμφαση κυρίως στο να βελτιωθεί η 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ενώ η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα παραμένουν σημαντικοί αντικειμενικοί στόχοι. 

 Διαχείριση και οργάνωση: Όπου αντικειμενικός σκοπός είναι η βελτίωση της 

διοικητικής αποτελεσματικότητας η οποία επιτυγχάνεται με την ανάλυση των 

διαδικασιών που ακολουθούνται στις υπό έλεγχο υπηρεσίες. 

 Νομιμότητα ενεργειών: Όπου αντικειμενικός σκοπός είναι τήρηση της 

νομιμότητας και η πάταξη των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

 Εξοικονόμηση Χρημάτων: Όπου αντικειμενικός σκοπός είναι η επίτευξη 

βελτιωμένης / αυξημένης αποδοτικότητας χωρίς αύξηση του κόστους με ορθή 

διαχείριση των δαπανών. 

 

5.2 Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) 

 

Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε με 

το ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3074 

                                                 
38 http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=118524 (προσπελάστηκε στις 3/5/2015) 
39 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf (προσπελάστηκε στις 

3/5/2015) 

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=118524
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/38/02EgxeiridioElegxou.pdf


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
64 

/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296), και έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό του 

έργου της επιθεώρησης και του ελέγχου, που διενεργείται από το Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και 

Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074 /2002. Επιπλέον, το 

Σ.Ο.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 

ερευνών από μικτές ομάδες επιθεωρητών των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης 

και Ελέγχου που μετέχουν σε αυτό. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

προεδρεύει του Σ.Ο.Ε.Ε.. 40 

 

5.3 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) 41 

 

Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕ∆∆) καθιερώθηκε 

µε το Ν.3074/2002 σε συμμόρφωση µε τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τη 

θέσπιση επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωμάτων και των 

Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Αποστολή του ΓΕ∆∆ 

είναι: 

α) Η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης  

β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της 

δημόσιας διοίκησης  

γ) Ο εντοπισμός των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης (άρθρο 1 ν. 

3074/2002) 

Με σκοπό την εκπλήρωση αυτής της πολύπλευρης αποστολής, ο νομοθέτης παρέχει 

στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Εντολή διενέργειας επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σ.Ε.Ε.∆.∆ 

και τα ιδιαίτερα σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα.  

                                                 
40http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/18/elegktika-somata.html 

(προσπελάστηκε στις 3/5/2015) 
41 http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_rakintzis.pdf (προσπελάστηκε στις 5/5/2015) 

http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/18/elegktika-somata.html
http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_rakintzis.pdf
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 Παρακολούθηση της δράσης των ελεγκτικών σωμάτων, ιδίως της πορείας των 

διενεργούμενων ελέγχων, µε υποχρέωση ενημέρωσης του για τις εκθέσεις και 

τα πορίσματα επιθεώρησης και ελέγχου. 

 Αξιολόγηση του έργου των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου µε βάση 

σχετικό προεδρικό διάταγμα  

 Αυτεπάγγελτη διεξαγωγή ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών 

στον δημόσιο τομέα  

 Έλεγχος καταγγελιών που υποβάλλονται στο γραφείο του σχετικά µε 

φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς του δημοσίου τομέα και στα ειδικά 

σώματα ελέγχου και επιθεώρησης.  

 Διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης.  

 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή λήψης άλλων διοικητικών μέτρων  

  Παραπομπή υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού 

οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, µε άσκηση των 

προβλεπόμενων από το νόμο ένδικων μέσων  

 Έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») 

όλων των µελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.  

 Δυνατότητα άρσης του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού 

απορρήτου στα πλαίσια των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται 

από τον ίδιο ή τα σώματα και τις υπηρεσίες όπως και στα πλαίσια του ελέγχου 

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (« πόθεν έσχες») των µελών τους. 

 Εντολή να παραστεί το Δημόσιο και οι φορείς του Δημόσιου Τομέα ως 

πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για αξιόποινες 

πράξεις υπαλλήλων, οργάνων ή λειτουργών σε βάρος της περιουσίας αυτών. 

Επίσης, αποφασιστικής σημασίας είναι η διάταξη του άρθρου 14 του ν.3345/05 

σύμφωνα µε την οποία, η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου 

από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τα Σώματα και τις Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης και Ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή 

οργάνων των δημόσιων φορέων δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των φορέων 

αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 

  Το πεδίο της δράσης του ΓΕ∆∆ περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των 

δραστηριοτήτων του Δημοσίου Τομέα και οι αρμοδιότητες αυτού δεν είναι µόνο 

κατασταλτικές, αλλά και προληπτικές µε την έννοια των παρεμβάσεων προς τη 
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διοίκηση, για τη λήψη διοικητικών μέτρων, αλλά και προς την Κυβέρνηση για 

νομοθετικές ρυθμίσεις µε στόχο την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης που έχουν διαπιστωθεί.  

Κατά το 2013 παρατηρείται αύξηση των υποθέσεων µε τις οποίες ασχολήθηκε 

ο ΓΕ∆∆ τόσο σε σχέση µε το 2012, όσο και ακόµη περισσότερο σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια. Συγκεκριµένα ο ΓΕ∆∆ διερεύνησε 1519 υποθέσεις, από τις 

οποίες οι 53 κρίθηκε ότι εκφεύγουν της αρµοδιότητάς του. Εκ των 1466 υποθέσεων 

που αποτέλεσαν αντικείµενο εξέτασης ο κύριος όγκος προήλθε από επώνυµες και 

ανώνυµες καταγγελίας (ποσοστό 48,7% και 19,4% αντίστοιχα). Όπως και την 

προηγούµενη χρονιά ο µεγάλος αριθµός των καταγγελιών που τίθεται, επωνύµως ή 

ανωνύµως, υπόψη του ΓΕ∆∆ δεν επέτρεψαν την αυτεπάγγελτη εξέταση ζητηµάτων 

γενικότερου ενδιαφέροντος παρά µόνο σε µικρό βαθµό. Έτσι ο ΓΕ∆∆ 

κινητοποιήθηκε είτε κατόπιν κάποιας πληροφορίας ή ίδιας γνώσης ενός περιστατικού 

είτε κατόπιν κάποιου δηµοσιεύµατος σε 38 υποθέσεις (1,5% και 1,3% των 

υποθέσεων αντίστοιχα), ενώ προχώρησε στην περαιτέρω εξέταση ζητηµάτων που 

ανέκυψαν σε συνέχεια πορισµάτων ελέγχων που του κοινοποιήθηκαν σε 83 

περιπτώσεις.  

Οι οικονοµικοί έλεγχοι και τα ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης αποτέλεσαν 

την κύρια θεµατική κατηγορία για µια ακόµη χρονιά (41,8% των υποθέσεων), οι δε 

δήµοι συνιστούν την βασική ευρύτερη κατηγορία ελεγχόµενων φορέων (37% των 

υποθέσεων).  

Εν τέλει, όπως και κατά το 2012, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο έλεγχος 

κατέληξε στη διαπίστωση ότι δεν συντρέχει κάποιο πρόβληµα (40,4% των 

υποθέσεων) γεγονός που συνδέεται µε το γεγονός της αύξησης των επώνυµων και 

ανώνυµων καταγγελιών που εξετάζει ο ΓΕ∆∆. Στο 26,9% των περιπτώσεων 

εντοπίστηκαν παράνοµες συµπεριφορές και πράξεις, τα δε οργανωτικά προβλήματα 

των ελεγχόµενων φορέων αναδείχθηκαν στο 16,4% των υποθέσεων ως η βασική 

µορφή προβλήµατος. 
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5.4 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)42 

 

Ιδρύθηκε με τον ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του ν. 3074 /2002 (ΦΕΚ Α΄ 296), και άρχισε να λειτουργεί από 12/01/1998. 

Στην αρμοδιότητά του εμπίπτουν η διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και 

ερευνών, η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή 

πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης 

των υπαλλήλων που υπηρετούν στους φορείς της επόμενης παραγράφου, η 

διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα 

δε η επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει δικαιοδοσία ελέγχου στις Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές, 

περιφερειακές και αυτοτελείς), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού, τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τα 

Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις των 

οποίων τη Διοίκηση ορίζει το Δημόσιο. 

Δραστηριότητα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι η συγγραφή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων προβλέπεται από 

τον κανονισμό λειτουργίας του. Υποβάλλεται στον Υπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελεί εκδήλωση των 

αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, από τις οποίες διέπεται η λειτουργία του 

Σώματος. 

Βασικοί άξονες - στόχοι του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι: 

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της 

διοικητικής δράσης. 

 Η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόμενων από τη Δημόσια 

Διοίκηση υπηρεσιών. 

                                                 
42http://www.seedd.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/tabid/57/Default.a

spx (προσπελάστηκε στις 6/5/2015) 

http://www.seedd.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/tabid/57/Default.aspx
http://www.seedd.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/tabid/57/Default.aspx


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
68 

 Η οικονομικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισμός της 

σπατάλης. 

 Η προστασία των αρχών της νομιμότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας 

στις διοικητικές πράξεις. 

Κατά το έτος 2014 εκδόθηκαν 486 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου και 26 έλεγχοι 

περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 35 

προκαταρκτικές εξετάσεις.43 

Αναφορικά με το έναυσμα των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων-ελέγχων, 

αυτεπάγγελτα έγιναν 14 έλεγχοι, ποσοστό  2,88%, με εντολή Υπουργού 130, ποσοστό  

26,75%, κατόπιν αιτήματος Γ.Ε.Δ.Δ. 47 έλεγχοι δηλαδή το 9,67%, μετά από αίτημα 

Ανεξάρτητης Αρχής 2 έλεγχοι ποσοστό 0,41%, από αίτημα Δικαστικής Αρχής 21 με 

ποσοστό 4,32%, με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 1 έλεγχος, 

δηλαδή 0,21%, μετά από αίτημα Δημόσιας Υπηρεσίας 17 έλεγχοι με ποσοστό 3,50% 

και τέλος μετά από καταγγελία 254 έλεγχοι με ποσοστό 52,26%. 

Από τα παραπάνω στοιχεία του προκύπτει ότι κατά το έτος 2014 το μεγαλύτερο 

ποσοστό των διενεργηθέντων ελέγχων είχαν ως έναυσμα καταγγελίες που περιήλθαν 

στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ιδιαίτερα δε αυξημένο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό 

ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2014 κατόπιν εντολών Υπουργών και αιτημάτων 

Εισαγγελικών Αρχών. Κατά το έτος 2014 στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υποβλήθηκαν 3.691 

καταγγελίες (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιοτυπία, επώνυμες και 

ανώνυμες). Οι καταγγελίες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για 

περιπτώσεις διαφθοράς, παραβίασης της αρχής της νομιμότητας και κακοδιοίκησης. 

