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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαφάνεια στη Δημόσια 

Διοίκηση», εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και αναλύει  την έννοια του εσωτερικού ελέγχου ως «την παροχή μιας 

ανεξάρτητης και αντικειμενικής γνώμης για τη διαχείριση ενός οργανισμού ως προς το αν οι 

κίνδυνοι του είναι διαχειρίσιμοι σε αποδεκτά επίπεδα και  με κύριο στόχο τη βοήθεια του 

οργανισμού να επιτύχει τους στόχους του»
1
  

 Η είσπραξη διαφυγόντων εσόδων, ο περιορισμός φαινομένων διαφθοράς και η 

κακοδιοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου έφερε στο προσκήνιο τη δράση του εσωτερικού 

ελέγχου. 

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

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

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

ελέγχου. Η πλήρης υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων θεωρείται ένα 

σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 

 

 

 

                                                           
1
 David Griffiths, (2015), Book 1, chapter 3.5.2, page 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός Οργανισμού. Συμβάλει στην επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων υιοθετώντας μια συστηματική και επιβαλλόμενη από κανόνες 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των 

κινδύνων, του ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης» 
2
 

Ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο κάθε οργανισμού και αφορά τόσο 

τον ιδιωτικό  όσο και τον δημόσιο τομέα και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και τη 

ραχοκοκαλιά ενός ορθά δομημένου και συγκροτημένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

αφού λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας στην όλη οργάνωση και δομή επίτευξης των 

επιχειρηματικών στόχων μιας οικονομικής οντότητας.  

 Η διαφθορά, η κακοδιοίκηση, η απάτη και τα διαφυγόντα έσοδα, δημιουργούν 

δυσλειτουργία του κράτους και κλονίζουν τους κρατικούς θεσμούς και την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στην κρατική λειτουργία. Τα φαινόμενα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης 

κατέστησαν τον εσωτερικό έλεγχο σημαντικό εργαλείο περιορισμού και καταπολέμησή τους 

καθώς και  η καινοτομία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναγκαιότητα για 

τη δημόσια διοίκηση και είναι απόρροια της ορθολογικής αξιοποίησης των διατεθειμένων 

πόρων για τη άσκηση της διοίκησης. 

 Τα σκάνδαλα των εταιριών Enron, WorldCom, Parmalat κτλ. την τελευταία δεκαετία 

αποτέλεσαν επιχειρησιακές περιπτώσεις για την μελέτη των παραπάνω φαινομένων. 

Ακολούθησε ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. Sarbanes – Oxley το 2002 , για τον 

περιορισμό των πιθανοτήτων απάτης στην σφαίρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Σταδιακά προχώρησε  η διαμόρφωση προτύπων για την εισαγωγή του εσωτερικού 

ελέγχου στις οικονομικές οντότητες. To ποιο γνωστό εκ των οποίων είναι το ολοκληρωμένο 

πλαίσιο προτύπων COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) - Enterprise Risk Management, σκοπός του οποίου ήταν να δώσει κοινούς 

ορισμούς και να θέσει πρότυπα σύγκρισης ώστε οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί να είναι σε 

θέση να αξιολογούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Σήμερα τα παραπάνω πλαίσια 

                                                           
2 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών “Institute of Internal Auditors” - www.iia.or 
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προτύπων ελέγχου εφαρμόζονται από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς επιδίωξης 

κέρδους, από δημόσιες διοικήσεις και διεθνείς οργανισμούς. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις διαδικασίες του ελέγχου και έχει σαν 

στόχο να προσεγγίσει την έννοια, τις αρχές και τους κανόνες αυτού. Περιγράφεται η 

διεργασία του εσωτερικού ελέγχου και το πως  εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα και ακόμη 

παρουσιάζεται η  εφαρμογή του σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος 

αναφέρονται τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα του δημοσίου και τα καθήκοντα αυτών. 

 

 

Σκοπός της εργασίας 

 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου στο δημόσιο και κατά πόσο διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

των υπηρεσιών του δημοσίου εντοπίζοντας φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης, 

αδιαφάνειας διαδικασιών και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών. Γίνεται αναφορά στο ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και τα είδη των ελεγκτών καθώς περιγράφεται ο κώδικας επαγγελματικής 

δεοντολογίας βάσει του οποίου εκτελούνται τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Καταδεικνύονται 

οι υπηρεσίες των ελεγκτικών οργάνων του δημοσίου , ο ρόλος και το έργο που επιτελούν 

προκειμένου να περιοριστούν  τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

 

 

Μεθοδολογία της παρούσας εργασίας 

 

 

Η παρούσα εργασία είναι κατά βάση θεωρητική. Η συλλογή των πληροφοριών βασίστηκε σε 

συγγράμματα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, σε άθρα από Ελληνικές και ξένες πηγές 

καθώς και συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, τη νομοθεσία και πληροφορίες από 

διεθνείς οργανισμούς. 
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Ερευνητικά ερωτήματα  

 

 

Η συγκεκριμένη εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ελεγκτική 

επιστήμη, τις διακρίσεις των ελεγκτών και του ελέγχου. Ακόμη απαντάει πως αξιολογείται ο 

επιχειρησιακός κίνδυνος και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο έλεγκτής προκειμένου 

να τους διαχειριστεί. Απαντάει για τις διενέργειες του εσωτερικού ελέγχου και πως 

εφαρμόζεται στη δημόσια διοίκηση με σκοπό τον περιορισμό της διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης.  Περιγράφει την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε μια χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά σχετικά με το έργο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες των 

ελεγκτικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

 

Δομή διπλωματικής εργασίας 

 

 

 Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την εισαγωγή σχετικά με το σκοπό της διπλωματικής 

εργασίας, τη δομή τη μεθοδολογία και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των κυριοτέρων 

συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές πληροφοριών . 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην Ελεγκτική Επιστήμη και στη σημασία 

της καθώς και στη διαδικασία ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνων. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο και το πως επιρεάζει την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση φαινομένων 

διαθφοράς, ανομίας και κακοδιοίκησης. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο, και επειδή η παρούσα εργασία αφορά τον εσωτερικό έλεγχο στη 

Δημόσια Διοίκηση, γίνεται μια περιγραφή  στη διαδικασία οργάνωσης και διαχείρισης του 

Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα Θεσμοθετημένα Ελεγκτικά Όργανα του 

Δημοσίου Τομέα.  
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 Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Συμπεράσματα και οι Προτάσεις που 

απορρέουν από τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 Συμπερασματικά, και επειδή η Ελληνική κοινωνία πλήττεται από την κρίση και απαιτεί 

να αξιοποιούνται οι κρατικοί πόροι προς όφελός της, οι προϋποθέσεις για την 

πραγματοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια 

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, είναι ποικίλες και απαιτούν τη δέσμευση της 

πολιτικής ηγεσίας της χώρας με ταυτόχρονη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας και 

νοοτροπίας του προσωπικού καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με απώτερο σκοπό 

την εξυπηρέτηση των πολιτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους για επιχειρήσεις, διοικήσεις και 

ελεγκτές όπου μια σειρά από μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει τα τελευταία 

χρόνια τις διεθνείς αγορές, η Ελεγκτική, ως ένας δυναμικός κλάδος της Οικονομικής 

επιστήμης, συντέλεσε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές που επέρχονται είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές καθώς πρέπει να καλυφθούν κενά ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική 

ενσωμάτωση στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
3
 

 Οι βιβλιογραφικές αναφορές  προκύπτουν από Ελληνική και Ξένη βιβλιογραφία και 

αθρογραφία, που σχετίζονται με την έννοια της Ελεγκτικής Επιστήμης, του Εσωτερικού 

Ελέγχου με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα καθώς και τη διαδικασία ελέγχου στη Δημόσια 

Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την είσπραξη διαφυγόντων 

εσόδων και τον περιορισμό ζητημάτων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται ορισμένα από τα κυριότερα συγγράμματα Ελλήνων  και Ξένων συγγραφέων. 

 Σύμφωνα με τον Anderson U.,
4
 o εσωτερικός έλεγχος παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών για την οργάνωση. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να κυμαίνονται από τη διεξαγωγή 

οικονομικών στοιχείων , την απόδοση, τη συμμόρφωση, την ασφάλεια του συστήματος, τους 

έλεγχους επιμέλειας και του κώδικα οργάνωσης της συμπεριφοράς. Εξετάζει μια ευρύτερη 

προοπτική όπου ο εσωτερικός  έλεγχος  αντιμετωπίζεται κυρίως ως θέμα το οποίο 

βεβαιώνεται με τους ισχυρισμούς της διοίκησης. Περιγράφει  το φάσμα των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου προστιθέμενης αξίας και εξετάζει τη φύση της διασφάλισης και τις 

συμβουλευτικές δραστηριότητές του. Αναφέρεται  στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

που παρέχει αξιοπιστία και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας 

της οικονομικής οντότητας. Ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως τον ακρογωνιαίο λίθο της 

διοίκησης, που αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση  και εκτίμηση κινδύνων και 

καθοδήγηση πρόβλεψης των επιχειρησιακών κινδύνων απάτης. Παραθέτει τα βήματα για την 

ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου, την αποστολή 

του ελέγχου, την ανάλυση αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση στα θέματα δράσης. 

                                                           
3
 Καραμάνης Κ. (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική, θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα», Εκδόσεις 

ΟΠΑ, Αθήνα 
4 Anderson Urton, (2009), «Internal Auditing: Assurance & Advisory Services», Chapter, 3rd Edition, Τhe Institute of 

Internal Auditors Research Fountation. 
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 Ο Griffiths D. ,
5
 παρέχει πρακτικές ιδέες για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε 

μια οικονομική οντότητα.  Εξετάζει την εφαρμογή των κινδύνων και περιγράφει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου. Επίσης παρέχει 

καθοδήγηση σχετικά με τη διεξαγωγή του ελέγχου και την τεκμηρίωση που απαιτείται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα της εργασίας διαχείρισης και μείωσης των 

κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα με σκοπό η οικονομική οντότητα να διασφαλίσει τους 

επιδιωκόμενους στόχους της. Το έργο διενεργείται με την αξιολόγηση της ωριμότητας του 

κινδύνου και των λειτουργικών διεργασιών που εμπλέκονται στον έλεγχο. Επιπρόσθετα 

αναλύει τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου ως τη διαδικασία εξασφάλισης εντοπισμού, 

αξιολόγησης και αντιμετώπισης των απειλών. Ενημερώνει  για τον τρόπο που 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου στην διοίκηση μέσω της έκθεσης ελέγχου. 

 Σύμφωνα με τον Griffiths P,.
6
 ο εσωτερικός έλεγχος είναι η πιο συναρπαστική εξέλιξη 

στην ιστορία της ελεγκτικής επιστήμης καθώς μπορεί άμεσα να ενισχύσει την  κερδοφορία, 

την εικόνα και την κοινωνική ευθύνη  της οικονομικής οντότητας και να τη βοηθήσει να 

αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. Διερευνά το μεταβαλλόμενο περιβάλλον τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δημόσιο τομέα και της σχετικής νομοθεσίας  και εξηγεί τις έννοιες και τις 

πρακτικές  που πρέπει να ληφθούν προκειμένου  ο εσωτερικός έλεγχος να προσεγγίσει και  να 

διασφαλίσει  τον κίνδυνο. Στόχος είναι η έμφαση στη διαδικασία και στα συστήματα ελέγχου 

και η συνεργασία με τη διοίκηση της οικονομικής οντότητας. 

 Ο Meigs W. μαζί με Larser J. και. Meigs R., 
7
 τονίζουν τη φιλοσοφία και το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο ασκείται η Ελεγκτική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στα ελεγκτικά πρότυπα, 

την επαγγελματική δεοντολογία και τη νομική ευθύνη που απορρέει από την υπογραφή των 

εκθέσεων ελέγχου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ως 

προς την  αποτελεσματικότητά του και τοποθετούν σε ένα λογικό πλαίσιο τα βασικά στάδια 

της ελεγκτικής διαδικασίας ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο ο ελεγκτής 

αντιμετωπίζει τους ελέγχους που απολαμβάνει. Αναπτύσουν, με ένα απλοποιημένο και 

εύκολα κατανοητό τρόπο, τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους ελέγχου και περιγράφουν το 

πρόγραμμά του με βάση τους αντικειμενικούς σκοπούς του. Βασικός σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου είναι «η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και οργάνωσης»
8
 

                                                           
5 David Griffiths, (2006),«Risk based Internal Auditing», Books 1,2,3,4 
6 Phil Griffiths (2005), «Risk-based Auditing», Published by Routledge 
7 Walter B. Meigs, E. John Larsen, Robert F. Meigs, «Auditing»,(1978), (Ελεγκτική), Μετάφραση Θ. Διαμαντόπουλος- Ι. 

