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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η πορεία και η συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και των αρχών που τον 

απαρτίζουν ,τα τελευταία χρόνια , είναι σημαντική , καθώς έχει συντελέσει στην 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οργανισμών. Το πλαίσιο 

δραστηριότητας του έχει πλέον διευρυνθεί, δεδομένου του όγκου των δεδομένων και 

των συναλλακτικών λειτουργιών ,που αναπτύσσουν οι σύγχρονες οικονομικές 

μονάδες , παρέχοντας έτσι διαφάνεια στις εσωτερικές οικονομικές διεργασίες, με 

κατάρτιση ορθολογικότερων αλλά και ακριβέστερων οικονομικών καταστάσεων και 

ελαχιστοποίηση των παραβάσεων.  

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί, η εκτίμηση της 

λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στους οργανισμούς, η παρακολούθηση των 

διαδικασιών που τον απαρτίζουν και ο τρόπος διενέργειας του, βάσει τα δεδομένα του 

κάθε οργανισμού. Επίσης, αναφέρονται οι αρχές και ο Κώδικας Δεοντολογίας, που 

ακολουθείται , στην διενέργεια του ελέγχου. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα οφέλη, 

που προκύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή των μεθόδων που ακολουθεί ο 

Εσωτερικός Έλεγχος καθώς συντελεί στην εξασφάλιση μελλοντικής ευημερίας σε 

κάθε οικονομική μονάδα. 

Επιπρόσθετα, στην διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται ο Οργανισμός 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ.Γ.Α.) ,οι σκοποί, τρόπος λειτουργίας του 

Οργανισμού και το πλαίσιο δραστηριοτήτων του. Αναλύονται διεξοδικά οι 

δραστηριότητες του Οργανισμού ,τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται αλλά και οι 

διαδικασίες ασφάλισης των δικαιούχων. Επιπλέον σημαντικό κομμάτι της εργασίας, 

παρουσιάζει την συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων  (ΕΛ.Γ.Α.). Η πρόσφατη υιοθέτηση του συστήματος του 

Εσωτερικού Ελέγχου στις δραστηριότητες του οργανισμού, με την σύσταση μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου και μετονομασία του επερχόμενου τμήματος, που ονομαζόταν 

Υπηρεσία Επιθεώρησης, βάσει διατάξεων , έχει συμβάλλει στην ευμενέστερη 

λειτουργία, αναλυτικότερη παρακολούθηση των εσωτερικών διεργασιών και έλεγχο 

των αρμοδιοτήτων, όλων των υπηρεσιών του οργανισμού. Απαριθμούνται οι 

αρμοδιότητες της υπηρεσίας ,οι σκοποί διενέργειας των ελέγχων και των υπολοίπων 
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δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, καθώς επίσης αναφέρεται η θέση της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου στη Διοικητική Διάρθρωση του Οργανισμού.  

Περιγράφονται οι διαδικασίες παρακολούθησης των λογιστικών γεγονότων του 

Οργανισμού, η τακτοποίησή τους, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στον Κανονισμό 

Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α., αλλά και τα αρμόδια όργανα και 

εξειδικευμένο προσωπικό, που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση τους . 

Τέλος, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές, καθώς και οι μελέτες που 

διενεργήθηκαν για την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, στα πλαίσια 

διερεύνησης  της βιβλιογραφίας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

7 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο Εσωτερικός έλεγχος ,τα τελευταία χρόνια , παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον στο 

εσωτερικό των οργανισμών .Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με τον ορισμό που 

αποδίδεται στον Εσωτερικό Έλεγχο και ποιός χρησιμοποιείται ευρέως. Επιπλέον 

παρουσιάζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητές του, κατά την διενέργειά του. Σκοπός 

αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του οργανισμού, με 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των διεργασιών και την 

βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει .Επίσης, είναι σημαντικές οι αρμοδιότητες 

του εσωτερικού ελέγχου στα τμήματα και αναλύονται διεξοδικά, στο παρόν 

κεφάλαιο. 

Τέλος, αναφέρεται η θέση που κατέχει η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

στην διοικητική διάρθρωση του κάθε οργανισμού ,καθώς και τη σχέση, συνεργασία 

και επικοινωνία με την διοίκηση . Κρίνεται απαραίτητη, η κατάρτιση εκθέσεων 

ελέγχου και η προώθηση τους στην διοίκηση, για την εξασφάλιση της βελτιωμένης 

λειτουργίας των δραστηριοτήτων. Επίσης ,η υπηρεσία υποχρεούται να τηρεί το 

σχετικό αρχείο και να το επιδεικνύει στην διοίκηση, όποτε χρειαστεί. Η υπηρεσία του 

εσωτερικού ελέγχου οφείλει να εκπληρώνει τους στόχους της διοίκησης ,με την 

παράλληλη συμβουλευτική της υποστήριξη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

1.1  Ορισμός και έννοια Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως 

μία ανεξάρτητη ,αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και 

οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Μέσω τεχνικών προσεγγίσεων ,αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ,στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου ,τον περιορισμό ή την εξάλειψή του βοηθώντας τον 

οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους . Η 

Επιτροπή των Διεθνών Ελεγκτικών οδηγιών χαρακτηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο ως 

το σύνολο των μεθόδων ,διαδικασιών και πολιτικών που εφαρμόζει η οικονομική 

μονάδα βασιζόμενη σε μια κατάλληλη οργανωτική δομή ώστε να εξασφαλίσει την 

ομαλή και αποδοτική λειτουργία της .Επίσης ,στο βιβλίο για τα Διεθνή Πρότυπα 

2002, το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάζεται από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών ,ως το σύνολό αρχών και διαδικασιών που υιοθετεί η διοίκηση 

της εκάστοτε οικονομικής μονάδας για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της 

που είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής διεξαγωγής των εργασιών της βάση των 

αρχών της Διοίκησης ,την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, την διασφάλιση 

της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών με την αντικειμενική και έγκαιρη κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων με τις απαραίτητες πληροφορίες και την πρόληψη 

καθώς και τον εντοπισμό σφαλμάτων ή παρατυπιών . 

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου εκτίνεται και σε θέματα, που δεν αφορούν 

μόνο λειτουργικές, αλλά και άλλες μη λειτουργικές δραστηριότητες . Όσον αφορά 

τον ορισμό που δίνει το Συμβούλιο Ελεγκτικών Πρακτικών APB, στο 
1
βιβλίο 

«Guidance for  internal  auditors»      το οποίο   εκδόθηκε   τον Οκτώβριο   του 1990, 

 

 

1. «Guidance for internal auditors», The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 

(1990), Συμβούλιο Ελεγκτικών Πρακτικών APΒ. 
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«ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης που 

καθορίζεται  από τη διοίκηση για την επανεξέταση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου ως υπηρεσία προς τον οργανισμό. Εξετάζει αντικειμενικά, αξιολογεί και 

εκθέτει σχετικά με την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ως συμβολή 

στην ορθή, οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων». Ο 

παραπάνω ορισμός, υιοθετήθηκε και από την Συμβουλευτική Επιτροπή των 

Οργανισμών Λογιστικής (CCAB) και περιλαμβάνει τις έννοιες της οικονομίας ,της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας . Ο συγκεκριμένος ορισμός τέθηκε υπό 

αναθεώρηση to 1996 από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών IIA δίνοντας έμφαση 

στην εταιρική διακυβέρνηση .  

Επιπλέον, το 1991 το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ενσωματώνει 

συνοπτικά στον ορισμό που δίνει για τον Εσωτερικό Έλεγχο, τις βασικές αρχές του. 

2
«Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης 

εγκατεστημένη μέσα σε έναν  οργανισμό ως μια υπηρεσία του. Είναι ένας έλεγχος 

που λειτουργεί εξετάζοντας και αξιολογώντας την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των άλλων ελέγχων .» Παράλληλα, πολλοί συγγραφείς έδωσαν 

τους δικούς τους ορισμούς ανεξάρτητα από τα πρότυπα του Ινστιτούτου . Ο 

Lawrence Sawyer (1988), δίνει έμφαση στην υποβοήθηση των μελών της 

οικονομικής μονάδας μέσω του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  να φέρουν εις 

πέρας τις αρμοδιότητες τους . Έτσι, αναφέρει τον Εσωτερικό Έλεγχο ως «μια 

συστηματική ,αντικειμενική αξιολόγηση, από τους εσωτερικούς ελεγκτές ,των 

ποικίλων εργασιών και ελέγχων εντός ενός οργανισμού για να καθοριστεί ,αν οι 

οικονομικές και οι λειτουργικές πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες , οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι ανιχνεύσιμοι και μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ,  οι 

εξωτερικοί κανονισμοί και οι αποδεκτές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες 

ακολουθούνται ορθά, αν τηρούνται τα ικανοποιητικά πρότυπα , οι πηγές 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά και οικονομικά και οι αντικειμενικοί στόχοι του 

οργανισμού να επιτυγχάνονται .Και όλα αυτά για την υποβοήθηση των μελών του 

οργανισμού για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους .». 

 

 

 

2. Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 

(1991).  
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 Ο Allan J Sayle (1988), δίνει τον ακόλουθο ορισμό: « Ένας διαχειριστικός 

έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη εξέταση των αντικειμενικών ενδείξεων, εκτελούμενη 

από ικανό προσωπικό ,ώστε να καθορίσει αν ο ελεγχόμενος είναι ικανός να βοηθήσει 

την οικονομική μονάδα να επιτύχει τις πολιτικές της ,να ολοκληρώσει τις συμβατικές 

και νομικές της υποχρεώσεις , αν έχει ενσωματώσει τα κατάλληλα συστήματα 

διοίκησης και αν τα εφαρμόζει αποδοτικά ,αν παρουσιάζει τα δίκαια και ορθά 

αποτελέσματα αυτής της εξέτασης .» Ο συγγραφέας εδώ τονίζει τον ρόλο των υγιών 

συστημάτων διοίκησης στην οικονομική μονάδα για την εκτέλεση των 

επιχειρηματικών διεργασιών . 

 Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της κυβέρνησης για τον Εσωτερικό Έλεγχο (1988)  

3
« Εσωτερικός Έλεγχος είναι η ανεξάρτητη αξιολόγηση, στα πλαίσια μιας υπηρεσίας 

δημόσιας ή ιδιωτικής, που λειτουργεί ως υπηρεσία προς διαχείριση για τη μέτρηση 

και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.» 

Η ευθύτητα του συγκεκριμένου ορισμού υποδηλώνει και το βασικό ρόλο του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον διαχωρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις υπηρεσίες 

που προφέρει διαφορετικά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Ο Mautz (1984) με τον ορισμό που δίνει για τον Εσωτερικό Έλεγχο, 

επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τον ρόλο του και 

συγκεκριμένα στις αδυναμίες του ελέγχου. Έτσι «Ο Εσωτερικός Έλεγχος ,ο οποίος 

είναι και αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών μιας επιχείρησης , είναι μια υπηρεσία 

για τα ανώτερα διοικητική στελέχη και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα που 

περιλαμβάνει ελέγχους διαχείρισης παρακολούθησης ,πρόβλεψη ,αναγνώριση και 

εκτίμηση κινδύνων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  και δραστηριότητες , 

διερεύνηση πραγματικών και πιθανών παραπτωμάτων του ελέγχου και περιστατικά 

κινδύνου και τέλος την ύπαρξη συστάσεων για τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου, 

την ανταπόκριση σε κινδύνους και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων . 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Gerald Vinten (1990), υπάρχει έντονα η 

ανάγκη για κατεύθυνση των πόρων του ελέγχου στην μελλοντική ευημερία του 

οργανισμού με την μορφή των καταγεγραμμένων συναλλαγών και των περιστατικών 

που έχουν λάβει χώρα στην οικονομική μονάδα. «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια 

επαναλαμβανόμενη ,ολοκληρωμένη διερεύνηση σε φαινομενικά υγιείς οργανισμούς 

 

3. Εγχειρίδιο της κυβέρνησης για τον Εσωτερικό Έλεγχο, (1988), ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. 
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με στόχο την επίτευξη της διορατικότητας σχετικά με την κατάσταση του οργανισμού 

και του περιβάλλοντός του με στόχο την επίτευξη καλύτερου ελέγχου όσον αφορά τις 

μελλοντικές λειτουργίες του.» Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στα μελλοντικά θέματα 

που αφορούν τον έλεγχο και την επίπτωση του παρά σε παρελθόντα γεγονότα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeller R., H. N. Witt (1999), “Brink’s Modern Internal Auditing”, Andrew D Chambers, 

Georges M Selim, G. Vinten, Kenneth P Johnson (1987), “Internal Auditing” , H. R Jaenicke 

(1980), “Evaluating internal control: concepts, guidelines, procedures, documentation.”, K.H. 

Spencer Pickett (1997), “The Internal Auditing Handbook”. 
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1.2  Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής με το έργο του συμβάλλει στην αποτελεσματική και 

αξιόπιστη λειτουργία της διοίκησης του οργανισμού. Αντικειμενικός σκοπός αποτελεί 

η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα διευκολύνει την εξέταση της επάρκειας 

και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων του οργανισμού καθώς και την 

ποιότητα των επιδόσεων κατά την διεξαγωγή των διαφόρων αρμοδιοτήτων . 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και το επαγγελματικό 

πρότυπο 300 για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των βασικών ελέγχων της 

διοίκησης, ο σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει την έρευνα 

και την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του συστήματος 

οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου καθώς και την ποιότητα επίδοσης κατά την 

εκτέλεση των ανατεθειμένων καθηκόντων. Έτσι, ο σκοπός  αφορά τα συστήματα 

διαχείρισης πληροφοριών, την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ,τις 

πολιτικές ,τις διαδικασίες και τους υπάρχοντες κανονισμούς, την προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της οικονομικής μονάδας ,την οικονομία 

και την αποδοτικότητα με τις οποίες εφαρμόζονται οι πόροι και την εκπλήρωση των 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού .  

Τα συστήματα διαχείρισης οικονομικών πληροφοριών είναι απαραίτητο να 

χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και αξιοπιστία για αυτό και η υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει βοήθεια στα μέλη του εκάστοτε οργανισμού για την 

διευκόλυνση της διεξαγωγής των καθηκόντων τους με τον εφοδιασμό των 

κατάλληλων αξιολογήσεων ,αναλύσεων ,συστάσεων και συμβουλών που αφορούν τις 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, επιβλέπει την τήρηση των γενικά 

παραδεκτών αρχών της Λογιστικής και των σχετικών διατάξεων ,όσον αφορά την 

λειτουργία του λογιστικού συστήματος. 

 

 

Moeller R., H. N. Witt (1999), “Brink’s Modern Internal Auditing”, Andrew D Chambers, 

Georges M Selim, G. Vinten, Kenneth P Johnson (1987), “Internal Auditing” , H. R Jaenicke 

(1980), “Evaluating internal control: concepts, guidelines, procedures, documentation.”, K.H. 

Spencer Pickett (1997), “The Internal Auditing Handbook”. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

13 
 

 

Είναι φανερό, ότι ο βασικός στόχος της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι, 

μέσω ενός συστήματος διεργασιών ,η πρέπουσα οργάνωση των υπόλοιπων 

υπηρεσιών του οργανισμού, ο κατάλληλος καταμερισμός εργασίας και αρμοδιοτήτων  

στο προσωπικό, η προστασία και η εξακρίβωση της ύπαρξης των περιουσιακών 

στοιχείων της οικονομικής μονάδας ,η διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας 

των λογιστικών εγγραφών και η καταγραφή των οικονομικών γεγονότων και τέλος η 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού εξασφαλίζοντας την μελλοντική 

ευημερία. Ο έλεγχος αφορά επίσης και την εφαρμογή των εντολών της διοίκησης 

καθώς και τη συμμόρφωσή  σε αυτές ,από το προσωπικό με στόχο τη μακροβιότητα 

της επιχείρησης .Η διοίκηση πρέπει να εξετάζει την λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς βασίζεται σε εκθέσεις ελέγχου ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα 

όσον αφορά το κατά πόσο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ανταποκρίνεται στους 

στόχους του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον , είναι σημαντική η συμβολή του 

Εσωτερικού Ελέγχου στην συμμόρφωση του προσωπικού, καθώς και των εξωτερικών 

συνεργατών στους κανονισμούς λειτουργίας της οικονομικής μονάδας.  

Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου είναι αναγκαίο να γνωστοποιούνται 

στην διοίκηση η οποία αξιολογεί τα ευρήματα και εκδίδει αποφάσεις με στόχο την 

βελτίωση των λειτουργιών της . Για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού 

η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η εγκατάσταση υγιών συστημάτων 

αξιολόγησης των πληροφοριών και των οικονομικών δεδομένων θεωρείται 

απαραίτητη, ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της οικονομικής μονάδας. 

Μέσω επαρκών αναφορών και εκτενών και τακτικών ελέγχων των υπόλοιπων 

υπηρεσιών, ο οργανισμός είναι σε θέση να παράγει αξιόπιστη πληροφόρηση και 

κατάρτιση ικανοποιητικών οικονομικών καταστάσεων, που αναδεικνύουν την 

πραγματική εικόνα του οργανισμού, όσον αφορά την λειτουργία του και τα 

περιουσιακά του στοιχεία . 

 

 

 

 Moeller R., H. N. Witt (1999), “Brink’s Modern Internal Auditing”, Andrew D Chambers, 

Georges M Selim, G. Vinten, Kenneth P Johnson (1987), “Internal Auditing” , H. R Jaenicke 

(1980), “Evaluating internal control: concepts, guidelines, procedures, documentation.”, K.H. 

Spencer Pickett (1997), “The Internal Auditing Handbook”. 
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Τέλος ,το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εποπτεύει, ώστε να διασφαλίζεται η 

ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία του οργανισμού με 

βάση νόμους που διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης και απαιτείται η 

συμμόρφωση σε αυτούς. Ο επαρκής εσωτερικός έλεγχος φροντίζει να εφοδιάζει την 

επιχείρηση με τις κατάλληλες πληροφορίες, αναλύσεις, συμβουλές αξιολογήσεις και 

συστάσεις, που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες. Έτσι, έχει ευθύνη να  

επισημαίνει στη διοίκηση του οργανισμού, ότι  η γενικότερη δραστηριότητά του, 

πραγματοποιείται με διαφάνεια. 

 

 

 

1.3  Αρμοδιότητες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Η άσκηση των καθηκόντων ενός Εσωτερικού Ελεγκτή συνεπάγεται και τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του έργου του. Οι αρμοδιότητες 

της υπηρεσίας περιγράφονται στον κανονισμό της διοίκησης και λειτουργίας της 

εκάστοτε οικονομικής μονάδας και συνοπτικά αφορούν
4
: 

 Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκάστοτε οικονομική 

μονάδα αλλά και με την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς καθώς και με τις διαδικασίες που ακολουθεί για την 

διεξαγωγή των οικονομικών και άλλων λειτουργιών με την παραγωγή 

αξιόπιστων δεδομένων και αποτελεσματικής εκτέλεσης διεργασιών . 

 Ενημέρωση της διοίκησης για τα ευρήματα του ελέγχου με την υποβολή 

συστάσεων και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης 

σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. 

 Έλεγχος των λογιστικών εγγραφών με επαρκή καταγραφή και καταχώρηση 

των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών του οργανισμού καθώς και 

ακριβή απεικόνισή τους στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων . 

 

4. Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου”. 
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 Διασφάλιση και αξιολόγηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης ,συνεργασίας και 

επικοινωνίας του προσωπικού του οργανισμού . 

 Έλεγχος των πολιτικών πρόσληψης και των διαδικασιών προαγωγής του κάθε 

εργαζόμενου. 

 Έλεγχος και εκτίμηση του λειτουργικού και μη κόστους της οικονομικής 

μονάδας με σύγκριση των προϋπολογισμών της ,καθώς και την αξιολόγηση 

του εκτιμημένου οφέλους που προκύπτει από τις δραστηριότητες του 

οργανισμού. Τυχόν ζημιογόνες δραστηριότητες υποδεικνύονται στην διοίκηση 

και τίθενται υπό εκτενή έλεγχο για την εξεύρεση τεχνικών βελτίωσης . 

 Εκτίμηση αποδόσεων των επενδύσεων βασιζομένων σε προϋπολογισμούς και 

σχεδιασμούς . 

 Εξέταση επιχειρηματικών κινδύνων συστηματικά ,πρόληψη και λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης . 

 Επιβεβαίωση και καταμέτρηση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της 

οικονομικής μονάδας για την διασφάλισή τους και την αξιόπιστη καταγραφή 

τους . 

 Διενέργεια ελέγχων ειδικού σκοπού με σχετική εντολή της διοίκησης . 

 Συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές και διοίκηση για το σχεδιασμό και την 

διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων εξωτερικών ελέγχων . 

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό συστημάτων πληροφόρησης και 

μηχανοργάνωσης για την διευκόλυνση της καταγραφής των οικονομικών 

γεγονότων που συντελούνται και την επίτευξη ευμενούς λειτουργίας των 

υπηρεσιών του οργανισμού. 

 Έλεγχος για την επιχειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού και την λήψη 

των απαραίτητων κεφαλαίων καθώς και την διασφάλιση της τήρησης των 

δεσμεύσεων που εκρέουν από τα ενημερωτικά δελτία. 

 Έλεγχος σχετικά με τις αμοιβές και τις παροχές του προσωπικού αλλά και των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών αναφορικά με τις αποφάσεις της διοίκησης 

για τις αμοιβές προσωπικού και έλεγχος νομιμότητας τους . 

 

4. Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου”. 
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 Συνεργασία με συνδεδεμένες με τον οργανισμό επιχειρήσεις και έλεγχος των 

σχέσεων συνεργασίας όσον αφορά συναλλαγές και λοιπές σχέσεις με τα μέλη 

της διοίκησης. 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών συστημάτων και του 

συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

 

 

1.4  Ρόλος Εσωτερικού Ελεγκτή στη Διοικητική Διάρθρωση . 