Ωστόσο, οι καταγγελίες αξιολογούνται ως προς τη βαρύτητά τους και ανάλογα 

αξιοποιούνται στο πλαίσιο της κατάρτισης του προγράμματος δράσης του Σώματος. 

5.5 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)44 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) συνεστήθη με το άρθρο 19 του Ν. 2671/98 (Φ.Ε.Κ. 289 

                                                 
43http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446 

(προσπελάστηκε στις 6/5/2015) 
44 http://www.yme.gr/index.php?tid=444 (προσπελάστηκε στις 8/5/2015) 

http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446
http://www.yme.gr/index.php?tid=444
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Α' ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και από τον Μάρτιο του 2000 ξεκίνησε 

ουσιαστικά η στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία του. 

Το Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε με τη σύσταση του επιδιώκει:  

 Να ανταποκριθεί στο καθολικό αίτημα της εποχής μας για μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των υπηρεσιών, που 

εποπτεύει, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιπέδου των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. 

 Να εναρμονισθεί με την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

αναμόρφωση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Σκοπός των επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών που διενεργεί το Σώμα 

Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι η 

διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των παραπάνω 

Υπηρεσιών, η εξασφάλιση της συνοχής και της νομιμότητας, η τήρηση των κειμένων 

διατάξεων, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και 

αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς, η καταστολή καταστάσεων που 

αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι προτάσεις προς υλοποίηση, 

που εμπεριέχονται στις εκθέσεις του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες, 

Οργανισμούς, Φορείς ή πρόσωπα, οι οποίες ελέγχθηκαν. 

Αν μετά το πέρας των επιθεωρήσεων, ελέγχων ή ερευνών προκύψουν αποχρώσεις 

ενδείξεις αξιόποινων πράξεων για λειτουργό, ή υπάλληλο των Υπηρεσιών, των 

Οργανισμών ή των Φορέων, ή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε, τα πραγματικά περιστατικά καταγράφονται στην 

έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή με την πρόταση της αποστολής της έκθεσης στην 

αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 

Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν εκατόν τριάντα (130) επιθεωρήσεις, έλεγχοι και 

έρευνες (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που διερευνήθηκαν χωρίς την 

έκδοση σχετικής εντολής) και υπεβλήθησαν Εκθέσεις για έναν (1) έλεγχο. 

Οι επιθεωρήσεις περιλάμβαναν τομείς δράσεις όπως, επιθεωρήσεις - έλεγχοι 

διευθύνσεων Μ&Ε των Περιφερειών της χώρας, πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων 
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οδηγών, θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, άδειες οδήγησης, σχολές Οδηγών 

– ΚΕΘΕΥΟ, σχολές ΣΕΚΑΜ, διεθνείς επιβατικές & εμπορευματικές μεταφορές, 

άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ - 

ΙΚΤΕΟ) και εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων. 

 

5.6 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)45 

 

Είναι ανεξάρτητο όργανο που υπάγεται στον Υπουργείο Επικρατείας, κύριο έργο του 

Σ.Δ.Ο.Ε. είναι: 

 Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων 

ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι 

παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι 

παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά 

οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.  

 Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους 

παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στο Φ.Π.Α., 

καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας. 

 Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών 

και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του 

διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. 

 Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη 

διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων 

ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, 

τοξικά απόβλητα κ.λπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.  

 Η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με διενέργεια ελέγχων για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. 

                                                 
45http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/18/elegktika-somata.html 

(προσπελάστηκε στις 9/5/2015) 

http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/18/elegktika-somata.html
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 Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της 

παραλίας, ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και 

κατασκευές επ’ αυτών. 

 Το Σ.Δ.Ο.Ε είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή ανακριτικών πράξεων 

για τα αναφερόμενα στον νόμο αδικήματα διαφθοράς (Παθητική δωροδοκία 

δημοσίου υπαλλήλου, ενεργητική δωροδοκία τρίτου προς δημόσιο υπάλληλο και 

δωροδοκία δικαστού. Ενεργητική και παθητική δωροδοκία μελών δημοσίων 

συνελεύσεων. Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα. Ξέπλυμα 

εσόδων από αδικήματα διαφθοράς. Προσφορά για άσκηση επιρροής. Λογιστικά 

αδικήματα). 

Παράλληλα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2010 καθορίστηκαν οι 

διαδικασίες και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή των προβλεπόμενων από 

το νόμο διοικητικών κυρώσεων από το Σ.Δ.Ο.Ε, προς τα νομικά πρόσωπα τα οποία 

αποκομίζουν ή επιχειρούν να αποκομίσουν οφέλη από το αδίκημα της ενεργητικής 

δωροδοκίας, της προσφοράς για άσκηση επιρροής και από το ξέπλυμα χρήματος, τα 

οποία τελέστηκαν από φυσικά πρόσωπα που ενήργησαν για λογαριασμό τους, 

ατομικά ή στο πλαίσιο οργάνου νομικού προσώπου και κατέχουν διευθυντική θέση 

εντός αυτού με βάση εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης για τη λήψη 

αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου. 

Το Σ.Δ.Ο.Ε. λειτουργεί με παραμέτρους δράσης, που στοχεύουν στη διαφάνεια 

και στην αντικειμενικοποίηση των ελέγχων, χρησιμοποιώντας κριτήρια και μέσα 

προγραμματισμού, όπως μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, διαθέσιμα στοιχεία από 

βάσεις δεδομένων, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση και άλλες πηγές 

πληροφοριών. 

Συνολικά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 37.632 έλεγχοι, από αυτούς 27.996 

ήταν στοχευμένοι έλεγχοι. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 13.435 

παραβάτες και διαπιστώθηκαν 440.179 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό 

παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 52.25%.  

Συστάθηκαν 2.618 συνεργεία ελέγχου διακίνησης τα οποία πραγματοποίησαν 9.636 

ελέγχους στο χώρο και τον τόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών. Από τους 
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ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 1.459 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 83.107 

παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 15%. Τα 

παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν  από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 

ΣΔΟΕ το οποίο έχει δυναμικό χαρακτήρα (δηλαδή εμφανίζεται κάθε έλεγχος που 

ολοκληρώνεται, καταχωρείται, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή) 

και αφετέρου από το Ο.Π.Σ. ELENXIS ΣΔΟΕ – που καθιερώνει διαφανές σύστημα 

ηλεκτρονικών φορολογικών ελέγχων, αναβαθμίζοντας όλες τις ελεγκτικές 

διαδικασίες – το οποίο έχει ήδη τεθεί, σταδιακά, σε δώδεκα (12) Περιφερειακές 

Διευθύνσεις, σε πλήρη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία. 

Τα οικονομικά στοιχεία των ελέγχων για το έτος 2013 είναι: 

 ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούμενοι φόροι που δεν έχουν αποδοθεί 

350.443.289,35 € 

 Παραβάσεις Πλαστών – Εικονικών φορολογικών στοιχείων 93.626 

 Εκτιμώμενο ύψος προστίμων 1.959.602.575,48€ 

 Λοιπές αποσταλείσες εκθέσεις σε Δ.Ο.Υ 17.083 

 Εκτιμώμενο ύψος προστίμων 275.195.802,75€ 

 Αποσταλείσες εκθέσεις σε Τελωνεία 811 

 Εκτιμώμενο ύψος προστίμων 42.207.226,44 € 

Επιπλέον το ΣΔΟΕ δέχτηκε το 2013, για επεξεργασία 1.513 Εισαγγελικές 

Παραγγελίες, από τις οποίες περαίωσε 644 και επί πλέον περαιώθηκαν 459 

Εισαγγελικές Παραγγελίες προηγουμένων ετών δηλαδή περαιώθηκαν συνολικά 1.103 

Εισαγγελικές Παραγγελίες τρέχουσες και προηγουμένων ετών. 

 

5.7 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)46 

 

Ιδρύθηκε το 1999 με τον ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄ 205) και υπάγεται απευθείας 

στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης. Το Σ.ΕΠ.Ε. διαρθρώνεται σε 

Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε 

όλη την επικράτεια και οι καθ' ύλη αρμοδιότητές του ασκούνται από την Κεντρική 

και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού. 

Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως έργο: 

                                                 
46 http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ (προσπελάστηκε στις 11/5/2015) 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ
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 Την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

 Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της 

εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα 

για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. 

 Την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι: 

 Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

 Να προβαίνει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες για να 

διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

 Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων 

και των επαγγελματικών ασθενειών. 

 Να εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων. (Οι 

καταγγελίες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα.) 

 Να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη 

δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων. 

 Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών 

διαφορών εργασίας. 

Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα καθ' 

όλο το εικοσιτετράωρο σε όλους τους χώρους εργασίας. 

Κατά το έτος 2013 οι Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

πραγματοποίησαν συνολικά 61.125 ελέγχους και επέβαλαν σε εργοδότες- παραβάτες 

της εργατικής νομοθεσίας 12.973 κυρώσεις (4.939 μηνύσεις, 7.623 πρόστιμα 

συνολικού ύψους 32.092.732 ευρώ και 411 διακοπές εργασιών).  

Επιπροσθέτως, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

διερεύνησαν τις αιτίες 5.126 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο 

ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 67 ήταν θανατηφόρα. 

Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 17.036 εργατικές διαφορές, από 

τις οποίες επιλύθηκαν οι 7.683 και καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους 20.878.904 

ευρώ. Επιπλέον, στα πλαίσια κοινών ελέγχων με την ΕΥΠΕΑ, οι Επιθεωρητές 

Εργασιακών Σχέσεων κατά το έτος 2013 συμμετείχαν σε 21.373 κοινούς ελέγχους, 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 
74 

όπου σε σύνολο 72.960 εργαζομένων, βρέθηκαν 23.153 ανασφάλιστοι και 

επιβλήθηκαν 10.767 πρόστιμα, ύψους 14.324.000 ευρώ. 

5.8 Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ιδρύθηκε στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με το άρθρο 22 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α΄ 

23) και υπαγόταν απευθείας στον Υπουργό, αλλά πλέον υπάγεται στον Υπουργό 

Επικρατείας.47 Ως αποστολή του έχει τη διαρκή (περιοδική και έκτακτη) επιθεώρηση 

των έργων όλων των φορέων του δημόσιου τομέα και την έγκαιρη πληροφόρηση των 

οργάνων που είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων. 