Ταλαρούγκας, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 
8 Walter B. Meigs, E. John Larser, Robert F. Meigs, (1978), «Ελεγκτική».  

(Μετάφραση Διαμαντόπουλος θ.- Ταλαρούγκας  Ι.), 6η Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 
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 Ο Boynton W. και ο Johnson R.,
9
 θεωρούν την ελεγκτική επιστήμη ως την καλύτερη 

άμυνα στην εξασφάλιση της ακεραιότητας του συστήματος χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Η σύγχρονη ελεγκτική επικεντρώνεται στην λήψη αποφάσεων και τον 

κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ελεγκτές  στην παροχή βεβαιότητας σχετικά με την 

ηθική στη λήψη αποφάσεων και την ακεραιότητα του συστήματος χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Επίσης παρέχουν πλήρη και ολοκήρωμένη κάλυψη των τρεχουσών εξελίξεων 

στο περιβάλλον, τα πρότυπα και τη μεθοδολογία του ελέγχου. 

 Επίσης ο Pollard W.,
10

 εξετάσει την πηγή του ηθικού κύρους και της ηθικής 

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Παραθέτει πρακτικές και εργαλεία για την επιχειρηματική 

ηθική, με ιδιαίτερη προσοχή στην ηθική διαμόρφωση λήψης αποφάσεων 

 Ο Sawyer L.,
11

 παρέχει μια νέα παγκόσμια προοπτική που αντανακλά τις εξελικτικές 

αλλαγές στον τρόπο που οι οικονομικές οντότητες οργανώνουν τον εσωτερικό έλεγχο  καθώς 

και τη σημασία που έχει η ευθυγράμμιση με τη διοίκηση προκειμένου να επιτευχθούν οι 

οργανωτικοί στόχοι. Αναλύει τη στρατηγική σημασία του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή, τις 

διαδικασίες και μεθόδους του εσωτερικού  ελέγχου και τη φιλοσοφία διαχείρισης κινδύνων 

και κανονιστικής συμμόρφωσης. Η ζήτηση τόσο για εξωτερικό  όσο και για εσωτερικό 

έλεγχο, προέρχεται από την ανάγκη επαλήθευσης τήρησης των αρχείων, μείωσης των 

σφαλμάτων, της απάτης και υπεξαίρεσης των  περιουσιακών στοιχείων στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων. Εξετάζει τη λειτουργία του εσωτερικού ελεγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης ως το “κλειδί” για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και των 

στρατηγικών διαχείρισης  κινδύνων της οικονομικής οντότητας. 

  Ο Jones P., 
12

 αναλύει τον έλεγχο κινδύνων παραθέτοντας πρακτικές προσεγγίσεις, 

εκτιμήσεις επιπτώσεων και αξιολήγησης των αποτελεσμάτων ως προς τη στόχευση των 

πολίτιμων πόρων ελέγχου και των μεταβαλλόμενων αναγκών των ελεγχόμενων οικονομικών 

οντοτήτων. 

 Οι Schroeder R., Clark M. και Cathey J.,
13

επικεντρώνονται στα ελεγκτικά πρότυπα, που 

επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λήψη αποφάσεων των ελεγκτών και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και θεωρητικού υπόβαθρου που χρειάζονται για να 

συμβαδίσουν στην σημερινή ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία 

                                                           
9
 William C. Boynton, Raymond V. Johnson, (2005,2006), «Modern Auditing Assurance Services and the Integrity of 

Financial Reporting», 6th and  8th Edition 
10 William C. Pollard, Foreword by Warren Bennis (2005), «The heart of a business ethic», Publisher Lanham, MD: 

University Press of America  
11 Lawrence Sawyer,(2003), «Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing», 5th Edition 
12

 Peter Jones, (1999), «Statistical Sampling and Risk Analysis in Auditing», Publisher Hampshire:Gover 
13

 Richard Schroeder, Myrtle Clark και Jack Cathey, (2011), «Financial Accounting Theory and Analysis», 11th Edition, 

Publisher George Hoffman. 
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 Η Fountain L.,
14

 εντοπίζει τη διαδικασία  του εσωτερικού ελέγχου προσανατολισμένη 

στην αξία συμμόρφωσης με τα ελεγκτικά πρότυπα, στην ανάπτυξη σχέσεων με τη διοίκηση 

και στη διαχείριση των κινδύνων και της απάτης, και τονίζει τη σημασία της προσεκτικής 

διαχείρισης όλων των πτυχών του εσωτερικού ελέγχου που αποφέρουν επαρκή ανεξαρτησία 

και αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή. Θεωρεί ότι το σχέδιο ελέγχου για να είναι 

κατάλληλο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου που 

επιτρέπει την κατανομή των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τέτοιο τρόπο που βοηθά 

στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής οντότητας. Υποστηρίζει όι όταν ένας οργανισμός 

κινείται με ένα στρατηγικό σχέδιο είναι εύλογο και η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου να 

έχει την ίδια φιλοσοφία και κατεύθυνση με την εταιρική φιλοσοφία.  

 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκηση,
15

 αναφέρεται στην ελεγκτική 

μεθοδολογία, στην έννοια και το σκοπό του ελέγχου και στις γενικές αρχές και τα ελεγκτικά 

πρότυπα που ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Εξηγεί το σχεδιασμό και τις 

διενέργειες του ελεγκτικού έργου και τυποποιεί  τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος διενέργειας ελέγχων. Καθορίζει το πλαίσιο, τα 

είδη και τους στόχους των ελεγκτών και περιγράφει με λεπτομέριες τις διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο του ελέγχου (σχεδιασμός και διενέργεια ελέγχου και 

συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου). Αναλύει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 

επιθεωρητών, τα θέματα συμπεριφοράς των ελεγκτών και των ελεγχόμενων. Τέλος παραθέτει 

υποδείγματα εντολής  διενέργειας ελέγχου, εντύπων συνέντευξης, δομής ερωτηματολογίου, 

φύλλων ελέγχου, έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου, εντολών παρακολούθησης ελέγχου και 

εντύπων διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ). 

 Ο Καζαντζής .
16

  παρουσιάζει την εννοιολογική οριοθέτηση της σύγχρονης ελεγκτικής 

καθώς και τις έννοιες και τους κανόνες των ελεγκτικών προτύπων και του εσωτερικού 

ελέγχου. Προσδιορίζει την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ως μια λειτουργία ζωτικής 

σημασίας που συμβάλλει άμεσα και καθοριστικά στη διασφάλιση της διαφάνειας των 

πράξεων και των ενεργειών καθώς αποθαρρύνει τις παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης 

παραθέτει τις βασικές κατηγορίες και τη μεθοδολογία των ελεγκτών για την κατανόηση και 

το σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ελεγχόμενη 

οικονομική οντότητα αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους. Επιπρόσθετα 

παρουσιάζονται οι τομείς της ελεγκτικής όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας απάτης και 
                                                           
14 Lynn Fountain, (2015), «Leading the Internal Auditing Function», Editor Dan Swanson  
15 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα  & τις υπηρεσίες 

επιθεώρησης και ελέγχου», Αθήνα. 
16 Καζαντζής Χ. (2006). « Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μια συστηματική προσέγγιση εννοιών, αρχών και 

προτύπων», Εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς.  
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της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μαζί με την επαγγελματική και νομική 

ευθύνη των ελεγκτών.  

 Ο Κάντζος και η Χονδράκη.,
17

 προσεγγίζουν την ελεγκτική με παρουσίαση της 

μεθοδολογίας σχετικά με την εφαρμογή της, την προετοιμασία του ελέγχου και τα συστήματα 

εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου (internal control). Αναφέρουν τα Ελληνικά και Διεθνή 

ελεγτικά πρότυπα, τα ελεγκτικά τεκμήρια και αναλύουν το σκοπό και το πως εφαρμόζεται το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική οντότητα. Εξετάζουν την Ελεγκτική και πως 

μπορεί να προβούν σε άμεσα συμπεράσματα με τη βοήθεια της μηχανογράφησης. Αρχικά 

υπογραμμίζουν τις αρχές που πρέπει να ακολουθεί ένας εσωτερικός ελεγκτής και  

μνημονεύουν του σκοπούς των προτύπων εσωτερικού ελέγχου. Έπειτα διερευνούν τη σχέση 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου με αναφορές στις διαφορές και τις ομοιότητες ενώ 

τονίζεται και η σημασία της συνεργασίας μεταξύ τους. Τέλος ορίζεται η εταιρική 

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

κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών οντοτήτων και του ευρύτερου επενδυτικού 

κοινού.  

 Ο Καραμάνης,
18

 προσεγγίζει τον έλεγχο ως μια σύνθετη διαδραστική (interactive) 

διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων και εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης. 

Παρουσιάζει τις αρχές και τους κανόνες του ελέγχου, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τον 

κώδικα δεοντολογίας βάσει των οποίων διενεργείται ο έλεγχος καθώς ο έλεγχος εξετάζει το 

σύνολο των πτυχών της επιχείρησης και στηρίζεται σε προσεκτική ανάλυση των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης,
19

 επιχειρούν μια εισαγωγική προσέγγιση καθώς 

οριοθετούν την έννοια της ελεγκτικής επιστήμης.  Ερμηνεύουν τον κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας καθώς και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.  Αναλύουν τις ελεγκτικές 

διαδικασίες στο πλαίσιο ενός καλά οργανωμένου και δομημένου συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου σε συνάρτηση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων αναφορικά με τα 

βήματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, χωρίς να αμφισβητούνται τυχόν κίνδυνοι ή απάτες 

μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος αναλύουν την ακολουθούμενη διαδικασία τόσο 

για την ανάληψη, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα 

ελέγχου όσο και τη σύνταξη της έκθεσης πορίσματος του ελέγχου. 

                                                           
17 Κάντζος Κ. & Χονδράκη Α. (2006), «Ελεγκτική θεωρία και πρακτική», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 

18 Καραμάνης Κ., (2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική, θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα», 

Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα. 

19 Νεγκάκης Χ. Ταχυνάκης Π., (2013), «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα. 
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 Ο Παπάς,
20

 παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο της ελεγκτικής, τα είδη ελέγχου και 

τα βασικά σημεία της ελεγκτικής εργασίας, Εξετάζει τα θέματα που αφορούν τα προσόντα 

και τα καθήκοντα των ελεγκτών καθώς και την ελεγκτική διαδικασία. Επίσης πραγματεύεται 

θέματα που αφορούν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την οργάνωση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Τέλος, παρουσιάζει τα 

είδη του ελέγχου, τις προϋποθέσεις και παραθέτει ικανό αριθμό θεωρητικών και πρακτικών 

θεμάτων. 

 Ο Τσακλάγκανος.,
21

 παρουσιάζει τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία του 

Σώματος Ορκοτών Ελεγκτών και τους όρους εγγραφής στο  Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών. 

Επίσης αναφέρεται στη σημασία και τη χρησιμότητα της ελεγκτικής ,στον κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας και τη νομική ευθύνη των ελεγκτών καθώς αναφέρεται και στο 

ελεγκτικά πρότυπα που αποτελούν το σώμα κανόνων που διέπουν τους υποχρεωτικούς αλλά 

και προαιρετικούς οικονομικούς ελέγχους. Περιγράφει τον εσωτερικό έλεγχο και τη 

δειγματοληψία για την απόδειξη του λογιστικού ελέγχου. Επιπρόσθετα αναλύει τα 

συστήματα της ελεγκτικής των επιχειρήσεων με μηχανογράφηση καθώς και των 

ερωτημοτολογίων ελέγχου. 