 

 

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη και την αύξηση του μεγέθους των 

επιχειρήσεων κρίθηκε απαραίτητη η διεύρυνση του ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή 

με την συμβολή του στην διευκόλυνση των διεργασιών στο εσωτερικό του 

οργανισμού και την βελτίωση των λειτουργιών του. Λόγω του όγκου των 

συναλλαγών και των δραστηριοτήτων ,καθώς και της ανάγκης για την 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που εκτελούνται , η διοίκηση αδυνατεί να 

επιβλέψει το σύνολο των λειτουργιών της επιχειρηματικής μονάδας. Οι 

δραστηριότητες και το έργο  του πλέον έχουν μεταβληθεί σε σχέση με το παρελθόν, 

καθώς οι ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων αυξήθηκαν και καθιστούν αναγκαία 

την συμβολή του Ελέγχου. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την διαφάνεια ,την 

άμεση εποπτεία και την αξιόπιστη απεικόνιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

  

4. Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

17 
 

Σύμφωνα με την Επιτροπή των Διεθνών Ελεγκτικών Οδηγιών ,  ο  εσωτερικός 

έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία αφορά  μεθόδους και 

επιστημονικές προσεγγίσεις ,που προσφέρουν την απαραίτητη πληροφόρηση ,ώστε η 

οικονομική μονάδα ,τηρώντας την κατάλληλη οργανωτική δομή, να επιτυγχάνει την  

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη έκβαση των  λειτουργιών  της. Οι τεχνικές 

του εσωτερικού ελέγχου, αφορούν το σύνολο των διεργασιών που εκτελεί η 

οικονομική μονάδα, ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της οι οποίοι 

σχετίζονται με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η 

διοίκηση έχει την ευθύνη για την καθιέρωση του συστήματος του εσωτερικού 

ελέγχου στην επιχείρηση, την οποία και αναθέτει στους εσωτερικούς ελεγκτές ,οι 

οποίοι αποτελούν και μέλη του ανθρώπινου δυναμικού της. Επομένως η θέση της 

υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου είναι σημαντική για την διοίκηση, αποτελώντας 

μια ανεξάρτητη αρχή με αυξημένες ευθύνες απαρτιζόμενη από εξειδικευμένο 

προσωπικό ,ικανό να ανταπεξέλθει στα απαιτητικά καθήκοντα του. 

Είναι σημαντικό η διοίκηση του κάθε οργανισμού ,να υποστηρίζει την 

υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου και να υπάρχει συνεργασία και ευγενής άμιλλα,  

ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό για την οικονομική μονάδα αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου να είναι 

αντικειμενική ως προς τις αποφάσεις της, αλλά και ανεξάρτητη από κάθε είδους 

επιρροή, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της διοίκησης . Σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη νομοθεσία, το Διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού είναι υπεύθυνο 

για τον διορισμό υπεύθυνου προσωπικού για την διενέργεια του Εσωτερικού 

Ελέγχου, καθώς και των λοιπών προσώπων για την εύρυθμη λειτουργία της 

οικονομικής μονάδας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον 

έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού και για τον αν εφαρμόζονται οι 

κείμενες διατάξεις. 

Η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα ελέγχων, 

που αφορούν το εσωτερικό του οργανισμού, καθώς και το περιβάλλον εκτός 

οργανισμού, με το οποίο συναλλάσσεται. Στο εσωτερικό κάθε οργανισμού όλες οι 

επιμέρους υπηρεσίες και οι δραστηριότητες, που εκτελούνται, τίθενται υπό τακτικούς 

 

Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος Νεγκάκης, 

Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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αλλά και έκτακτους ελέγχους, για την βελτίωση της λειτουργίας τους . Αυτό 

επιτυγχάνεται, με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων μηχανοργάνωσης για την 

αποτελεσματικότερη καταγραφή των λογιστικών γεγονότων .Έπειτα ακολουθεί, η 

σωστή και ακριβής διαχείριση ,ανάλυση και επισκόπηση  των οικονομικών 

πληροφοριών για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και ευρημάτων, που θα 

ενσωματωθούν στις εκθέσεις ελέγχου και θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση 

στην Διοίκηση. Έτσι θα είναι ικανή να λάβει και τις κατάλληλες αποφάσεις για την 

βελτίωση των λειτουργιών όλων των υπηρεσιών και την διεξαγωγή και επίτευξη του 

συμφέροντος αποτελέσματος, για την οικονομική μονάδα.  

Η Διοίκηση του κάθε οργανισμού, είναι υπεύθυνη για  την εγκατάσταση του 

κατάλληλου εξοπλισμού, που θα καλύψει τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας ,αλλά 

και θα διευκολύνει το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου. Όσο για την συμβολή του 

Εσωτερικού Ελέγχου στις σχέσεις της οικονομικής μονάδας με το εξωτερικό 

περιβάλλον ,ο ρόλος του είναι καθοριστικός ,καθώς αναλαμβάνει την διεξαγωγή των 

συναλλαγών του οργανισμού με τρίτους, με όσο γίνεται αποτελεσματικό τρόπο και 

την διαφύλαξη τους ,από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ,καθώς αποτελούν 

απόρρητα δεδομένα για την οικονομική μονάδα . Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να 

τηρεί αρχείο των συναλλαγών και των οικονομικών γεγονότων που συντελούνται με 

στόχο την τακτική ενημέρωση τους και την απόκτηση ακριβούς εικόνας της 

οικονομικής μονάδας για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, αλλά και τα 

επιχειρηματικά της σχέδια . Έτσι, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των λειτουργιών της 

υπηρεσίας ,της διαχειριστικής, της λογιστικής και της  συναλλακτικής ώστε να 

εκπληρώνονται οι στόχοι του οργανισμού και να προλαμβάνεται η εσωτερική 

αστάθεια με τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος Νεγκάκης, 

Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν διεξοδικά, η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου, η 

χρησιμότητά του, αλλά και οι αρμοδιότητές του ,κατά την διεξαγωγή των ελέγχων. Η 

σπουδαιότητα της λειτουργίας του, διαφαίνεται στην εξέταση των λειτουργιών του 

κάθε οργανισμού. Η ανάγκη για βελτίωση και εξυγίανση των συστημάτων στο 

εσωτερικό των οργανισμών, έφερε στο προσκήνιο τα επιτυχή αποτελέσματα, από την 

χρήση του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος με τις τεχνικές και τις 

πρακτικές, που ακολουθεί, οδηγεί στην αποδοτικότερη λειτουργία των οργανισμών, 

με διαφάνεια οικονομικών καταστάσεων και καταστολή των παρατυπιών . 

Παράλληλα επισημαίνεται, η ανάγκη  για επιτυχή και άρτια συνεργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών, με την διοίκηση των οργανισμών, καθώς αποτελεί επιπλέον 

έργο τους, η επίτευξη των στόχων της . 

 

Ο ρόλος της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, είναι σημαντικός και έχει 

αποδειχθεί, σημαντικός, τα τελευταία χρόνια. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα αναφερθεί 

διεξοδικά, η παρούσα βιβλιογραφία, που αφορά, την ποιότητα της λειτουργίας των 

εσωτερικών ελέγχων, στην διαχείριση του κινδύνου, αλλά και στην πρόβλεψη των 

κερδών. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί, δείχνουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, στους οργανισμούς. 

Το επόμενο κεφάλαιο, αναφέρει αυτά τα αποτελέσματα, καθώς και την δυνατότητα 

ανίχνευσης περιπτώσεων απάτης. Επίσης, περιγράφονται αποτελέσματα ερευνών, με 

υιοθέτηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Τέλος, είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη για την υιοθέτηση προγραμμάτων γεωργικών 

ασφαλίσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η οικονομική 

διαχείριση των αποζημιώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει εκτενώς, την υφιστάμενη βιβλιογραφία, που αφορά 

την ποιότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και την λειτουργία του. 

Έρευνες, αλλά και διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, 

το Βέλγιο, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, αποδεικνύουν την, απεριόριστης 

σημασίας συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις παγκοσμίως. 

Επιπρόσθετα, θεωρείται σημαντική η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων ελέγχου, σε 

επιχειρήσεις, καθώς είναι ικανά για την πρόληψη, αλλά και την συστηματική 

αντιμετώπιση σφαλμάτων και παρατυπιών, που οδηγούν σε εσφαλμένες ή και 

παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις. Ο εσωτερικός έλεγχος, με τις τεχνικές που 

ακολουθεί, αλλά και με την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου, προτείνει νέες 

καινοτόμες βελτιωτικές λύσεις στην διοίκηση, του κάθε οργανισμού, με στόχο την 

μελλοντική του ευμάρεια. Επιπλέον, διερευνάται η υιοθέτησή του στον δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και το κατά πόσο διαφέρει, ανάλογα με την δομή του κάθε 

τομέα.  

 

Τέλος, το παρόν κεφάλαιο ασχολείται και με έρευνες που αφορούν τις 

γεωργικές ασφαλίσεις και αποζημιώσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η 

ανάγκη για έλεγχο της κίνησης των ογκωδών ποσών των αποζημιώσεων, είναι 

επεκτατική, καθώς διαπιστώνονται πολλές περιπτώσεις απάτης. Οι γεωργικές 

αποζημιώσεις θεωρούνται απαραίτητη ενασχόληση των κυβερνήσεων των χωρών, 

καθώς η συνεισφορά του αγροτικού τομέα σε κάθε οικονομία είναι σημαντική. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1  Ποιότητα Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

  

Ο νέος ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, ορίζει τη λειτουργία του ,ως μια 

ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλών, 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. 

Βάσει έρευνας διαπιστώθηκε ,ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις απόψεις και τους 

στόχους των διευθυντικών στελεχών των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου μεγάλων 

εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, αλλά και ότι μια σαφής αλλαγή  

συντελείται, όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ενώ, οι περισσότεροι 

από τους ερωτηθέντες διευθυντές τμημάτων επιχειρήσεων, συμφωνούν με τον νέο 

ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, αποτελεί ανάγκη ,για συνέχεια ύπαρξης του 

παραδοσιακού ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή. Η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου, ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των εταιρειών, που έχουν ένα παραδοσιακό 

προσανατολισμό και των εταιριών που εισάγουν νέα δεδομένα, στην διενέργεια του 

ελέγχου . Επιπλέον, ο προσανατολισμός ή ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, φαίνεται 

να καθορίζεται κυρίως από τη διοίκηση και όχι από επαγγελματίες του εσωτερικού 

ελέγχου, ή της ελεγκτικής επιτροπής. Οι διευθυντές των τμημάτων του εσωτερικού 

ελέγχου έχουν την πεποίθηση, ότι η ανώτερη διοίκηση είναι ο ορίζοντας λειτουργίας 

του εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού τους, και ότι το επάγγελμα, θα πρέπει να 

επικεντρώσει τις προσπάθειές του, στην παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης.  

Παρά την άποψη αυτή, διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας , ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου , έχει μετατοπιστεί προς μια 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ή λειτουργική εστίαση, η οποία είναι σύμφωνη με το 

νέο ορισμό. Ως εκ τούτου, ο νέος ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, φαίνεται να 

περιγράφει καλύτερα, την τρέχουσα πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Μια 

ανησυχία βέβαια αποτελεί, το αν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με 

τον εξωτερικό ελεγκτή , μπορούν να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη μετατόπιση του 

κέντρου βάρους του εσωτερικού ελέγχου, προς τις  επιχειρήσεις. Δηλαδή, λόγω των 

περιορισμένων πόρων των τμημάτων του εσωτερικού ελέγχου δημιουργήθηκε η 
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ανάγκη, να μειωθεί το επίπεδο των υπολοίπων υπηρεσιών τους, ως αποτέλεσμα της 

αλλαγής στον προσανατολισμό.  

Επιπλέον υποστηρίζεται, ότι  η εκτίμηση κινδύνου ,είναι μια βασική λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου, παρόλο που παρατηρήθηκε έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

τμημάτων αξιολόγησης  των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου . Για την κατανόηση 

της διαχείρισης του κινδύνου ,εξετάζεται ο αντίκτυπος της συμμετοχής των 

εσωτερικών ελεγκτών των αυστραλιανών φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 

όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, σχετικά με τις αντιλήψεις για την προθυμία 

τους να αναφέρουν αναλυτικά λάθη  στις διαδικασίες κινδύνου και αν μια ισχυρή 

σχέση με την ελεγκτική επιτροπή ,επηρεάζει την αντικειμενικότητά τους και την 

προθυμία τους να καταγγείλουν αυτά τα λάθη. Η υψηλή συμμετοχή στη διαχείριση 

του επιχειρηματικού κινδύνου, επηρεάζει  την προθυμία των εσωτερικών ελεγκτών 

να αναφέρουν λάθη των διαδικασιών κινδύνου στην ελεγκτική επιτροπή. Ωστόσο, μια 

ισχυρή σχέση με την ελεγκτική επιτροπή, δεν φαίνεται να επηρεάζει  την προθυμία 

τους να αναφέρουν τα λάθη. Τα ευρήματά της έρευνας,  ενισχύουν την ανάγκη των 

οργανώσεων, να τηρούν τις συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και να 

διασφαλίζουν, ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές συνεισφέρουν στην διαχείριση του 

κινδύνου. Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και της διασφάλισης του κινδύνου, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση 

τόσο για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου όσο και για τις διοικήσεις.               

(N. Subramaniam, P. Carey, L. de Zwaan, 2011). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν έναν πρωτοπόρο ρόλο στη δημιουργία 

ενός υψηλότερου επιπέδου κινδύνου και ευαισθητοποίησης στον έλεγχο, με 

διαφάνεια και τεκμηρίωση  στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Σε ποιοτικές μελέτες 

διαπιστώθηκε, ότι ο ρόλος  των εσωτερικών ελεγκτών στην διαχείριση  του κινδύνου 

είναι ξεχωριστός για κάθε χώρα και μπορεί να αλλάξει γρήγορα, ιδιαίτερα με 

εφαρμογή νέων κανονισμών της εκάστοτε εταιρικής διακυβέρνησης.  

 Έχει εξεταστεί η περίπτωση  των Βέλγων εσωτερικών ελεγκτών ,όσον αφορά 

τον ρόλο τους στην στη διαχείριση κινδύνου, καθώς το επάγγελμα του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι σχετικά νέο  στο Βέλγιο . Επιπλέον, διερευνάται η χρηματοοικονομική  

έμφαση που δίνεται στο έργο των ελεγκτών  , υπό την επίδραση των πρόσφατων 

αλλαγών στους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα ,αναλύονται οι 

διαφορές  μεταξύ των βελγικών εταιρειών και των βέλγικων θυγατρικών εταιριών 

στις ΗΠΑ ,σε σχέση με το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών, όσον αφορά τη 

https://scholar.google.gr/citations?user=b-sm0CwAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=-Uy-aPoAAAAJ&hl=el&oi=sra
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διαχείριση του κινδύνου. Για τις βελγικές επιχειρήσεις, στόχος των εσωτερικών 

ελεγκτών αποτελεί, η διερεύνηση των ελλείψεων στο σύστημα διαχείρισης του 

κινδύνου, αποδεικνύοντας την αξία των υπηρεσιών τους βραχυπρόθεσμα. Στις 

βέλγικες θυγατρικές των αμερικανικών εταιρειών, δίνεται έμφαση, στις 

αντικειμενικές εκτιμήσεις των εσωτερικών ελεγκτών, για τις νέες εσωτερικές 

απαιτήσεις, που ορίζει ο νόμος Sarbanes-Oxley. Η εφαρμογή του νόμου , οδήγησε σε 

αυξημένους δημοσιονομικούς ελέγχους και εστίαση στην ποιότητα των οικονομικών 

εκθέσεων στις εταιρείες αυτές. Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις περιπτώσεις 

των ΗΠΑ, επηρεάζεται τώρα έντονα από τις νέες εσωτερικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στον νόμο SOX, ο οποίος και είναι διαφορετικός στις βελγικές 

περιπτώσεις.  

Σε μεταγενέστερες έρευνες έχει εξεταστεί, κατά πόσο η ποιότητα των 

υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, συνδέεται με την ακρίβεια των οδηγιών, που 

εγκρίνει και διαμορφώνει  η εκάστοτε διοίκηση, των εταιριών, για την λειτουργία 

τους. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, οι εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου να είναι 

ελλιπείς και λανθασμένες. Αυτό υποδηλώνει, την ανεπάρκεια  των διευθυντικών 

στελεχών στην καθοδήγηση και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, στο 

τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, που πολλές φορές οδηγεί σε αναποτελεσματικούς 

εσωτερικούς ελέγχους. Ο τρόπος διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων, σχετίζεται 

άμεσα και με την ακριβή εμφάνιση των εσόδων μιας εταιρίας, καθώς και τον 

καθορισμό των προβλεπόμενων κερδών . Επομένως κρίνεται απαραίτητη η αξιοπιστία 

των εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες επηρεάζονται από την ποιότητα των διενεργούμενων 

εσωτερικών ελέγχων, και η διεξαγωγή ακριβών αποτελεσμάτων, με λήψη των 

απαραίτητων βελτιωτικών αποφάσεων. Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, δεν έχει 

μόνο επιπτώσεις στα προαναφερόμενα  κέρδη, αλλά ενδέχεται επίσης, να επηρεάζει 

εσωτερικές αναφορές, που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση για το σχηματισμό 

προβλέψεων, όπως προσδοκίες για τα κέρδη. Έτσι διαπιστώνεται, ότι στο πλαίσιο των 

επιχειρήσεων, η αναποτελεσματική διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, παρέχει 

σημαντικά χαμηλότερη δυνατότητα πρόγνωσης των κερδών, τόσο στατιστικά, όσο και 

οικονομικά. (M. Feng, C. Li, S. McVay,2009). 

Τα τελευταία χρόνια, η σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης έχει λάβει 

την προσοχή του κοινού και των ρυθμιστικών αρχών. Ένα σημαντικό μέρος της 

εταιρικής διακυβέρνησης μιας οντότητας, είναι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

της. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η ανησυχία για το επίπεδο της απάτης, εντός των 

https://scholar.google.gr/citations?user=s5-SAFQAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=yVgzXa4AAAAJ&hl=el&oi=sra
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οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το κατά πόσο οι οργανώσεις, με 

λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου ,είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσουν την 

απάτη από εκείνους που δεν έχουν. Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2004 της έρευνας της KPMG, όσον αφορά απάτες 

που ανακοινώθηκαν από 491 οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.  

Φυσικά οργανισμοί με λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, είναι πιο πιθανό να 

ανιχνεύσουν απάτες, που αφορούν δραστηριότητες του οργανισμού. Επιπλέον, οι 

οργανώσεις, που βασίζονται αποκλειστικά στην εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού 

ελέγχου, είναι λιγότερο πιθανό να ανιχνεύσουν την απάτη από εκείνες, που 

αναλαμβάνουν, τουλάχιστον ένα μέρος εκτέλεσης του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία, 

μέσω της βελτίωσης του ελέγχου και της παρακολούθησης του περιβάλλοντος μέσα 

στις οργανώσεις, για την ανίχνευση της απάτης. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν 

επίσης, ότι η διατήρηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού 

είναι πιο αποτελεσματική από την πλήρη εξωτερική ανάθεση αυτής της λειτουργίας. 

Η ανίχνευση της απάτης, που μπορεί να αφορά, υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων 

από τους εργαζόμενους ή τη διοίκηση, καθίσταται δυνατή, με την διενέργεια των 

εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για ομάδες, 

όπως επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και στελέχη εταιρειών, επειδή παρέχουν τα 

απαραίτητα στοιχεία, σχετικά με την αξία του έργου του εσωτερικού ελέγχου. (P. 

Coram, C. Ferguson, R. Moroney, 2008). 

Η διεύθυνση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να 

απαρτίζεται από προσωπικό, που να διαθέτει  επαγγελματική επάρκεια και 

αντικειμενικότητα, ώστε το ελεγκτικό έργο να είναι αποδοτικό και ποιοτικό. (F. 

Hanim Fadzil, H. Haron ,2005). 

Συχνά τίθεται το ερώτημα, για το ποια πρέπει να είναι η σχέση του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, στις εταιρίες, με την ελεγκτική επιτροπή και κατά πόσο 

επηρεάζεται η ποιότητα του διενεργούμενου ελέγχου. Έχει διαπιστωθεί, ότι από την 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου τα προβλήματα, που αποκαλύπτονται και 

αφορούν την λειτουργία των οργανισμών, είναι λιγότερα, εφόσον η  ελεγκτική 

επιτροπή χαρακτηρίζεται από αρχές ,όπως η ανεξαρτησία και η επαγγελματική 

επάρκεια, που αφορά και παράλληλες χρηματοοικονομικές γνώσεις. Επιπλέον, αυτές 
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οι αδυναμίες, που προκύπτουν, είναι σημαντικό να αναφέρονται σε νέους 

εσωτερικούς ελεγκτές ,που θα αναλάβουν την διενέργεια των επόμενων ελέγχων. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, διερευνάται η διαφορά μεταξύ 

εταιριών, που αποκαλύπτουν τα λειτουργικά τους προβλήματα  και εταιριών, που 

αποφεύγουν να τα αναφέρουν. Ο λόγος ,που μπορεί να μην αναφέρονται τα τυχόν 

προβλήματα, πιθανόν να αφορά κακοδιαχείριση των λειτουργιών του οργανισμού 

από την διοίκηση, απάτες προηγούμενων διευθυντικών στελεχών, μη συνεργασία με 

εξωτερικό έλεγχο, όχι καλή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, θητεία του 

εσωτερικού ελεγκτή, κ.α..  Η προϋπόθεση βέβαια για υγιή λειτουργία των 

οργανισμών, είναι η βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ,ώστε και η 

ελεγκτική επιτροπή, να επιτελεί αποδοτικά το έργο της .Παράλληλα απαιτείται, η 

συνεργασία και η επικοινωνία με την διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού, ώστε να 

μεταβιβάζονται ,με έγκριση ,οι απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν την 

λειτουργία του , στην ελεγκτική επιτροπή. Ο ρόλος της διοίκησης είναι σημαντικός, 

καθώς παρέχονται οι απαραίτητες εγκρίσεις για την διενέργεια των εσωτερικών 

ελέγχων και οι αναγκαίες πληροφορίες για τις λειτουργίες του οργανισμού.                            