Κατά το έτος 2013 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από το ΣΕΔΕ 21 

έλεγχοι δημοσίων έργων. Είκοσι  έλεγχοι δημοσίων έργων διενεργήθηκαν διαμέσου 

επιθεωρητών ορισμένων από το ΣΕΔΕ, μετά από εντολή του ΓΓΔΕ και ένας 

επιπλέον, διενεργήθηκε διαμέσου επιθεωρητών του ΣΕΔΕ μετά από εντολή του 

ΓΕΔΔ. 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε, κατά σειρά συχνότητας 

εμφάνισής τους, ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες:48 

α) Καταμέτρησης και επιμέτρησης των εκτελούμενων εργασιών και πιστοποίησης 

αυτών. 

β) Ελέγχου και έγκρισης χρονοδιαγραμμάτων και καταβολής της νόμιμης 

αναθεώρησης. 

γ) Παρακολούθησης των τμηματικών προθεσμιών και επιβολής ποινικών ρητρών 

στην περίπτωση που δεν τηρούνται. 

δ) Ελέγχου των έργων κατά την παραλαβή αυτών από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

ε) Σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι, απαιτείται η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε: 

- Να συμπεριληφθούν στην αρμοδιότητα επιθεώρησης από το ΣΕΔΕ τα παραγόμενα 

έργα όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και 

Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», προκειμένου να είναι νομικά εφικτός ο έλεγχος 

όλων των τεχνικών δράσεων ανεξάρτητα του θεσμικού πλαισίου υλοποίησής τους. 

                                                 
47 http://aftovi2.27210.gr/mediafiles/2015/02/fekypepikrateias.pdf (προσπελάστηκε στις 11/5/2015) 
48 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/114/EktheshGEDD2013.pdf ([προσπελάστηκε στις 

11/5/2015) 

http://aftovi2.27210.gr/mediafiles/2015/02/fekypepikrateias.pdf
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/114/EktheshGEDD2013.pdf
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- Να είναι εφικτός ο προληπτικός έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής δημοσίων 

έργων, ο οποίος είναι και ο πλέον αποτελεσματικός. 

- Να μπορεί το ΣΕΔΕ να λειτουργήσει πλήρως ως όργανο εσωτερικού ελέγχου, χωρίς 

την υποχρέωση να ακολουθεί πάντοτε την «άκαμπτη» διαδικασία σύνταξης των 

προβλεπόμενων από τον ισχύοντα κανονισμό εκθέσεων. 

 

5.9 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)49 

 

Ιδρύθηκε με τον ν. 2920/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 131) και υπάγονταν στον Υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι πρόσφατα. Πλέον, είναι αρμοδιότητα του 

Υπουργού Επικρατείας.  

Το ΣΕΥΥΠ διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, του 

Συνηγόρου του Πολίτη ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο. Επίσης 

διενεργεί ελέγχους κατ΄εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Αποστολή του ΣΕΥΥΠ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και 

περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων 

και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στις 

υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. 

Σκοπός του ΣΕΥΥΠ αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, η ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και 

η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο. 

Στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΣΕΥΥΠ υπάγονται : 

 Οι κεντρικές, περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

                                                 
49 https://sites.google.com/site/seyypgr/organose-kai-armodiotetes (προσπελάστηκε στις 12/5/2015) 

https://sites.google.com/site/seyypgr/organose-kai-armodiotetes
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 Οι υπηρεσίες των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 

ΟΤΑ Α’ βαθμού καθώς και των ασφαλιστικών φορέων, που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. 

 Τα λοιπά ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, που ασκούν 

δραστηριότητες στους τομείς υγείας και πρόνοιας και εποπτεύονται από τον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, 

οι οποίοι εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 Τα νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία, οι φαρμακαποθήκες, τα 

εργαστήρια και γενικά κάθε κατάστημα παραγωγής ή εμπορίας κάθε είδους 

φαρμακευτικού ή υγειονομικού υλικού, τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και 

αισθητικής, τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού καθώς και οι ιαματικές πηγές, 

στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες για λόγους υγείας. 

 Οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση προϊόντων, που 

χρησιμοποιούνται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Κατά το έτος 2013, το ΣΕΥΥΠ εξέδωσε συνολικά διακόσιες εξήντα έξι (266) 

Εντολές Ελέγχου και διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) Εκθέσεις Ελέγχου-Πορίσματα 

ενώ επιθεωρητές του συμμετείχαν σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που συστήθηκαν από 

τα Ελεγκτικά Σώματα των ΓΕΔΔ (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης), 

ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης), ΕΥΕΕΠ (Ειδική 

Υπηρεσία Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος). Οι κυριότερες κατηγορίες ελέγχων 

που διενεργήθηκαν έχουν χαρακτήρα τακτικό ή έκτακτο ή αφορούν σε 

προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και σε πειθαρχικές 

ανακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτών ελέγχθηκαν ως προς τις υποδομές, τις συνθήκες 

λειτουργίας και ως προς ένα μεγάλο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που απέρρεαν από συγκεκριμένες καταγγελίες 

πολιτών.50 

                                                 
50 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/114/EktheshGEDD2013.pdf (προσπελάστηκε στις 

12/5/2015) 

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/114/EktheshGEDD2013.pdf
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5.10 Σώμα Επιθεώρησης & Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης 

(Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.)51 

 

Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης 

(Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.) έχει αρμοδιότητα τη διενέργεια επιθεωρήσεων, εκτάκτων ελέγχων και 

ερευνών στα καταστήματα κράτησης. Το Σ.Ε.Ε.Κ.Κ. υπάγεται απευθείας στον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετέχει 

στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.). 

Το Σ.Ε.Ε.Κ.Κ. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου και 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 

ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης, της προστασίας των δικαιωμάτων των 

κρατουμένων, της εφαρμογής των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και των 

κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών, καθώς και των σχετικών 

εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης. 

Μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ιδίως για τον τρόπο εφαρμογής των 

διατάξεων περί αδειών, της υπό όρους απόλυσης, της πειθαρχικής διαδικασίας. 

Το ΣΕΕΚΚ ενεργεί ελέγχους κατόπιν αναφοράς κρατουμένου, εντολής του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αιτήματος του 

Συνηγόρου του Πολίτη ή και αυτεπαγγέλτως. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται 

έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη 

σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλου η έκθεση επιθεώρησης ελέγχου διαβιβάζεται στο 

αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, με πρόταση για την άσκηση ελέγχου κατά του υπαιτίου, 

ενώ αν διαπιστώνονται ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος, η έκθεση 

διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το Μάρτιο κάθε έτους το Σώμα υποβάλλει 

στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκθεση 

πεπραγμένων με παρατηρήσεις, για το διενεργηθέν ελεγκτικό έργο, και προτάσεις για 

τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης. 

 

                                                 
51 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=2447 (προσπελάστηκε στις 13/5/2015) 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=2447
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5.11 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)52 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) συγκροτήθηκε 

με το άρθρο 9 του νόμου 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων 

Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις». Βασική αρμοδιότητα της ΕΥΕΠ είναι 

να διενεργεί ελέγχους και να διαπιστώνει αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι στα 

έργα και τις δραστηριότητες του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ κεντρικών, 

περιφερειακών και νομαρχιακών αρχών ελέγχου, παρέχει στο κοινό ελεύθερη 

πρόσβαση για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και ενημερώνει τακτικά και 

συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται 

στον τομέα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε 

δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί 

προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και στη 

συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ.  

Κάποια από τα πρόστιμα που επέβαλλε η υπηρεσία το 2015 για 

περιβαλλοντικές παραβάσεις παρουσιάζονται παρακάτω:53 

1) Επιβολή προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

– ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», για τη λειτουργία του διυλιστηρίου στο 7ο χλμ της 

Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Ν. 

Κορινθίας  

Παραβάσεις: Υπερβάσεις οριακής τιμής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στην 

καπνοδόχο της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC). Μη σύννομη προσωρινή 

αποθήκευση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ελαιώδεις λάσπες). Ανεξέλεγκτη 

διάθεση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (εξαντλημένων καταλυτών). Διαρροή 

επικινδύνων υγρών αποβλήτων στο έδαφος. Υπέρβαση των οριακών τιμών ορυκτών 

                                                 
52 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=329&language=el-GR (προσπελάστηκες στις 14/5/2015) 
53 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=B1UUd90vS6M%3d&tabid=396&language=el-GR 

(προσπελάστηκε στις 14/5/2015) 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=329&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=B1UUd90vS6M%3d&tabid=396&language=el-GR
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ελαίων και υδρογονανθράκων σε βιομηχανικά λύματα που διατίθενται στο Σαρωνικό 

Κόλπο και υπέρβαση των οριακών τιμών ολικής αμμωνίας σε αστικά λύματα που 

διατίθενται στο Σαρωνικό Κόλπο. Έλλειψη καλυμμάτων καναλιών και 

ελαιοδιαχωριστών - εκπομπή πτητικών υδρογονανθράκων (και υδροθείου) στην 

ατμόσφαιρα. Μη σύννομη διαχείριση όμβριων υδάτων. Παράλειψη υποβολής 

Μητρώου μη επικινδύνων στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.  

Πρόστιμο: 301.840 ευρώ. 

2) Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για 

το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου που βρίσκεται στην περιοχή Πτολεμαΐδας Νομού 

Κοζάνης.  

Παραβάσεις: Απόθεση αποβλήτων εξόρυξης χωρίς τήρηση των αποστάσεων 

ασφαλείας Απόθεση αποβλήτων εξόρυξης χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για 

την ευστάθειά τους. 

 Πρόστιμο: 135.000 ευρώ. 

3) Επιβολή προστίμου στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής 

(ΕΔΣΝΑ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής που 

βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι στον Δήμο Φυλής Αττικής.  

Παραβάσεις: Διαφυγή στραγγισμάτων εκτός ΧΥΤΑ - Πλημμελής διαχείριση των 

υγρών αποβλήτων.  

Πρόστιμο: 47.500 ευρώ. 

 

5.12 Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΥΠ..Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) 

 

Η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 

2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Υ. 

υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισμού. Έχει αντικείμενο την εποπτεία 
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και το συντονισμό των ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης όλων των ασφαλιστικών φορέων και κλάδων ασθένειας 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 

Υπηρεσία παρακολουθεί επίσης τους ελέγχους των ασφαλιστικών οργανισμών για τις 

παροχές περίθαλψης. 