 Ο Φάκος,
22

 οριοθετεί τον εσωτερικό έλεγχο ως ιδιαίτερο κλάδο της ελεγκτικής 

επιστήμης και αποσαφηνίζει τις γενικές αρχές του και τις επιδιώξεις του. Επειδή ο χώρος που 

εφαρμόζεται ή μπορεί να  εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος είναι αχανής, πολυποίκιλος και 

με τεράστια περιπτωσιολογία ανάλογα με την φύση και τις ιδιαίτερες λειτουργίες και 

δραστηριότητες κάθε οικονομικής μονάδας, ο συγγραφέας, φιλοδοξεί  να καταδείξει την 

φιλοσοφία που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και προσπαθεί να παραθέσει τους ελεγκτικούς κινδύνους που ελοχεύουν στις 

διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας καθώς και μια σειρά 

από ελεγκτικά μέτρα και διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή 

και αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Παπάς Α. (1999), «Εισαγωγή στην Ελεγκτική», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
21 Τσακλάγκανος Α., (2008), «Ελεγκτική», Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη 

22 Φάκος Δ.,(2003), «Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», Αθήνα. 

& (2013), «Ο έλεγχος των οικονομικών οντοτήτων», Εκδόσεις Prosvasis, Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελεγκτικής Επιστήμης καθώς 

και  εξετάζεται η έννοια, το αντικείμενο, οι διακρίσεις και οι κατηγορίες των ελεγκτών. 

Παρατίθενται ο σχεδιασμός του ελέγχου και τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας  καθώς και 

καταγράφεται το πως ο έλγχος αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στα πλαίσια  των δραστηριοτήτων τους. 

 

 

3.1Έννοια της ελεγκτικής επιστήμης 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για διαφάνεια δημιούργησε αντίστοιχα την ανάγκη 

σύνταξης αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων δίνοντας έμφαση στα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά και συνεπώς ο έλεγχος μέσα στη ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή  

πραγματικότητα καθίσταται όλο και πιο επιτακτικός.  

 Ο θεσμός της Ελεγκτικής στην κοινωνία σχετίζεται με την ανάγκη για την μετάδοση 

(προς τους διάφορους χρήστες) αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στη 

δραστηριότητα μεγάλων και πολύπλοκων οικονομικών οργανισμών της σύγχρονης 

κοινωνίας. 

 Κύριος σκοπός του ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας, είναι η διαπίστωση περί της 

ορθής ή μη, παρουσίασης της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης στις 

χρηατοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές 

(εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με την προκαθορισμένη 

διοικητική πολιτική (εσωτερικός έλεγχος). 

 Η Ελεγκτική, ως σημαντικός κλάδος της λογιστικής επιστήμης, ασχολείται με τη 

διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων.  Η 

ελεγκτική ως φιλοσοφία, ως επιστήμη και τεχνική δεν ενδιαφέρεται για τη νομική μορφή των 

μονάδων που ελέγχει, δηλαδή, το αν έχει ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα, ούτε για το 

αντικείμενο εκμετάλλευσης, ούτε επίσης για τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους. Είναι 

ένας κλάδος, που μέσα από τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των λειτουργιών αποκτά 
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έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε επιχειρηματική μονάδα, φορέα και κοινωνία. 

 Εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να αποκτήσει τη δική της οντότητα –ταυτότητα, 

προσεγγίζοντας κάθε φορά τις αδυναμίες των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, με 

επιστημονικές μεθόδους υποδεικνύοντας ρεαλιστικές λύσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί 

χρηστή διοίκηση, ώστε να επιτύχουν οι φορείς και οι διοικήσεις τις επιδιώξεις και τους 

σκοπούς, διασφαλίζοντας του μετόχους και γενικότερα την κοινωνική συνοχή της 

επιχείρησης. 

 Οι κανόνες και οι αρχές που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των ελεγκτικών 

του καθηκόντων προσδιορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), από τον Κώδικα 

Δεοντολογίας -ο οποίος εγγυάται την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του- αλλά και από 

τη φορολογική νομοθεσία σχετικά με την τήρηση των φορολογικών διατάξεων καθώς και 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή τους.
23

 

 

 

3.2 Τα Στάδια της Ελεγκτικής Διαδικασίας 

 

 

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

κάθε έλεγχος, περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στάδια:
24

 

•Το σχεδιασμό του ελέγχου. 

•Την διενέργεια του ελέγχου. 

•Την κατάρτιση έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου. 

 

 

Σχεδιασμός ελέγχου 

 

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

υψηλής ποιότητας κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο.
25

 

                                                           
23

 Χρήστος Ι. Νεγκάκης , Παναγιώτης Δ. Ταχυνάκης , «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγκου», 
(2013) 
24

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

επιθεώρησης και ελέγχου», σελ.15 
25

 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Πολιτική και Πρότυπο Ελέγχου του Συνεδρίου»,σελ.8 
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 Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και χωρίς προβλήματα διεξαγωγή κάθε ελέγχου, 

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

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

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

έλεγχο, οικονομικής μονάδας.  

 Το ελεγκτικό κλιμάκιο θα πρέπει να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στον 

ελεγχόμενο οργανισμό, όπως η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, η οργανική του 

διάρθρωση, οι δραστηριότητές του και να προγραμματίσει τις εργασίες και το 

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

έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα επιτρέψει διορθωτικές δράσεις και θα 

αποτρέψει τη σπατάλη χρόνου
26

 

 Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης, με κύριο 

αντικείμενο την κατάστρωση του πλάνου εργασίας και τον προγραμματισμό του ελέγχου, με 

κύριο αντικείμενο την κατάρτιση πρόχειρου προγράμματος ελέγχου. 

 

 

Διενέργεια ελέγχου 

 

Το στάδιο της διενέργειας του ελέγχου αρχίζει με τη μετάβαση του ελεγκτικού κλιμακίου 

στην έδρα του ελεγχόμενου και ολοκληρώνεται με την υποβολή της έκθεσης αρχικών 

διαπιστώσεων.  Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται με βάση το πλάνο εργασίας και το 

πρόγραμμα που έχει ήδη εκπονηθεί και περιλαμβάνουν τον επιτόπιο έλεγχο, τη συλλογή 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου και καταγραφή διαπιστώσεων και εξαγωγής αρχικών 

συμπερασμάτων. 

 

 

Κατάρτηση έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου 

 

Στο τελικό στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας ο ελεγκτής συντάσσει την έκθεση 

αποτελεσμάτων στην οποία παρουσιάζονται με την κατάλληλη μορφή τα ευρήματα του 

ελέγχου.  Η συγγραφή της έκθεσης αποτελεί σημαντικό σταδιο της διαδικασίας και θα πρέπει 

                                                           
26 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και τις υπηρεσίες 

επιθεώρησης και ελέγχου», σελ.33 



14 
 

να γίνεται με άκρως επαγγελματικό τρόπο.  Το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να είναι 

εύληπτο και να μην περιέχει ασάφειες ή αοριστίες αλλά μόνο τις πληροφορίες που 

υποστηρίζονται από κατάλληλα και συναφή αποδεικτικά στοιχεία καθώς και να είναι 

ανεξάρτητη, αντικειμενική, δίκαιη και εποικοδομιτική. 

 

 

3.3  Διάκριση ελεγκτών 

 

 

Ο ελεγκτής είναι το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, είναι απαραίτητος  για να 

εξαςφαλιστεί  η  ορθολογική οργάνωση, η λειτουργία και η ομαλή  οικονομική διαχείριση 

στη δημόσια και ιδιωτική οικονομία. 

Διάκριση ελεγκτών
27

 

 Εσωτερικός ελεγκτής: βρίσκεται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με την οικονομικη 

μονάδα και το έργο του έχει προληπτικό χαρακτήρα με σκοπό να  παρακολουθει και 

να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις, τις λογιστικές καταχωρήσεις με σκοπό τον 

άμεσο εντοπισμό θελημένων ή αθέμητων σφαλμάτων ή αντικανονικών και 

παράνομων ενεργειών. 

 Εξωτερικός ελεγκτής: δεν έχει καμία υπαλληλική ή άλλη εξάρτηση προς την 

επιχείρηση που καλείται να ελέγχει.  Ένας ανεξάρτητος και αδέσμευτος προς την 

οικονομική μονάδα που ελέγχει και δεν επηρεάζεται από τη διοίκησή της, εκτελεί τα 

καθήκοντά του με ανεπίληπτο ήθος, ακεραιότητα χαρακτήρα, άρτια επιστημονική 

κατάρτιση, εξειδικευμένη πείρα, αυτοπεποίθηση, ικανότητα ταχείας αντίληψης και 

σίγουρης κρίσης. 

 

 

3.4  Διακρίσεις ελέγχου
28

: 

 

Ανάλογα με την έκτασή τους: 

 Γενικούς: αυτοί που επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση μιας χρονικής περιόδου 

(π.χ. Ισολογισμός) 

                                                           
27

 http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/elegtiki/Elektiki_notes.pdf 
28 Πανεπιστήμιο Πειραιά, «Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», 
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 Ειδικούς: έχει σαν αντικείμενο ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. έλεγχος αποθεμάτων) 

Ανάλογα με το σκοπό τους: 

 Προληπτικούς: διενεργούνται στη διάρκεια της εκτέλεσης των πράξεων και 

αποβλέπουν στην αποκάλυψη και καταστολή εκούσιων και ακούσιων σφαλμάτων 

 Κατασταλτικούς: διενεργούνται μετά την εκτέλεση των πράξεων και αποβλέπουν 

στην αποκάλυψη εκούσιων και ακούσιων σφαλμάτων 

Ανάλογα με τη διάρκειά τους: 

 Μόνιμους ή διαρκείς: διενεργούνται συνέχεια 

 Τακτικούς ή περιοδικούς: διενεργούνται κατά περιόδους και τακτικά και αφορούν τον 

έλεγχο της διαχείρησης τακτικών χρονικών περιόδων  

 Έκτακτους ή περιστασιακούς: διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις 

Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο: 

 Εσωτερικούς: περιορίζουν κινδύνους λαθών, διαφυλάτουν την περιουσία της 

οικονομικής οντότητας 

 Εξωτερικους: απεικονίζουν χωρίς ουσιώδη λάθη και παραλήψεις τις οικονομικές 

καταστάσεις 

 Κρατικούς  ελέγχους: διασφαλίζουν  το δημόσιο χρήμα 

Ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο επιλέγει να δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος
29

 

 Χρηματοοικονομικούς: έλεγχοι αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (κυρίως από 

Ορκωτούς Ελεγκτές) 

 Λειτουργικούς: αποσκοπούν στην αξιολόγηση λειτουργιών (κυρίως από εσωτερικούς 

ελεγκτές) 

 Αποδοτικότητας ή Διοικητικούς: έλεγχοι μιας εγκαθιδρυμένης διαδικασίας (κυρίως 

από εσωτερικούς ελεγκές) 

 Συμμόρφωσης: έλεγχοι προς εγκαθιδρυμένες διαδικασίες (π.χ. έλεγχος εξόφλησης 

τιμολογίων) 

 Ειδικούς  έλεγχους: Δικαστικοί έλεγχοι βάσει του άρθρου 40 του Ν2190/1920 

(προστασία μειοψηφίας). 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ιωάννης Ν. Βαρβατσουλάκης, PhD, CIA, (2012), σελ.11 
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3.5  Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

 

 

Γενικά Πρότυπα (General Standards): 

 Πλήρη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία εξωτερικού ελεγκτή 

 Ανεξαρτησία και ανεπηρέαστη σκέψη 

 Επαγγελματική επιμέλεια στον έλεγχο 

Πρότυπα ελεγκτικής εργασίας (Standards of fieldworks): 

 Ορθολογικός προγραμματισμός και εποπτεία ελέγχου 

 Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 Επάρκεια και καταλληλότητα αποδεικτικού υλικού 

Πρότυπα έκθεσης πορίσματος ελέγχου: 

 Αναφορά τήρησης γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών  

 Αναφορά τήρησης ίδιων λογιστικών αρχών μεταξύ των χρήσεων 

 Αναφορά ικανοποιητικών υποσημειώσεων στο προσάρτημα και τις οικονομικές 

καταστάσεις 

 Αναφορά γνώμης-βαθμού ευθύνης ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου
30

 

 

 

3.6  Η έννοια του κινδύνου 

 

 

Η έννοια του κινδύνου (risk), άρχισε να αναπτύσσεται από τα μέσα του 17
ου

 αιώνα από 

μαθηματικούς που ασχολούνταν με τυχερά παιχνίδια.  Ο κίνδυνος την περίοδο εκείνη 

αναφερόταν ουσιαστικά στην πιθανότητα σε συνδυασμό με τα ενδεχόμενα κέρδη ή απώλειες.  