(J. Krishnan, 2005). 

Σημαντική θεωρείται η μελέτη, η οποία εξετάζει το ρόλο των ελεγκτικών 

επιτροπών και των ελεγκτών, στην αναφορά των ανεπαρκειών του εσωτερικού 

ελέγχου, μετά την ψήφιση του νόμου Sarbanes-Oxley Act (SOX). Σύμφωνα με αυτή 

την έρευνα διαπιστώθηκε, ότι η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης των ελεγκτικών 

επιτροπών, ο αυξανόμενος αριθμός των συνεδριάσεων της επιτροπής λογιστικού 

ελέγχου ,καθώς και οι επανειλημμένες  αλλαγές ελεγκτών στις επιχειρήσεις, 

χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις με τους αναξιόπιστους εσωτερικούς ελέγχους. 

Επιπλέον, η ωραιοποίηση και η συχνή αναδιατύπωση των οικονομικών 

καταστάσεων, είναι χαρακτηριστική τακτική των επιχειρήσεων αυτών . Παράλληλα, 

εξετάστηκε η πολυπλοκότητα των λειτουργιών των επιχειρήσεων, η αποδοτικότητα 

και η ανάπτυξη τους ,για την εκτίμηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσματά, υπογραμμίζουν τη σημασία των χαρακτηριστικών της διακυβέρνησης, 

κατά την εξέταση των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου. Με την εφαρμογή του 

νόμου  SOX, απαιτείται η γνωστοποίηση των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου, 

αλλά και οι αλλαγές στη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου. Επίσης , ο ρόλος των 

ελεγκτών ενισχύεται, καθώς πρέπει να υποβάλλουν  έκθεση, σχετικά με τις 

εκτιμήσεις της διοίκησης, για την διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων. Τα 
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αποτελέσματά υποδηλώνουν επίσης ,την σημασία της σύνθεσης των ελεγκτικών 

επιτροπών, καθώς και την έλλειψη έμπειρου σε χρηματοοικονομικές γνώσεις 

προσωπικού, που τις απαρτίζουν . Έτσι, δίνεται  έμφαση στην «οικονομική 

εξειδίκευση» των εσωτερικών ελεγκτών, για την αποδοτικότερη κατάρτιση εκθέσεων 

ελέγχου και την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων. 

Πλέον, ο νόμος ορίζει την ευρύτερη απαίτηση για εμπειρογνωμοσύνη, πέρα  από τον 

απλό διορισμό ενός μέλους, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρηματιστηρίων.   

(GV. Krishnan, G. Visvanathan ,2007). 

Μετά την ψήφιση του νόμου Sarbanes-Oxley, οι επιχειρήσεις απαιτείται να 

διασφαλίζουν την ποιότητα της ελεγκτικής επιτροπής με την ανεξαρτησία των 

ελεγκτών, και την αποκάλυψη των αδυναμιών στη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Οι επιχειρήσεις ,που είναι  πιο πιθανό να παρουσιάζουν αδυναμίες στην 

διενέργεια του ελέγχου, δεν διαθέτουν ελεγκτικές επιτροπές με  χρηματοοικονομική 

εμπειρογνωμοσύνη ή, πιο συγκεκριμένα, με  λογιστική χρηματοοικονομική 

εμπειρογνωμοσύνη. Επίσης, είναι πιο πιθανό ,αδυναμίες να προκύπτουν, εφόσον 

θίγεται η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών και εφόσον πραγματοποιούνται 

πρόσφατες και συνεχείς αλλαγές ελεγκτή από τις επιχειρήσεις. (Y. Zhang, J. Zhou, N. 

Zhou, 2007).  

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο , όλες οι εισηγμένες εταιρίες ,υποχρεούνται 

στην δημοσιοποίηση των αδυναμιών ,που παρουσιάζει το σύστημα εσωτερικού τους 

ελέγχου, πέρα από την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ουσιαστικές αδυναμίες 

τείνουν, επίσης ,να παρουσιάζουν μικρές και λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις με πολύπλοκη δομή και αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης καθώς και 

εταιρίες υπό αναδιάρθρωση. Αυτές οι επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 

πόρους για να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους ζητήματα, σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον.(Jeffrey Doyle, Weili Ge, Sarah McVay, 2007). 

Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις αξιολογήσεις 

κινδύνου, θεωρείται σημαντικός για την αξιοπιστία του συνολικού σχεδιασμού του 

ελέγχου, καθώς και των μεμονωμένων ελέγχων. Έτσι, όσο μεγαλύτερο το επίπεδο 

κινδύνου, βάσει του λογιστικού ελέγχου, τόσο σημαντικότερος  και ο ρόλος των 

εσωτερικών ελεγκτών ,στη διαχείριση των κινδύνων. Παράλληλα διευκρινίζεται, ότι  

η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συμμόρφωσης), 

προϋποθέτει την ανεξαρτησία ως βασικό καθήκον ,των εσωτερικών ελεγκτών. Για τις 

https://scholar.google.gr/citations?user=c7phHTEAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410106000905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410106000905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410106000905
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Η.Π.Α, ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι συμβουλευτικός ,όσον αφορά τη 

διαχείριση κινδύνου και προσανατολίζεται κυρίως, προς την περαιτέρω βελτίωση της 

διαφάνειας και τεκμηρίωση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί, ότι η είσοδος δεδομένων (βάσεις δεδομένων), καθώς και η έξοδος 

(ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με κινδύνους και εσωτερικό έλεγχο ), από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές εξασφαλίζουν την επικοινωνία του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών  

συμβάλλουν επίσης ,στη δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας κινδύνων και 

εσωτερικού ελέγχου . (G. Sarens, I De Beelde, 2006). 

Επιπλέον, διερευνάται και η χρήση του εσωτερικού ελέγχου σε αυστραλιανές 

εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο  στοχεύοντας  στον εντοπισμό των 

παραγόντων, που οδηγούν τις εισηγμένες εταιρείες, να διαθέτουν λειτουργία  

εσωτερικού ελέγχου . Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,  η χρήση 

του εσωτερικού ελέγχου, σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο 

διαχείρισης, ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν, ότι μόνο το ένα τρίτο των εταιριών αυτών, χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες  εσωτερικού ελέγχου. Η περιορισμένη χρήση του εσωτερικού ελέγχου, από 

αυστραλιανές εταιρείες, έχει σημαντικές συνέπειες στην ορθή εταιρική 

διακυβέρνηση, καθώς είναι δύσκολο ,για τις ελεγκτικές επιτροπές, να είναι 

αποτελεσματικές, χωρίς την στήριξη του εσωτερικού ελέγχου. Επιλέγουν όμως 

κάποιες από αυτές, να χρησιμοποιούν εθελοντικά τον εσωτερικό έλεγχο. Ο 

εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιείται, ως μηχανισμός για την  διαχείριση του 

κινδύνου, του ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Αν και απαραίτητος, οι 

μικρότερες ,σε μέγεθος, επιχειρήσεις, δεν επιλέγουν την διενέργειά του, καθώς δεν 

τον θεωρούν αποδοτικό, αλλά χωρίς να σχετίζεται η απόδοσή του, με την 

πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δομών. Τέλος, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό 

περιθώριο, για ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου, τις ελεγκτικές 

επιτροπές και τους εξωτερικούς ελεγκτές. (J. Goodwin-Stewart, P. Kent, 2006). 

Σε έρευνα για την διαπίστωση των αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Sarbanes-Oxley Act 

(2002),με δείγμα 261 επιχειρήσεων ,παρατηρείται τουλάχιστον μία αδυναμία στις 

υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Με βάση τις γνωστοποιήσεις των αδυναμιών, 

που παρέχονται από τη διοίκηση, διαπιστώνεται ότι οι αναξιόπιστοι και ανεπαρκείς 

εσωτερικοί έλεγχοι σχετίζονται με την έλλειψη πόρων για την διενέργεια  τους. 
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Άλλες ουσιώδεις και αναγνωρίσιμες αδυναμίες ,σχετίζονται με ανεπαρκή έσοδα 

αναγνώρισης, έλλειψη του διαχωρισμού των καθηκόντων, ελλείψεις στις πολιτικές 

δημοσίευσης στοιχείων και ακατάλληλη λογιστική αντιστοιχία. Οι πιο συχνές 

αδυναμίες παρατηρούνται στους τρέχοντες λογαριασμούς της αυτοτέλειας των 

χρήσεων, όπως σε εισπρακτέους λογαριασμούς και λογαριασμούς των αποθεμάτων. 

Η διοίκηση συχνά αποκαλύπτει και αδυναμίες στην εκτίμηση πολύπλοκων 

λογαριασμών, όπως παράγωγα και φορολογικά έσοδα των λογαριασμών.  

Επιπλέον ,είναι σημαντικό να αναφερθεί ,ότι όσο πιο πολύπλοκη η δομή των 

επιχειρήσεων, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα εμφάνισης αδυναμιών στο 

σύστημα ελέγχου ,ενώ η εμφάνιση σφάλματος στις εκτιμήσεις του ελέγχου, 

σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος της επιχείρησης και με την εταιρική κερδοφορία.  

(Weili Ge, Sarah McVay ,2005). 

Η ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν διασφαλίζει απαραίτητα, 

την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή τη συμμόρφωση με νόμους 

και κανονισμούς. Η επιτυχία μιας επιχείρησης, στην επίτευξη των στόχων του 

ελέγχου, μπορεί να περιορίζεται από την καταστρατήγηση, την ανεπαρκή ανάλυση 

των υφιστάμενων ελέγχων, την ικανότητα παράκαμψης του συστήματος ελέγχου, και 

την κακή εποπτεία. Οι αδυναμίες στην διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων μπορεί να 

προκαλέσουν πολλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δόλιων 

δραστηριοτήτων, τις παρατυπίες, και τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και τους 

κανονισμούς. Μια επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εγγυάται τους εσωτερικούς 

ελέγχους στην κάθε οικονομική οντότητα και να διασφαλίζει την αξιολόγηση των 

κινδύνων, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και την επικοινωνία, και την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικής οργάνωσης. Οι δραστηριότητες μιας επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
1
: 

 Κατανόηση επίτευξης των στόχων του εσωτερικού ελέγχου εντός της 

οντότητας, 

 Διαβεβαίωση ότι το περιβάλλον και οι διαδικασίες ελέγχου μπορούν να 

επιτύχουν τους στόχους τους, 

 Επανεξέταση εκθέσεων των ελεγκτών, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους 

και τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς, 

 Προσδιορισμός ουσιωδών αδυναμιών,  

 

1. G. Nashwa (2005), “The role of audit committees in the public sector”, The CPA Journal. 

http://search.proquest.com/openview/12c2d5ef54cd7fbb41559f180ba78d9b/1?pq-origsite=gscholar
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 Επανεξέταση βελτιωτικών προτάσεων, για εξάλειψη αδυναμιών του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

 

Οι  αποτυχίες ,όσον αφορά την ποιότητα των ελέγχων ,οδήγησαν  τους φορείς 

του δημόσιου τομέα στην εξέταση του οφέλους, από τη χρήση των ελεγκτικών 

επιτροπών. Κάθε δημόσιος φορέας πρέπει να ορίσει ελεγκτική επιτροπή ή ισοδύναμο 

όργανο, ώστε να εκπληρώνει το ρόλο της δημοσιονομικής εποπτείας. Μια 

αποτελεσματική ελεγκτική επιτροπή, μπορεί να εγγυηθεί για την ακεραιότητα και την 

αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

Οι ελεγκτικές επιτροπές αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι της 

αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Μια επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να έχει τρεις 

σημαντικές ιδιότητες, για να εκπληρώσει τα καθήκοντά της: την ανεξαρτησία, την 

επικοινωνία με τη διοίκηση, και την υποχρέωση λογοδοσίας σε ανώτερα στελέχη, για 

πρόληψη των παρατυπιών. (G. Nashwa, 2005). 

Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η εσωτερική δομή των 

εκθέσεων ελέγχου και η διάταξη του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν την ικανότητα 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ,για την πρόληψη της οικονομικής απάτης. 

Σε έρευνα έχει διαπιστωθεί, ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στο εσωτερικό των 

οργανισμών που αναφέρονται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, θεωρούνται 

λιγότερο ικανές να καταπολεμήσουν συμπτώματα απάτης, σε σύγκριση με υπηρεσίες, 

που αναφέρονται αποκλειστικά στο διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής ελέγχου, 

των διευθυντικών στελεχών. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ,καθώς 

τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο η επιτροπή ελέγχου ,θα πρέπει να είναι άμεσα 

υπεύθυνη για την εποπτεία του εσωτερικού ελεγκτή. Παράλληλα παρατηρήθηκε, ότι 

οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θεωρούν, ότι τυχόν απάτες, δύναται να 

καταπολεμηθούν ,όταν οι εκθέσεις ελέγχου απευθύνονται άμεσα στην ελεγκτική 

επιτροπή, είτε συντάσσονται από εσωτερική ,στον οργανισμό, υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου, είτε από εξωτερική ανάθεση σε τρίτους. Οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων προτιμούν και εμπιστεύονται την εσωτερική στον οργανισμό, 

λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου  ,καθώς είναι περισσότερο εξοικειωμένη με 

όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες του .(KL James, 2003). 
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2.2 Εσωτερικός Έλεγχος σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα . 

 
 

Οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, με ευεργετικά 

αποτελέσματα στο ευρύ κοινό, στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα και όχι στην 

μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ωστόσο, στα πλαίσια επίτευξης των επιθυμητών 

στόχων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα είδη των κινδύνων, που μπορεί να είναι 

εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Η επιτυχία, επομένως έγκειται ,στο πόσο μακροπρόθεσμα  

μια δημόσια επιχείρηση ,είναι σε θέση να προβλέψει και να αντιμετωπίσει κινδύνους. 

Μεταξύ των πολλών εργαλείων ελέγχου της διαχείρισης των κινδύνων, ο εσωτερικός 

έλεγχος χρησιμοποιείται κυρίως, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση 

των επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών και ρυθμιστικών κινδύνων. Περαιτέρω, ο 

εσωτερικός έλεγχος διευκολύνει επίσης στη διαμόρφωση στρατηγικών πολιτικών για 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. (A.N. Vijayakumar, N. Nagaraja, 2012). 

Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα είναι το κλειδί για μια καλή δημόσια 

διακυβέρνηση .Έτσι, είναι σημαντικό να διατηρήσει τους κατάλληλους πόρους και με 

σωστή διαχείριση του χρόνου, να υλοποιήσει τους στόχους της διακυβέρνησης του 

οργανισμού. Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα πρέπει να αναφέρεται σε ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων, για την εύκολη ανταπόκρισή του στις δραστηριότητες της 

οικονομικής οντότητας. Κάθε δημόσιος φορέας, απαιτεί κάποια μορφή ανεξάρτητης 

δραστηριότητας ελεγκτικών υπηρεσιών ,ώστε να μπορεί να αξιολογήσει το πλήρες 

φάσμα των δραστηριοτήτων του .Πλήρης κάλυψη του ελέγχου παρέχεται συχνά, από 

συμπληρωματικό εξωτερικό έλεγχο και σε ορισμένες μικρότερες οντότητες του 

δημόσιου τομέα, μπορεί να είναι κατάλληλος ένας συνδυασμός εξωτερικού και 

εσωτερικού ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εμπλέκονται σε διαφανείς δραστηριότητές 

και διαδικασίες και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες ελέγχων ,με 

τη δημιουργία ανεξάρτητων αρμοδιοτήτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ευμενέστερη λειτουργία του δημοσίου τομέα.( Stephen G. Goodson, Kenneth. J. 

Mory, Jacques R. Lapointe, 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε στο Kano,ένα από τα αναπτυγμένα 

κράτη της Νιγηρίας ,χρησιμοποιήθηκαν πρακτικές λογιστικού ελέγχου για τη 

βελτίωση της διαχείρισης του δημόσιου τομέα . Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 

παρατηρήθηκε η ικανότητα των υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα 
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και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρχών στον εντοπισμό απάτης, καθώς το 

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει να παράσχει 

επαρκές προσωπικό, ώστε να καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες και να υποστηρίζει 

επίσης ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να έχουν 

αρκετή ελευθερία ,ώστε να επιτελούν το έργο τους αποτελεσματικά. (AO Unegbu, MI 

Kida, 2011). 

Ο Εσωτερικός έλεγχος στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς της 

Μαλαισίας ,υπέστη μια σταθερή οργανική αύξηση ,από τότε που απέκτησαν μία 

βάση, στη διαδικασία διαχείρισης ,τη δεκαετία του 1970. Η διαχείριση του δημόσιου 

τομέα της Μαλαισίας ωριμάζει ,διευκολύνοντας τις ξένες εισροές να εισέλθουν στην 

εθνική ανάπτυξη και αντίστοιχοι πρόοδοι παρατηρούνται ,από τις μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα. Η κύρια διαφορά είναι, 

ότι ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει το συμφέρον μιας πολύ ευρύτερης ομάδας 

ενδιαφερόμενων φορέων. Η ταχεία ανάπτυξη των υποδομών και των βιομηχανιών, 

τοποθετεί τη Μαλαισία στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό διευρύνει τον 

κρίσιμο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της 

ακεραιότητας, της ποιότητας και της βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών. Οπότε 

θεωρείται κρίσιμη  η σημασία του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα της 

Μαλαισίας και κυρίως η θέση του στην ιεραρχία, στο εσωτερικό των οργανισμών. Τα 

ευρήματα έδειξαν δυστυχώς ,ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα της Μαλαισίας έχει περιοριστεί ,λόγω της έλλειψης προσωπικού και 

παρεμποδίζεται, από την ανεπαρκή υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση, καθώς οι 

ελεγκτές σπάνια προτιμούν ,την πλήρη συνεργασία μαζί της. Επιπλέον ,οι ίδιοι οι 

ελεγκτές αποδείχθηκε, ότι δεν έχουν την κατάλληλη γνώση και κατάρτιση για την 

αποτελεσματική προσέγγιση ελέγχου και αυτή η αρνητική εικόνα του εσωτερικού 

ελέγχου ,σαν σύνολο, είχε ως αποτέλεσμα την απάθεια της διοίκησης να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες ,ώστε να ανυψώσει, δυνητικά, την ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.(N. Ahmad, R. Othman, 2009). 

Όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ,παρατηρούνται ομοιότητες αλλά 

και διαφορές στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα . Για την παρακολούθησή τους 

εξετάστηκε η οργανωτική δομή, η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου, οι 

δραστηριότητες του τμήματος και οι σχέσεις με τον εξωτερικό ελεγκτή. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές ,με τους εσωτερικούς ελεγκτές στον 

https://scholar.google.gr/citations?user=J9ibfSoAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=RmIvB-sAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=0XXFFw8AAAAJ&hl=el&oi=sra
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δημόσιο τομέα, να είναι λιγότερο πιθανό να απευθύνονται ,στον επικεφαλή των 

οικονομικών υπηρεσιών. Στον δημόσιο τομέα ,παρατηρούνται περισσότερες 

αναθέσεις σε εξωτερικούς ελεγκτές, από ό, τι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η συνεργασία 

με τον εξωτερικό έλεγχο, είναι σχεδόν ίδια  και στους δύο τομείς. Ωστόσο, ο 

εσωτερικός έλεγχος ,σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θεωρείται ότι μειώνει την 

αμοιβή των ελεγκτών ,σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Στον δημόσιο τομέα η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ,αποτελεί διοικητική λειτουργία , ενώ στον 

ιδιωτικό τομέα, οι επικεφαλείς των εσωτερικών ελεγκτών δίνουν αναφορά  στον 

διευθύνοντα οικονομικό σύμβουλο. Ένα παρόμοιο ποσοστό των επιχειρήσεων ,που 

ανήκουν σε κάθε τομέα, ασχολούνται με την εξωτερική ανάθεση ορισμένων 

δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου τους, αλλά είναι πιο  πιθανό οι οργανισμοί του 

δημοσίου τομέα ,να χρησιμοποιήσουν εξωτερικό ελεγκτή ,στην παροχή αυτών των 

υπηρεσιών. ( J. Goodwin, 2004). 

Μια άλλη περίπτωση των οικονομικών οντοτήτων του δημοσίου τομέα του 

Κουήνσλαντ δείχνει, ότι η εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

είναι εκτεταμένη (88%), με το 51% των οργανισμών, να διαθέτει υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου, με παράλληλη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες  και το 

37% των οργανισμών να καλύπτει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου με πλήρως 

εξωτερική ανάθεση. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ο εσωτερικός έλεγχος με 

εξωτερική ανάθεση σε μεγάλο βαθμό υιοθετείται ,όταν υπάρχει έλλειψη 

τεχνογνωσίας και ποιότητας των υπηρεσιών. Ο εσωτερικός έλεγχος με εξωτερική 

ανάθεση περιλαμβάνει, έλλειψη συμμετοχής της επιτροπής ελέγχου στην εξωτερική 

ανάθεση διεργασιών, ιδίως σε οντότητες, που συνδυάζουν εσωτερικό έλεγχο μέσα 

στην υπηρεσία και εσωτερικό έλεγχο με εξωτερική ανάθεση και ανεπαρκή 

διαχωρισμό των καθηκόντων. (N. Subramaniam, C. Ng, P. Carey, 2004). 