Η πλειοψηφία των ελέγχων που διενεργήθηκαν το έτος 2013 από την 

Υπηρεσία μας έλαβαν χώρα κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένων ή παρόχων για 

φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που κατατέθηκαν είτε στην Υπηρεσία , είτε στην 

Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Τα ποσοστά των ελέγχων εκτιμώνται από 

καταγγελία το 94%, αυτεπάγγελτα  το 5% και τέλος κατά παράκληση άλλου φορέα 

έγινε το 1% των ελέγχων. 

Από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών σε φαρμακεία, ιατρούς, ιδιωτικές 

κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν είτε 

διαφθορά είναι διοικητική παράβαση. Όσον αφορά τις παραβάσεις υπήρξαν εικονικές 

εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, συνταγογράφηση από ιατρούς εν αγνοία των 

ασφαλισμένων, συνταγογράφηση από ιατρούς σε πεθαμένους ασφαλισμένους και 

εκτέλεση συνταγών από φαρμακεία με ταινίες γνησιότητας κατασχεθέντων 

εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας. Αναφορικά με τις διοικητικές παραβάσεις 

προέκυψαν εκτέλεση συνταγών με παρατυπίες από φαρμακεία, ανεύρεση σε ελέγχους 

φαρμακείων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας και ταινίες γνησιότητας 

αποκολλημένες από τα εμβαλάγια τους, υπερτιμολόγηση συνταγών φαρμάκων, 

παράτυπη έκδοση συνταγών εκτός ειδικότητας και εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς, παράτυπη θεώρηση από ελεγκτές ιατρούς, 

λανθασμένη χρέωση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικές κλινικές, καταχρηστικές 

παρατάσεις νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών και μακροχρόνιες νοσηλείες, 

καταχρηστική χρέωση ασφαλισμένου από ιδιωτική κλινική, παρατυπίες κατά την 

έκδοση των εξιτηρίων από ιδιωτικές κλινικές, παρακράτηση βιβλιαρίων από ιδιωτικές 

κλινικές  και εν τέλει, άρνηση εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων από Διαγνωστικό 

Εργαστήριο. 

 

5.13 Ελεγκτικό Συνέδριο(Ε.Σ.) 
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) αποτελεί ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια 

της Ελλάδας, μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ 

συγχρόνως ασκεί και διοικητικές αρμοδιότητες, γεγονός που το καθιστά «διφυές 

όργανο».54 Στην αρμοδιότητα του ανήκουν: 

 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. 

 O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες 

αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που 

εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. 

 O έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπόλογων και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον 

προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ έλεγχο. 

 Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση 

υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 

που ορίζει ο νόμος. 

 Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και 

ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος. 

 Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον 

έλεγχο των λογαριασμών. 

 Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή 

στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο 

Κράτος, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των 

Οικονομικών, σχετικών με την απονομή ή την πληρωμή των συντάξεων. 

 Η εκδίκαση των εφέσεων κατά των πράξεων των Κλιμακίων και των 

καταλογιστικών πράξεων των οργάνων του Κράτους. 

                                                 
54http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/12/elegktiko-synedrio.html 

(προσπελάστηκε στις 17/5/2015) 

http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/12/elegktiko-synedrio.html
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 Η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων των Τμημάτων του. 

 Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1256/1982 για την πολυθεσία. 

 Η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν τη συμπλήρωση 35ετίας των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

 Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

 Ο έλεγχος του «Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» . 

 

5.14 Συνήγορος του πολίτη 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με το ν. 

2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59) και έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των 

πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως αυτές καθορίζονται στο 

άρθρο 3 παρ. 1 του προαναφερόμενου νόμου, για την προστασία των δικαιωμάτων 

του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. 

Έχει επίσης ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του 

παιδιού, καθώς και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των 

προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 

άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι 

εποπτεύουν και διευθύνουν ισάριθμους κύκλους αρμοδιοτήτων: Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, Κοινωνική Προστασία, Ποιότητα Ζωής, Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, 

Δικαιώματα του Παιδιού και Ισότητα των Φύλων.55 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν στις 

υπηρεσίες:56 

 του δημοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά 

τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ. 

 των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους 

                                                 
55http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/15/synigoros-toy-politi.html 

(προσπελάστηκε στις 19/5/2015) 
56 http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.responsibilities (προσπελάστηκε στις 19/5/2015) 

http://www.nac.gov.gr/nationalcoordinator/authorities/article/15/synigoros-toy-politi.html
http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.responsibilities


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
83 

 των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ), όπως ασφαλιστικά 

ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ. 

 των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) 

 των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των δημοσίων 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή 

έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά 

ιδιωτών, όταν: 

 προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού 

 υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά 

θέματα. 

Οι αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο το 2014 ξεπέρασαν σημαντικά 

τον αριθμό-ρεκόρ του 2013 (14.738) φτάνοντας στο νέο ρεκόρ όλων των ετών 

(16,339). Συνεχίστηκε δηλαδή ο εντυπωσιακός ρυθμός αύξησης των τελευταίων 

ετών. Η αύξηση σε σχέση με το 2013 είναι 10,86%, σε σχέση με το 2012, 

39,63%, και σε σχέση με το 2011, 52,62%. Τα προβλήματα διαχείρισης των 

επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης συνεχίζουν να παράγουν το μεγαλύτερο 

μέρος των παραπόνων από τον κρατικό μηχανισμό, αντανακλώντας ταυτόχρονα 

και την επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες 

του.  

Οι πηγές των προβλημάτων είναι αυτές που εντοπίστηκαν και τα 

προηγούμενα χρόνια της κρίσης, δηλαδή σε τομείς όπου τα τελευταία χρόνια 

επήλθαν ραγδαίες αλλαγές στη νομοθεσία, αλλά και σε τομείς όπου παρατηρείται 

αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών εξαιτίας της πάγιας πλέον 

υποστελέχωσης, των προβληματικών διαδικασιών και, αναμφισβήτητα, των 

περικοπών πόρων. 

Κατά το 2014, φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό των υποθέσεων όπου 

παρατηρείται κάποιο πρόβλημα κακοδιοίκησης (από το 54% το 2013 σε 55,14% 

το 2014). Ταυτόχρονα, όμως, είναι ενθαρρυντικό ότι έπειτα από τις ενέργειες του 

Συνηγόρου το ποσοστό επίλυσης παραμένει σταθερά υψηλό, άνω του 80%. 
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Συμπεράσματα 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα 

είναι πολλά και μπορούν να προλαμβάνουν παράνομες καταστάσεις αλλά και λάθη. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα από αυτά. 

 Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του δημοσίου 

 Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση 

 Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών 

 Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση 

στόχων 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών 

 Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης 

 Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

διοικητικών αναφορών 

Παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε 

οργανισμό, ώστε να είναι ικανός να αξιολογεί τους κινδύνους του, αλλά και να 

εξασφαλίζει παράλληλα την βιωσιμότητά του μέσω της βελτίωσης της οργανωτικής 

και δημοσιονομικής κουλτούρας του57, στη Δημόσια Διοίκηση δεν υφίσταται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και δεν χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός γιατί δεν έχει 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. 

Κάθε μορφή υπηρεσίας θα πρέπει να στηρίζεται σε πρακτικές οι οποίες είναι 

αποδεδειγμένο ότι προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας, βελτίωσης της οικονομικότητας 

και της αποδοτικότητας καθώς και ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Βασικά εργαλεία για αυτές τις μετατροπές αποτελούν η αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση του προσωπικού και την εφαρμογή των 

εργαλείων της τεχνολογίας. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξουν συστήματα ελέγχου διοίκησης και αποδοτικότητας 

κάθε οργανισμού και κάθε νομικού προσώπου που να έχουν ως κύριο στόχο την 

                                                 
57 Coram P., Ferguson C. and  Moroney R, (2008). Internal audit, alternative internal audit structures 

and the level of misappropriation of assets fraud.  
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παροχή πληροφοριών στους ελεγχόμενους οργανισμούς, ώστε να βελτιώσουν την 

οικονομική τους διαχείριση και διοικητική δράση, αλλά και να παράσχουν την 

ασφάλεια ότι το δημόσιο χρήμα ξοδεύεται με τρόπο συνετό και χωρίς 

κατασπατάληση. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να στηριχθούν κυρίως σε ισχυρές και 

ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου και στις ικανότητες κατάλληλων στελεχών που σε 

συνδυασμό με την πολιτική βούληση, το επιθυμητό αποτέλεσμα της αποδοτικότητας 

και της οικονομικής και διαχειριστικής επάρκειας θα είναι ορατό. Άρα, θα υπάρχει η 

πιθανότητα αποτροπής της διοίκησης αλλά και των άμεσα εμπλεκόμενων από την 

πραγματοποίηση παράνομων πράξεων βελτιώνοντας την δημοσιονομική και 

διοικητική τους ικανότητα. 

Είναι προφανές ότι, παρά τις θεσμικές μεταβολές και πρωτοβουλίες, 

καθυστερεί η συνολική μεταρρύθμιση η οποία θα φέρει το Δημόσιο Τομέα στο ύψος 

των σύγχρονων προσδοκιών, που θα τον οδηγήσει στην απόδοση που απαιτούν οι 

καιροί και οι πολίτες. Ο Δημόσιος τομέας αντίθετα, εξακολουθεί να φθίνει. 

Υφίσταται μέτρα με σημαντικές επιπτώσεις σε υπηρεσίες αιχμής, ενώ παραμένει σε 

μια διαρκή μετάβαση, μετέωρη και αμήχανη ανάμεσα σε αλλαγές που δεν έχουν τον 

χρόνο να ολοκληρωθούν. Φυσικά, δεν υποτιμώνται οι προσπάθειες βελτίωσης σε 

διάφορα πεδία της διοικητικής λειτουργίας. Ορισμένες φορές αυτές είναι τόσο 

αυτονόητες που διερωτάται κανείς γιατί δεν είχαν πραγματοποιηθεί προ πολλού. Η 

συνεχής όμως αύξηση του αριθμού των πολιτών που δυσανασχετούν, αποτελεί 

αδιάψευστο μάρτυρα ότι οι όποιες βελτιώσεις δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να 

βρουν αντανάκλαση στην καθημερινότητα τους. 

Στην προτεραιότητα της αναβάθμισης της διοικητικής λειτουργίας φαίνεται να 

συμπίπτουν οι πάντες, δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει κάποιος 

κοινός τόπος στο πώς αυτή θα επιτευχθεί. Πάντα θα υπάρχει το επιχείρημα της 

ανεύρεσης καλύτερης λύσης, αρκεί να μην υπονομεύεται με αυτό η πραγματοποίηση 

μιας κατάλληλης ή απλώς καλής λύσης. Το ιστορικό των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων στη χώρα πείθει ότι φιλόδοξα εγχειρήματα συχνά κατέληξαν απλώς 

στη διαιώνιση του προβληματικού και μη ικανοποιητικού status quo. 

Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούνται 

οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Θετικά κίνητρα αντί για απειλή κυρώσεων, 

δημιουργία μιας μεταρρυθμιστικής δυναμικής σε πεδία αιχμής, με πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα στην αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας και ειδικά στην 
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ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά και η 

συνειδητοποίηση της ανάγκης να συνταχθεί η ίδια η κοινωνία υπέρ των 

μεταρρυθμίσεων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας. Η ελλιπής 

δημοκρατική νομιμοποίηση περιορίζει την εμβέλεια των μεταρρυθμίσεων, εξανεμίζει 

το πολιτικό κεφάλαιο και καταλήγει σε κοινωνική κόπωση χωρίς πρακτικό 

αποτέλεσμα. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

1. Προϊστάμενος οργανικής μονάδας του Υπουργείου Τουρισμού ζητούσε από τους 

ταμίες να παραδίδουν τα μπλοκ επιταγών του Οργανισμού στον ειδικό σύμβουλο του 

τότε Γενικού Γραμματέα παρά το γεγονός ότι η παρέμβαση μετακλητών ειδικών 

συμβούλων και συνεργατών στην άσκηση διοίκησης δεν είναι επιτρεπτή και παρά το 

γεγονός ότι τα μπλοκ επιταγών είναι χρεωμένα σε ταμίες του Οργανισμού και πρέπει 

να χρησιμοποιούνται και να φυλάσσονται αποκλειστικά από τους ιδίους. 

2. Προϊσταμένη Τμήματος Απονομών και Συντάξεων σε Περιφερειακό 

Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνυπέγραφε και ενέκρινε αποφάσεις συνταξιοδότησης 

με προσαυξήσεις σε ποσοστά αναπηρίας ασφαλισμένων και δεν πρόβαινε σε 

απαραίτητους προεγκριτικούς ελέγχους. 

3.  Υπάλληλος της ΕΛΤΑ ΑΕ υπεξαίρεσε το χρηματικό ποσό ύψους 20.107,56 ευρώ 

προερχόμενο από την διαχείρισή του. Το έλλειμμα δε στην διαχείρισή του αντιστοιχεί 

στο ποσό των 2.400 ευρώ, το οποίο επιβεβαιώθηκε μετά από οικονομικό έλεγχο και 

το οποίο έπειτα κατέβαλλε. Επίσης υπεξαίρεσε το ποσό των 23.331,30 ευρώ από 

λογαριασμούς ταχυπληρωμής ασφαλιστικής εταιρείας το οποίο ο εγκαλούμενος δεν 

εισήγαγε στο σύστημα συναλλαγής των ΕΛ.ΤΑ. Το ποσό αυτό το κατέβαλλε 

τμηματικά. Υπεξαίρεσε τέλος 2.789,00 ευρώ από λογαριασμούς εξόφλησης της 

Δ.Ε.Η. το οποίο κατέβαλε στους δικαιούχους. 

4.  Ιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ύστερα από 

αιφνιδιαστική επίσκεψη των Επιθεωρητών- Ελεγκτών σε ιδιωτικό διαγνωστικό 

κέντρο στις 6 Φεβρουαρίου 2003 και ώρα 19:45 βρέθηκε να πραγματοποιεί 

υπερηχογράφημα σε ασθενή ενώ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των 

Επιθεωρητών με το διαγνωστικό κέντρο, ενημερώθηκαν ότι ο ιατρός βρίσκεται 

καθημερινά σε αυτό από τις 17:00. 

5.  Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ως εργάτης νεκροταφείου ασκούσε τα 

καθήκοντα της καθαριότητας και συντήρησης του χώρου του νεκροταφείου και της 

αφής των καντηλιών. Κατά την περίοδο Μαρτίου και Ιουνίου 2012 κατατέθηκαν 

καταγγελίες κατά του εγκαλούμενου με θέμα την απαίτηση εκ μέρους του καταβολής 

χρηματικών ποσών προκειμένου να συντηρεί και να ανάβει τα καντήλια στους 

τάφους συγγενών των καταγγελλόντων. 
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6.    Υπάλληλος του Δασαρχείου ελέγχθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώματα α) της 

παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικά ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους και β) της αμέλειας καθώς και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης του 

καθήκοντος όπως ορίζει ο ν. 4057/2012. Ο Διευθυντής του Δασαρχείου έλαβε υπόψη 

του μόνο την απολογία του εγκαλουμένου υπαλλήλου και όχι τα διαθέσιμα 

πραγματικά περιστατικά που συμπεριλαμβάνονται και προκύπτουν από τη 

σχηματισθείσα ποινική δικογραφία. 

7. Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής παραπέμφθηκε για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα α) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς ποινικούς νόμους και β) της αναξιοπρεπούς η ανάρμοστης ή ανάξιας 

συμπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, υπέβαλε στην Υπηρεσία 

του απολυτήριο Λυκείου προκειμένου να διοριστεί σε θέση που προκήρυξε Δήμος. 

Το αρμόδιο Λύκειο ωστόσο απάντησε ότι ο τίτλος σπουδών του εγκαλουμένου δεν 

ήταν γνήσιος σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται από την υπηρεσία. Επιπροσθέτως, 

πέραν του πειθαρχικού παραπτώματος η έλλειψη του τυπικού προσόντος δηλαδή του 

απολυτηρίου θέτει θέμα νομιμότητας του διορισμού του. 

8.  Υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατήρτισε πλαστά έγγραφα, που φέρουν 

την υπογραφή της, προκειμένου να εγγράψει στα Μητρώα Αρρένων αδήλωτο τέκνο 

δημότη του οικείου Δήμου. Αντικατέστησε την πρώτη σειρά των γνήσιων 

δικαιολογητικών που είχαν εκδοθεί για τον ίδιο σκοπό από άλλη υπάλληλο του 

Δήμου, ώστε να αποδείξει ότι εργάστηκε η εγκαλούμενη τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, ενώ στην πραγματικότητα της είχε χορηγηθεί κανονική άδεια, δηλαδή 

προέβη σε παραποίηση στοιχείων του Δήμου. 

9.   Η προθεσμία για την ολοκλήρωση ιατροδικαστικών εκθέσεων για περιστατικά 

που χρήζουν ιστολογικής εξέτασης είναι οκτώ (8) μήνες. Αντίθετα αν μια νεκροψία - 

νεκροτομή δεν ακολουθείται από εργαστηριακές εξετάσεις, οι ιατροδικαστικές 

εκθέσεις παραδίδονται εντός μίας ή δύο ημερών και όχι αργότερα από 10-15 ημέρες. 

Ωστόσο, ιατροδικαστής καθυστέρησε αδικαιολόγητα και μη νόμιμα τη σύνταξη 213 

ιατροδικαστικών εκθέσεων νεκροψιών- νεκροτομιών και σωματικών βλαβών παρά το 

γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένος να τις διεκπεραιώσει εντός των προαναφερόμενων 

προθεσμιών. Δεδομένου ότι από τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εκθέσεων 

εξαρτώνται δικαιώματα αστικής φύσης για την εξιχνίαση ειδεχθών εγκληματικών 

πράξεων η αδικαιολόγητη και μη νόμιμη βραδύτητα των συντάξεων αυτών των 

πορισμάτων παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και της κοινωνίας εν 
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γένει. Το γεγονός δε, ότι κατά του υπαλλήλου υπάρχει προηγούμενη πειθαρχική 

καταδίκη για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα, καταδεικνύει το υπότροπο της 

συμπεριφοράς του εν λόγω υπαλλήλου. 

10.   Υπάλληλος του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έδωσε εντολή σε μηχανοδηγό αμαξοστοιχίας να 

υπερβεί την ερυθρή ένδειξη φωτοσήματος, να διέλθει το σύμπλεγμα Σ.Σ. μέχρι το 

φωτόσημο της εξόδου του Σταθμού αυτού, χωρίς να διευθετήσει την αλλαγή σε 

ευθεία θέση με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να την παραβιάσει ευρισκομένη σε θέση 

διαγώνιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι υπότροπος και 

επιδεικνύει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά καθώς ελέγχεται για το ίδιο πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

11.   Υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ως υπεύθυνος 

φακέλου και επιβλέπων μηχανικός ενός έργου παρέλειψε να προβεί σε όλες τις 

οφειλόμενες εκ της υπηρεσιακής του θέσης και της επιστημονικής του κατάρτισης 

ενέργειες κατά την εκτέλεση του έργου αυτού με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος 

από μη συνειδητή αμέλεια τριών (3) εργατοτεχνιτών. Ειδικότερα, όφειλε να ασκήσει 

συστηματικό και ουσιαστικό έλεγχο στη λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων 

μέτρων ασφαλείας από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αντίθετα, εμφανίστηκε μόνο μία φορά στο εργοτάξιο, δεν απαίτησε την εφαρμογή 

του νόμου αναφορικά με την ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και των λοιπών 

εργαζόμενων του εργοταξίου και επέτρεψε κατά παρέκκλιση της στατιστικής μελέτης 

τόσο τη μεταβολή της χρονικής σειράς εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών όσο 

και τη χρήση μηχανικών μέσων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η παράλειψη του 

υπαλλήλου να ελέγξει τα μέτρα ασφαλείας, πολύ περισσότερο να απαιτήσει την 

εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τους 

διέπει, επέφερε την απώλεια τριών (3) ανθρώπινων ζωών. Όφειλε εκ της θέσεως του 

ως υπεύθυνου του φακέλου και επιβλέποντος μηχανικού του έργου να εκπονήσει 

κάθε σχετική μελέτη όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 

σήμανσης έργων κ.λ.π. 

12. Υπάλληλος ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρέλαβε το 2010 δύο χιλιάδες άδειες παραμονής 

ενιαίου τύπου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και δεν μερίμνησε να λάβει πλήρη γνώση του υλικού που παρέλαβε 

από τον προκάτοχό του, δεν φρόντισε να πληροφορηθεί το χώρο φύλαξης του, την 

χρέωση του σε υπαλλήλους και να εξετάσει ενδεχόμενα μέτρα και τρόπους για τη 
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διαφύλαξη του υλικού, το οποίο του είχε εμπιστευθεί η υπηρεσία. Με αυτόν τον 

τρόπο έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τον ευαίσθητο τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής 

και της δημόσιας τάξης. 