 Τον 18
ο
 αιώνα εισήχθη στην ασφαλιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η ιδέα του 

κινδύνου ως ουδέτερη έννοια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες, ενώ το 

19
ο
 αιώνα οι ιδέες αναφορικά με τον κίνδυνο εξελίχθηκαν μέσα στα πλαίσια που οριοθέτησε 

η οικονομική επιστήμη.
31

 

                                                           
30

 N3301/2004 (ΦΕΚ Α 263/23-12-04) ΑΘΗΝΑ 
31

 Frosick S (1997), «The techniques of risk analysis are insufficient in themselves», Disaster preventation & management, 

Vol6 (3) page165-177 

    Φάκος Δ. (2008), «Διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος» 
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3.7  Αξιολήγηση και διαχείριση κινδύνου 

 

 

Κίνδυνος σε μια επιχείρηση είναι οι πιθανότητες μη επίτευξης της πάσης φύσεων στόχων – 

ευκαιριών που τίθενται από τη Διοίκηση.  Οι οργανισμοί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

τους αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση μια σειρά από κινδύνους.  Οι κίνδυνοι αυτοί 

μπορεί να είναι Στρατηγικής σημασίας, Οικονομικοί, Λειτουργικοί, Ατυχημάτων κλπ.  Οι 

πληροφορίες για την ανάδειξη και την ανάλυση των κινδύνων αντλούνται από τις εκθέσεις 

των Εσωτερικών και Εξωτερικών ελεγκτών, από τις εκθέσεις Συμβούλων και από τα 

επιχειρησιακά σχέδια.  Η διαχείριση του κινδύνου είναι συνεχής και αναπτυσσόμενη 

επιχειρησιακή διαδικασία που στόχο έχει να προσθέτει αξία σε όλες τις δραστηριότητες του 

οργανισμού και να τον καθιστά ανταγωνιστικό.  Η διαχείρηση του κινδύνου εντάσσεται στο 

Στρατηγικό Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού.  Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου 

προϋποθέτει την αξιολόγηση και την αποτίμηση του κινδύνου, η οποία συνήθως γίνεται από 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους και με τη συμμετοχή των στελεχών  του 

οργανισμού.  Αν ένας οργανισμός δεν έχει καθιερώσει διαδικασία αποτίμησης κινδύνων, ο 

Εσωτερικός  έλεγχος πρέπει να επισημάνει στη Διοίκηση και παράλληλα να κάνει υποδείξεις 

για την καθιέρωση της διαδικασίας αυτής.
32

 

 

 

3.8  Είδη κινδύνων 

 

 

Οι κίνδυνοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορους τύπους όπως στρατηγικούς, 

χρηματοοικονομικούς, λειτουργικούς, ατυχημάτων φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος 

κλπ. 

 Στρατηγικοί Κίνδυνοι: Οι στρατηγικοί κίνδυνοι σχετίζονται με:  τον ανταγωνισμό του 

κλάδου και της αγοράς, τις πελατειακές αλλαγές , τις βιομηχανικές αλλαγές ,την πελατειακή 

ζήτηση  τις συγχωνεύσεις και εξαγορές , την έρευνα και την  ανάπτυξη. 

 Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με: τα επιτόκια , το ξένο συνάλλαγμα, την 

πίστωση  και την ρευστότητα.  

                                                           
32,  Γ. Βαρβατσουλάκης, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, 201431 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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 Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται με: τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 

κανονισμούς λειτουργίας - οργάνωση , την πρόσληψη προσωπικού , τα πληροφορικά 

συστήματα,  τα Λογιστικό – οικονομικά μέτρα και την   Επιχειρησιακή κουλτούρα.  

 Οι κίνδυνοι ατυχημάτων σχετίζονται με: τα φυσικά γεγονότα (πλημμύρες, πυρκαγιές),  

τους προμηθευτές, τις συμβάσεις, την περιουσία και τους εργαζόμενους.  

 

 

3.9  Επιχειρηματικός κίνδυνος 

 

 

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, κίνδυνοι για την πορεία ή και την ίδια την ύπαρξη μιας 

οικονομικής οντότητας γεννώνται από μια σειρά πηγές, στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον 

της. Στην ουσία η πορεία της οικονομικής οντότητας εξαρτάται από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους. Σε ότι αφορά τον ελεγκτή, για την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα της εργασίας του, κρίνεται απαραίτητο να εξετάσει από την αρχή του 

ελέγχου τους παράγοντες που  απειλούν και επιρεάζουν την πορεία της οικονομικής 

οντότητας. 

 Επιχειρηματικός κίνδυνος είναι είναι η πιθανότητα να συμβεί στο μέλλον ένα γεγονός 

το οποίο θα επηρεάσει την ικανότητα της επιχείρησης να επιτύχει τους επιχειρηματικούς 

σκοπούς της και να εφαρμόσει τις στρατηγικές της. 

 Η επέλευση επιχειρηματικών κινδύνων δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα 

που μπορεί να οδηγήσουν σε πτώχευση ή σε αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητάς της. 

 Μαι  σειρά από παγκόσμια σκάνδαλα (Enron
33

, Parmalat
34

, WorldCom
35

) καθιστούν 

τον έλεγχο ως βασικό μέρος της λύσης από καίρια ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας. 

 Σήμερα για όλους αυτούς τους κινδύνους έχουν αναπτυχθεί αρκετά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα για αντιστάθμιση (hedging).  Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η έννοια του 

επιχειρηματικού κινδύνου είναι αρκετά ευρύτερη και αναφέρεται σε κάθε μορφής και 

προέλευσης κίνδυνο που αντιμετωπίζει η οικονομική οντότητα στην προσπάθεια της 

αποστολής της. 

                                                           
33

 Αιφνίδια κατάρευση λόγω λογιστικών σκανδάλων, απατών, συγκεκαλυμμένη κακοδιαχείριση και 
εσφαλμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. 
34

 Ιταλικο οκονομικό σκάνδαλο με πολλούς διεθνείς συνενόχους- σκάνδαλο δημιουργικής λογιστικής καθώς η 
«μαύρη τρύπα» στα οικονομικά της εταιρίας ξεπερνά τα 4 δις.ευρώ 
35

 Λογιστικό σκάνδαλο της μεγαλύτερης εταιρίας υπεραστικών και διεθνών τηλεφωνικών συνδέσεων σις ΗΠΑ 
(παραποίηση στους Ισολογισμούς της). 
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 Τα διάφορα είδη επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο 

κατηγορίες: τους εξωτερικούς και του εσωτερικούς κινδύνους. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι 

προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η οικονομική οντότητα όπως για 

παράδειγμα οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, η αλλαγή νομοθετικού 

πλαισίου, φυσικές καταστροφές, επίπεδα ανταγωνισμού και εξελίξεις στη τεχνολογία.  Οι 

εσωτερικοί κίνδυνοι συνδέονται πιο στενά με την ίδια την οικονομική οντότητα και έχουν να 

κάνουν με τις διάφορες λειτουργίες της όπως τα παραγόμενα προϊόντα ή τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, την παραγωγική διαδικασία, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό και  τις 

σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές.  

 Θεωρώντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο ως την αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία 

μιας οικονομικής οντότητας, η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου (enterprise risk 

management- ERM) μπορεί να ορισθεί σαν μια διαδικασία αποφάσεων και μέτρων που 

στοχεύουν στη μείωση της διαφοράς μεταξύ των επιδιωκόμενων  στόχων και των 

αποτελεσμάτων που τελικά επιτυγχάνονται.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Καραμάνης Κωνσταντίνος «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα διεξάγεται ο 

εσωτερικός έλεγχος. Αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή του εσωτερικού ελέγχου και 

περιγράφει το σκοπό, τα είδη καθώς και το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί το 

πλέγμα όλων των διαδικασιών. Εξετάζει το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και το πως  

εφαρμόζεται στο Δημόσιο τομέα καθώς και το Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντλογίας βάσει 

του οποίου διεξάγονται οι διαδικασίες ελέγχου.   

 

 

4.1  Ιστορία του εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Το επάγγελμα Εσωτερικού Ελέγχου εξελίχθηκε σταθερά με την πρόοδο της επιστήμης της 

διαχείρισης μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο . Είναι εννοιολογικά παρόμοιος  με πολλούς 

τρόπους για τον οικονομικό έλεγχο από τις δημόσιες επιχειρήσεις λογιστικής , τη διασφάλιση 

ποιότητας και τις δραστηριότητες της τραπεζικής συμμόρφωσης. Ενώ μερικές από τις 

τεχνικές ελέγχου που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο προέρχονται από διαχειριστικές 

συμβουλές και των δημοσίων λογιστικών επαγγελμάτων , η θεωρία του εσωτερικού ελέγχου 

σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο από τον Lawrence Sawyer (1911-2002) , που συχνά 

αναφέρεται ως " ο πατέρας του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου ".  Η τρέχουσα φιλοσοφία , η 

θεωρία και η πρακτική του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου , όπως ορίζονται από το Διεθνές 

Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών ( IPPF ) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

οφείλει πολλά στο όραμα του Sawyer . 

 Η φιλοσοφία και η καθοδήγηση του Lawrence Sawyer σχετικά με τον ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου ήταν ένας πρόδρομος του σημερινού ορισμού του εσωτερικού ελέγχου . 

Ενθάρρυνε το σύγχρονο εσωτερικό ελεγκτή να ενεργεί ως σύμβουλος για τη διαχείριση και 

όχι ως αντίπαλος . Ο Sawyer είδε ελεγκτές ως ενεργούς παίκτες που επηρεάζουν τα γεγονότα 

στην επιχείρηση και όχι επικρίνοντας όλους για λάθη.
37

 

                                                           
37

 https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_audit#History_of_internal_auditing 
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4.2  Έννοια εσωτερικού  ελέγχου 

  

 

Με τον όρο «Εσωτερικός Έλεγχος» εννοούμε την ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση 

της λειτουργίας  του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  Είναι η συμβουλευτική παροχή προς 

τη διοίκηση, προκειμένου να επιτευχθούνν οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης με το 

μικρότερο κόστος.  

 Στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ο εσωτερικός έλεγχος τεκμηριώνει τη μεγάλη 

έμφαση που καταλογίζεται στην οπτική της στρατηγικής αξιολόγησής του, ως 

αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει αξιολογήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 

διαχείριση σχετικά με το εάν οι πολιτικές της εταιρίας, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι έχουν 

σχεδιαστεί και λειτουργούν αποτελεσματικά.  Πολλά τμήματα εσωτερικού ελέγχου 

επικεντρώνονται σε εσωτερικούς ελέγχους που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και τη λειτουργική αποδοτικότητα αφήνοντας τα ρυθμιστικά θέματα για τη 

Λειτουργία Συμμόρφωσης. 

 Η Λειτουργία Συμμόρφωσης ασχολείται με το εάν η οικονομική οντότητα ακολουθεί 

τους ισχύοντες κανονισμούς της Κυβέρνησης, των ελεγκτών και του προσωπικού της 

επιχείρησης, βοηθά με τις απαντήσεις να ελέγχει τις έρευνες και τα αιτήματα των δεδομένων, 

τα ευρήματα διεύθυνσης ελέγχου και προετοιμάζει τις απαιτούμενες εκθέσεις και 

γνωστοποιήσεις. 

 Η στρατηγική αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αντιμετώπιση των 

ρυθμιστικών κινδύνων συμμόρφωσης, των κινδύνων απάτης καθώς και άλλα θέματα 

εταιρικής συμμόρφωσης και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. 