Υπάρχουν ερωτήματα, που αφορούν το κατά πόσο η ανεξαρτησία , η 

επαγγελματική επάρκεια και η οικονομική εμπειρία των εσωτερικών ελεγκτών, 

επηρεάζουν τη σχέση της ελεγκτικής επιτροπής και της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου. Για την διερεύνηση τους, διεξήχθη έρευνα, βάσει στοιχείων, που 

επικεντρώνονται στη σχέση των επιτροπών ελέγχου και της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Αυστραλία και στην Νέα 

Ζηλανδία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανεξαρτησία και η ελεγκτική εμπειρία, 

έχουν συμπληρωματική επίπτωση, στις σχέσεις της ελεγκτικής επιτροπής και του 

εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία συνδέεται περισσότερο με διαδικαστικά 

https://scholar.google.gr/citations?user=b-sm0CwAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=lfjpRIYAAAAJ&hl=el&oi=sra
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ζητήματα, ενώ η λογιστική εμπειρία συνδέεται, με το κατά πόσο η ελεγκτική 

επιτροπή, εξετάζει το έργο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Επομένως 

κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός της ανεξαρτησίας και επαγγελματικής 

εξειδίκευσης , που θα διαθέτει η ελεγκτική επιτροπή για την ευμενέστερη διενέργεια 

του ελεγκτικού έργου σύμφωνα με το ΙΙΑ (Institute of Internal Auditors).                  

(J. Goodwin, 2003). 

 

 

 

 

2.3 Έλεγχος Αγροτικής Ασφάλισης από Δημόσιους Φορείς. 

 

 

Οι γεωργικές ασφαλίσεις, συνήθως αποτελούν δραστηριότητα, που βασίζεται στην 

αγορά από ιδιωτικές εταιρίες ,ή κρατικούς ασφαλιστικούς τομείς, συχνά με μέτρα 

στήριξης, από την κυβέρνηση. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, για τη διαχείριση των 

κινδύνων, την ασφάλιση, την προώθηση των γεωργικών επενδύσεων, την πρόσβαση 

σε πιστώσεις, για την παροχή οικονομικής σταθερότητας στους αγρότες .Τα διάφορα 

είδη των κυβερνητικών παρεμβάσεων ,για τη διευκόλυνση της γεωργικής ασφάλισης 

αναθεωρούνται, με βάση τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης διεθνούς έρευνας, που 

πραγματοποιήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ενώ, η πριμοδότηση των 

επιδοτήσεων ,είναι η πιο συχνή παρέμβαση, θα επιτραπούν και άλλα παρεμβατικά 

μέτρα, όπως το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ασφάλισης, η αντασφάλιση, η 

παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας καθώς και παροχή διασυνδέσεων με 

επεκτεινόμενες υπηρεσίες της κυβέρνησης στον τομέα της γεωργίας, της υγείας των 

ζώων ή της μετεωρολογίας. Λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα, και οι βασικοί 

περιορισμοί και οι ευκαιρίες ,για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και γενικά των 

καλλιεργειών στις αναπτυσσόμενες χώρες ,όπως διάφοροι  τύποι ασφαλιστικού 

προϊόντος, κίνδυνοι , ευαισθησία καλλιέργειας και γεωργικοί θεσμοί, που μπορούν να 

υποστηρίξουν την οργάνωση και τη διανομή. Αναπτύσσοντας κατάλληλα κανάλια 

διανομής και συνδέοντας την ασφάλιση για τα μέτρα, που μπορούν να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα της γεωργίας ,η ασφάλιση μπορεί να προσθέσει όφελος στις 

δραστηριότητες των αγροτών. Οι γεωργικές ασφαλίσεις παρέχονται μόνο σε 
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περίπτωση έκτακτου γεγονότος  και εμφάνισης σοβαρού κινδύνου ,ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων, για την διαχείριση του. (William J. A. Dick, 

Weijing Wang, 2010). 

Τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη των κεντρικών και επαρχιακών 

κυβερνήσεων, η γεωργική ασφάλιση στην Κίνα αναπτύχθηκε σημαντικά και αποτελεί  

την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο (μετά τις ΗΠΑ) το 2008. Στην Ινδία και 

το Μεξικό, η ασφάλιση των καλλιεργειών, έχει αναπτυχθεί επίσης σε μεγάλη 

κλίμακα, για την προστασία των αγροτών. Πολλές άλλες χώρες έχουν διευρύνει την 

παροχή των υπηρεσιών τους στις γεωργικές ασφαλίσεις ,ενώ μερικές εφαρμόζουν 

κάποια πιλοτικά προγράμματα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων 

γεωργικών ασφαλίσεων είναι η δημόσια υποστήριξή τους. Με ορισμένες σπάνιες 

εξαιρέσεις, οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επέκταση της 

γεωργικής ασφάλισης. Στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

προγράμματα γεωργικής ασφάλισης, πολλές κυβερνήσεις ,αναπτυσσόμενων χωρών 

έχουν ζητήσει τεχνική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας από τους λίγους 

διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που απασχολεί μια ολοκληρωμένη ομάδα  

γεωργικών ασφαλίσεων με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρέχουν τεχνική βοήθεια σε 

περισσότερες από 20 χώρες. Ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα απασχολεί τις 

κυβερνήσεις και αφορά πληροφορίες, σχετικά με τη διεθνή γεωργική ασφάλιση, όχι 

μόνο στις αναπτυγμένες , αλλά και σε μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος χώρες. 

(Olivier Mahul , Charles J. Stutley, 2010) 

Οι αγρότες ,είναι σε θέση να μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα των ζημιών και να ασφαλιστούν όσο το δυνατό 

καλύτερα ,όμως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Κίνα, καθώς οι αγρότες είναι 

ασφαλισμένοι ,μέσω συλλογικών τοπικών πολιτικών. Η προσαρμογή της ζημιάς ,η 

αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, είναι δύσκολο να υπάρξουν σε περιπτώσεις, όπου 

αξιολογείται ατομικά και ξεχωριστά ο κάθε γεωργός. Ωστόσο, ο μεμονωμένος 

γεωργός, σε μικρές κοινότητες των αγροτών στην Κίνα, αποτελεί πρόκληση, όσον 

αφορά τα παραπάνω ,μεταξύ των ασφαλιστών και των αγροτών, και μερικές φορές 

και μεταξύ της κυβέρνησης. Η γεωργική ασφάλιση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από 

την τεχνική μεθοδολογία για τη ρύθμιση απωλειών σε  διαφορετικούς τύπους 

καλλιέργειας, από το τεχνικό προσωπικό, από την κατάρτιση του προσωπικού, καθώς 

και από  το συνολικό κόστος της διαχείρισης. Στην Κίνα, όλα αυτά τα ζητήματα είναι 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

35 
 

πολύ σημαντικά, λόγω του υψηλού ρυθμού επέκτασης των γεωργικών ασφαλίσεων, 

που προωθούνται από την κυβέρνηση, με ισχυρούς κοινωνικούς και αναπτυξιακούς 

στόχους. Όμως ,οι γεωργικές ασφαλίσεις ,εμφανίζονται  ως ασφαλιστική αγορά, 

μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού, σε επαρχιακό επίπεδο. (WilliamJ. A. 

Dick, Weijing Wang, 2010). 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι κυβερνήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

γεωργική ασφάλιση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει τους αγρότες στη 

διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων ,των κινδύνων της παραγωγής. Σε χώρες με 

υψηλό και μεσαίο εισόδημα, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Ιταλία, η 

Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, οι κυβερνήσεις παρενέβησαν σε μεγάλο βαθμό, με την 

καθιέρωση ετήσιων προϋπολογισμών που θα διατίθενται για τις γεωργικές 

ασφαλίσεις. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η 

Νότια Αφρική και η Αργεντινή, παρέχεται περιορισμένη υποστήριξη και η ιδιωτική 

ασφαλιστική αγορά είναι  ανταγωνιστική σε σχέση με τους δημόσιους ασφαλιστικούς 

φορείς. Αν και υπάρχουν συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις 

ασφαλιστικές υπηρεσίες ,υπάρχει μια συνειδητοποίηση, ότι η ασφάλεια υλοποιείται 

καλύτερα ,βάσει αρχών της αγοράς ,όπως εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

Ένα επιχείρημα για την αποδοτικότερη κυβερνητική πολιτική παρέμβαση, είναι 

η προώθηση μιας πιο στοχευμένης αποζημίωσης στους αγρότες, περιλαμβανομένων  

μέτρων όπως ,μέτρηση και αποτίμηση των ζημιών. Οι κυβερνήσεις ,βέβαια, θα 

μπορούσαν σταδιακά να αποζημιώνουν τους αγρότες για τις ζημίες στον αγροτικό 

τομέα εκ των υστέρων. Αυτό όμως  δεν έχει επιτευχθεί, λόγω της πολιτικής 

επιτακτικής ανάγκης να παρέμβουν για να βοηθήσουν τους γεωργούς σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. (Glauber, 2007).  

Τα προγράμματα ασφάλισης των καλλιεργειών, πολλαπλών κινδύνων ,έχουν 

αποδειχθεί αρκετά δαπανηρά, για τις κυβερνήσεις, και παράλληλα ανεπαρκή να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αν και  μερικοί γεωργικοί κίνδυνοι ,δεν μπορούν 

να ασφαλίζονται ,από οικονομική άποψη, υπάρχει περιθώριο για την ασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της υγείας και της ζωής 

των ανθρώπων της υπαίθρου, καθώς και ορισμένων ειδικών κινδύνων, που 

επηρεάζουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές αποδόσεις. Η ασφάλιση αυτή, μπορεί να 

παρέχεται αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό τομέα, εάν οι κυβερνήσεις αδυνατούν να  

απομακρύνουν, κάποια από τα σημαντικά εμπόδια ,που πιθανόν να υπάρχουν σε 

σχέση με την ασφάλιση . Πρόκληση αποτελεί, η εξεύρεση τρόπων ασφάλισης των 
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χαμηλών εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών έναντι των φυσικών κινδύνων, σε 

μια οικονομικά υγιή βάση, όπως η δημιουργία ενός συστήματος παροχής λαχνών, που 

θα παρέχουν ασφάλιση έναντι καταστροφικών καιρικών φαινομένων (π.χ. ξηρασία ή 

πλημμύρες) και θα καταγράφονται σε περιφερειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς θα 

μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματική. (Peter B.R.Hazell, 1992). 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ανακούφιση από καταστροφές και η κοινωνική 

ασφάλιση είναι πιθανόν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά ο 

προγραμματισμός της γεωργικής ασφάλισης, η μείωση των κινδύνων καταστροφής 

και η ευρύτερη διαχείριση των γεωργικών κινδύνων, θα προσφέρει έναν πιο  

δομημένο μηχανισμό πρόβλεψης και αντιμετώπισης της  γεωργικής απώλειας. Οι 

δυσκολίες όμως , για την επίτευξη αύξησης του  αριθμού των μικρών αγροτών, και 

την προσαρμογή των ζημιών στον κάθε τομέα, είναι τεράστιες ,κυρίως σε χώρες, 

όπου οι ασφαλιστές έχουν περιορισμένα αγροτικά δίκτυα. Η πολλαπλών κινδύνων 

γεωργική ασφάλιση , έχει αποτύχει σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, και οι 

δυσκολίες είναι καλά τεκμηριωμένες (Hazell , 1992). 

  

Οι αυξανόμενες ανάγκες για την προστασία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 

της γεωργικής παραγωγικότητας ,αλλά και για την εξασφάλιση των αγροτών, θα 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κλάδου των γεωργικών ασφαλίσεων ,που θα στοχεύει 

στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της διαχείρισης των κινδύνων σε κάθε χώρα. Αν και 

πολλές χώρες δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων, με 

παροχές κάλυψης προς τους αγρότες ,παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργίας 

τέτοιων προγραμμάτων σε αναπτυγμένες ,αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες .Ο ρόλος 

του δημοσίου τομέα είναι κρίσιμος, καθώς απαιτείται η εξοικονόμηση των 

απαραίτητων πόρων, για την χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και την 

ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις ενδιαφερόμενες χώρες . 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 
Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρθηκαν έρευνες, που έχουν διεξαχθεί και τονίζουν την 

σημασία του εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς, αλλά και στις επιχειρήσεις. 

Πολλά παραδείγματα χωρών, που υιοθέτησαν συστήματα εσωτερικού ελέγχου, 

αποδεικνύουν την μεγάλη συνεισφορά του στην αξιολόγηση και διαχείριση του 

κινδύνου, με επιτυχία, στην πρόβλεψη των κερδών και στην ανίχνευση περιπτώσεων 

απάτης . Επίσης, περιγράφονται οι διαφορές στην υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε η εξωτερική ανάθεση 

του εσωτερικού ελέγχου, στον δημόσιο τομέα ,ενώ στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί, 

πολλές φορές μέρος της Διοίκησης του οργανισμού. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η 

διενέργειά του είναι σημαντικό να γίνεται βάσει αρχών και κανονισμών , αλλά και 

βάσει τα πρότυπα, που ορίζονται και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση του 

εσωτερικού ελεγκτή, αλλά  και την τήρηση της αναγκαίας ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητάς του. Έτσι, επιτυγχάνεται αποδοτικά η εκτέλεση των καθηκόντων 

των εσωτερικών ελεγκτών, χωρίς να δημιουργούνται εντάσεις και προστριβές με την 

εκάστοτε διοίκηση των οργανισμών.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα αναφερθούν οι τρόποι διενέργειας του εσωτερικού 

ελέγχου και τα βήματα που ακολουθούνται, για την επιτυχή έκβασή του. Επιπλέον, 

περιγράφονται αναλυτικά οι αρχές του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, που 

είναι απαραίτητες για την επιτέλεση του έργου του , την διασφάλισή του, αλλά και 

την πιστοποίηση των υπηρεσιών του . Βάσει τον Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας και τα πρότυπα, που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, καθορίζεται η αρμόζουσα συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τέλος, 

απαριθμούνται τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση επιτυχών συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και 

τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθεί, για την αποτελεσματική του διενέργεια. 

Παρουσιάζονται οι αρχές που πρέπει να έχει και να ακολουθεί ο εσωτερικός 

ελεγκτής, τα πρότυπα τα οποία καθορίζουν την συμπεριφορά του και 

περιλαμβάνονται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Επιπρόσθετα, το 

κεφάλαιο αναλύει τα βήματα διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις 

ελεγκτικές διαδικασίες, που ακολουθούνται για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

Τέλος, απαριθμούνται τα οφέλη, από την υιοθέτηση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και η χρησιμότητα τους για την μελλοντική ευημερία των οργανισμών. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

3.1 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη ,αντικειμενική και 

αξιόπιστη λειτουργία μέσα σε έναν οργανισμό, καθώς προσφέρει ένα εύρος 

συμβουλών προσθέτοντας αξία στις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας με 

σκοπό την βελτίωση των λειτουργιών της .Έτσι συνεισφέρει στην επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού διαχειριζόμενη όλους τους πιθανούς κινδύνους και στην 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διεργασιών ,των μέτρων ελέγχου και της 

διακυβέρνησης.  

Η διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού, υποχρεούται να δημιουργεί τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου δίνοντας του την απαραίτητη εξουσία και στήριξη ,αλλά και να 

εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του .Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να 

αναφέρεται στην ανώτερη διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά 

της , χωρίς να απασχολεί προσωπικό που δραστηριοποιείται σε άλλες λειτουργίες. 

Επιπρόσθετα, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, 

καθώς διενεργεί ελέγχους στο σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούν, καθ’ όλη 

την διάρκεια λειτουργίας τους ,συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής των 

συμπερασμάτων και τήρησης των απαραίτητων βελτιωτικών μέτρων. Επιπλέον, η 

συνεισφορά της στην οικονομική μονάδα περιορίζεται μόνο στην παροχή 

εξειδικευμένων συμβουλών, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στη διοίκηση, 

ώστε να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του 

οργανισμού. Η σχέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με την Διοίκηση ξεκινά 

από το ότι απευθύνεται στην ελεγκτική επιτροπή, όπου εποπτεύεται και αξιολογείται 

το έργο της . Το έργο της υπηρεσίας πρέπει να καθορίζεται από τον διευθύνοντα 

εσωτερικό ελεγκτή και παράλληλα να εγκρίνεται από την διοίκηση, ώστε να τεθεί σε 

εφαρμογή .  Το αντικείμενο ασχολίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
1
: 

 Καθορισμός στόχων διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου , 

 Καθορισμός εύρος δραστηριοτήτων που θα ελεγχθούν, 

1. Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου”. 
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 Διενέργεια Ανάλυσης Κινδύνων σε συνεργασία με την Διοίκηση, 

 Καθορισμός εξειδικευμένου ελεγκτικού προσωπικού, το πλαίσιο καθηκόντων 

και το ωράριο τους, 

 Σύνταξη Μακροχρόνιου και Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου, 

 Εξέταση και έλεγχος κάθε νέας διαδικασίας , 

 Έλεγχος τήρησης διαδικασιών βάσει τους κανονισμούς. 

 

Όπως αναφέραμε, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συλλέγει με ανεξάρτητο 

τρόπο τα δεδομένα, που απαιτούνται σχεδιάζοντας την λειτουργία της. Οι 

δραστηριότητες του τμήματος αφορούν αρχικά ,μακροχρόνιο σχεδιασμό εξετάζοντας 

τα ελεγκτικά αντικείμενα και την συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να 

διενεργηθούν. Παράλληλα, οι δραστηριότητες του τμήματος που αφορούν τον 

βραχυχρόνιο σχεδιασμό, ολοκληρώνονται με την έγκρισή τους από την διοίκηση 

αφού εκτιμηθούν πρώτα οι κίνδυνοι οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τους εξής 

παράγοντες
2
 : 

 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών ελέγχων , 

 Οι ροές και οι πόροι των κεφαλαίων , 

 Η δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων , 

 Οι επιπτώσεις από την δημοσιοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου, 

 Το ενδιαφέρον της διοίκησης για την λειτουργία του τμήματος του 

εσωτερικού ελέγχου, 

 Η πολυπλοκότητα όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού, 

 Η εμπειρία των μελών της διοίκησης , 

 Τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων  

 Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών , 

 Οι μεταβολές σε παραγωγικό και διοικητικό επίπεδο , 

 Τα γεγονότα που πραγματοποιούνται . 

 

 

 

1, 2.  Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου”. 
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Οι διαδικασίες του ελέγχου ,μετά την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων , που θα 

καθορίσουν και τον τρόπο εκτέλεσης του ελέγχου ετησίως, επηρεάζονται από τους 

παραπάνω παράγοντες . Τα ελεγκτικά αντικείμενα, που επηρεάζονται περισσότερο 

προηγούνται στον σχεδιασμό και στην εκτέλεσή τους.  

 

 

 

 

3.1.1 Ελεγκτικές διαδικασίες. 

 

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της διοίκησης κάθε οργανισμού 

λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι, που απορρέουν από την μη ορθή τήρηση των 

διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα. Έτσι είναι σημαντική η 

συμβολή των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών στον κατάλληλο χρόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό ,για την βελτίωση όλων των λειτουργιών . Τα ευρήματα, 

μετά την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών, χρησιμεύουν στην τεκμηρίωση των 

συμπερασμάτων του εσωτερικού ελεγκτή
3
.  

Οι ελεγκτικές διαδικασίες συνοπτικά : 

 Ενασχόληση με το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε λειτουργίας και 

συλλογή ιστορικών στοιχείων που τις αφορούν. 

 Δημιουργία προγράμματος ελέγχου βάση τα υπάρχοντα δεδομένα που θα 

βοηθήσει τον εσωτερικό ελεγκτή να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του. 

 Αξιολόγηση και εξέταση των διαδικασιών , των υφιστάμενων συστημάτων 

ελέγχου αλλά και έλεγχος της ακριβούς και αξιόπιστης λογιστικής 

καταγραφής των οικονομικών δεδομένων στα βιβλία του κάθε οργανισμού. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί το κατά πόσο εφαρμόζονται οι 

διαδικασίες και τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου. 

 

 

 

 

3.  Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”, Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου”. 
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Τα συμπεράσματα καταγράφονται σε εκθέσεις ελέγχου και αναδεικνύουν 

θέματα και προβλήματα με βάση τις παραπάνω διαδικασίες. Για την 

αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία κάθε οικονομικής μονάδας είναι 

σημαντικό, να διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι με ή χωρίς προειδοποίηση 

των ελεγχόμενων τμημάτων ,ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση των διαδικασιών 

κάθε λειτουργίας βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της διοίκησης. 

Τέλος, η διοίκηση προβαίνει σε άμεση επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται 

στις εκθέσεις ελέγχου για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 

 

 

 

3.2Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.    

 

Η σημαντικότητα των καθηκόντων και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από την 

διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου, οδήγησαν στην υιοθέτηση του Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής. Ο Κώδικας, εκδόθηκε από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών, έπειτα από έρευνα δύο ελεγκτών του Dittenhoffer και του 

Klem (1983) ,οι οποίοι διαπίστωσαν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα ηθικής 

κατά τη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους . 

 Στόχος του Κώδικα, αποτελεί η παροχή εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ευμενέστερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων του προσωπικού της υπηρεσίας και η αποφυγή παραβάσεων, που θα 

αφορούν την συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών, κατά την διενέργεια του 

ελεγκτικού τους έργου. Τα μέλη της υπηρεσίας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν 

πειθαρχία και σεβασμό στους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού, 

αποδεχόμενοι και τηρούμενοι τις αρχές του Κώδικα ,τους κανονισμούς ,καθώς και 

την ισχύουσα νομοθεσία . Είναι σημαντικό το προσωπικό που δραστηριοποιείται 

στην υπηρεσία ,να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την σημασία των καθηκόντων 

του εφαρμόζοντας τον Κώδικα και τα απαραίτητα πρότυπα συμπεριφοράς ,ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου τους και τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται. Τυχόν παραβάσεις που αφορούν τις αρχές του Κώδικα, επιφέρουν 
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ποινές στους απασχολούμενους στην μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και 

απαλλαγές των καθηκόντων τους. 