13.   Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ως επιβλέπουσα Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

έργου ύδρευσης προέβη σε πράξεις και παραλείψεις οι οποίες συνίστανται στο ότι δεν 

έδωσε καμία εντολή ή οδηγία προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως όφειλε, 

προκειμένου να εφαρμοστούν διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων, αντίθετα 

αναρμοδίως απευθύνθηκε στο Δήμο με σκοπό αυτός να καλέσει το μελετητή του 

έργου. Επίσης παρέβη διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων δεδομένου ότι 

εισήγαγε με καθυστέρηση στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα για την εκδίκαση της 

ένστασης του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσής του, με αποτέλεσμα να 

διακοπούν υποχρεωτικά οι εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ως άνω πράξεις 

είχαν ως αποτέλεσμα αφενός μεν σημαντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση του έργου, τη λύση της σύμβασης και τελικά την απένταξη του έργου από 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφετέρου δε τη μη αναζήτηση τυχόν 

ευθυνών του μελετητή για την αδυναμία εφαρμογής της μελέτης του. 

14. Υπάλληλος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε επιμορφώτρια από τη Σχολή Τυφλών και 

κινήθηκε εναντίον της με σκοπό να την εκδιώξει βιαίως από την αίθουσα 

διδασκαλίας, εξέθεσε την υπηρεσία παραπλανώντας επιμορφωνόμενους για την 

παροχή σεμιναρίου 400 ωρών συνολικά, δήθεν αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο διοργανωνόταν από επιστημονική εταιρεία της 

οποίας ήταν Πρόεδρος, επίσης εργαζόταν ως εξωτερική συνεργάτης σε διοργάνωση 

σεμιναρίων χωρίς προηγούμενη άδεια από την υπηρεσία της και τέλος γνώριζε ως 

καθ’ ύλη αρμόδια για την παραγγελία και παραλαβή μηχανών Braille αξίας 6.240,02 

ευρώ, ότι όφειλε να καταγράψει στο βιβλίο υλικού τις εν λόγω ενέργειες και να 

μεριμνήσει για την φύλαξή τους. 

15.   Υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης ως εξεταστής σε θεωρητική εξέταση 

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επέτρεψε εν γνώσει του σε 

τέσσερις (4) περιπτώσεις να εισέλθει στην αίθουσα τρίτο πρόσωπο, που δεν ήταν 

υποψήφιος, να καθίσει στη θέση που προοριζόταν για τον αληθινό υποψήφιο οδηγό 

και να εξεταστεί επιτυχώς στη θέση του αληθινού υποψηφίου. Το παραπάνω 

παράπτωμα διαπράχθηκε κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης του υπαλλήλου με το 

πρόσωπο το οποίο εξετάστηκε στη θέση του αληθινού υποψηφίου. 
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16.   Υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απείχε αδικαιολογήτως από 

την εκτέλεση των καθηκόντων του συνολικά 133 εργάσιμες ημέρες. Ο ανωτέρω, στο 

απολογητικό του υπόμνημα, ισχυρίστηκε ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

απουσίαζε λόγω της θέσης του ως Προέδρου Κ.Α.Π.Η. Θεσσαλονίκης και ως μέλους 

του Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Σύμφωνα με το ν. 4071/2012 προβλέπεται η 

χορήγηση ειδικής άδειας 60 ημερών για προέδρους δημοτικών συμβουλίων, Ν.Π.Δ.Δ. 

και συνδέσμων δήμων , από την υπηρεσία που έχουν την οργανική τους θέση. 

17.  Υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ενημέρωσης και Νομικών 

Θεμάτων και μετέπειτα ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων 

χειρίστηκε υπόθεση σχετικά με την κατάθεση πλαστής εγγυητικής επιστολής 

εταιρείας για λήψη προκαταβολής ύψους 1.035.375 ευρώ που αφορούσε στην ίδρυση 

ξενοδοχειακής μονάδας στο Νομό Ηλείας. 

18. Υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την υπηρεσία του στην 

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά 

διεκπεραίωνε κατά παράβαση του νόμου, υποθέσεις προσπορίζοντας παράνομη 

ωφέλεια σε αλλοδαπούς με την ανανέωση των αδειών διαμονής τους στη χώρα. 

Προέβη μάλιστα σε έκδοση σχεδίων αποφάσεων αδειών διαμονής αλλοδαπών χωρίς 

να έχουν ελεγχθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης, ο ανωτέρω, παρέβη εντολές και 

οδηγίες των προϊσταμένων του περί κατανομής και ανάθεσης έργου εντός υπηρεσίας, 

ενώ με τις πράξεις του παρέβη την αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας των 

διοικουμένων καθώς παραμελούσε παλαιότερες υποθέσεις και διεκπεραίωνε 

νεότερες, 

19.   Υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Προϊστάμενος τμήματος 

Πολεοδομίας συνέταξε νέα έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου, ενώ είχε ήδη συντάξει 

αντίστοιχη στο παρελθόν για το ίδιο αυθαίρετο, επαναπροσδιορίζοντας 

αναιτιολόγητα το χρόνο ανέγερσης της υπόψη κατασκευής με αποτέλεσμα την 

μείωση των σχετικών προστίμων σε ποσοστό άνω του 97%. Επίσης συνέταξε και τις 

δύο εκθέσεις αυθαίρετων κατασκευών χωρίς σχέδιο της κατασκευής, χωρίς 

υπολογισμούς και χωρίς να περιγράφει ακριβώς την παράβαση των πολεοδομικών 

διατάξεων. Επίσης ο συγκεκριμένος αρνήθηκε να συνεργαστεί και να συνδράμει στο 

έργο του ΣΕΕΔΔ, και αυτό συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το 

ν.3074/2002. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπάλληλος στις έγγραφες απαντήσεις- 

εξηγήσεις του προσπάθησε να παραπλανήσει το ΣΕΕΔΔ παρουσιάζοντας τις εκθέσεις 
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αυτοψίας ως «προσχέδια διοικητικών πράξεων» και όχι ως καθαυτές διοικητικές 

πράξεις που παράγουν έννομες συνέπειες. 

20.  Ιατρός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ως Πρόεδρος 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και αρμόδιος από το νόμο να συντάσσει 

γνωματεύσεις, στις οποίες να διαπιστώνεται το ποσοστό αναπηρίας των αιτούντων 

πολιτών, εξέδωσε από κοινού με τα λοιπά μέλη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής γνωμάτευση όπου βεβαιώθηκε ψευδώς το ποσοστό αναπηρίας πολίτη σε 

80%, ενώ στην πραγματικότητα είχε ποσοστό αναπηρίας 67%. Ο σκοπός της 

γνωμάτευσης αυτής ήταν η διευκόλυνση εκτελωνισμού ενός αυτοκινήτου σύμφωνα 

με τις περί αναπήρων διατάξεις. 

21.   Υπάλληλος του Δήμου Κατερίνης, ως ανταποκριτής του ΟΓΑ εξέδωσε κατ’ 

εξακολούθηση ψευδείς βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς εκείνοι να είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων. 

22. Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής απείχε, αδικαιολογήτως και συστηματικά 

για 52 ημέρες το έτος 2012, 14 ημέρες τους τρεις πρώτους μήνες και 38 ημέρες από 

το Μάρτιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012. Ο υπάλληλοςαπουσίαζε χωρίς να 

έχει προσκομίσει τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά προκειμένου να 

δικαιολογήσει την απουσία του, ενώ είναι υπότροπος του ιδίου παραπτώματος καθώς 

είχε απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι έξι (26) ημέρες το 2011 και τέσσερις (4) 

ημέρες κατά το 2010. 

23.   Υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, όσο υπηρετούσε στη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου 

Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου, χειρίστηκε υπόθεση σχετικά με την κατάθεση πλαστής εγγυητικής 

επιστολής ανώνυμης εταιρείας, για λήψη προκαταβολής σε επένδυση που αφορούσε 

την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας στο Νομό Ηλείας. Σύμφωνα με το πόρισμα του 

Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του ΓΕΔΔ, η εγκαλούμενη α) καθυστέρησε τη 

διαδικασία έγγραφης επικοινωνίας με την τράπεζα για την επιβεβαίωση της 

πλαστότητας της εγγυητικής επιστολής, β) καθυστέρησε τη διαβίβαση της υπόθεσης 

στην Εισαγγελία, γ) καθυστέρησε την προώθηση της απόφασης ανάκλησης της 

υπαγωγής της επένδυσης της ανώνυμης εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο, δ) η 

επίκλησή της για την ανάγκη νόμιμης υποστήριξης και του φόρτου εργασίας για τη 

σύνταξη του εγγράφου προς την τράπεζα δεν ευσταθούν και ε) η μη επίσημη 
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ενημέρωση του επενδυτή για το πρόβλημα που είχε ανακύψει με τη γνησιότητα της 

εγγυητικής επιστολής συνιστά παραλειπόμενη ενέργεια. 

24. Ιατροδικαστής ασκούσε με άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης ιδιωτικό έργο 

ταρίχευσης σορών με αμοιβή. Στις 06-04-2011 βεβαίωσε ψευδώς με πιστοποιητικό 

ταρίχευσης ότι παρακολούθησε την ταρίχευση σορού θανούσας, ενώ την ίδια περίοδο 

νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση και της είχε χορηγηθεί 

άδεια εβδομήντα εννέα (79) ημερών. Λόγω δε της μη παρουσίας της στην εν λόγω 

ταρίχευση δεν διασφαλίστηκε η ορθή εκτέλεσή της με αποτέλεσμα η μεταφορά της 

σορού να ενέχει κίνδυνο βλάβης της δημόσιας υγείας. Επίσης η εγκαλούμενη, 

ασκούσε για σχεδόν τέσσερα (4) χρόνια ιδιωτικό έργο με αμοιβή με σχετική άδεια 

του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καθ’ όλη την ως άνω χρονική περίοδο χρησιμοποιούσε 

τη σφραγίδα της υπηρεσίας της χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική άδεια από την 

υπηρεσία της. Σε καμία δε περίπτωση δεν προβλέπεται η χρήση της για υποθέσεις 

ιδιωτικής σφαίρας. Η χρήση της σφραγίδας εξυπηρετούσε τα ιδιωτικά της 

συμφέροντα αποκομίζοντας ίδιον όφελος γεγονός που καταδεικνύει σαφέστατα 

χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας κατ’ εξακολούθηση για 

εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων. 