 Σήμερα ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι τόσο από την πλευρά της πρόληψης των ενδοεπιχειρησιακών 

παραλήψεων και ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της ελαχιστοποίησης των δυσμενών 

επιδράσεών τους στην οικονομική μονάδα και στους περιβάλλοντες φορείς της.(Drogalas et 

al., 2006). 
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4.3  Σκοπός και πλαίσιο δραστηριοτήτων  του εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη 

διοίκηση, μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και αναλύσεων με αφορμή την αξιολόγηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου η διοίκηση να διαχειριστεί τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους κατά άριστο τρόπο που είναι και το κύριο μέλημά της και η  

εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη θωράκιση των συμφερόντων της 

επιχείρησης, των μετόχων και τη διαφύλαξη των εργαζομένων. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων της 

οικονομικής μονάδας και οφείλει να διαπιστώνει κατά πόσο οι αντικειμενικοί στόχοι και οι 

επιδιώξεις της έχουν επιτευχθεί. Συνεπώς ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να παρέχει τη 

διαβεβαίωση για αξιοπιστία και ειλικρίνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης, συμμόρφωση 

με οδηγίες ,κανονισμούς και νόμους, διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ,οικονομική και 

αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και εξακρίβωση κατά πόσο τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα συμφωνούν με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της οικονομικής 

μονάδας.
38

 

 

 

4.4 Είδη εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε:
39

 

 Προγραμματισμένοι έλεγχοι, εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα 

Εσωτερικών Ελέγχων 

 Έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται με αφορμή κάποιο σοβαρό θέμα που 

πρέπει επειγόντως να διερευνηθεί. 

Επιπλέον διακρίνονται σε  διάφορα είδη ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό τους σε: 

                                                           
38

 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, (2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και Εσωτερικού 
ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 
39

 Χρήστος Νεγκάκης , Παναγιώτης Ταχυνάκης (2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», Αθήνα 
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 Διοικητικοί έλεγχοι, που περιλαμβάνουν το οργανωτικό πλαίσιο (σχεδιασμό και 

παρακολούθηση του έργου, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, τεχνική υποστήριξη κ.λ.π.) και τις 

διαδικασίες που έχουν σχέση με τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, τη συμμόρφωση προς 

αυτές και την αξιολόγησή τους.Εφαρμόζεται από την εκάστοτε Διοίκηση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της οικονομικής οτνότητας, η συμμόρφωση του 

προσωπικού με τους κανόνες του καταστατικού και η κατοχύρωση ενός στέρεου εσωτερικού 

ελέγχου.
40

 

 Οικονομικοί έλεγχοι, που  περιλαμβάνουν τις ελεγκτικές διαδικασίες που αφορούν την 

ασφάλεια του ενεργητικού και της περιουσίας της οικονομικής οντότητας και στοχεύουν 

στην επαλήθευση της ακρίβειας, της ειλικρίνειας, της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων και την εξακρίβωση της νομιμότητας. 

  Λειτουργικοί έλεγχοι, που περιλαμβάνουν το πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχου 

συμμόρφωσης προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας της οικονομικής οντότητας.  

Στόχος είναι να καθορίσει εάν ο εσωτερικός έλεγχος, όπως πολιτικές και διαδικασίες είναι 

αρκετός για να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

 Έλεγχοι συμμόρφωσης εξετάζουν αν τηρούνται οι κανόνες  (νομοθεσία, κανονιστικές 

πράξεις, εγκύκλιοι διαταγές κ.λ.π.) που διέπουν τη λειτουργία των ελεγχόμενων συστημάτων. 

 Έλεγχοι απόδοσης της διακυβέρνησης, εξετάζουν αν τα ελεγχόμενα συστήματα 

λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά δηλαδή αν παράγουν υψηλής ποιότητας και 

επαρκούς όγκου έργο κάνοντας τη βέλτιστη χρήση των πόρων τους καθώς και αν 

επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί  για αυτά. 

 Έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής, (έλεγχοι ηλεκτρονικής πληροφόρησης και 

ελέγχου ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), εξετάζουν την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την επεξεργασία των δεδομένων και 

τα αποτελέσματα αυτής, την ασφάλεια των αρχείων και του εξοπλισμού, τις εφαρμογές κ.λ.π. 

 Έλεγχοι των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, εξετάζουν την επάρκεια, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτών, την προσαρμογή τους στο περιβάλλον της 

οικονομικής οντότητας  καθώς και τα σημαντικά κενά τους. 

 Έλεγχοι παρακολούθησης (follow-up), εξετάζουν την εφαρμογή των διορθωτικών 

ενεργειών που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η διοίκηση της οικονομικής οντότητας.
41

 

 

                                                           
40

 Παππάς Α. (1999), «Εισαγωγή στην ελεγκτική» 
41

 ΓΓΔΕ, Εγχειρίδιο για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, 2015 
http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/elegtiki/Elektiki_notes.pdf 
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4.5  Εννοιολογικό πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ερευνητικό πεδίο, το 

οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών τα τελευταία χρόνια. Η 

σημαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το μεγάλο όγκο της σχετικής διεθνούς αρθρογραφίας 

και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση αναζήτησης ενός αξιόπιστου εννοιολογικού πλαισίου 

οδήγησε τους μελετητές στην υιοθέτηση ενός ικανού αριθμού εναλλακτικών 

προσεγγίσεων.  Ενδεικτικό της σημασίας του για την επιβίωση και ανάπτυξη των 

οικονομικών μονάδων αποτελεί το πλήθος των ορισμών που του έχουν αποδοθεί από 

ερευνητές και μελετητές, παγκοσμίως. 

 Τα πρώτα χρόνια, ο εσωτερικός  έλεγχος θεωρούνταν ως μια διαδικασία που πρόσφερε 

έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασμούς (Spekle et al., 2007).  Υπό αυτό το πρίσμα, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ορίζονταν ως μια διαδικασία επίβλεψης, ως  ο 

«αστυνομικός της Διοίκησης» (Morgan, 1979), ο οποίος δεν διαδραματίζει ρόλο στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Αυτή ήταν μια εμβρυακή μορφή του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι αποτέλεσμα – προϊόν της 

σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (Cai, 1997). Σημαντικές αλλαγές προωθήθηκαν 

από τη Βιομηχανική Επανάσταση, με αποτέλεσμα μετά το 1940, ο εσωτερικός έλεγχος 

(internal audit) να εισέρχεται στη χρυσή του περίοδο. Εκείνη την περίοδο (1941) ιδρύεται το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που ήταν και ο προπομπός του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Dittenhofer, 2001). 

 Τριάντα χρόνια αργότερα, η ASOBAC (Committee on Basic Auditing Concepts, 1973), 

όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης 

των στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ καθιερωμένων κριτηρίων 

με τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης». 

 Την ίδια περίπου περίοδο, μία εξίσου σημαντική Επιτροπή, η APC (Auditing Practices 

Committee, 1980), τονίζοντας τη σημασία της νομοθεσίας, όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως 

«μια ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση από έναν διορισμένο, από την επιχείρηση, 

ελεγκτή για τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς». 

 Σε συμφωνία ήταν και ο ορισμός από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA, 1991; 

Taylor and Glezen, 1991; Konrath, 1996), σύμφωνα με τον οποίο, ο εσωτερικός έλεγχος 
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(internal audit) ήταν «η ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί μέσα στον οργανισμό για να 

εξετάσει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική υπηρεσία σε αυτόν». 

 Την ίδια περίοδο, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την εταιρική 

διακυβέρνηση μέσω μιας έκθεσης που συντάχτηκε από πέντε οργανώσεις
42

. Ειδικότερα, 

μέσω της έκθεσης εξεταζόταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εξασφάλιση 

βελτιωμένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 1992). Η έκθεση περιείχε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων του εσωτερικού ελέγχου και ενός πλαισίου για την οριοθέτηση και την 

αξιολόγησή του. Στα πλαίσια της έκθεσης ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ορίστηκε ως: 

«μία διαδικασία, που είναι σχεδιασμένη να παρέχει διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων» στις ακόλουθες κατηγορίες: Αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των λειτουργιών-διαδικασιών, αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων και 

συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς» (Aldridge and J.L. 

Colbert, 1994; Maijoor, 2000). 

 Δύο χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 1994, εκδόθηκε το μοντέλο «CADBURY» από 

το Συμβούλιο «Financial Aspects of Corporate Governance» του Ινστιτούτου Ορκωτών 

Ελεγκτών της Αγγλίας και Ουαλίας. Το μοντέλο όριζε τον εσωτερικό έλεγχο σαν «ένα 

συνολικό σύστημα ελέγχων, χρηματοοικονομικών και άλλων με σκοπό την παροχή 

ασφάλειας αναφορικά με: αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες, εσωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους και συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και πολιτικές κάθε 

εταιρείας». 

 Λίγο αργότερα, βασισμένο στα μοντέλα COSO και CADBURY, το ίδρυμα Ορκωτών 

Λογιστών του Καναδά (CΙCΑ) διεύρυνε το εννοιολογικό πλαίσιο του ελέγχου (COCO)
43

 

παρέχοντας έναν ευρύτερο ορισμό και μια σειρά κριτηρίων για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του (Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995)
44

 Με αυτό τον 

τρόπο δόθηκε μια πολύ ευρύτερη προσέγγιση στον έλεγχο, η οποία συνέδεε τον εσωτερικό 

έλεγχο, τον κίνδυνο και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων (Hunton et al., 2004). 

                                                           
42

Στο πλαίσιο του COSO, 1992,  σχετικά με τον εσωτερικό συμμετείχαν οι παρακάτω πέντε οργανώσεις: American 

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

Management Accountants και Financial Executive Institute. Σκοπός της μελέτης ήταν να δώσει κοινούς οορισμούς και να 

θέσει πρότυπα σύγκρισης ώστε οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί να είναι σε θέση να αξιολογούν το συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου. 

 
43

 CoCo: Guidance on Control- The Canadian Institute of Chartered Accountants 
44

 https://cgleaders.wordpress.com/2011/07/12/codes-2/ 
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Πάντως αποτελεί αναντίρρητο γεγονός, ότι και οι τρεις Οργανισμοί επέκτειναν σαφώς το 

εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου πέρα από τον οικονομικό έλεγχο. 

 Γενικά, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το σύγχρονο Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης (Yan 

Jin’e, 1997). Σε αυτά τα πλαίσια, τον Ιούνιο του 1999, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα που ήταν σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού» (ΙΙΑ, 1999). Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση του νέου ορισμού 

ήταν η για πρώτη φορά παραδοχή δημιουργίας «προστιθέμενης αξίας» (add value) για την 

οικονομική μονάδα από την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου (Krogstad et al., 1999; Bou-

Raad, 2000; Nagy and Cenker, 2002; Mihret and Yismaw, 2007).   

 Η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με τη στρατηγική της οικονομικής 

μονάδας  τονίστηκε από την Παπαδάτου , η οποία όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «το σύνολο 

των διαδικασιών, των κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν την 

προστασία της περιουσίας της οικονομικής μονάδας και την αποτελεσματική εφαρμογή της 

Στρατηγικής της». 

 Ένα χρόνο αργότερα, ο Βαρβατσουλάκης
45

, στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής 

του διατριβής, τόνισε εντονότερα τη σημασία της Διοίκησης, ορίζοντας τον εσωτερικό έλεγχο 

ως «όλες τις μεθόδους με τις οποίες η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας εκχωρεί 

αρμοδιότητες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κύκλων δραστηριότητας 

της οικονομικής μονάδας». 

 Ένας ευρύτερος ορισμός, ο οποίος υπογράμμιζε τόσο το συμβουλευτικό όσο και τον 

προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποδόθηκε από τον Παπαστάθη (2003). Υπό το 

πρίσμα του εν λόγω ορισμού, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) θεωρήθηκε ως «η 

υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες». 

 Ακολουθώντας την ίδια λογική, στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008
46

) όρισε τον εσωτερικό έλεγχο 

ως «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, 

επαρκώς σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών 

προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών)». 
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 Ιωάννης Ν. Βαρβατσουλάκης, PhD, CIA, (2012) 
46

 Hellenic Institute of Internal Auditors 
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 Από όλες τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις καθίσταται σαφές, ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος (internal audit) δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των 

καταστάσεων (Ταχυνάκης και Ζαφειράκου, 2007), αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

εταιρικής διακυβέρνησης (Hermanson et al., 2008), διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 

αξιοπιστία των εκθέσεων - αναφορών των οικονομικών επιτελείων (Zakaria et al., 2006) και 

παρέχει μοναδική υπηρεσία αποτελώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομική μονάδα προς 

την επίτευξη των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητά της (Goodwin, 2004). 