Η ανάγκη για διαφάνεια των συναλλαγών και εξάλειψη των παρατυπιών στις 

δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων ,  οδήγησε στην εφαρμογή προτύπων 

συμπεριφοράς που απαιτείται να διαθέτουν οι εσωτερικοί ελεγκτές ,σύμφωνα με το 

Ινστιτούτο .Αυτά τα πρότυπα αφορούν τις αρχές της ακεραιότητας ,της 

αντικειμενικότητας ,της εχεμύθειας και της επάρκειας
4
. 

 

o Ακεραιότητα 

            

Ο εσωτερικός ελεγκτής υποχρεούται να επιδεικνύει ακεραιότητα ,συνέπεια και 

επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Είναι σημαντικό, να διέπεται από 

ειλικρίνεια και υπευθυνότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

Επιπλέον, η διεκπεραίωση των καθηκόντων του πρέπει να γίνεται δεοντολογικά, 

χωρίς να εμπλέκεται σε παρατυπίες και να υποκρύπτει παράνομες δραστηριότητες. 

Παράλληλα, πρέπει να διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με την διοίκηση, χωρίς να 

βρίσκεται σε διαμάχη με τα συμφέροντα του οργανισμού. Ένας επαγγελματίας 

εργάζεται συνειδητά βάσει των κανόνων ηθικής, που προβλέπονται από τις αρχές που 

υπηρετεί.  

 

o Αντικειμενικότητα 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικό 

και αμερόληπτο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια στην καταγραφή των 

οικονομικών δεδομένων .Στις εκθέσεις ελέγχου που συντάσσει, πρέπει να 

αποκαλύπτει στοιχεία, που παραμορφώνουν τα αποτελέσματα, αλλά και αλλοιώνουν 

την εικόνα του οργανισμού.  

 

 

 

4. Graham W. Cosserat (2004), “Modern Auditing”, Andrew D Chambers, Georges M Selim, 

Gerald Vinten (1987), “Internal Auditing”, K H Spencer Pickett (1997), “The Internal 

Auditing Handbook”. 
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Επιπλέον ,είναι σημαντικό να αναλαμβάνει αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά 

εκείνον, χωρίς να ενεργεί αντίθετα με τα συμφέροντα του οργανισμού. Το έργο του 

πρέπει να ολοκληρώνεται, χωρίς να επηρεάζεται και να διαστρεβλώνεται από τη 

σύναψη τυχόν σχέσεων με την Διοίκηση της οικονομικής μονάδας .Η 

αντικειμενικότητα αλλά και η κρίση του εσωτερικού ελεγκτή ,πρέπει να παραμένει 

ακλόνητη σε τυχόν προσφορά επιπλέον αμοιβής από την οικονομική μονάδα ,δώρων 

από συναλλασσόμενους με τον οργανισμό ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις . Έτσι, θα 

είναι ικανός να αντιμετωπίζει τις ευθύνες του και θα διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του 

με σθένος και τιμιότητα. 

 

 

o Εχεμύθεια 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, υποχρεούται να διαθέτει αρχές εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας .Είναι αναγκαίο, να προστατεύει  από τρίτους και μη αρμόδιους 

αρχεία της οικονομικής μονάδας ,τα οποία αφορούν οικονομικές πληροφορίες, 

συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και να μην  εκμεταλλεύεται τη χρήση 

τους  για προσωπικό όφελος .Η χρήση των οικονομικών δεδομένων είναι σημαντικό, 

να γίνεται με σύνεση και επιμέλεια, χωρίς να μεταφέρονται σε μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό αλλά και σε τρίτους, που αντιτίθενται τα συμφέροντα του οργανισμού. Η 

υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου, υποχρεούται να διαφυλάγει και να προασπίζεται 

τα συμφέροντα του οργανισμού που δραστηριοποιείται, αλλά και να  προστατεύει τα 

περιουσιακά στοιχεία του. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Graham W. Cosserat (2004), “Modern Auditing”, Andrew D Chambers, Georges M Selim, 

Gerald Vinten (1987), “Internal Auditing”, K H Spencer Pickett (1997), “The Internal 

Auditing Handbook”. 
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o Επάρκεια 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, υποχρεούται να προβαίνει σε αναβάθμιση των γνώσεων που 

διαθέτει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ,την κείμενη 

νομοθεσία ,τις αποφάσεις της Διοίκησης ,την επιστήμη ,αλλά και την ακολουθούμενη 

πρακτική. Επιπλέον, πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για νέες εξελίξεις στην 

οικονομική διαχείριση των πληροφοριών, αλλά και να αναζητά αποδεικτικό υλικό 

που θα εγγυάται την ορθότητα της γνώμης που εκφράζει. Παράλληλα, υποχρεούται 

να βελτιώνει την επαγγελματικότητά του και την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών του, εξετάζοντας νέα δεδομένα αλλά και να ενημερώνεται τακτικά 

προσθέτοντας αξία στο γνωστικό του επίπεδο. Στα καθήκοντα του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται και ικανότητες εντοπισμού ατασθαλιών 

και αδυναμιών άλλων υπηρεσιών του οργανισμού και συνεργασίας με τη διοίκηση, 

συντάσσοντας εκθέσεις ελέγχου και διενεργώντας τακτικές επαληθεύσεις, που θα 

προτείνουν λύσεις για βελτίωση των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας . Πρέπει 

να διαθέτει οξυδέρκεια και αποφασιστικότητα, να καταστέλλει ενέργειες που 

βλάπτουν τα συμφέροντα του οργανισμού, αλλά και να αφιερώνει χρόνο, ώστε να 

εμπλουτίζει τις γνώσεις του όταν απαιτηθεί ,ανάλογα με τις δραστηριότητες που 

πρέπει να ολοκληρώσει. 

Τα παραπάνω πρότυπα συμπεριφοράς που είναι απαραίτητο να διαθέτει ένας 

εσωτερικός ελεγκτής ,σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής δεοντολογίας, 

δύναται να επεκταθούν ευρέως και σε άλλες αρχές που είναι σημαντικό να τον 

χαρακτηρίζουν. Ένας εσωτερικός ελεγκτής ,πρέπει να ασχολείται με δραστηριότητες 

που σχετίζονται με το αντικείμενο του και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί ,από 

την διοίκηση της οικονομικής μονάδας .Η παροχή επιπρόσθετων διοικητικών και 

λοιπών υπηρεσιών, δεν αποτελεί πλαίσιο εργασίας ενός εσωτερικού ελεγκτή . Επίσης, 

είναι σημαντικό, να δίνει προσοχή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

συναλλασσομένων με την οικονομική μονάδα ,ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές 

αποτελεσματικά .  

 

4. Graham W. Cosserat (2004), “Modern Auditing”, Andrew D Chambers, Georges M Selim, 

Gerald Vinten (1987), “Internal Auditing”, K H Spencer Pickett (1997), “The Internal 

Auditing Handbook”. 
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Αυτό απαιτεί συνεχή επέκταση αλλά και διατήρηση των γνώσεων και των 

προσόντων του, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Εν 

συνεχεία, αυτό θα οδηγήσει και στην διατήρηση της αξιοπιστίας του ,αλλά και στην 

διατήρηση της φήμης του επαγγέλματος, για την διαφάνεια και την ακεραιότητα που 

το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον ,πρέπει να διαθέτει επαγγελματική συμπεριφορά και να 

συμμορφώνεται με βάση τα τεχνικά πρότυπα που εξέδωσαν τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα (IFAC) , το Συμβούλιο Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, μέλος του 

επαγγελματικού σώματος ή άλλου ρυθμιστικού φορέα και η σχετική νομοθεσία.  

 

 

 

 

3.2.1 Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, βασίζεται σε 

αρχές ,οι οποίες διέπουν την οργάνωση και την εφαρμογή του . Οι αρχές αυτές έχουν 

στόχο, να υποβοηθήσουν το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και με την εφαρμογή 

τους, να ανταποκριθούν ανάλογα  την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του 

οργανισμού. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές, ενός επαρκούς και αξιόπιστου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και είναι οι εξής
5
: 

 Επαρκής λογιστική οργάνωση και απαραίτητη μηχανογραφική υποστήριξη 

που καθιερώνει ο κάθε οργανισμός. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η εκάστοτε 

επιχειρηματική μονάδα υποχρεούται , με βάση την ισχύουσα για νομοθεσία , 

είναι αναγκαίο, να διαθέτει ένα σύστημα που να υποστηρίζει την αξιόπιστη 

καταγραφή των συναλλαγών της με τους πελάτες καθώς και με εξωτερικούς 

συνεργάτες της. Με βάση τις λογιστικές αρχές, πρέπει να τηρούνται οι 

κατάλληλοι λογαριασμοί και να απεικονίζονται αξιόπιστα, ώστε να 

πληρούνται τα κριτήρια της διαφάνειας.  

 

 

 

5. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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Αυτό επιτυγχάνεται και με την αξιοποίηση της μηχανογραφικής υποστήριξης, 

μέσω συστημάτων λογισμικού, που εγκαθίστανται στον κάθε οργανισμό 

ανάλογα τις ανάγκες του και είναι ικανά να προσφέρουν ασφάλεια στην 

καταγραφή των δεδομένων .  

 

 Στα πλαίσια των βασικών λειτουργιών του οργανισμού κρίνεται απαραίτητο 

να υπάρχει ο σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ τους. Έτσι , η 

συναλλακτική λειτουργία ,αφορά τις σχέσης συναλλαγής του οργανισμού με 

πελάτες και τρίτους ,η διαχειριστική αφορά την λειτουργία της διοίκησης και 

τον τρόπο διαχείρισης της ,όσον αφορά της δραστηριότητες που αναλαμβάνει 

και η λογιστική λειτουργία, η οποία πραγματεύεται την απεικόνιση των 

συναλλαγών και την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, που 

αποδεικνύουν την δημιουργία υποχρέωσης ή απαίτησης προς τρίτους μέσω, 

παραστατικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον, η διενέργεια των 

οποιονδήποτε συναλλαγών, θα πρέπει να διαχωρίζεται από την λογιστική 

καταχώρηση  τους. Οι παραπάνω τρείς λειτουργίες είναι σημαντικό, να 

παραμένουν ανεξάρτητες και να ασκούνται από πρόσωπα, που δεν συνδέονται 

άμεσα .  

 

 Η κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό είναι απαραίτητο, να 

γίνεται με βάση τις ικανότητες ,τα προσόντα και τα καθήκοντα, που απαιτεί η 

ανάληψη της εκάστοτε θέσης εργασίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό ο κάθε 

εργαζόμενος στον οργανισμό να λειτουργεί, με προσήλωση στους στόχους 

της διοίκησης και να παραμένει ανεξάρτητος . Η ανεξαρτησία είναι 

απαραίτητη, καθώς η άσκηση και η ολοκλήρωση της κάθε αρμοδιότητας από 

τα μέλη του προσωπικού, πρέπει να απαιτεί τη σύμπραξη δύο τουλάχιστον 

ανεξάρτητων προσώπων μεταξύ τους (αλληλοέλεγχος).  

 

 

 

 

5. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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 Καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της 

κάθε επιχείρησης. Έτσι, θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε αρχεία και λογιστικά 

βιβλία σε αρμόδιους υπαλλήλους ,που είναι εξουσιοδοτημένοι για την 

περιφρούρηση του απορρήτου, όσον αφορά τα δεδομένα της οικονομικής 

μονάδας. 

 

 Η άμεση έκδοση παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων, για οποιαδήποτε 

συναλλαγή συντελέστηκε, είναι εξίσου σημαντική .Τα αποδεικτικά των 

συναλλαγών πρέπει να είναι προαριθμημένα, επικυρωμένα από το αρμόδιο 

πρόσωπο, αλλά και να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία με ορθό τρόπο, 

ώστε να αποφεύγονται οι παραλείψεις και τα λάθη. 

 

 

 Η διενέργεια τακτικών φυσικών επαληθεύσεων και ελέγχων όλων των 

περιουσιακών στοιχείων, αλλά και λογαριασμών του οργανισμού από 

πρόσωπα ανεξάρτητα από εκείνα, που φέρουν την ευθύνη για  την 

καταχώρηση και λογιστικοποίηση των συναλλαγών και των λοιπών 

γεγονότων της μονάδας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου” 
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3.2.2 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισμού και με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων 

στις υπηρεσίες που τον απαρτίζουν, το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί 

πλέον αναπόσπαστο κομμάτι με ουσιώδη ρόλο και αυξημένες ευθύνες ,τις οποίες 

ορίζει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας .Επομένως ,για την αξιολόγηση του 

έργου της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

έχει εκδώσει πέντε γενικά Πρότυπα διεξαγωγής Εσωτερικού Ελέγχου και αφορούν 

χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητο να απαρτίζουν την προσωπικότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή 
6
. 

 

 

o Ανεξαρτησία 

 

Βάση το Επαγγελματικό Πρότυπο 100, το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή, πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και αμεροληψία. Με αυτό τον τρόπο ,η κρίση 

του παραμένει ανεπηρέαστη ,δίκαιη και αντικειμενική. Η ανεξάρτητη εκπλήρωση 

των καθηκόντων του, πραγματοποιείται μέσω της οργανωτικής διάθρωσης της 

υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά  και μέσω της αντικειμενικότητας, που 

είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζει τα πορίσματα της υπηρεσίας. Η οργάνωση του 

τμήματος του Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει να είναι επαρκής και ξεκάθαρη στα 

μέλη της υπηρεσίας, ώστε να πραγματοποιείται ο σκοπός λειτουργίας της με την 

απεριόριστη υποστήριξη της διοίκησης, βάσει το Πρότυπο 110 . Το Πρότυπο 120, 

υπαγορεύει την αντικειμενικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει το έργο του 

Εσωτερικού Ελεγκτή και το προσωπικό ,που εκείνος εποπτεύει . Η σύνταξη των 

εκθέσεων ελέγχου, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμεροληψία, ανεξάρτητα από 

την βοήθεια και την συμβολή, στην σύνταξη και των υπολοίπων μελών της 

υπηρεσίας .  

 

 

 

6. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”, Andrew D Chambers, Georges M Selim, Gerald Vinten (1987), 
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Είναι σημαντικό, να επιδιώκεται η ποιότητα και η διαφάνεια των οικονομικών 

καταστάσεων, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο ,καθώς ο εσωτερικός ελεγκτής 

δεν παύει να είναι διορισμένο στέλεχος της διοίκησης του οργανισμού. 

 

o Επαγγελματική κατάρτιση 

 

Το Πρότυπο 200 αναφέρει, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι απαραίτητο  να παρέχει 

υπηρεσίες με αξιόλογη επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις. Το 

τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να απασχολεί προσωπικό άρτια 

εκπαιδευμένο με τεχνογνωσία και ικανότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις των καθηκόντων του (Πρότυπο 210 και 220). Έτσι, επιτυγχάνεται και η 

αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου . 

 Επιπλέον, στην επαγγελματική κατάρτιση του εσωτερικού ελεγκτή ,πρέπει να 

περιλαμβάνονται και ικανότητες εποπτείας και ελέγχου των καθηκόντων των 

υπολοίπων μελών της υπηρεσίας και συνδράμουν στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. 

Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η διεξαγωγή των εκθέσεων ελέγχου και 

παρακολουθείται και η συνεισφορά του προσωπικού της υπηρεσίας . Η διεκπεραίωση 

της λειτουργίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με τον προγραμματισμό του 

ελεγκτικού έργου ,με την υλοποίηση του προγράμματος ελέγχου και τέλος ,με την 

διεξαγωγή των ευρημάτων και αποτελεσμάτων της εργασίας του ελέγχου (Πρότυπο 

230) . Η επαγγελματική κατάρτιση του εσωτερικού ελεγκτή, αναφέρεται και στις 

αρχές των Κώδικα Δεοντολογίας ,που πρέπει να ακολουθεί πιστά για την εκτέλεση 

των καθηκόντων του (Πρότυπο 240).  

Το Πρότυπο 250 συμπληρώνει το Πρότυπο 220, καθώς αναφέρεται στις 

γνώσεις, την εξειδίκευση ,αλλά και την ευθύνη κάθε μεμονωμένου εσωτερικού 

ελεγκτή ,που απασχολείται στην υπηρεσία και όχι μόνο του διευθυντή Εσωτερικού 

Ελέγχου. 
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Επιπρόσθετα, στις ικανότητες του εσωτερικού ελεγκτή, είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνονται και ικανότητες επικοινωνίας ,συνεργασίας και ανάπτυξης 

σχέσεων με τρίτους που συναλλάσσονται με τον οργανισμό, αλλά και με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους της οικονομικής μονάδας . Έτσι, θα μπορεί να συντάσσει 

με ευχέρεια τις οικονομικές καταστάσεις ,αλλά και τις εκθέσεις ελέγχου με 

αποτέλεσμα την κατανόηση τους από την διοίκηση και από τους εξωτερικούς 

συνεργάτες. (Πρότυπο 260). 

Διαρκής στόχος του εσωτερικού ελεγκτή, πρέπει να είναι η διαρκής 

επιμόρφωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων, που ήδη διαθέτει .Είναι σημαντικό, 

να επιδιώκει στην ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τις 

διαδικασίες και τις ποικίλες τεχνικές ελέγχου.( Πρότυπο 270). 

Τέλος ,το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή, πρέπει να διέπεται από συνέπεια, 

ηθική αλλά και τιμιότητα . Ο εσωτερικός ελεγκτής ,είναι αναγκαίο να παρουσιάζει 

υψηλού βαθμού επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, για την 

διατήρηση της αξιοπιστίας του. (Πρότυπο 280). 

 

o Πλαίσιο δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί η διασφάλιση της επίτευξης των 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού (Πρότυπο 300) και πιο ειδικά η διασφάλιση 

των στόχων κάθε λειτουργικής δραστηριότητας (Πρότυπο 350) . Έτσι, η υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να επιδιώκει την αποδοτική και αποτελεσματική 

εκτέλεση των διαδικασιών και τεχνικών ελέγχου ,για την παραγωγή του επιθυμητού 

αποτελέσματος. Επομένως, ο εσωτερικός ελεγκτής, πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση 

για την αξιοπιστία και την πραγματική εικόνα των οικονομικών δεδομένων . Οι 

πληροφορίες ,είναι αναγκαίο να είναι ακριβείς και αξιόπιστες και να προσφέρουν 

διαφάνεια και ειλικρίνεια στις οικονομικές καταστάσεις (Πρότυπο 310). 

 

 

 

6. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 
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Αυτό επιτυγχάνεται, με την λεπτομερή εξέταση ,ανάλυση και επισκόπηση των 

πληροφοριών, με την χρήση ειδικών μέσων . 

Επίσης ,στο πλαίσιο δραστηριότητας του τμήματος του Εσωτερικού Ελέγχου, 

περιλαμβάνεται και η συμμόρφωση σε κανονισμούς ,οδηγίες και στην κείμενη 

νομοθεσία (Πρότυπο 320) . Ο εσωτερικός ελεγκτής ,πρέπει να εξετάζει το κατά πόσο 

οι δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας πραγματοποιούνται ,βάσει των κείμενων 

διατάξεων και της ισχύουσας νομοθεσίας .Επιπλέον, τα επιχειρηματικά σχέδια και η 

στρατηγικές του οργανισμού είναι αναγκαίο, να υλοποιούνται τηρώντας τους 

απαραίτητους κανονισμούς. 

Στις δραστηριότητες του εσωτερικού ελεγκτή, συγκαταλέγεται και η 

διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων ,του ανθρώπινου δυναμικού και των 

εξωτερικών συνεργατών του κάθε οργανισμού . Κρίνεται απαραίτητη, η καταγραφή 

και ο τακτικός έλεγχος με καταμετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων, για την 

παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της οικονομικής μονάδας (Πρότυπο 330) . 

Επιπρόσθετα, το έργο του εσωτερικού ελεγκτή ,εκτείνεται και στην 

αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων του οργανισμού (Πρότυπο 

340). Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται και η ταξινόμηση των πόρων, καθώς και 

έλεγχος για την κατάλληλη αξιοποίησή τους ,ως προς το συμφέρον της οικονομικής 

μονάδας.  

 

o Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Βάσει το Πρότυπο 400, γίνεται και η περιγραφή της ποιότητας των διαδικασιών του 

Εσωτερικού Ελέγχου . Στις διαδικασίες περιλαμβάνεται αρχικά , ο σχεδιασμός του 

ελεγκτικού έργου, που σύμφωνα και με το Πρότυπο 410 συντάσσεται το πρόγραμμα 

ελέγχου .Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο αντικειμενικός στόχος του ελέγχου, 

οριοθετείται η έκτασή του ,αναφέρεται ο τρόπος διεξαγωγής του, καθώς και ο τρόπος 

καταγραφής των αποτελεσμάτων. 

 

 

 

6. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 
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Ακολουθεί η αξιολόγηση της πληροφόρησης, που σύμφωνα με το Πρότυπο 420 ο 

εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει ,αναλύει , ταξινομεί και αξιολογεί την παρεχόμενη 

από την οικονομική μονάδα πληροφόρηση και τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. Έπειτα, κοινοποιεί τα αποτελέσματα μέσω της έκθεσης ελέγχου ,την οποία 

και υπογράφει ,στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας μετά από ενδελεχή εξέταση 

των ευρημάτων μαζί της (Πρότυπο 430). Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται, με τους 

ελέγχους συμμόρφωσης, οι οποίοι στοχεύουν στην εξέταση του κατά πόσο η 

διοίκηση του οργανισμού αντιλήφθηκε τις αδυναμίες των προβληματικών 

λειτουργιών και έχουν προβεί σε διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες, έπειτα από 

τις υποδείξεις του εσωτερικού ελεγκτή (Πρότυπο 440). 