25.  Προϊστάμενος της Πολεοδομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραπέμφθηκε 

μετά από Έκθεση Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ με βάση την οποία υπέπεσε στο πειθαρχικό 

παράπτωμα της αμέλειας ή της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος. Συγκεκριμένα, 

ο εγκαλούμενος δεν έστειλε για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου αρχιτεκτονική μελέτη της 2ης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, με 

αποτέλεσμα η άδεια να εκδοθεί χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης, 

κατά την 2η αναθεώρηση της άδειας δεν έκανε έλεγχο των συμβολαίων και των 

τοπογραφικών διαγραμμάτων προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν το οίκημα βρίσκεται 

εκτός ή εντός ορίων και αν το οίκημα καταπατά δημοτικό δρόμο, δεδομένου ότι στο 

παρελθόν είχαν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες από πολίτες. Επιπλέον, ο 

εγκαλούμενος εκδίδοντας την 2η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, νομιμοποίησε 

μέρος των υπερβάσεων της οικοδομικής άδειας ενώ εκκρεμούσε η εξέταση της 

ένστασης του ιδιοκτήτη του ακινήτου κατά της έκθεσης αυτοψίας, χωρίς να έχουν 

καταβληθεί τα πρόστιμα ύψους 212.643,75 ευρώ που του είχαν επιβληθεί και χωρίς 

να έχει γίνει η κατεδάφιση των παράνομων ορόφων. 

26.  Υπάλληλος του ΝΑΤ κατάρτισε πλαστά πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας σε 

πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ στα οποία βεβαιωνόταν η 
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υπηρεσία ναυτικών, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να εξαγοράσουν την υπηρεσία 

και να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμη υπηρεσία. Επίσης πλαστογράφησε 

βεβαιώσεις νοσηλείας ναυτικών προκειμένου να τους χορηγηθεί η εφάπαξ χρηματική 

παροχή για σοβαρούς λόγους υγείας. Ανακαλύφθηκαν επίσης γραμμάτια είσπραξης 

7.000 ευρώ συνολικά ως προκαταβολή του ποσού των 28.000 ευρώ που είχε 

εισπράξει ο εγκαλούμενος από άλλο υπάλληλο για εξαγορά υπηρεσίας του ιδίου 

υπαλλήλου και του αδελφού του. Τέλος, από εκθέσεις έρευνας και κατάσχεσης στο 

χώρο εργασίας του ανευρεθήκαν κενά και παραποιημένα έγγραφα, πιστοποιητικά 

νοσηλείας καθώς και αποκόμματα από σήματα πλοίων και λοιπά τα οποία δεν 

άπτονταν του αντικειμένου του υπαλλήλου. 

27.  Ιατρός της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου φέρεται να έχει 

συνταγογραφήσει παρανόμως φάρμακα σε ασθενείς που όμως ποτέ δεν παρέλαβαν. 

Αυτό συνέβη διότι οι συνταγές εκδόθηκαν εν αγνοία των ασφαλισμένων οι οποίοι δεν 

είχαν ανάγκη τα συγκεκριμένα φάρμακα καθώς δεν έπασχαν από τις αναγραφόμενες 

παθήσεις στα έντυπα συνταγογράφησης. Ο ανωτέρω ιατρός παραδέχθηκε ότι είχε 

εκδώσει τις συνταγές αυτές. 

28.  Υπάλληλος της ΕΛΤΑ ΑΕ ως διανομέας παραβίασε συστηματικά την απλή και 

συστημένη αλληλογραφία μεταξύ τράπεζας και των πελατών της αφαιρώντας και 

παρακρατώντας το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, ιδιοποιήθηκε και ουδέποτε 

παρέδωσε επιστολές της τράπεζας προς τους πελάτες της, παραβίασε κωδικούς PIN 

και έκανε αναλήψεις από πιστωτικές κάρτες ύψους 6.400 ευρώ συνολικά, χρεώνοντας 

ισόποσα τους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας. 

29.  Υπάλληλος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ως Διευθύντρια Περιφερειακού Υποκαταστήματος 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτές εγκριτικές αποφάσεις της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 

που αφορούσαν περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις οποίες δικαιώθηκαν 

ασφαλισμένοι με ποσοστό προσαύξησης αναπηρίας έως και 17 μονάδες στο ποσοστό 

αναπηρίας τους, χωρίς ωστόσο αυτές οι αποφάσεις να στηρίζονται σε συγκεκριμένα 

στοιχεία. Παρέλειψε δε, να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή να αιτηθεί να γίνει επανεξέταση των περιπτώσεων 

αυτών. 

30.  Υπάλληλος του ΕΚΑΒ απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του για 

περίπου 5 χρόνια. Άλλαζε τις βάρδιες του με άλλους συναδέλφους και δεν 

εμφανίζονταν τα στοιχεία του στο βιβλίο ημερήσιων υπηρεσιών. Επίσης, ο ανωτέρω 

είναι υπότροπος του ίδιου παραπτώματος όσο και της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας 
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και της ατελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων και του έχουν επιβληθεί τέσσερις (4) 

πειθαρχικές ποινές. Επιπλέον εργαζόταν ιδιωτικά σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σε εταιρεία της αδερφής του χωρίς να έχει πάρει άδεια από την 

υπηρεσία του. 

31.   Ο ΓΕΔΔ προσέφυγε κατά απόφασης του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Ιατρών ΕΣΥ με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης ενός (1) έτους 

σε βάρος ιατρού, ο οποίος ενώ εφημέρευε σε ενεργό εφημερία με συνάδελφο ιατρό 

στο Kέντρο Yγείας Σταυρούπολης, βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και έπρεπε 

να βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια της ενεργού εφημερίας στο κέντρο υγείας, 

απουσίαζε και σε περιστατικό ασθενούς με ισχαιμία μυοκαρδίου αποφασίστηκε από 

τον εφημερεύοντα ιατρό η διακομιδή του στο ΓΝ Ξάνθης χωρίς τη συνοδεία ιατρού, 

δεδομένου ότι εν απουσία του εγκαλούμενου ιατρού αδυνατούσε να εγκαταλείψει το 

κέντρο υγείας προκειμένου να συνοδέψει τον ασθενή με αποτέλεσμα κατά τη 

διακομιδή με το ασθενοφόρο ο ασθενής να καταλήξει. Με την προσφυγή του ο ΓΕΔΔ 

ζητά την επιβολή της οριστικής παύσης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι 

ανεξαρτήτως του ατυχούς περιστατικού στο οποίο ενεπλάκη, ο εγκαλούμενος ιατρός 

όφειλε να βρίσκεται ανελλιπώς στο χώρο του κέντρου υγείας κατά τη διάρκεια της 

εφημερίας του, καθήκον το οποίο εν γνώσει του δεν εκπλήρωσε και αφετέρου τις 

συστηματικές και αναιτιολόγητες απουσίες αυτού κατά τη διάρκεια εφημεριών του 

από το 2006 έως το 2010. 

32.  Πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας για το 

πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο 

συμπεριφοράς. Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικης 

Ελευθεροτυπίας» της 27ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εμπιστευτικό πόρισμα για το 

Δασαρχείο Ηλείας, ο εγκαλούμενος απηύθυνε προς το ΓΕΔΔ προσωπική επιστολή 

στην οποία ανακριβώς επικαλείται ότι το ως άνω πόρισμα συντάχθηκε από το ΓΕΔΔ 

και η οποία περιείχε αναξιοπρεπείς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις προς το Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που καταδείκνυαν την παντελή έλλειψη του 

προσήκοντος σεβασμού του εγκαλουμένου στο πρόσωπο του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης και στο θεσμό τον οποίο υπηρετεί, ενώ παράλληλα 

αποτελούσαν ανεπίτρεπτους υπαινιγμούς για υποκρυπτόμενη δοσοληψία του Γενικού 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με εκπροσώπους του τύπου. Η πειθαρχική δίωξη 

εκδικάστηκε από το Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εποπτευόμενων Φορέων, με αθωωτικό 
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αποτέλεσμα. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από τον ΓΕΔΔ στο 

Β΄θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο, επίσης, αθώωσε τον υπάλληλο. 

33.  Πειθαρχική δίωξη κατά ενός υπαλλήλου του Δήμου Ναυπλιέων και ενός 

τεχνικού επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς ποινικούς νόμους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για 

υπάλληλο διαγωγής καθόσον διαπιστώθηκε η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας 

Εφετών. Η πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου του Δήμου Ναυπλιέων εκδικάστηκε από 

το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, και επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Ο τεχνικός 

επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει τεθεί σε αργία ενώ εκκρεμεί η 

εκδίκαση της πειθαρχικής του δίωξης από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

34.  Ανταποκριτής του ΟΓΑ σε πόλη της Ηπείρου είχε ενεργήσει για την έκδοση 

βιβλιαρίων υγείας του Οργανισμού σε μη δικαιούχους, την έκδοση ψευδών 

βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση αλλοδαπών, με βάση τις οποίες τους 

χορηγήθηκαν άδειες παραμονής, και όλα αυτά, σύμφωνα με καταθέσεις, με αμοιβή. 

Παρότι οι πράξεις αυτές είχαν καταγραφεί σε σχετική έκθεση εσωτερικού ελέγχου 

ήδη από τον Ιούλιο του 2011, η υπόθεση διαβιβάστηκε με καθυστέρηση δύο (2) και 

πλέον ετών στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

να μην κινηθεί καμιά ποινική διαδικασία εναντίον του υπαλλήλου για μια διετία. 