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα υγιές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει 

στην οικονομική μονάδα τη διασφάλιση, ότι δεν θα εμποδιστεί στην επίτευξη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων  (Savcuk, 2007) και γενικότερα, ο εσωτερικός 

έλεγχος (internal audit) είναι η αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου «management», είναι ο 

σύμβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 

2008).
47
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4.6  Διαφορά μεταξύ Εξωτερικού και Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ενώ μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, ο εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος  έχουν 

πολύ διαφορετικούς στόχους.  Αυτά εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα
48

 

 

Πίνακας 4.1 : Διαφορές Εξωτερικού και Εσωτερικού Ελέγχου 

 

        ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Εκθέσεις 
στους 

 μετόχους ή μέλη που βρίσκονται 

έξω από τη δομή των οργανώσεων 

της διακυβέρνησης.. 

 διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη που 

είναι μέσα στη δομή των οργανώσεων της 

διακυβέρνησης. 

 

Στόχοι 
αξιοπιστία και αξιόπιστες  

οικονομικές εκθέσεις προς  στα 

ενδιαφερόμενα μέρη  

 αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των 

διαδικασιών ελέγχου Αυτό παρέχει στα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων και των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών τη διαβεβαίωση που τους βοηθά 

να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους στην οργάνωση 

και των φορέων της. 

 

Κάλυψη 
Οικονομικές εκθέσεις, και 

χρηματοοιονομικές εκθέσεις 

πληροφόρησης κινδύνων. 

Όλες οι κατηγορίες κινδύνου, τη διαχείριση τους, 

συμπεριλαμβανομένων και υποβολή εκθέσεων σχετικά 

με αυτές. 

 

Ευθύνη  
για  
βελτίωση 

Καμία, όμως υπάρχει  καθήκον να 

αναφέρουν τα  προβλήματα 

. 

Η βελτίωση είναι θεμελιώδους σημασίας για τους 

σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου. Αλλά αυτό γίνεται 

με την παροχή συμβουλών, καθοδήγηση και τη 

διευκόλυνση ώστε να μην υπονομεύσει την ευθύνη της 

διαχείρισης. 

 

Πηγή   iia.org.uk 

 

 

4.7  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

 

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί το πλέγμα όλων των διαδικασιών και πολιτικών 

που προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, 

προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής μονάδας από τη σπατάλη και την απάτη, 

                                                           
48

 https://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit/ 
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εκτιμούν την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της διοίκησης από τα διάφορα τμήματα και 

γενικότερα αξιολογούν τη συνολική αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της 

οικονομικής μονάδας. (Alexander Hamilton Institute, 2005). 

 Η πολυπλοκότητα των οικονομικών μονάδων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη θέσπισης 

μέτρων και διαδικασιών με τις οποίες θα διασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη όσο και η 

αποτελεσματική κια αποδοτική λειτουργία τους.  Το ΣΕΕ, αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων που αφορά τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της κάθε 

οικονομικής μονάδας.
49

 

  H σημαντικότερη συνδρομή στην ενδυνάμωση των ΣΕΕ των σύγχρονων επιχειρήσεων 

έχει επιτευχθεί από τις οδηγίες που εκδίδει περιοδικά η επιτροπή COSO
50

 στις Η.Π.Α., οι 

οποίες θεωρούνται διεθνώς ως βέλτιστες πρακτικές. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι δεν 

εκδίδονται από μεμονωμένα όργανα, αλλά αντίθετα από όλα αυτά τα σώματα που 

ενδιαφέρονται για τα περιβάλλοντα ελέγχου των επιχειρήσεων (δηλαδή Ορκωτούς Ελεγκτές, 

Εσωτερικούς Ελεγκτές, Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, Λογιστές, κ.λ.π.) Συγκεκριμένα, η 

επιτροπή COSO αποτελείται από το American Accounting Association (AAA), American 

Institute of CPA’s (AICPA), Financial Executives Institute (FEI), Institute of Internal 

Auditors (IIA) και Institute of Management Accountants (IMA) (COSO Internal Controls 

Integrated Framework, 1992).
51

 

 Σύμφωνα με την επιτροπή COSO (1992), το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί 

σύνολο διαδικασιών, οι οποίες επηρεάζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια, την ανώτατη 

διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό ενός οργανισμού, τα οποία έχουν σχεδιασθεί ώστε να 

παρέχουν λογική επιβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων στις 

κατωτέρω κατηγορίες:
52

 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών 

 Αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

 Συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς 

 Η σημαντικότερη παράμετρος στον ανωτέρω ορισμό είναι η επίδραση που έχει ο 

ανθρώπινος παράγοντας (διοίκηση και προσωπικό) στα ΣΕΕ και ο οποίος είναι αυτός που 

κυρίως καθορίζει την αυστηρότητα ή μη ενός ΣΕΕ. Είναι γεγονός ότι κάθε εταιρεία 
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 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, (2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και Εσωτερικού 
ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 
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Στο πλαίσιο του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) σχετικά με τον εσωτερικό 

συμμετείχαν οι παρακάτω πέντε οργανώσεις: American Accounting Association, American Institute of Certified Public 

Accountants, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants και Financial Executive Institute. 
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 Anderson v (2003), Chapter 4:Assurance and Consulting Services, Florida 
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 Internal Audit (2016) “Audit & Risk” The magazine of the Chartered Institute of Internal Auditors 
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οργανώνει διαφορετικά ΣΕΕ ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε εταιρείες που ανήκουν στον 

ίδιο κλάδο. Επιπρόσθετα θεωρείται πολύ σημαντική η επίδραση της διοίκησης του κάθε 

οργανισμού (Τone at the Τop) όσον αφορά το πως θα εφαρμόζεται στην πράξη η λειτουργία 

του ΣΕΕ. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που φαινομενικά δείχνει η επιχείρηση πολύ καλή 

οργάνωση (μέσω της ύπαρξης γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, εγκυκλίων, πράξεων 

διοικήσεως, κ.λ.π.), εντούτοις στην πράξη να μην τηρούνται όπως θα έπρεπε, ενώ οργανισμοί 

με περιορισμένη γραπτή αποτύπωση των ενεργειών και πρακτικών να ελέγχονται 

αποτελεσματικότερα από την ίδια την διοίκηση. 

 Η δεύτερη βασική παράμετρος έχει να κάνει με την επιβεβαίωση που μπορεί να δώσει η 

εγκαθίδρυση επαρκών δικλίδων ασφαλείας (controls) στην επιχείρηση ώστε να οδηγήσει 

στην αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η επιβεβαίωση σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι απόλυτη, αλλά μόνο σχετική, καθώς υπάρχουν διάφοροι 

παράμετροι που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν όσο καλά και να στηθεί το ΣΕΕ όπως 

ενέργειες της ανώτατης διοίκησης ή ακόμη οι συνέργειες με σκοπό την απάτη, κ.λ.π. 

 Με τον ορισμό που δίνει η επιτροπή COSO
53

 για το ΣΕΕ, καθώς επίσης και με τους 

επιμέρους στόχους αυτών συμφωνούν και τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου (2004).
54

 Συνοπτικά, θα αναφέραμε ότι ως ΣΕΕ ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά του και 

συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του οργανισμού. 
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 www.coso.org, “Enterprise Risk Management Integrated Framework”, 2004 
54

 Το έτος 2004 η επιτροπή COSO εξέδωσε μια νεότερη μελέτη η οποία παρουσιάζει ένα πιο συγκεκριμένο και 
ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.Σκοπός των δικλίδων είναι να προσφέρουν 
εύλογη διασφάλιση(reasonable assurance)σχετικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων όπως 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση (financial reporting),αξιοπιστία χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 
αποφυγή ουσιοδών σφαλμάτων, συμμόρφωση(compliance)με τους σχετικούς νόμους,διατάξεις και 
κανονισμούς και λειτουργίες (operations)βελτίωσησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
οικονομίας στη λειτουργία της επιχείρησης που συμπεριλαμβάνει την προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων της οικονομικής οντότητας. 

http://www.coso.org/
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4.8  Στόχοι, συστατικά και μοντέλα του ΣΕΕ 

 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:
55

 

 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: Καλύπτει βασικούς επιχειρησιακούς 

στόχους που έχουν να κάνουν με την απόδοση και την κερδοφορία του οργανισμού 

καθώς επίσης και την ορθή  διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων. 

 Αξιοπιστία οικονομικής πληροφόρησης: Καλύπτει την ετοιμασία ακριβών και 

αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών οικονομικών αναλύσεων. 

 Συμμόρφωση: Καλύπτει στόχους συμμόρφωσης με την νομοθεσία και όλους τους  

σχετικούς κανονισμούς και εγκυκλίους. 

Σύμφωνα με την μεθοδολογία COSO (1992)
56

, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται 

από πέντε αλληλεξαρτώμενα συστατικά (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, σημεία 

ελέγχου – διαδικασίες, πληροφόρηση και επικοινωνία, παρακολούθηση). 

Αναλυτικότερα, κάθε ένα από τα συστατικά του ΣΕΕ περιλαμβάνει τα εξής: 

Περιβάλλον ελέγχου 

 Καθορίζει την απαραίτητη κουλτούρα ελέγχου  σε κάθε οργανισμό. 

 Αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε ΣΕΕ. 

 Συστατικά του αποτελούν η εμπέδωση της ακεραιότητας, των ηθικών αξιών και της 

ικανότητας ως βασικά κριτήρια στην ανέλιξη του προσωπικού, καθώς επίσης και η  

ύπαρξη ξεκάθαρων ορίων ευθύνης και δικαιοδοσίας. 

Αξιολόγηση κινδύνων 

 Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού δημιουργώντας έτσι τη βάση για τον 

προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών ελέγχου. 

Σημεία ελέγχου – Διαδικασίες 

 Πολιτικές και διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι κατευθύνσεις της 

Διοίκησης. 

 Σημεία ελέγχου που περιλαμβάνουν εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, επαληθεύσεις, 

καταμετρήσεις, συμφωνίες, διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και διαχωρισμό 

αρμοδιοτήτων. 
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 Κωνσταντίνος Καραμάνης (2008), «Σύγχρονη ελεγκτική θεωρία και πρακτική συμφωνία με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα», Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 
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Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 Έγκαιρη αναγνώριση, συλλογή και επικοινωνία της απαραίτητης πληροφόρησης. 

 Πρόσβαση των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης στην απαραίτητη εσωτερική και εξωτερική 

πληροφόρηση του οργανισμού. 

 Ροή της πληροφόρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των σημείων ελέγχου. 

Παρακολούθηση  

 Συνεχής αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ. 

 Συνδυασμός διαρκών και περιοδικών αξιολογήσεων. 

 Διοικητική παρακολούθηση.Δραστηριότητες Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

(Διεύθυνση Επιθεώρησης). 

Ένα δεύτερο σημαντικό μοντέλο – πρόταση οργάνωσης ΣΕΕ είναι αυτό του CΟCΟ 

(Canadian Criteria of Control Committee)
57

 με αρκετές ομοιότητες, αλλά και ορισμένες 

διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που περιγράψαμε. Το μοντέλο αυτό 

αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των Καναδέζικων εταιρειών ενώ 

εμπνεύστηκε τόσο από το μοντέλο COSO, όσο και από το μοντέλο Cadbury της Μεγάλης 

Βρετανίας. Ποια είναι όμως τα σημεία εκείνα που λαμβάνει υπόψη του το μοντέλο CΟCΟ:
58

 

 Την αξιοπιστία της εσωτερικής διοικητικής πληροφόρησης (Ιnternal management 

reporting). 

 Τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων. 

 Την αξιολόγηση των κινδύνων. 

 Μεγαλύτερη εστίαση στην παρακολούθηση του ΣΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία CΟCΟ περιλαμβάνει τις κατωτέρω δραστηριότητες:
59

 

 Καθορισμό και επικοινωνία των επιχειρησιακών στόχων. 

 Εντοπισμό και αξιολόγηση τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών κινδύνων. 

 Καθορισμό, επικοινωνία και εφαρμογή επιχειρησιακών πολιτικών και διαδικασιών οι 

οποίες υποστηρίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους και την διαχείριση των κινδύνων. 