 

o Εποπτεία – Διοίκηση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το Πρότυπο 500, υπαγορεύει στον διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου την υποχρέωση 

να μεριμνά για την έγγραφη καταχώρηση των στόχων της υπηρεσίας ,την οργάνωση 

της, τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων ,καθώς  και των καθηκόντων του 

προσωπικού . Επιπλέον, ο κανονισμός του τμήματος πρέπει να είναι αποδεκτός και 

να εγκρίνεται από την διοίκηση του οργανισμού (Πρότυπο 510). Επίσης ,σύμφωνα με 

το Πρότυπο 520 ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να ολοκληρώνει τις 

υποχρεώσεις του, βασιζόμενος σε σχέδια δράσης που ο ίδιος εκπονεί. Στα καθήκοντα 

του διευθυντή, περιλαμβάνεται και η γραπτή απεικόνιση των αποφάσεων και των 

πολιτικών που θα ακολουθηθούν, κατά την διενέργεια των ελέγχων , καθώς και η 

παρουσίασή τους στο προσωπικό (Πρότυπο 530).  Επιπροσθέτως, ο διευθυντής 

υποχρεούται να εκπαιδεύει, να καθοδηγεί , να επιλέγει και να τοποθετεί τον κάθε 

απασχολούμενο σε θέσεις, ανάλογα με τις ικανότητες του και ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα να αξιολογεί την απόδοσή του. (Πρότυπο 540).   
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Σύμφωνα με το Πρότυπο 550 ,ο εσωτερικός ελεγκτής είναι απαραίτητο, να 

συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα συντονισμένα ,με την πλήρη κάλυψη του ελέγχου ,όλων  των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού . Τέλος , διενεργείται ποιοτικός έλεγχος με σκοπό 

την διαβεβαίωση ,μέσω ειδικού προγράμματος ελέγχου ,της εκτέλεσης όλων των 

εργασιών της υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του οργανισμού, αλλά και με 

την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία . Έτσι, αξιολογείται το ελεγκτικό έργο, βάσει τα 

επαγγελματικά πρότυπα διεξαγωγής του Εσωτερικού ελέγχου. 

Εν κατακλείδι ,τα πρότυπα απευθύνονται στο οργανωτικό καθεστώς και την 

αντικειμενικότητα που απορρέει από την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ,στην 

επαγγελματική συμπεριφορά ,κατά την άσκηση των καθηκόντων των εσωτερικών 

ελεγκτών ,καθώς και την επίδοση τους και τέλος στην διοίκηση του τμήματος του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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3.3 Βήματα διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται με βάση τα εξής βήματα
7
 : 

 Προκαταρκτική έρευνα. 

Το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, περιλαμβάνει την συλλογή υλικού και 

δεδομένων με σκοπό την κατάρτιση ενός προγράμματος ελέγχου, στο οποίο θα 

αναγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες ,που πρόκειται να ακολουθήσουν . 

Παρακάτω, αναφέρονται οι φάσεις της προκαταρκτικής έρευνας που 

πραγματοποιούνται σε δραστηριότητες, που ελέγχονται για πρώτη φορά και δύναται 

να παραλειφθούν σε επόμενους ελέγχους.  

 Προετοιμασία . 

Στη φάση της προετοιμασίας, διενεργείται άνοιγμα του μονίμου φακέλου , αν ο 

έλεγχος πραγματοποιείται για πρώτη φορά ,ή ενημέρωση του, αν πραγματοποιείται 

επαναλαμβανόμενος έλεγχος. Έπειτα, ακολουθεί η εξέταση προηγούμενων φύλλων 

εργασίας και εκθέσεων ελέγχου ,που αφορούν ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες 

καθώς και αξιολόγηση της οργάνωσης κάθε δραστηριότητας, που πρόκειται να 

ελεγχθεί με τη χρήση οργανογραμμάτων. Τέλος, στη φάση της προετοιμασίας 

πραγματοποιείται και δημιουργία καταστάσεων υπενθύμισης, που αναφέρουν τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές ,για την εκτέλεση του 

έργου τους . 

 Ερωτηματολόγια. 

Η δημιουργία ερωτηματολογίων, έχει στόχο την εκτίμηση και την αξιολόγηση του 

υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούνται τυποποιημένα ερωτηματολόγια, τα οποία καταρτίζονται με 

δυσκολία αλλά προσαρμόζονται εύκολα και επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου για την 

συμπλήρωσή τους . 
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 Συναντήσεις – Συνεντεύξεις. 

Κατά την διενέργεια του ελέγχου, πραγματοποιούνται και συναντήσεις του 

εσωτερικού ελεγκτή  με προϊστάμενους τμημάτων του οργανισμού  που πρόκειται να 

ελεγχθούν κατόπιν ενημέρωσης . Στις συνεντεύξεις ,ο εσωτερικός ελεγκτής εξηγεί 

στον ελεγχόμενο τον σκοπό και τους λόγους της ελεγκτικής διαδικασίας ,ώστε να 

επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία. 

 

 Τρόπος λειτουργίας και στόχοι δραστηριοτήτων. 

Σε αυτή τη φάση ,ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει πληροφορίες για κάθε ελεγχόμενη 

δραστηριότητα .Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν ειδικά έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ,σχέδια με πιθανή μελλοντική εφαρμογή, τωρινές ή και παρελθούσες 

οργανωτικές αλλαγές , εξουσία και αρμοδιότητες στα μέλη του προσωπικού και ο 

τρόπος που μεταφέρονται τυπικά ή άτυπα, έντυπα για ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

εμπλεκόμενα άτομα στην τεκμηρίωση των διαδικασιών.  

 Διοίκηση και προσωπικό . 

Είναι σημαντική η γνώση του προσωπικού που απασχολείται σε κάθε δραστηριότητα, 

καθώς και των μελών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, επιτυγχάνεται 

αποτελεσματικότερος καθορισμός μέτρων ελέγχου . Με την κατάλληλη διοίκηση, 

υλοποιείται αποτελεσματικότερη πρόσβαση ,έλεγχος αλλά και επίβλεψη όλων των 

δραστηριοτήτων .Η διοίκηση του κάθε οργανισμού και τα μέλη που την απαρτίζουν 

είναι απαραίτητο, να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το 

επιθυμητό αποτέλεσμα ,το οποίο είναι η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής 

μονάδας. Το έργο του εσωτερικού ελεγκτή σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί η 

αξιολόγηση του έργου της διοίκησης και η εξέταση του τρόπου, με τον οποίο 

εφαρμόζονται οι αποφάσεις της . Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια ξεκάθαρη εικόνα, 

για την λειτουργία της διοίκησης, καθώς και το έργο που επιτελεί .  
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Ο εσωτερικός ελεγκτής ,μπορεί να διαπιστώσει προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας 

της διοίκησης τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο ανάθεσης των ευθυνών ,χωρίς 

να υπάρχει ανάλογη εξουσία , με την σπατάλη χρόνου στην επίλυση προβλημάτων, 

παρά στην πρόληψή τους , με την πρόκληση  αδικαιολόγητου φόβου στο προσωπικό 

,με την μη ύπαρξη συστήματος feedback, με την μη ενασχόληση του τρόπου 

ανάθεσης καθηκόντων και σε ποιους, με την απουσία εναλλακτικών υπαλλήλων, οι 

οποίοι θα απασχολούνται σε περιπτώσεις αποχωρήσεων του άμεσα εργαζόμενου 

προσωπικού κ.α..  

 Φυσική επισκόπηση. 

Η διενέργεια της φυσικής επισκόπησης, αφορά τον έλεγχο της λειτουργίας των 

δραστηριοτήτων του κάθε τμήματος και τα προβλήματα που τυχόν απορρέουν από 

την εκτέλεσή τους . Η φυσική επισκόπηση πραγματοποιείται αρχικά, με τη επίσκεψη 

του εσωτερικού ελεγκτή στους χώρους των τμημάτων, ώστε να διαπιστώσει τον 

τρόπο λειτουργίας τους ,τα μέτρα φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και 

την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Έπειτα, καταγράφει συνοπτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνάς του. 

 Διαγράμματα ροής διαδικασιών. 

Η κατάρτιση των διαγραμμάτων ροής, προσφέρουν την δυνατότητα στον εσωτερικό 

ελεγκτή να αναλύσει και να παρουσιάσει σύνθετες λειτουργίες .Με αυτό τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη κατανόηση των διαδικασιών με την απεικόνιση 

τους στα διαγράμματα και την παράλληλα ενημέρωση της διοίκησης. 

 Κίνδυνοι. 

Για την σύνταξη ενός προγράμματος ελέγχου και κατ’ επέκταση των οικονομικών 

καταστάσεων, είναι σημαντική η εκτίμηση και η πρόβλεψη των κινδύνων που είναι 

πιθανό να προκύψουν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των διεργασιών του κάθε 

τμήματος του οργανισμού. Ο εσωτερικός ελεγκτής, πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει τους κινδύνους και να τους γνωστοποιεί στην διοίκηση, ώστε να 

προβαίνει στη σωστή διαχείρισή τους και την εξάλειψή τους . Έτσι, δημιουργούνται 

οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας.\ 

 

 

 

7. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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 Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, ο εσωτερικός ελεγκτής 

υποχρεούται να καταρτίσει το κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου, βασιζόμενο στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν . Έπειτα, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει σε 

φύλλα εργασίας τα προβλήματα που εντόπισε , τα βήματα ελέγχου που θα 

ακολουθήσει, τον ελεγκτικό χρόνο, αλλά και τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του 

ελεγκτικού έργου με την σύνταξη εκθέσεων ελέγχου. 

 

 

 Σύνταξη προγράμματος ελέγχου. 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής σε αυτό το στάδιο προβαίνει την σύνταξη ενός προγράμματος 

ελέγχου, στο οποίο διαμορφώνεται το ελεγκτικό έργο . Αυτό το πρόγραμμα ελέγχου, 

είναι είτε μακροπρόθεσμο, είτε ετήσιο (βραχυπρόθεσμο).  

Στον έλεγχο που αφορά μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, περιγράφεται η μορφή και 

οι λόγοι διενέργειας του ελέγχου, ανάλογα τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού, 

ο κλάδος που δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα ,οι κίνδυνοι και οι ουσιώδεις 

διεργασίες του κάθε τμήματος .Σε αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι απαραίτητο το 

στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. 

Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ελέγχου, αναλύεται το ελεγκτικό 

έργο ,η φύση του ,οι στόχοι του καθώς και έρευνα για το ετήσιο κόστος του έργου, τα 

μέλη του προσωπικού που θα ασχοληθούν, αλλά και το διάστημα ολοκλήρωσής του. 

Τέλος, ανάλογα με το τι ισχύει στην πράξη ο εσωτερικός ελεγκτής ,είναι σημαντικό 

να αξιολογεί και να μπορεί να προσαρμόζει το πρόγραμμα . 

 

 Επιτόπια εργασία. 

Η επιτόπια εργασία αναφέρεται στο έργο που επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής, στα 

ελεγχόμενα τμήματα δραστηριότητας, ως επόμενο βήμα μετά τη σύνταξη του 

προγράμματος ελέγχου. Δεν θεωρείται όμως απαραίτητη η παρουσία του εσωτερικού 

ελεγκτή στα ελεγχόμενα τμήματα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου .  

 

7. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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Στο στάδιο αυτό, διενεργούνται οι έλεγχοι διαδικασιών, για το αν αυτές ,καθώς και το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά. Δημιουργούνται όμως 

κίνδυνοι μη εκπλήρωσης των στόχων του οργανισμού, που αφορούν τους ελέγχους 

εγκρίσεων για την εξακρίβωση και αξιολόγησή τους ,στην εκτέλεση των ποικίλων 

λειτουργιών ,τους ελέγχους διενέργειας εργασιών για την εξασφάλιση της  σωστής 

ροής τους, τους ελέγχους διαφύλαξης της περιουσίας, για την εύρυθμη αξιοποίησή 

τους αλλά και ικανοποιητική προστασία τους. 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται έλεγχοι τεκμηρίωσης εργασιών  για να 

διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα έγκαιρα ,αλλά και να προκύψουν προτάσεις 

βελτίωσης σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν αδυναμίες. Οι έλεγχοι αυτοί 

προλαμβάνουν κινδύνους, που απορρέουν από την λειτουργία των τμημάτων και 

χωρίζονται στην κατηγορία των αναλυτικών διαδικασιών και στην κατηγορία των 

λεπτομερειακών ελέγχων . Οι αναλυτικές διαδικασίες, περιλαμβάνουν συγκρίσεις με 

προηγούμενα  αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα του οργανισμού, εξέταση 

αριθμοδεικτών που αφορούν την ρευστότητα ,την αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή 

διάρθρωση και υπολογισμοί της κύμανσης μεγεθών,  βάσει στοιχείων που έχουν 

συλλεχθεί . 

Όσον αφορά τους λεπτομερειακούς ελέγχους, υλοποιείται η εξέταση και η 

διαπίστωση της ακρίβειας των περιουσιακών στοιχείων στα βιβλία του οργανισμού, 

έλεγχος και επιβεβαίωση για την λειτουργία της οικονομικής μονάδας από 

εξειδικευμένο προσωπικό ή εξωτερικούς έμπειρους συνεργάτες ή από ανεξάρτητους 

σε σχέση με την οικονομική μονάδα , έλεγχος και διερεύνηση για την αξιοπιστία, 

ακρίβεια και συμφωνία των οικονομικών δεδομένων, συναλλαγών και παραστατικών 

που καταγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις , εξασφάλιση της αξιοπιστίας των 

αριθμητικών πράξεων και τέλος, επίτευξη διαχωρισμού των περιόδων 

εξασφαλίζοντας την αρχή της αυτοτέλειας των περιόδων ,ώστε να πραγματοποιείται 

η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ,τους κανονισμούς της διοίκησης ,για την 

αποφυγή προστίμων. 

 

 

 

 

7. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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 Έκθεση ελέγχου. 

 

Η έκθεση ελέγχου, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την πληροφόρηση της 

διοίκησης, όσον αφορά την λειτουργία της οικονομικής μονάδας ,βάσει των 

ευρημάτων που προέκυψαν ,αλλά και για την αξιολόγηση του έργου των εσωτερικών 

ελεγκτών, καθώς αποτελεί απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων και 

εμπειρογνωμοσύνης του εσωτερικού ελεγκτή. Ο στόχος της έκθεσης ελέγχου ,είναι 

να δώσει το κίνητρο στην διοίκηση του κάθε οργανισμού να εντοπίσει τις αδυναμίες, 

που προέκυψαν στα διάφορα τμήματα και να προχωρήσει στην υιοθέτηση των 

απαραίτητων μέτρων και τεχνικών, για την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας τους . 

Στην έκθεση ελέγχου, πρέπει να αναγράφονται κατανοητά ο τρόπος διεξαγωγής του 

ελεγκτικού έργου ,καθώς και τα σημεία στις δραστηριότητες που απαιτούν βελτίωση . 

Επιπλέον, η καταγραφή των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με πειστικό τρόπο, 

ώστε να αποδεικνύεται η εγκυρότητα τους στην διοίκηση .Η έκθεση ελέγχου ,πρέπει 

να είναι υπογεγραμμένη να διαθέτει την κατάλληλη δομή και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να προσφέρει και την απαραίτητη ,κατανοητή και αξιόπιστη 

πληροφόρηση στην διοίκηση της οικονομικής μονάδας. Τέλος ,η έκθεση ελέγχου 

περιλαμβάνει και τις προτάσεις του εσωτερικού ελεγκτή, για την βελτίωση της 

λειτουργίας των προβληματικών δραστηριοτήτων ,οι οποίες είναι σημαντικό να 

συμφωνούν με εκείνες της διοίκησης, ώστε να καταλήξουν ύστερα από υγιή 

συνεργασία σε αποφάσεις, που θα ευνοήσουν τον οργανισμό και θα οδηγήσουν σε 

μελλοντική ευημερία. 

Σε περιπτώσεις που τα μέλη της διοίκησης δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χρόνο 

για να ενημερωθούν σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου ,ο εσωτερικός ελεγκτής 

παρουσιάζει ένα διαβιβαστικό σημείωμα που περιλαμβάνει συνοπτικά το ελεγκτικό 

έργο που πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματα του, τις προτάσεις βελτίωσης του 

εσωτερικού ελεγκτή ,την αξιολόγηση του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου που 

διαθέτει κάθε δραστηριότητα ,καθώς και την βαθμολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή 

στην των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με προηγούμενους ελέγχους. 

 

 

 

7. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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 Μεταγενέστερες ενέργειες. 

 

Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες ενέργειες ,οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την 

ικανότητα της διοίκησης να εκτελέσει τις αποφάσεις που πήρε για την αντιμετώπιση 

των αδυναμιών, που αποκάλυψαν τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου, τον χρόνο 

αλλά και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης τους . Σκοπός αποτελεί ,η λήψη και η 

εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών μέτρων ,που θα οδηγήσουν στην 

αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού και την επίτευξη των στόχων του. Τα 

μέτρα αυτά ,προκύπτουν από τις προτάσεις των εσωτερικών ελεγκτών στην έκθεση 

ελέγχου, σε συνεργασία με τα μέλη της διοίκησης και μπορεί να αφορούν μικρά αλλά 

και σημαντικά ζητήματα ,όπως τροποποίηση προβληματικών διαδικασιών ή 

δημιουργία νέων ,ανάθεση νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων με σωστό 

καταμερισμό, χωρίς να υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα ,ενσωμάτωση 

επιπρόσθετων μέτρων ελέγχου, υπολογισμοί οικονομικών μεγεθών εκ νέου ,κ.α.. 

Έτσι, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση ενός άρτια σχεδιασμένου προγράμματος ελέγχου, 

βασιζόμενο σε ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου”. 
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3.4 Οφέλη Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Η ανάπτυξη καθώς και η αύξηση του μεγέθους των σύγχρονων οικονομικών 

μονάδων, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την υιοθέτηση συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, που θα βοηθήσουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι 

ποικίλες παροχές που προσφέρουν, έχουν συντελέσει στην ευημερία των οργανισμών 

προσθέτοντας αξία στις δραστηριότητες τους . Είναι προφανές ,ότι η δημιουργία 

τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς αποφέρει πολλά οφέλη όπως
8
 : 

 Εξακρίβωση της σωστής και ικανοποιητικής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 

και των συστημάτων του κάθε οργανισμού . 

 Βελτιωτικά και διορθωτικά μέτρα για αντιμετώπιση παρατυπιών . 

 Ανάθεση ευθυνών σε προσωπικό με εξουσία και ανάλογη ευθύνη. 

 Αντιμετώπιση αδικιών που αφορούν τις αρμοδιότητες του προσωπικού. 

 Περιορισμός γραφειοκρατικών ζητημάτων .  

 Είσπραξη απαιτούμενων εσόδων και πληρωμή υποχρεώσεων . 

 Ακριβής απεικόνιση και καταγραφή λογιστικών δεδομένων . 

 Συμφωνία λογαριασμών και καταμέτρηση παραστατικών . 

 Πρόληψη και έγκαιρος εντοπισμός λαθών . 

 Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με εκπλήρωση των υποχρεώσεων . 

 Συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές. 

 Μείωση χρόνου σε μη ουσιώδεις δραστηριότητες και αυτοματοποίησή τους. 

 Εξεύρεση λύσεων και ιδεών για αποδοτικότερη λειτουργία με παράλληλη 

μείωση του κόστους . 

 Υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών . 

 Διασφάλιση της προσήλωσης στους στόχους της διοίκησης . 

 Καλλιέργεια εμπιστοσύνης στα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. 

 

8.  Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”,  Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου” . 
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 Ανεξαρτησία στην αντιμετώπιση των διοικητικών ή άλλων προβλημάτων. 

 Διασφάλιση συμφερόντων του οργανισμού και των συνεργαζόμενων με 

αυτόν. 

 Διαφάνεια οικονομικών καταστάσεων με την καταγραφή ακριβούς και 

αξιόπιστης πληροφόρησης. 

 Διαφάνεια συναλλαγών με την χρηματιστηριακή αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Ιωάννης Φίλος (2004), “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων”,  Χρήστος 

Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), “Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου” . 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν τα βήματα που απαιτούνται για την διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες . Βάσει αυτές τις 

διαδικασίες το έργο του ελεγκτή ολοκληρώνεται και προχωρά στην σύνταξη της 

έκθεσης ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του ελεγκτή, που 

αφορούν τις δυσλειτουργικές δραστηριότητες του οργανισμού, καθώς και τις 

απαραίτητες βελτιωτικές προτάσεις, που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση των 

λειτουργιών των τμημάτων, αλλά και των συστημάτων τους. Τέλος, αναφέρθηκαν οι 

αρχές και τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου, που περιλαμβάνονται στον Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας και είναι απαραίτητο να διαμορφώνουν την 

συμπεριφορά του εσωτερικού ελεγκτή. 

Το επόμενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

στον Ε.Λ.Γ.Α.. Παρουσιάζεται ο οργανισμός, αλλά και ο σκοπός λειτουργίας του, η 

διοικητική οργάνωση του,  καθώς και η πρόσφατη σύσταση της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου , με τις αρμοδιότητές της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τον Ε.Λ.Γ.Α., τον Οργανισμό των Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει 

συσταθεί και αντικατέστησε την Υπηρεσία Επιθεώρησης. Περιγράφονται αναλυτικά 

οι δραστηριότητες του οργανισμού και οι ασχολίες του, όσον αφορά τις διαδικασίες 

ασφάλισης και την παροχή αποζημιώσεων σε ζημιωθέντες αγρότες. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση του οργανισμού και οι υπηρεσίες και τα 

τμήματα που απασχολεί. Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου και οι διαδικασίες τήρησης και καταγραφής των λογιστικών 

γεγονότων του οργανισμού. Τέλος, αναφέρεται ο Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης που ακολουθεί ο οργανισμός . 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. 