Επιπλέον η ενημέρωση του Δήμου στην οποία ανήκε ο εν λόγω υπάλληλος, για την 

βαρύτατα παραβατική συμπεριφορά του, έγινε δύο και πλέον χρόνια μετά την πρώτη 

αναφορά και τρεις μήνες μετά την δεύτερη και μετά την σχετική εντολή του ΓΕΔΔ, 

με αποτέλεσμα αυτός να εργάζεται στην Υπηρεσία του για 2,5 χρόνια, χωρίς καμιά 

συνέπεια και τον Οκτώβριο να απέλθει της Υπηρεσίας συνταξιοδοτούμενος, χωρίς να 

ελεγχθεί πειθαρχικά. Ο ΓΕΔΔ ζήτησε τον καταλογισμό στον εν λόγω της 

προκληθείσας στον Οργανισμό οικονομικής ζημίας. Για τον καταλογισμό ουδεμία 

ενέργεια είχε γίνει από τον ΟΓΑ και μάλιστα ο ΓΕΔΔ αντιμετώπισε αρχικά 

απροθυμία εκ μέρους του Οργανισμού για την ανάληψη των ενεργειών 

καταλογισμού. Τέλος ο ΓΕΔΔ ζήτησε από τον πρόεδρο του Οργανισμού την 

διερεύνηση και απόδοση των προκυπτουσών πειθαρχικών ευθυνών των υπαλλήλων 

και στελεχών του Οργανισμού για ολιγωρία και παραλείψεις στον χειρισμό της εν 

λόγω υπόθεσης. 
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35. Στο Γραφείο ΓΕΔΔ κατατέθηκε καταγγελία σχετικά με τη μη κατοχή 

πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ» (INVEST IN GREECE), παρότι 

αυτό απαιτείτο από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση της θέσης. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι πράγματι η 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης την 30-

12-2010 είχε σαν απαραίτητο προσόν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ότι η πλήρωση της εν λόγω θέσης με την από 18-1-

2011 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (αρ.10/ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20.1.2011) έγινε με 

πρόσωπο, το οποίο δεν κάλυπτε το προσόν αυτό. Η συγκεκριμένη παράλειψη 

επιβεβαιώθηκε και από τη απαντητική επιστολή του προέδρου του φορέα αυτού σε 

έγγραφο του ΓΕΔΔ στην οποία αναπτύσσεται επίσης νομική επιχειρηματολογία για 

την μη υποχρέωση τήρησης των απαιτήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος κατά την πλήρωση των εν λόγω θέσεων. Ο ΓΕΔΔ ενημέρωσε σχετικά 

τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επισημαίνοντας ότι πέραν 

της τήρησης ή μη της τυπικής νομιμότητας στη συγκεκριμένη υπόθεση, περιπτώσεις 

όπου παρατηρούνται ανακολουθίες και αντιφάσεις μεταξύ των προσόντων των 

υποψηφίων προς κάλυψη μιας δημόσιας θέσης που περιγράφονται στις σχετικές 

προσκλήσεις ενδιαφέροντος και των προσόντων των προσώπων που τελικά 

επιλέγονται, δεν υπηρετούν την αρχή της διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση της οποίας 

στοχεύουν όλα τα μέτρα δημοσιοποίησης. 

36. Μικτό κλιμάκιο ελέγχου που συγκροτήθηκε από τον ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγχο 

στη Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης- 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με υπόθεση που αφορούσε στη μη 

σύννομη καταβολή ποσού επιχορήγησης ύψους 724.828,90€ σε ιδιωτικό επενδυτικό 

όμιλο παρά την ύπαρξη σύμβασης εκχώρησης της επιχορήγησης σε τραπεζικό 

ίδρυμα.  

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ενώ είχαν μεσολαβήσει σχεδόν 4 έτη 

από τις 13-2-2009, οπότε ο όμιλος δια του εκπροσώπου του παρανόμως εισέπραξε 

και ιδιοποιήθηκε το συγκεκριμένο ποσό με την ακούσια ή εκούσια συμμετοχή των 

υπηρεσιακών παραγόντων και σχεδόν 2½ έτη από τότε που αυτό έγινε γνωστό σε όλη 

την ιεραρχική κλίμακα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο Νομικό 

Σύμβουλο του Υπουργείου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη δικαιούχο Τράπεζα, 
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ουδείς έχει προβεί μέχρι τότε σε οιαδήποτε ενέργεια για διαπίστωση και απόδοση 

τυχόν ποινικών ευθυνών στους παρανόμως εισπράξαντες και ιδιοποιηθέντες το ποσό 

ιδιώτες και των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους 

υπηρεσιακούς παράγοντες. Πλέον αυτών καμία νομική διαδικασία αστικών αξιώσεων 

δεν έχει κινηθεί από οιαδήποτε πλευρά (του Δημοσίου προς τον επενδυτή και της 

Τράπεζας Πειραιώς προς το Δημόσιο). 

Από τα παραπάνω και το σύνολο των στοιχείων που το κλιμάκιο ελέγχου αξιολόγησε 

κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι ενέργειες της διοίκησης όχι μόνο 

δεν ήταν οι απαιτούμενες, ώστε να προασπισθεί το συμφέρον του δημοσίου και να 

διασφαλισθεί η διαφάνεια, αλλά λειτούργησαν παρελκυστικά και αναβλητικά για την 

αντιμετώπιση του θέματος, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν επί της ουσίας σε 

συγκάλυψή του. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι επειδή ο όμιλος βρισκόταν στο στάδιο της 

εκποίησης της πτωχευτικής του περιουσίας, η μη ενεργοποίηση εκ μέρους του 

δημοσίου για τη δικαστική διεκδίκηση του καταβληθέντος χωρίς νόμιμη αιτία ποσού 

είχε σαν συνέπεια να μην έχει αναγγελθεί η απαίτηση του στην πτώχευση. Η έκθεση 

ελέγχου διαπίστωσε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εμπλεκομένων υπηρεσιακών 

παραγόντων και διαβιβάστηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

και την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις κατά νόμο ενέργειές τους. 

37.  Με απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

εγκρίθηκε το 2007 η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/04 επιχείρησης για την 

ενίσχυση της επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Στη συνέχεια με 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που 

εκδόθηκε το 2010 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση του κόστους και η 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης που αφορούσε 

στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων με το συνολικό ενισχυόμενο κόστος 

να ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και το ύψος της 

επιχορήγησης στα 12.702.937,00 ευρώ. Η επιχείρηση εισέπραξε το σύνολο της 

παραπάνω προβλεπόμενης επιχορήγησης που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού 

κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης και αφορά αμιγώς εθνικά κονδύλια. Το 2011 το 

ΣΔΟΕ ενημέρωσε την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ότι από έλεγχο που διενεργήθηκε στην επιχείρηση διαπιστώθηκε η λήψη και 

καταχώρηση στα βιβλία της εν λόγω εταιρείας μερικώς εικονικών φορολογικών 
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στοιχείων συνολικής εικονικής αξίας συναλλαγών 9.300.000 ευρώ περίπου. Ο ΓΕΔΔ, 

ευθύς μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση ζήτησε από την ως άνω υπηρεσία να 

προβεί στις εντός των αρμοδιοτήτων της ενέργειες για τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του δημοσίου και η τελευταία απάντησε ότι είχε ήδη προτείνει την 

έκδοση απόφασης ανάκλησης της αρχικής υπουργικής απόφασης και την επιβολή της 

κύρωσης της ολικής επιστροφής της καταβληθείσας επιχορήγησης. Η αρμόδια 

Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 παρ. 15 του ν.3299/2004 

γνωμοδότησε τελικά τον Νοέμβριο του 2011 σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής 

Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και πρότεινε την επιστροφή της καταβληθείσας 

επιχορήγησης. Ο ΓΕΔΔ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρακολουθεί τη 

βεβαίωση και είσπραξη του παραπάνω ποσού από την αρμόδια ΔΟΥ. 

38.  Ο ΓΕΔΔ διαβίβασε καταγγελία που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 στο 

Γραφείο του και αφορούσε σε επένδυση Ιεράς Μονής, στην αρμόδια Διεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρακολούθησε τις ενέργειες της υπηρεσίας 

αυτής. Τον Φεβρουάριο του 2013 αποφασίστηκε τελικά η ανάκληση της σχετικής 

απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας που είχε εκδοθεί το 1997 και αφορούσε 

σε υπαγωγή στις διατάξεις του ν.1892/1990 επένδυσης (προσθήκη, εκσυγχρονισμός 

ολοκληρωμένης μορφής και δημιουργία κτιρίων που περιλαμβάνουν ξενώνα, αίθουσα 

συνεδρίων, ηχοληψιών, ροτόντα και βοηθητικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση 

κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων) της Ιεράς Μονής. Η καταβληθείσα 

επιχορήγηση ποσού ύψους 650.000 ευρώ περίπου πρέπει να επιστραφεί έντοκα με το 

ύψος της, συνυπολογιζομένων και των νομίμων τόκων μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 

2013 να ανέρχεται στο ύψος του 1.572.759 ευρώ. 

39.   Ξενοδοχειακή, τουριστική, τεχνικής και εμπορική εταιρεία η οποία κάνοντας 

χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων και μερικώς ως προς την αξία 

(υπερτιμολογημένων) εικονικών φορολογικών στοιχείων με συνολική καθαρή αξία 

εικονικών συναλλαγών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ εντάχθηκε σε πρόγραμμα 

ενίσχυσης επενδύσεων τουριστικής υποδομής και έλαβε επιχορήγηση ύψους το 50% 

της συνολικής αξίας τους. Ο ΓΕΔΔ, με έγγραφό του ζήτησε από τη Διεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων να προβεί στις εντός των αρμοδιοτήτων της ενέργειες για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και αναμένει τα αποτελέσματα αυτών. 

40.  Στο Γραφείο ΓΕΔΔ κατατέθηκε καταγγελία από πολίτη με ποσοστό αναπηρίας 

άνω του 80% καθηλωμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο με την οποία διαμαρτύρονταν για 
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την ταλαιπωρία που υφίστατο από την αρμόδια ΔΟΥ. Συγκεκριμένα η τελευταία 

ηρνείτο την επιστροφή φόρου και την απαλλαγή του από εισφορά αλληλεγγύης, 

αμφισβητώντας την γνωμάτευση της Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που 

πιστοποιούσε την αναπηρία του καταγγέλλοντα, προβαίνοντας αυθαίρετα στην 

φιλολογική εκτίμηση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Σε συνέχεια της έγγραφης 

και προφορικής παρέμβασης του ΓΕΔΔ και τις αντίστοιχες διευκρινήσεις της 

αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η ελεγχόμενη υπηρεσία προχώρησε στην 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ικανοποιώντας το αίτημα του πολίτη. 

41. Ο ΓΕΔΔ ασχολήθηκε με καταγγελία σύμφωνα με την οποία Τοπικό 

Υποκατάστημα ΙΚΑ εξέδωσε πιστοποιητικό αναπηρίας με συνολικό ποσοστό 

αναπηρίας 67% περιορισμένης όμως χρονικής ισχύος εξαιτίας προφανούς 

λανθασμένης καταχώρησης του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Όπως προέκυπτε 

από το περιεχόμενο της καταγγελίας η λανθασμένη καταχώρηση δεν επέτρεπε την 

ανάληψη ενεργειών για το κλείσιμο της εταιρείας του εξετασθέντος ασθενούς με 

επακόλουθο την περαιτέρω οικονομική του επιβάρυνση. Ο ΓΕΔΔ ζήτησε την εξέταση 

της υπόθεσης από τον Διοικητή του ΙΚΑ, σε συνέχεια ενεργειών του οποίου η 

υπόθεση του εν λόγω ασθενούς επανησείχθη στο μηχανογραφικό σύστημα του 

ιδρύματος με υπηρεσιακό σημείωμα για την διόρθωση της ημερομηνίας, με 

αναδρομική ισχύ. 
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