 

4.1 Συνοπτική παρουσίαση ΕΛ.Γ.Α. 

 

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), είναι Οργανισμός κοινής 

ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ,που εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Γεωργίας και ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο. Ιδρύθηκε με το 
1
Νόμο 1790/16.6.88 

(ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88) , περί "Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού ΕΛΓΑ και 

άλλες διατάξεις". Αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες προστασίας και 

ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας και επιδίωξή του είναι, η στήριξη του 

γεωργικού εισοδήματος των ασφαλισμένων του. 

Σήμερα ο ΕΛΓΑ, λειτουργεί με βάση το 
2
Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160) 

«Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας». Βάσει τον 

νόμο αυτό , οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, 

παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα, που οργανώνεται και λειτουργεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υπηρεσίες αυτές συντονίζονται, 

παρακολουθούνται και ελέγχονται, από τη συνιστώμενη με το άρθρο 2 του παρόντος 

νόμου Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν
3
:  

o την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. των κινδύνων και περιλαμβάνονται 

στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης, 

o τις προαιρετικές για τους παραγωγούς ασφαλίσεις, με επιδοτούμενο 

ασφάλιστρο, που συνάπτονται με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, 

 

 

1. Νόμος 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88) , περί "Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Οργανισμού ΕΛΓΑ και άλλες διατάξεις",2, 3. Νόμος 3877/2010 (Φ.Ε.Κ 160/τ.Α΄): “Σύστημα 

προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.”,
 

Επίσημη ιστοσελίδα του 

ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr. 

http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf
http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf
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o περιλαμβανομένου και του ΕΛ.Γ.Α. και που καλύπτουν κινδύνους ,που δεν 

καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς, από την υποχρεωτική ασφάλιση της 

προηγούμενης περίπτωσης,  

o τις καλύψεις ,που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων που 

έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και  

o την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, 

αλιευτικού, υδατοκαλλιεργητικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, που ασκείται από τον ΕΛ.Γ.Α. ,δυνάμει του 
4
ν. 2342/ 1995 

«Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 

παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 Α΄). 

 

 

 

 

4.1.1 Σκοπός. 

 

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. ,είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής ,ζωικής και 

φυτικής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, από ζημιές ,που 

προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους ,η πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση των 

καλλιεργειών ,η διενέργεια ερευνών σχετικών ,με τους φυσικούς κινδύνους στη 

γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής 

προστασίας των καλλιεργειών. 

 

 

 

 

3. Νόμος 3877/2010 (Φ.Ε.Κ 160/τ.Α΄): “Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 

δραστηριότητας.” 

4.
 
Νόμος 2342/ 1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 

παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 Α΄), Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., 

www.elga.gr. 

http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf
http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

68 
 

Επιπλέον σκοπός αποτελεί, η υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ,για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την 

προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το 

δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών, για την 

ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών, η παροχή τεχνικών συμβουλών 

στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών, σε θέματα πρόληψης, προστασίας 

και ασφάλισης κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων, καθώς και 

την παροχή τεχνικών και στατιστικών στοιχείων στο  

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τέλος, είναι σημαντική,  η 

συμμετοχή του ΕΛ.Γ.Α. σε προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της 

οικονομίας. 

Στην ασφάλιση υπάγονται ,τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν στην 

κυριότητα ή στην εκμετάλλευση αγροτικές επιχειρήσεις. Οι σημερινές 

δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. αφορούν , στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών . Σε 

αυτή περιλαμβάνει ,την ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή αλλά και του 

ζωικού κεφαλαίου ,από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών- 

παθήσεων. Τέλος , παρέχεται ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της 

φυτικής παραγωγής από τον παγετό και το χαλάζι .  

Επιπρόσθετα, ασχολείται με την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,για την αναδιάρθρωση της αγροτικής 

παραγωγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό 

την κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών, 

για την ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών. Επίσης, παρέχει τεχνικές 

συμβουλές στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών, σε θέματα πρόληψης, 

προστασίας και ασφάλισης ,κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων, 

καθώς και την παροχή τεχνικών και στατιστικών στοιχείων στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συμμετέχει, σε προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού 

τομέα της οικονομίας, συμβάλλει στην εκπαίδευση του προσωπικού του και των 

εμπειρογνωμόνων του και τέλος παρέχει  υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου και 

τρίτους, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του. 

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr., Νόμος 3877/2010 (Φ.Ε.Κ 160/τ.Α΄): 

“Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας”. 

http://www.elga.gr/files/FEK%20160%203877.pdf
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4.2 Διοικητική διάρθρωση . 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., οι υπηρεσίες του διακρίνονται σε Υπηρεσίες κεντρικής 

Διοίκησης και Περιφερειακά καταστήματα. 

Ο ΕΛ.Γ.Α. διαρθρώνεται διοικητικά από: 

1.Τις Υπηρεσίες και Διευθύνσεις της Κεντρικής Διοίκησης, ως εξής
5
: 

 Νομική Υπηρεσία 

 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Υπηρεσία Επιθεώρησης)  

 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

 Διεύθυνση Ασφάλισης & Ενισχύσεων 

 Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

 Διεύθυνση Οικονομικού 

 Διεύθυνση Πληροφορικής 

2.Τα 13 Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. με έδρες τις μεγαλύτερες 

πόλεις της Περιφέρειας και το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών, με έδρα το 

Αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. 

Όλες οι λειτουργίες ,που αφορούν στις ασφαλιστικές διαδικασίες, εκτελούνται στην 

περιφέρεια, εκτός από την εκκαθάριση των ζημιών και την πληρωμή των 

αποζημιώσεων ,που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Επιπλέον ,ο ΕΛ.Γ.Α. για την 

διεκπεραίωση των λειτουργικών του αναγκών, συνεργάζεται με το Υπουργείο 

Οικονομικών, τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.). 

 

 

 

 

 

5. Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr 
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Για την εξυπηρέτηση των Αγροτών προβλέπεται  ο ορισμός του απαραίτητου 

αριθμού ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. σε κάθε Δήμο. Ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α, 

ορίζονται, υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ,τόσοι όσοι απαιτούνται , για να φέρουν σε 

πέρας το έργο του ΕΛ.Γ.Α.Ο αριθμός των συνεργαζόμενων ανταποκριτών ανέρχεται 

σε 2.600 περίπου και κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ανταποκριτές εκτελούν 

για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. όλες τις εργασίες, όπως αυτές απορρέουν από τους 

Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου και τις 

σχετικές Εγκυκλίους του ΕΛ.Γ.Α., αναφορικά με τις δηλώσεις Ζημιάς, τις Αιτήσεις 

Οικονομικής Ενίσχυσης (Π.Σ.Ε.Α.), την είσπραξη των τελών για λογαριασμό του 

ΕΛ.Γ.Α., την ενημέρωση των ζημιωθέντων αγροτών, καθώς και κάθε άλλη συναφή 

προς τα παραπάνω θέματα εργασία . 
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4.2.1 Οργανόγραμμα ΕΛ.Γ.Α..  
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Γραφείο 

Δημοσίων  

Σχέσεων 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Γ.Α. 
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Διοικητικού 
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4.3  Διαδικασίες Ασφάλισης. 

 

1.Αναγγελία Ζημιάς 

Οι καλλιεργητές, πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους Ανταποκριτές για την 

αναγγελία ζημιάς, από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, μέσα σε 48 ώρες, 

καθώς και να αναφέρουν, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν. 

2.Δήλωση Ζημιάς 

Έπειτα μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς,  στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. 

του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας ή της Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική 

περιοχή, των οποίων βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια. Ο ασφαλισμένος, του 

οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής 

παραγωγής ,που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος 

καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες ,από την επομένη της ημερομηνίας 

που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει τη δήλωση ζημιάς. 

3. Εκτίμηση 

Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου, διενεργείται από γεωπόνο - εκτιμητή του 

ΕΛ.Γ.Α.. Ο ΕΛ.Γ.Α. ,ανάλογα με την εποχή που συνέβη η ζημιά και το βλαστικό 

στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης 

της ζημιάς. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που 

έπαθε ζημιά και να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία του ζητηθεί. 

  

4.Κοινοποίηση 

Ο Ανταποκριτής υποχρεούται ,να καλέσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να 

λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης. Το πόρισμα της εκτίμησης, που 

διενεργήθηκε γίνεται οριστικό, μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επομένη 

ημέρα της πρόσκλησης . 

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr. 
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5.Αίτηση Επανεκτίμησης 

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το 

πόρισμα της εκτίμησης, εντός 10 ημερών από το ανακοινωθέν πόρισμα. Η αίτηση 

επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.. Στην αίτηση 

αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου, για το οποίο ζητείται η 

επανεκτίμηση, καθώς και οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση. Το 

πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού 

άλλο ένδικο μέσο. 

  

5.Εκκαθάριση 

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους 

ασφαλισμένους, ορίζεται ανά δικαιούχο αποζημίωσης,  το ποσό των εβδομήντα 

χιλιάδων (70.000,00) ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το 

αργότερο εντός δύο μηνών, από την εκκαθάριση της ζημιάς. Η μη εμπρόθεσμη 

καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο 

αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α..Η αξίωση του ασφαλισμένου, για λήψη 

αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής ,από τα 

καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία, από την 

έκδοση της εντολής πληρωμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr. 
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4.4Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. 

 

Βάσει την προηγούμενη Διοικητική Διάρθρωση του ΕΛ.Γ.Α., η Υπηρεσία 

Επιθεώρησης, τελούσε καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου, των λειτουργιών του 

οργανισμού. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, πραγματοποιείται πλέον η  Σύσταση 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και μετονομασία της Υπηρεσίας επιθεώρησης , στον 

ΕΛ.Γ.Α.- Ν.Π.Ι.Δ.. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη ελεγκτική, 

συμβουλευτική   υπηρεσία η  οποία,   υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του 

ΕΛ.Γ.Α., αποτελεί υπηρεσία με διευρυμένες αρμοδιότητες ,σε σχέση με εκείνες της 

Υπηρεσίας επιθεώρησης και λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Η 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ,αποτελείται από το τμήμα Διοικητικού και 

Οικονομικού Ελέγχου και το  τμήμα Ελέγχου Διαδικασιών Ασφάλισης, Ενισχύσεων 

και Εφαρμογών. 

Η δημιουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην διαφάνεια, όσον 

αφορά την οικονομική διαχείριση του οργανισμού ΕΛ.Γ.Α ,στον επαρκή και 

αξιόπιστο έλεγχο ,με στόχο την τήρηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε, 

όλα τα στάδια της ασφαλιστικής διαδικασίας και τέλος στην ορθολογικότερη 

διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού. Η ανεξάρτητη αυτή ελεγκτική- 

συμβουλευτική υπηρεσία ,με την αξιολόγηση των ελέγχων  και των ευρημάτων, 

καθώς  και  την  παρουσίαση   των   σχετικών  συστάσεων, συντελεί  στην  παροχή 

επαρκούς διαβεβαίωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά την ομαλή 

λειτουργία του οργανισμού ,ή τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για μέρος 

του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Οργανισμού. 

 

 

 

 

Νόμος 2342/4.10.95 (ΦΕΚ 208/Α/6.10.95), “Ενεργητική προστασία της γεωργικής, 

κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις.”, Νόμος 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 

134/Α/20.6.88) : "Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις"., Επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α., www.elga.gr. 

http://www.elga.gr/
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4.4.1Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α.. 

 

 

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας ,ανάγονται σε όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και 

κατανέμονται ενδεικτικά μεταξύ των τμημάτων της 
6
 . 

 Όσον αφορά το Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικού Ελέγχου, προβλέπεται : 

 Σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων, που υποβάλλεται 

προς έγκριση στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και επικαιροποιείται, με τη σύνταξη 

ετήσιου προγράμματος ελέγχων. 

 Έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

διοικητικοοικονομικών λειτουργιών του οργανισμού και εισήγηση των 

σχετικών βελτιωτικών προτάσεων . 

 Αξιολόγηση της οικονομίας ,της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των διοικητικοοικονομικών λειτουργιών του οργανισμού, 

βάσει της αρχής της δημοσιονομικής διαχείρισης . 

 Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων δικαίου ,της νομιμότητας και 

κανονικότητας των δαπανών ,όπως και του εσωτερικού κανονιστικού 

πλαισίου διοικητικοοικονομικών λειτουργιών του οργανισμού . 

 Αξιολόγηση του προγραμματισμού ,του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των 

διοικητικοοικονομικών λειτουργιών του οργανισμού .  

 Έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών ,της ορθής είσπραξης και 

εμφάνισης των εσόδων ,της διαχείρισης κινδύνων ,όπως και της διαχείρισης 

της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και του 

παθητικού και του μισθολογικού κόστους ,για τον εντοπισμό τυχόν 

φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης ,κατάχρησης ,σπατάλης, 

απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον. 

 

 

 

6. Απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον 

ΕΛ.Γ.Α.-Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης 

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α”  των 

Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014). 
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 Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικοοικονομικών 

λειτουργιών του οργανισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 

επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά 

επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες /μηχανισμοί ελέγχου. 

 Διαβεβαίωση περί της ακρίβειας ,της αξιοπιστίας και της έγκαιρης 

προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών αναφορών . 

 Διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του οργανισμού . 

 Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και 

δημοσίων διαχειρίσεων ,που υπάγονται στον οργανισμό. 

 Διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ,σε περίπτωση απώλειας 

δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης ,πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής . 

 Διενέργεια ερευνών και ανακρίσεων ,κατόπιν εντολής προέδρου . 

 Έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας ,απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής . 

 Διαπίστωση, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης ,που δεν έχουν 

εξοφληθεί ,της εισαγωγής ή μη στην Δ.Ο.Υ, ή στο Τελωνείο του ποσού ,που 

αναγράφεται σε αυτά ,ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων , χρηματικών 

ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής , πριν την εξόφλησή τους ,η 

διαπίστωση της μη εξόφλησης αυτών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα 

αυτών ,καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων 

τίτλων πληρωμής ,μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί 

αντίγραφο ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ,σε περίπτωση που εντοπισθούν 

μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες, σε υπηρεσίες του οργανισμού. 

 Παροχή διαβεβαίωσης ,περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου των διοικητικοοικονομικών λειτουργιών του ΕΛ.Γ.Α.. 

 Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων απολογιστικού χαρακτήρα ,στο τέλος του έτους, 

σχετικά με τις εργασίες του τμήματος . 

 

 

6. Απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον 

ΕΛ.Γ.Α.-Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης 

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α”  των 

Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014). 
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 Ενημέρωση της Διοίκησης ,για τα πορίσματα των ελέγχων και εισήγηση ,για 

την λήψη των αναγκαίων μέτρων . 

 Τήρηση αρχείου ,όλων των πορισμάτων των  ελέγχων  . 

 Διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του τμήματος ,καθώς και 

τήρηση του σχετικού αρχείου. 

Όσον αφορά το Τμήμα Ελέγχου Διαδικασιών Ασφάλισης ,Ενισχύσεων και 

Εφαρμογών προβλέπεται : 

 Σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασμού ελέγχων ,που υποβάλλεται 

προς έγκριση στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α και επικαιροποιείται ,με την σύνταξη 

ετήσιου προγράμματος ελέγχων . 

 Έλεγχος της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των 

διαδικασιών ασφάλισης ,ενισχύσεων κα εφαρμογών του οργανισμού και η 

εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων . 

 Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων δικαίου ,των εγκυκλίων ,των οδηγιών 

και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης 

του οργανισμού ,από τις υπηρεσίες και τα όργανα του ΕΛ.Γ.Α., έλεγχος της 

νομιμότητας ,όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου των 

διαδικασιών ασφάλισης ,ενισχύσεων και εφαρμογών του οργανισμού. 

 Αξιολόγηση της οικονομίας ,της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ασφάλισης ,ενισχύσεων και 

εφαρμογών του οργανισμού, βάσει της αρχής της δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον 

ΕΛ.Γ.Α.-Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης 

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α”  των 

Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014). 
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 Αξιολόγηση του προγραμματισμού ,του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των 

διαδικασιών ασφάλισης ,ενισχύσεων και εφαρμογών του οργανισμού. 

 Διαβεβαίωση περί της ακρίβειας ,της αξιοπιστίας και της έγκαιρης 

προετοιμασίας των αναφορών ,για τις διαδικασίες ασφάλισης ενισχύσεων και 

εφαρμογών . 

 Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων των διαδικασιών ασφάλισης, 

ενισχύσεων και εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 

επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά, 

επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/ μηχανισμοί ελέγχου. 

 Διενέργεια ερευνών και ανακρίσεων ,κατόπιν εντολής του Προέδρου. 

 Παροχή διαβεβαίωσης ,περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου των διαδικασιών ασφάλισης ,ενισχύσεων και εφαρμογών . 

 Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων απολογιστικού χαρακτήρα, στο τέλος του έτους, 

σχετικά με τις εργασίες του τμήματος . 

 Εισήγηση, για την άσκηση προσφυγής, για την αναθεώρηση των πορισμάτων 

πραγματογνωμοσυνών . 

 Ενημέρωση της Διοίκησης ,για τα πορίσματα των ελέγχων και εισήγηση ,για 

την λήψη των αναγκαίων μέτρων . 

 Τήρηση αρχείου, όλων των πορισμάτων των ελέγχων . 

 Διεξαγωγή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του τμήματος ,καθώς και 

τήρηση του σχετικού αρχείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον 

ΕΛ.Γ.Α.-Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης 

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α”  των 

Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014). 
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4.5 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛ.Γ.Α.. 

 

Ο κανονισμός αυτός, καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία παρακολούθησης, 

είσπραξης και λογιστικής τακτοποίησης των εσόδων, εκτέλεσης και λογιστικής 

παρακολούθησης των δαπανών, καθώς και της παρακολούθησης και διαχείρισης της 

περιουσίας του ΕΛ.Γ.Α.. Συντάχθηκε, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στα 

έσοδα και τις δαπάνες του Οργανισμού, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής 

διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών του ΕΛ.Γ.Α. και στην βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων και της περιουσίας του Οργανισμού.  

Αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΛ.Γ.Α., 

είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο ,για 

την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων ,για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

Οργανισμού, καθώς και για την διαχείριση των πόρων αυτών. Λαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες αποφάσεις ,για την είσπραξη των εσόδων ,και αφορούν στην είσπραξη 

εσόδων, που είναι απαραίτητα, για τη λειτουργία του Οργανισμού και εγκρίνει κάθε 

αναγκαία δαπάνη ,για τη διεξαγωγή των εργασιών του. 

 

 

 

4.5.1Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων.  

 

 

Τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. προβλέπονται από το νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ160/Α΄) και 

είναι
7
: 

o η υποχρεωτική ειδική ασφαλιστική εισφορά από τον παραγωγό, που αποτελεί 

προϋπόθεση για την αποζημίωσή του από τον ΕΛ.Γ.Α, 

o η εισφορά για την ασφαλιστική κάλυψη των προαιρετικά ασφαλιζόμενων 

κινδύνων,  

 

7. Απόφαση 282599/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και 

Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-

Ν.Π.Ι.Δ.»   (ΦΕΚ 1154/τ.Β’/19-8-2005). 
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o η πρόσθετη εισφορά για την κάλυψη της πρόσθετης ασφάλισης , 

o η γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ,που επιβάλλεται επί του εισοδήματος, από 

γεωργικές επιχειρήσεις,  

o τα τέλη εκτίμησης ζημιών, 

o οι αμοιβές και τα έσοδα, που προέρχονται από τις υπηρεσίες ,που παρέχει ο 

ΕΛ.Γ.Α. προς το δημόσιο, τους φορείς του δημοσίου ή ιδιώτες,  

o η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του ΕΛ.Γ.Α., 

o οι επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 

o οι επιχορηγήσεις για τη χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, στο 

πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), που έχουν 

εγκριθεί από την Ε.Ε., κάθε άλλη επιχορήγηση από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους ή από πόρους άλλων διεθνών οργανισμών,  

o οι επιχορηγήσεις που αφορούν το μη ασφαλιστικό αντικείμενο, όπως η 

ενεργητική προστασία, 

o τα έσοδα ,που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, 

o τα έσοδα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

Οργανισμού, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε είδους εισφορές 

φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο 

έσοδο του Οργανισμού, 

o οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών.  

Σε περιόδους κατά τις οποίες, τα συνολικά από κάθε πηγή και αιτία, έσοδα του 

ΕΛ.Γ.Α. υπερβαίνουν τα συνολικά του έξοδα, ο ΕΛ.Γ.Α. σχηματίζει αποθεματικό. 

Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, το ύψος, τη 

διάθεση και την επένδυση του αποθεματικού, που σχηματίζεται. Σε κάθε περίπτωση, 

ο κύριος σκοπός του σχηματισμού του αποθεματικού, είναι η εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων, για την καταβολή των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων, σε 

περιόδους ,με μεγαλύτερες από το σύνηθες, ζημιές. 

 

7. Απόφαση 282599/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και 

Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-

Ν.Π.Ι.Δ.»   (ΦΕΚ 1154/τ.Β’/19-8-2005). 
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Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων του ΕΛ.Γ.Α., πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αρμόδιοι διατάκτες , για την είσπραξη των εσόδων, είναι ο 

Πρόεδρος και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα.  

Αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθή και έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του 

Οργανισμού είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, ο οποίος οφείλει να 

μεριμνά για την έγκαιρη εκτέλεση όλων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για  

την είσπραξη των εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού παρακολουθεί το ρυθμό είσπραξης των 

εσόδων και εάν διαπιστώσει σημαντικές καθυστερήσεις, μελετά και προτείνει στον 

Πρόεδρο, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάσχεση των καθυστερήσεων 

αυτών. 

 

 

 

4.5.2 Βεβαίωση και κάλυψη Δαπανών. 

 

 

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο ΕΛ.Γ.Α., γίνονται στα όρια των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού και προϋποθέτουν την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Η 

ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνει τις διατάξεις των νόμων, διαταγμάτων 

υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., με τις οποίες 

επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης,  το είδος και η αιτία της 

δαπάνης,  το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης, που προκαλείται στον προϋπολογισμό 

του Οργανισμού, το οικονομικό έτος/ έτη πραγματοποίησης της δαπάνης, ο τίτλος και 

ο κωδικός αριθμός του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς και ο κωδικός αριθμός 

εξόδου. 

Οι δαπάνες του ΕΛ.Γ.Α. διακρίνονται στις δαπάνες διοίκησης, διαχείρισης και 

λειτουργίας και στις δαπάνες για αποζημιώσεις, κρατικές ενισχύσεις, στις δαπάνες για 

τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας ή άλλες δαπάνες ,που αφορούν το 

πρόγραμμα δράσης του Οργανισμού . 

Απόφαση 16162/28.6.94 (ΦΕΚ 505/Β/30.6.94) του Υπουργού Γεωργίας: “Έγκριση 
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Οι δαπάνες του Οργανισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μίας 

διαχειριστικής χρήσης, μπορεί να αφορούν και ποσά ,που πρέπει να καταβληθούν σε 

τρίτους. Πρόκειται για δαπάνες βέβαιες και εκκαθαρισμένες, οι οποίες εφόσον 

εξοφληθούν αμέσως λογιστικοποιούνται με τις σχετικές εντολές πληρωμής, ή 

λογιστικοποιούνται ,ως υποχρεώσεις, στην περίπτωση που η καταβολή τους, γίνεται 

σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός ,από την έκδοση του σχετικού παραστατικού 

από τον δικαιούχο.  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις περί 

αποσβέσεων, εμφανίζονται στους λογαριασμούς των αποσβεσθέντων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και μειώνουν ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσεως. Οι 

προβλέψεις ,αφορούν δαπάνες που είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ,αλλά δεν είναι 

βέβαιοι, ούτε οι πραγματικοί αποδέκτες αυτών των δαπανών ,ούτε το ακριβές ύψος 

τους. Πρόκειται δηλαδή, για εκτιμήσεις πραγματοποίησης δαπανών, που δεν έχουν 

εκκαθαριστεί. Για το λόγο αυτό, εμφανίζονται στους ειδικούς λογαριασμούς 

προβλέψεων και μειώνουν επίσης ,ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσεως.  

 

 

 

 

 

4.5.3Εκπλήρωση Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και πληρωμών. 

 

 

Οι κάθε είδους πληρωμές του ΕΛ.Γ.Α. πραγματοποιούνται, μέσω των 

εξουσιοδοτημένων ,για το σκοπό αυτό, τραπεζών, ή μέσω των υπόλογων 

διαχειριστών του. Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού από την τράπεζα, 

πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του ΕΛ.Γ.Α.. Η πραγματοποίηση κάθε 

πληρωμής - δαπάνης του Οργανισμού, προϋποθέτει την έκδοση σχετικής εντολής 

πληρωμής, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης, που είναι 

αρμόδια για την πληρωμή αυτή και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού. 
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Ειδικά για πληρωμές της προκαταβολής και εκκαθάρισης μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων, ασφαλιστικές αποζημιώσεις και κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, 

εκδίδονται περιληπτικές εντολές πληρωμής για το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό. 

Για κάθε πληρωμή δαπάνης ,εκδίδεται χρηματικό ένταλμα πληρωμής και φέρει την 

υπογραφή του εισηγητή της δαπάνης, του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης για 

τον έλεγχο της νομιμότητας της δαπάνης, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Οικονομικού και του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. 

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει στον 

Αντιπρόεδρο ή στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού την αρμοδιότητα να 

υπογράφει με τελική υπογραφή ένταλμα πληρωμής, μέχρι του ποσού που θα 

καθορίζει η απόφαση του Δ.Σ. Στο ένταλμα ,επισυνάπτονται οι εντολές πληρωμής και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει σαφώς η 

νομιμότητα της δαπάνης, το δικαίωμα του δικαιούχου και το χρηματικό ποσό που 

δικαιούται. Υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητας κάθε πληρωμής, είναι ο 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, ο οποίος πριν την υπογράψει οφείλει να 

ελέγξει, αν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 

νομιμότητα της δαπάνης, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το ύψος του 

καταβαλλόμενου ποσού.  

Ειδικά για τις πληρωμές αποζημιώσεων ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, 

υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητας κάθε πληρωμής είναι ο προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων της Κεντρικής Διοίκησης ή ο προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης, που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση και τον έλεγχο των πληρωμών 

αυτών. Επίσης, υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητας των πληρωμών για την 

επιχορήγηση των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενεργητικής 

προστασίας, καθώς και της αντιχαλαζικής προστασίας με εναέρια ή άλλα μέσα , είναι 

ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών της Κεντρικής Διοίκησης.  

Για τον έλεγχο της νομιμότητας των πληρωμών για εντός και εκτός έδρας 

μετακινήσεις των γεωτεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α., υπεύθυνος 

είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Διοίκησης.  
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Οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών, σε περίπτωση που έχουν 

αμφιβολίες σχετικά με κάποια δαπάνη, οφείλουν να ζητήσουν τη γνώμη της νομικής 

υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. και σε περίπτωση που η νομική υπηρεσία εκδώσει αρνητική 

άποψη για την καταβολή της, οφείλουν να αρνηθούν την καταβολή της και να μην 

υπογράψουν τη σχετική εντολή πληρωμής. Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να 

ορίσει ένα ποσό μετρητών το οποίο θα παραμένει πάντοτε διαθέσιμο στο Ταμείο για 

την κάλυψη μικροπληρωμών.  

Για τη διενέργεια πληρωμών, που από τη φύση τους είναι αδύνατον να 

πραγματοποιηθούν έγκαιρα με τις διατυπώσεις που απαιτούνται, επιτρέπεται να 

προκαταβάλλεται το απαιτούμενο ποσό «επί αποδώσει λογαριασμού». Ειδικά, στους 

υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. που πραγματοποιούν εκτιμητικό έργο και μετακινούνται για 

υπηρεσιακούς λόγους είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής. 

 

 

 

 

4.6 Διενέργεια Ελέγχων. 

 

 

Ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να διενεργεί ελέγχους, σχετικά με την καταβολή των 

αποζημιώσεων σε παραγωγούς. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς 

προκύψει, ότι έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν 

τις δικαιούνται ,σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α., με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης καταλογίζονται 

σε βάρος αυτών, που τα εισέπραξαν αδικαιολογήτως . Με την ίδια διαδικασία 

εισπράττονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για αποζημιώσεις σε 

πρόσωπα, που δεν τα δικαιούνται και προέκυψαν μετά από προσφυγή του προέδρου 

του ΕΛ.Γ.Α. κατά των πορισμάτων εκτίμησης ή επανεκτίμησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλισης.  
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Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού διενεργούνται ο 

Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος, ο οποίος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές και ο 

Έκτακτος Διαχειριστικός Έλεγχος, ο οποίος μπορεί να διενεργείται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να διενεργείται έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου 

Οικονομικών .Διαχειριστικό έλεγχο μπορούν να διενεργούν και οι επιθεωρητές του 

Σώματος Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ).  

Πριν από κάθε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού διενεργείται προληπτικός 

έλεγχος από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος περιλαμβάνει την 

τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, την ύπαρξη των αναγκαίων 

παραστατικών, καθώς και την συνυποβολή σχετικού σημειώματος της αρμόδιας για 

τον έλεγχο υπηρεσίας του οικείου Τμήματος. Για τις πληρωμές καθώς και τις 

εισπράξεις, εκδίδονται από το τμήμα Λογιστηρίου «Δελτία λογιστικής εγγραφής». 

Στα δελτία αυτά, αναγράφονται με τη μορφή διπλογραφικής λογιστικής εγγραφής, οι 

χρεούμενοι και πιστούμενοι λογαριασμοί. Τα εκδιδόμενα δελτία λογιστικής εγγραφής 

αριθμούνται και υπογράφονται από τον εκδότη και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 

Οικονομικού Τμήματος, ο οποίος και παρακολουθεί τη συνέχεια των 

προαναφερομένων αριθμήσεων.  

Στο πρωτότυπο των δελτίων επισυνάπτονται τα έγγραφα, στα οποία βασίζεται η 

ενέργεια της εγγραφής και από τα οποία πρέπει να διαπιστώνεται η τήρηση των 

κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων του ΕΛ.Γ.Α., η ύπαρξη της 

υποχρέωσης, ο δικαιούχος και το ποσό. Όλα τα δικαιολογητικά των χρηματικών 

δοσοληψιών ταξινομούνται σε ειδικούς φακέλους και φυλάσσονται με τη φροντίδα 

του Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού μέχρι να αποφασίσει ο Πρόεδρος μετά 

από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του ΕΛ.Γ.Α. για τη μη ύπαρξη λόγου 

περαιτέρω φύλαξής τους. 

Το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους καταρτίζεται ο οριστικός 

απολογισμός του προηγούμενου έτους. Ο απολογισμός υποβάλλεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. και στη , διαβιβάζεται για έγκριση στον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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 Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι υπεύθυνοι των Υποκαταστημάτων και οι 

προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Οργανισμού υποβάλουν στην Διεύθυνση 

Οικονομικού, η οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

εκτιμήσεις ,σχετικά με το ύψος των εσόδων και των δαπανών, που τους αφορούν. Ο 

προϋπολογισμός καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού, εγκρίνεται από το 

Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε 

οικονομικά ή άλλα στοιχεία.  

Κατά τη λήξη κάθε λογιστικού έτους συντάσσεται ο ετήσιος ισολογισμός, ο 

οποίος συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ., για τα πεπραγμένα της 

διαχείρισης και την οικονομική απόδοση του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και για τις προβλέψεις 

του Δ.Σ. για το μέλλον. Τον ισολογισμό συνοδεύει πίνακας ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων χρήσης κατά το οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες 

αρχές της Λογιστικής Επιστήμης. Ο ετήσιος ισολογισμός του ΕΛ.Γ.Α. και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, η έκθεση των οποίων 

υποβάλλεται στο Δ.Σ. και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο 

ετήσιος ισολογισμός και η έκθεση των ορκωτών λογιστών, αναρτώνται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. και μπορεί να δημοσιεύονται και στον ημερήσιο τύπο.  

Τα λογιστικά βιβλία του ΕΛ.Γ.Α. τηρούνται για την Κεντρική Διοίκηση κατά το 

διπλογραφικό σύστημα, με την εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου και για τα υποκαταστήματα, κατά το απλογραφικό σύστημα.  

 Τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται είναι
8
:  

o Για την Κεντρική Διοίκηση: Γενικό Ημερολόγιο ,Γενικό Καθολικό, Βιβλίο 

Απογραφών – Ισολογισμών, Μητρώο παγίων – στοιχείων, Καρτέλες 

αναλυτικού καθολικού . 

o  Για τα Υποκαταστήματα: Βιβλίο Ταμείου ,στο οποίο τηρείται και 

λογαριασμός δοσοληψιών με την Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. , Βιβλίο 

Χρεωστών − Πιστωτών . Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να καθιερωθεί 

η τήρηση και άλλων λογιστικών βιβλίων, εάν οι ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α. το 

επιβάλλουν.  
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Στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων, ακολουθούνται οι κανόνες 

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) και εφαρμόζονται οι κανόνες του 

διπλογραφικού συστήματος ,που αφορούν την ενημέρωση του Γενικού Ημερολογίου, 

την καταχώρηση σε αναλυτικά καθολικά, τη συγκέντρωση των εγγραφών και την 

ενημέρωση του Γενικού Καθολικού ,τη σύνταξη ισοζυγίων, τον έλεγχο της 

συμφωνίας του λογαριασμού καταθέσεων με τα αντίγραφα των Δελτίων Κινήσεως 

(extrait) και τη διαδικασία καταρτίσεως, απογραφής και ισολογισμού τέλους 

χρήσεως.  

Ο υπόλογος διαχειριστής, ο οποίος πραγματοποιεί τις εισπράξεις, έχει την 

ευθύνη για τη διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων και υποχρεούται να τηρεί και 

να ενημερώνει το Αναλυτικό Ημερολόγιο Εισπράξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

παράτυπων ή παράνομων πληρωμών από τα αρμόδια όργανα εσωτερικού ή 

εξωτερικού ελέγχου του ΕΛ.Γ.Α., εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. πράξη 

καταλογισμού, η οποία κοινοποιείται στον υπόλογο και στην αρμόδια υπηρεσία για 

να επιδιώξει την είσπραξη του ποσού που καταλογίστηκε. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

ελλείμματος ταμείου, γίνεται καταλογισμός στον υπόλογο διαχειριστή. Τέλος, η 

υπογραφή ή προσυπογραφή εγγράφων πραγματοποίησης δαπανών συνιστά αυτοτελές 

πειθαρχικό αδίκημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 16162/28.6.94 (ΦΕΚ 505/Β/30.6.94) του Υπουργού Γεωργίας: “Έγκριση 

Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΓΑ". 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

88 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάστηκε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 

ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.). Περιγράφηκαν ο σκοπός λειτουργίας του, η διοικητική του 

διάρθρωση, καθώς και οι δραστηριότητες του, στα πλαίσια παροχής αποζημιώσεων 

στους ζημιωθέντες αγρότες. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η λειτουργία την νεοσύστατης 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στον οργανισμό, αλλά και οι αρμοδιότητές της. Είναι 

σημαντικό να μην παραλείψουμε, τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του 

οργανισμού, βάσει τον οποίο τηρούνται τα λογιστικά γεγονότα και οι συναλλαγές του 

οργανισμού. Οι γεωργικές ασφαλίσεις, αποτελούν σημαντικό κομμάτι, καθώς η 

πληθώρα των  αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας είναι εκείνες, που την 

χαρακτηρίζουν αγροτική, κυρίως οικονομία. Επομένως , η διενέργεια τακτικών 

ελέγχων για την αξιολόγηση και εξέταση των αποζημιώσεων, που χορηγούνται, είναι 

απαραίτητη, για την εύρυθμη και έννομη λειτουργία της  αγροτικής δραστηριότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία, για την επίτευξη 

εύρυθμης λειτουργίας στο εσωτερικό των οργανισμών. Η αυξημένες απαιτήσεις, 

αλλά και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών διεργασιών επιβάλλουν την χρήση 

των τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα ,θεωρείται σημαντική η 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, που θα μπορεί να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων, αυτών των κρατικών γεωργικών ασφαλιστικών 

οργανισμών. 

Η ευρεία χρήση του Εσωτερικού Ελέγχου σε πολλούς οργανισμούς, έχει 

αποδείξει εμπράκτως την σημαντικότητά του στις δραστηριότητες και αποτελεί πλέον 

η μοναδική λύση, για την εξασφάλιση υγιούς λειτουργίας. Βέβαια, είναι εξίσου 

σημαντικό να αναφέρουμε ,ότι η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στην Διοικητική 

Διάρθρωση αποτελεί μείζονος σημασίας, καθώς είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η 

συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία με την Διοίκηση του κάθε 

οργανισμού. Έτσι, επιτυγχάνεται η υλοποίηση των κατάλληλων βελτιωτικών 

προτάσεων, που προτείνει ο Εσωτερικός Ελεγκτής και θα οδηγήσουν σε αξιόπιστες 

οικονομικές καταστάσεις  και αποτελεσματική λειτουργία. Το επιθυμητό αποτέλεσμα 

είναι δυνατό να επέλθει, μόνο με την ακολούθηση των κανόνων  και αρχών, που 

προβλέπονται από τα Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου και την εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας του επαγγέλματος.  

Πρόσφατα, ο ΕΛ.Γ.Α. ,που αποτελεί κρατικό οργανισμό, υιοθέτησε την 

λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, για τον έλεγχο των αποζημιώσεων που δίνονται 

στους αγρότες ,για ζημιωθέντες εκτάσεις τους ,αλλά και τον έλεγχο όλων των 

υπόλοιπων δραστηριοτήτων του. Η μελέτη αυτή παραθέτει όλες τις αρμοδιότητες του 

Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την θέση του στον οργανισμό. Παρόλα αυτά ,λόγω 

της πρόσφατης λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, θα απαιτηθεί ένα σημαντικό 
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χρονικό διάστημα, ώστε να παρατηρηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα της 

διενέργειας του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς κρίνεται αναγκαία, η εξοικείωση του 

προσωπικού, αλλά και της Διοίκησης του οργανισμού με την τήρηση του 

προγράμματος. Οι προσδοκίες είναι πολλές, καθώς πρόκειται για την εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης λειτουργίας ενός κρατικού οργανισμού παροχής αποζημιώσεων και 

είναι απαραίτητος ο έλεγχος των συναλλαγών του.  

Η διεθνής βιβλιογραφία, εξετάζει τα οφέλη αλλά και τα αποτελέσματα της 

υιοθέτησης ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Πολλές έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί, στην λειτουργία και την ποιότητα αυτού του συστήματος, καθώς  και 

στην σημαντικότητά του, όσον αφορά την εκπλήρωση εύρυθμης λειτουργίας των 

οργανισμών. Η ποιότητα, όπως αποδείχθηκε εξασφαλίζεται με την άρτια συνεργασία 

της διοίκησης με τους εσωτερικούς ελεγκτές, αλλά και με την τήρηση αρχών, που 

προβλέπονται και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων των εσωτερικών 

ελεγκτών. Έτσι αυξάνεται και η κερδοφορία του εκάστοτε οργανισμού.  

 Επιπλέον, εξετάζεται και η ικανότητά του Εσωτερικού Ελέγχου,  να 

προλαμβάνει παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG 

στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Αποδείχθηκε, ότι οι επιχειρήσεις με σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου στο εσωτερικό τους είναι ικανές να προλαμβάνουν και να 

αντιμετωπίζουν, τέτοια συμπτώματα. Παράλληλα, αναλύεται και η συνεισφορά του 

εσωτερικού ελέγχου στην διαχείριση του κινδύνου, αλλά και οι αλλαγές, που έφερε ο 

νόμος Sarbanes-Oxley-Act και αφορούν τις αρχές που πρέπει να διέπουν τα 

καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η ανεξαρτησία και 

η εμπειρογνωμοσύνη.  

Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία παραθέτει δεδομένα, που αφορούν την ευρύτερη 

υιοθέτηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

διαφόρων χωρών. Στον δημόσιο τομέα, παρατηρείται συχνότερη εξωτερική ανάθεση 

του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με έρευνες σε χώρες, όπως η Αυστραλία, η Νέα 

Ζηλανδία, η Μαλαισία, η Νιγηρία και το Κουήνσλαντ. 

Ενώ η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια σε δεδομένα, που αφορούν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο, στο εσωτερικό των οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών, 

παρουσιάζει ελλιπή στοιχεία σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο σε κρατικούς, αλλά 

και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ,που αφορούν την κάλυψη των 

γεωργικών αποζημιώσεων. Πολλές χώρες, χρηματοδοτούν γεωργικές αποζημιώσεις 

για την εξασφάλιση των αγροτών αλλά και της αγροτικής τους περιουσίας. 
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Δεδομένου του όγκου των ποσών, όμως, που χορηγούνται, στους ολοένα και 

αυξανόμενους ζημιωθέντες αγρότες, τα τελευταία χρόνια, κρίνεται αναγκαία η 

εξέταση και διερεύνηση των τρόπων χρηματοδότησης των αγροτών. Ένα άρτια 

οργανωμένο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ικανό, να ανιχνεύσει περιπτώσεις 

παρατυπιών σε χορηγούμενες αποζημιώσεις, να ελέγχει την αξιοποίηση των 

επιδοτήσεων, αλλά και να εξασφαλίζει διαφάνεια στις διενεργούμενες συναλλαγές, 

για την αποφυγή σφαλμάτων ,στην απόδοση βάσει κριτηρίων, χρηματικών ποσών. 

Για το λόγο αυτό, μελλοντικές έρευνες, θα μπορούσαν να εστιάσουν στην μελέτη 

τεχνικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, σε τέτοιους οργανισμούς, ώστε να 

υπάρχει διαφάνεια στην παροχή των οικονομικών ενισχύσεων στους ζημιωθέντες 

αγρότες. Παράλληλα, η ανάπτυξη ερευνών που θα παρακολουθούν τα αποτελέσματα 

των Εσωτερικών Ελέγχων και θα δημιουργούν μια εικόνα του τρόπου λειτουργίας 

αυτών, στην κάλυψη των αναγκών για διαφάνεια, στην παροχή αποζημιώσεων, 

κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη και καλύτερη κατανόηση αυτού του 

συστήματος. Ο τομέας δραστηριότητας των γεωργικών ασφαλίσεων, αποτελεί 

σημαντικό κίνητρο, για την δημιουργία νέων τεχνικών στον Εσωτερικό Έλεγχο και 

περαιτέρω ανάπτυξή του. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον Εσωτερικό Έλεγχο  και στις 

αρμοδιότητές του, στον Ε.Λ.Γ.Α.. Λόγω αυξημένης γραφειοκρατίας, αλλά και 

πρόσφατης έναρξης δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, στον οργανισμό, 

κατέστη αδύνατη η αποστολή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που θα 

απευθυνόταν στους υπαλλήλους του οργανισμού και θα μπορούσαν να εκτιμήσουν, 

την λειτουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου στον οργανισμό. Το 

ερωτηματολόγιο θα περιελάμβανε ερωτήσεις, που θα αφορούσαν την συχνότητα 

διενέργειας των ελέγχων, τις ελεγχόμενες δραστηριότητες αλλά και την εκτίμηση των 

υπαλλήλων. Μεταγενέστερες έρευνες, θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε τέτοιους 

οργανισμούς, που διαθέτουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με στόχο την αξιολόγησή 

του. 
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