 Δημιουργία σχεδίων για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων οι οποίοι θα 

περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους. 

                                                           
57 Καναδικό Ινστιτούτο ορκοτών λογιστών (CICA) ,Κριτήρια Ελέγχου (CoCo), 

   http://www.theiia.org/intAuditor 
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 Το μοντέλο CoCo, (κριτήρια του ελέγχου), πλαίσιο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τοΚαναδικό Ινστιτούτο 

 Ορκωτών Λογιστών το 1995. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στην επιτροπή COSO και θεωρείται από μερικούς για να είναι 
πιο συγκεκριμένο και φιλικό προς το χρήστη. Το μοντέλο CoCo περιγράφει τον εσωτερικό έλεγχο και τις δράσεις που 
προάγουν το καλύτερο αποτέλεσμα για έναν οργανισμό 
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 Συντήρηση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ξεκάθαρη εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητες σε σχέση με τους 

επιχειρησιακούς στόχους. 

 Καθορισμό και επικοινωνία σχετικών κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας. 

 Αποτελεσματική επικοινωνία που θα ενδυναμώνει το περιβάλλον ελέγχου της εταιρείας 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται. 

 Κατάλληλος συντονισμός δράσεων διαφορετικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να επιτυγχάνεται. 

 Κατάλληλη παρακολούθηση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ώστε να αναθεωρούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι όποτε απαιτείται 

κάτι τέτοιο. 

 Παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργιών, δραστηριοτήτων και προσωπικού των 

οργανισμών. 

 Περιοδική αξιολόγηση του ΣΕΕ με χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών πόρων με ειδίκευση 

στον εσωτερικό έλεγχο. 

 

 

4.9  Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Το σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την αποδοτική συνεργασία, την 

πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των 

λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρήσιμων πληροφοριών, έχει 

σαν σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων, την αποτελεσματική λειτουργία και την 

ικανοποίηση των στόχων της οικονομικής μονάδας.
60
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4.10  Διάκριση Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου
61

 

 

 

Τους όρους εσωτερικός έλεγχος και σύστημα εσωτερικού ελέγχου πολλοί τους ταυτίζουν 

μεταξύ τους.  Η διασαφήνιση και ο διαχωρισμός των εννοιών έχει ως σκοπό την κατανόηση 

του ελέγχου στα πλαίσια μιας οικονομικής οντότητας. 

 Το σύστημα εσωτερικού  ελέγχου περιλαμβάνει διαδικασίες και πολιτικές  που θέτει , 

μια οικονομική οντότητα με σκοπό να επιβεβαιώσει τη διατήρηση της αξιοπιστίας και 

ακεραιότητας των πληροφοριών που κατέχει, τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, 

τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς που οφείλει να υπακούει, την 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και την επίτευξη  του επιχειρησιακού και στρατηγικού  

σχεδίου της.  

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προηγείται του ελέγχου και ταυτόχρονα αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα αποτελεσματικής εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών.
62

 

 Από την άλλη πλευρά ο εσωτερικός έλεγχος προβαίνει στην αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και στην παροχή προτάσεων βελτίωσης όταν 

διαπιστώνονται αδυναμίες στη λειτουργία του, όπως λάθη, ατασθαλίες και πάσης φύσεως 

απάτες στα διάφορα τμήματα του οργανισμού, αναφορά των ευρημάτων ελέγχου στη 

διοίκηση της οικονομικής οντότητας και εισήγηση μέτρων διόρθωσης, βελτίωση 

αποτελεσματικότητας των εργασιών και εξέταση συμμόρφωσης στο καταστατικό της, στους 

νόμους και εφαρμογή ενός αποδεκτού λογιστικού πλαισίου.
63
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4.11  Ο Εσωτερικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στα χέρια του κάθε 

οργανισμού αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολό της. 

 Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι οργανισμοί σήμερα δέχονται 

μεγάλες πιέσεις, αφού οι κίνδυνοι, η περιπλοκότητα και η αβεβαιότητα είναι τα κύρια 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Η διεύθυνση κάθε 

οργανισμού καλείται να αντιμετωπίσει ή να περιορίσει  κάθε μορφής κινδύνους που είναι  

δυνατό να αποτρέψουν τον οργανισμό να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. 

 Σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση αυτών των κινδύνων αποτελεί η ύπαρξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου. 

  Σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους , περί διακυβέρνησης, ένα ορθολογικά   

οργανωμένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου προϋποθέτει την ύπαρξη τριών 

διακριτών επιπέδων ελέγχου, που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου (internal 

controls), τον εσωτερικό έλεγχο (internal audit) και τον εξωτερικό έλεγχο (external audit). 

 Το πρώτο επίπεδο ελέγχου περιλαμβάνει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

(internal controls), όπου  η Διεύθυνση ενός οργανισμού, στην περίπτωση της Δημόσιας 

Υπηρεσίας ένα Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία, είναι  αποκλειστικά υπεύθυνη για τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των πλέον κατάλληλων 

διαδικασιών ελέγχου, που αποσκοπούν στην πρόληψη και στον εντοπισμό λαθών, έχοντας ως 

στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit), ως δεύτερο επίπεδο ελέγχου, αποτελεί μιαν 

ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη 

να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Γενικότερα, ο 

εσωτερικός έλεγχος βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του, αξιολογώντας με 

μια συστηματική και μεθοδική προσέγγιση τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων, του 

συστήματος εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και της διακυβέρνησης του οργανισμού, 

διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  Επομένως, ο 

εσωτερικός έλεγχος όχι μόνο καθίσταται αναπόσπαστο μέρος, αλλά αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο και τη ραχοκοκκαλιά ενός ορθά δομημένου και συγκροτημένου 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αφού ουσιαστικά ενεργεί ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για 
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την όλη οργάνωση και τη συμμόρφωση του οργανισμού με νομοθεσίες, κανονισμούς και 

βέλτιστες πρακτικές. 

 Ο εξωτερικός έλεγχος(external audit), ως τρίτο επίπεδο ελέγχου, διενεργείται από την 

Ελεγκτική Υπηρεσία του Κράτους, εκτείνεται πέραν από τον λογιστικό έλεγχο, ο οποίος 

αποσκοπεί στη διακρίβωση της ορθότητας των εισπράξεων και πληρωμών, και καλύπτει το 

θέμα της νομιμότητας, αν δηλαδή οι δαπάνες και οι πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα με 

τους νόμους και ειδικά σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Βουλή. 

 Καλύπτει, επίσης, τον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης των ελεγχόμενων 

οργανισμών, καθώς επίσης και τη διενέργεια ελέγχων τεχνικής φύσεως. Ο εσωτερικός και ο 

εξωτερικός έλεγχος συμβάλλουν, επομένως, στην καλή διακυβέρνηση ενός οργανισμού, 

προωθώντας τη συμμόρφωση με τη νομιμότητα και τη βελτίωση της διαφάνειας, της 

λογοδοσίας και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου. 

 Η αναγκαιότητα για προσιτές διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες, αναγκάζουν 

τη δημόσια διοίκηση να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 

της κοινωνίας. 

 Κάθε δημόσια αρχή οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τις  βασικές αρχές της 

Νομιμότητας, της Ισότητας, της Αμεροληψίας, της Αξιοκρατίας και της Προσταίας του 

Δημόσιου Συμφέροντος. 

 Αρχής της Νομιμότητας η οποία προβλέπει ότι οι πράξεις των οργάνων της 

συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς του κράτους 

 Αρχής της Ισότητας κατά την οποία επιβάλλεται η αντιμετώπιση με ίσο τρόπο όμοιων 

υποθέσεων των πολιτών  

 Αρχή της Αμεροληψίας που διαφυλάττει το αδιάβλητο της κρίσεως του οργάνου της 

δημόσιας διοίκησης 

 Αρχή της Αξιοκρατίας που αναφέρεται στο σύστημα των προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα που πρέπει να διέπεται από ισονομία 

 Αρχή της Προστασίας του Δημόσιου Συμφέροντος όπου αποτελεί κεντρική αρχή και 

αναφέρεται στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του λαού με τις ενέργειες των οργάνων του 

δημόσιου τομέα. 
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4.12 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
64

 

 

 

Οι Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η άσκηση εσωτερικού ελέγχου, 

ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του 

Υπουργείου, των διαδικασιών διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών 

ελέγχου (άρθ. 12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει). Στις αρμοδιότητες του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:
65

 

 Η παροχή ελεγκτικών συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως ο έλεγχος επάρκειας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση 

σχετικών βελτιώσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της 

νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 

Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού 

κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, η αξιολόγηση της οικονομίας, 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του 

Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης), η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού 

και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, ο 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 παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν 

φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή 

διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, ο έλεγχος πληροφοριακών 

συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς 

τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί 

ελέγχου, η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης 

προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. 

 Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 

του Υπουργείου. 

 Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. 

                                                           
64

 ΓΓΔΕ, (2015), «Εγχειρίδιο για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου» 
65

 ΓΓΔΕ, (2015), «Εγχειρίδιο για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου» 
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 Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και 

δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. 

 Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών 

πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 

 Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής. 

 Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν 

μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε 

εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα 

εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. 

 

 

4.13  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου   

 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, 

σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια 

λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση 

του επιχειρηματικού κινδύνου βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς 

και επιχειρησιακούς στόχους. 

 Αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

  Οι  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

μεταξύ των υπηρεσιών τους, προβλέπεται υποχρεωτικά και Οργάνωση Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η θεσμοθέτηση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναδεικνύει τη σημασία και την 

αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ως ένα εργαλείο του σύγχρονου management και σε 

μη εισηγμένες εταιρείες του δημοσίου. Παράλληλα με την υποχρεωτική καθιέρωση του 

Εσωτερικού Ελέγχου επισημαίνεται η σπουδαιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς η 



39 
 

αναγνώριση και η επισημοποίηση από την πολιτεία, του επαγγέλματος του Εσωτερικού 

Ελεγκτή (Internal Auditor). 

 Η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου οφείλεται και στην περιγραφή των 

αρμοδιοτήτων της Υ.Ε.Ε., γεγονός που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως κατά την 

αποτύπωση αυτών στον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού. Η περιγραφή θα πρέπει να 

κινείται στο σύγχρονο πνεύμα αντίληψης για τον Εσωτερικό Έλεγχο και να συμβαδίζει με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

“Internationals Standards for the Professional of Internal Audit’’ του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors – I.I.A).
66

 

 

 

4.14  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Οι αρμοδιότητες της ΥΕΕ είναι να:
67

 

 Διενεργεί, δειγματοληπτικά, προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και  

υποβάλλει σχετική αναφορά – έκθεση ελέγχου στα αρμόδια όργανα 

 Εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Λειτουργίες – Διαδικασίες) 

 Διενεργεί οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, τεχνικούς και κάθε είδους 

ελέγχους με σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σύμφωνα και σε συμφωνία με τα Διεθνή 

Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.). 

 Επισκοπεί την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του 

Καταστατικού του Οργανισμού, στις αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν 

γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισμό 

 Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία και μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου 

 Σχεδιάζει και εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Επίσης συντάσσει ετήσιο 

απολογισμό δράσης και τον υποβάλλει στα αρμόδια όργανα 

                                                           
66  Άθρο Εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ, 29-03-2006, «Ο ρόλος και η συμβολή του εσωτερικού   ελέγχου στον        

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ΔΕΚΟ» 

67
 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα. 
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 Αξιολογεί και αποτιμά τους επιχειρηματικούς κινδύνους και συμβουλεύει τη 

Διοίκηση – αρμόδια όργανα και τους ελεγχόμενους για την καλύτερη διαχείριση των 

κινδύνων 

 Προωθεί και καθιερώνει πολιτικές και τεχνικές Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια των 

ελεγκτικών προτύπων εναρμονισμένα στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 Παρέχει προστιθέμενη αξία στις λειτουργίες που ελέγχονται και επιδιώκει την 

ενίσχυση της οικονομικής αξίας του οργανισμού 

 Παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί από τις εποπτικές αρχές του 

οργανισμού 

 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά 

τακτά διαστήματα, για θέματα που άπτονται του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί και που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του 

τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δε θα έπρεπε να εμπλέκονται σε 

διαδικασίες ένορκων ή μη διοικητικών ανακρίσεων διότι ξεφέυγουν των αρμοδιοτήτων τους.  

Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και μόνο. 

 Επιπλέον για την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται και ένας 

επαγγελματικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα, τους νόμους και τις αποφάσεις που διέπουν το φορέα. 

 

 

4.15  Στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
68

 

 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές (Internal Auditors) ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων ή της Γενικής Συνέλευσης Δημοσίων επιχειρήσεων, είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης, παρέχουν 

υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν την ιδιότητα του υπαλλήλου, ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. 

 Η επιλογή των Εσωτερικών Ελεγκτών για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου  με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα θα γίνει από το “Μητρώo των Εσωτερικών 

Ελεγκτών” που ήδη έχει καταρτισθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από 
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 Άρθρο 4 του ν3429/2005     «Εγκύκλιος 6954/2006 του Υπουργείου Οικονομικών» 
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ανοιχτή πρόσκληση – δημοσίευση που έγινε, πριν ένα χρόνο. Το “Μητρώο” καταρτίστηκε για 

πρώτη φορά μετά από την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τους 

υποψηφίους Εσωτερικούς Ελεγκτές, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό. Μια από τις 

βασικές προϋποθέσεις για να εγγραφεί ένας Εσωτερικός Ελεγκτής στο Μητρώο είναι η 

τριετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή να 

είναι Εσωτερικός Ελεγκτής πλήρους απασχόλησης μιας εταιρείας την οποία και να ελέγχει 

και όχι να παρέχει υπηρεσίες ως εξωτερικός συνεργάτης (outsourcing). 

 Η ύπαρξη Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα Οργανισμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και το πέρασμα αυτού από τον παραδοσιακό 

τρόπο λειτουργίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και μάλιστα σε ένα ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον που απαιτεί συνεχώς εγρήγορση, 

ενημέρωση, τομές και αποφάσεις για να αποβεί ανταγωνιστική μια επιχείρηση. 

 Εν κατακλείδι, η σύγχρονη αντίληψη διοίκησης απαιτεί λειτουργία Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε είδους επιχείρηση, κάτι που ο ν.3429/ΔΕΚΟ δίνει το έναυσμα. 

 Παράλληλα όμως απαιτείται η αποδοχή και η στήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου από 

την ίδια τη Διοίκηση και τις εποπτικές αρχές των οργανισμών για ανάπτυξη Ελεγκτικής 

Κουλτούρας, κάτι που σήμερα απουσιάζει γενικότερα στον επιχειρησιακό χώρο. 

 

 

4.16  Επιτροπή Ελέγχου
69

 

 

 

Σε κάθε δημόσια επιχείρηση συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο 

τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου 

διοίκησής της. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση, το δε 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

                                                           
69 Ν4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-2014), Άρθρο 5,  Τροποποίηση Νόμων  3492/2006, 4151/2013 & 4254/2014   
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 Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων 

 Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 Η επιτροπή ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών της δημόσιας 

επιχείρησης με κριτήριο την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και υποβάλλει τα 

πορίσματά της στον Υπουργό  Οικονομικών και στον Υπουργό που εποτεύει τη δημόσια 

επιχείρηση. 

 

 

4.17  Ο Ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση. 

 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής συχνά θεωρείται ένας από του «τέσσερις πυλώνες» της εταιρικής 

διακυβέρνησης, οι άλλοι πυλώνες είναι  το Διοικητικό Συμβούλιο, η διαχείριση και ο 

εξωτερικός ελεγκτής. 

 Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί και που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του 

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ότι οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν θα έπρεπε να 

εμπλέκονται σε διαδικασίες ένορκων ή μη διοικητικών ανακρίσεων που παρατηρείται σήμερα 

σε ορισμένους Κανονισμούς Ιδιωτικών και Δημόσιων Οργανισμών. Η εμπλοκή της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σε τέτοιου είδους διαδικασίες ξεφεύγουν των αρμοδιοτήτων 

της. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και μόνο. 

 Πλέον της περιγραφής των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που 

προαναφέραμε, για την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται και ένας 

άρτιος επαγγελματικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της καθεαυτού Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου (Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τους νόμους και 

τις αποφάσεις που διέπουν το φορέα. Ενδεικτικά, και σε γενικές γραμμές, ένας Κανονισμός 

Λειτουργίας της Υ.Ε.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τον 

Οργανισμό, στην πολιτική του Οργανισμού για τον Εσωτερικό Έλεγχο, στην λεπτομερή 

αναφορά των αρμοδιοτήτων της Υ.Ε.Ε., στις σχέσεις των ελεγκτών με τους ελεγχόμενους, 

στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, στον τρόπο συνεργασίας με το 

Διοικητικό Συμβούλιο, με τις εποπτικές αρχές, στις διαδικασίες ελέγχου στη σύνταξη των 
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πορισμάτων, στους αποδέκτες των πορισμάτων, στον Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών 

Ελεγκτών, στο Follow up των Εκθέσεων κ.λ.π..  

 Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να συνταχθεί, πριν ορισθεί ο Εσωτερικός Ελεγκτής μέσω του 

Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 

 

4.18  Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

 

Ο Κώδικας Δεντολογίας έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών  (ΙΙΑ) και 

ορίζει τις αρχές και τις προσδοκίες που διέπουν τη συμπεριφορά των ατόμων και των 

οργανώσεων κατά τη διεξαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου.  Περιγράφει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις και προσδοκίες για τη συμπεριφορά και όχι για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αποτρέπει τις οικονομικές ατασθαλίες μέσω της 

εξέτασης και της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και παράλληλα να εφαρμόζει για κάθε τμήμα τις κατάλληλες διαδικασίες 

με βάση τους κινδύνους που αυτό διατρέχει.
70

Επίσης πρέπει να ανταποκρίνεται στο ρόλο του 

με σύνεση και κατά τρόπο αξιοπρεπή, καθώς και με πλήρη συναίσθηση των απαιτήσεων του 

έργου του. 

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

ηθικής στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου με κύρια χαρακτηριστικά την καταλληλότητα 

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

την  αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων 

και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Συμπεριλαμβάνει δύο θεμελιώδη συστατικά στοιχεία όπως:
71

 

 Τις αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέχου 

 Τους κανόνες συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές και 

οι οποίοι βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των αρχών σε πρακτική εφαρμογή 

και καθοδιγούν την ηθική συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών. 
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 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, (2013), «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου, 
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 Κωνσταντίνος Καραμάνης,(2008), «Σύγχρονη Ελεγκτική , θεωρία και πρακτική συμφωνα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν αλλά και να προασπίζονται τις αρχές της 

ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και επάρκειας και σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, απαλλάσσονται των 

καθηκόντων τους.
72

 

 

 

4.19  Σύσταση  μονάδων εσωτερικού ελέγχου Δημοσίων Υπηρεσιών
73

 

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού συνιστώνται μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, 

οι οποίες υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό ή τον οικείο προϊστάμενο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν 

στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς 

τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. 

 Με δεδομένο ότι η βάση της νέας μορφής δημοσιονομικού ελέγχου είναι το σύστημα 

διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των φορέων, κάθε φορέας υποχρεούται να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει αυτό το σύστημα. 

 Σκοπός του συστήματος είναι ο φορέας να διασφαλίσει την καλή διαχείριση των 

δημοσίων πόρων, την επίτευξη των στόχων του και τη νομιμότητα των δαπανών του. 

 Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους της επιχειρούμενης αλλαγής στη μορφή και 

δομή του δημοσιονομικού ελέγχου είναι η ανάληψη από τους ίδιους τους φορείς της 

ευθύνης και της εξουσίας άσκησης ελέγχου, όσον αφορά τη διαχείριση των διαθέσιμων 

πόρων για την εκπλήρωση της αποστολής τους, προβλέπεται η σύσταση μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου στους φορείς με προϋπολογισμό άνω των 5.000.000€. 

 Έργο της μονάδας αυτής είναι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η αξιολόγιση των 

συστημάτων του φορέα και η διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του. 
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 Η μονάδα αποτελεί πρόσθετο εργαλείο της διοίκησης του φορέα και είναι 

ανεξάρτητη από τις λοιπές επιχειρησιακές δραστηριότητες αυτού, με σκοπό την 

αντικειμενικότητα της κρίσης των εσωτερικών ελεγκτών. 

 Στους φορείς, που δεν συνιστάται μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες 

αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα. 

 Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής 

αρμοδιότητες:
74

 

 Ο τακτικός έλεγχος των παγίων προκαταβολών που έχουν συσταθεί στον φορέα, 

 Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων 

διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα, 

 Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας 

δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια 

υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 

 Η έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

 

 

4.20  Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Μετά τη διεκπεραίωση του ελέγχου ο ελεγκτής υποχρεούται να διατυπώσει, καταγράψει 

και παρουσιάσει τα συμπεράσματα του στην έκθεση ελέγχου. 

 Οι ελεγκτές θα πρέπει να διατυπώσουν τις εκθέσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή και 

επαγγελματική επιμέλεια. Η επαγγελματική επάρκεια ενός ελεγκτή είναι πολύ πιθανό να 

κριθεί από το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου.
75

 

Η ποιότητα της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου απαιτεί:
76

 

 Αντικειμενικότητα (Objectivity) - Τα σχόλια και οι απόψεις που εκφράζονται στην 

έκθεση θα πρέπει να είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες. 
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 Σαφήνεια (Charity) -Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι απλή και 

άμεση. 

 Ακρίβεια (Accurancy) – Οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση θα πρέπει να 

είναι ακριβείς. 

 Συντομία (Brevity) – Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι συνοπτικές. 

 Επικαιρότητα (Timeliness) – Οι εκθέσεις θα πρέπει να εκδίδονται αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγου , μέσα σε ένα μήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΕ 

ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή του Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζεται στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αναφορά πότε 

δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ποιος προΐσταται της Υπηρεσίας και ποιες 

οι αρμοδιότητές του. Καταγράφεται η αναγκαιότητα της μεθοδολογίας του ελέγχου στο 

Δημόσιο Τομέα, το  θεσμικό πλαίσιο καθώς και η οργανωτική δομή της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου μέσω σχεδιαγράμματος. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν οι εκθέσεις του 

Εφόρου του Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας και ο ιστότοπος 

www.internalaudit.gov.cy  

 

5.1  Ιστορικο 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα διεξαγόταν από τη Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.  Η Δ.Ε.Ε. 

δημιουργήθηκε το 1957 και αποτελούσε την κεντρική υπηρεσία μέσω της οποίας o Γενικός 

Λογιστής της Δημοκρατίας έλεγχε και επόπτευε τη διενέργεια των δημοσίων δαπανών και 

την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 

 Η Δ.Ε.Ε. λειτουργούσε για πολλά χρόνια με βάση το παραδοσιακό μοντέλο του 

εσωτερικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στον οικονομικό έλεγχο ενώ είχε σαν κύριες 

δραστηριότητές της τον έλεγχο αποθηκών, τον προληπτικό έλεγχο ενταλμάτων πληρωμής και 

τον έλεγχο εσόδων και δαπανών και τη συμμόρφωση με τις Δημοσιονομικές Οδηγίες. 

 Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας και των νέων απαιτήσεων 

που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα για 

τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.  

http://www.internalaudit.gov.cy/
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 Η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κεφάλαιο που αφορούσε στο Δημοσιονομικό Έλεγχο, προώθησε 

μια σειρά από θεσμκές αλλαγές με σκοπό την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. 

 Τον Ιούλιο του 2003 η Κυπριακή Δημοκρατία θέσπισε νομοθεσία με βάση την οποία 

ιδρύθηκε η ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος 

του 2003 [Ν 114(Ι)/2003] ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2003 

και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 

Ιουλίου 2003. Ο Νόμος προνοεί μεταξύ άλλων για το διορισμό Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου, 

την ίδρυση της ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τη δημιουργία Συμβουλίου 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2003 το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Λάκη Δημητρίου ως 

τον πρώτο Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου ενώ στις 13 Οκτωβρίου 2009 διόρισε τον κ. Ανδρέα 

Μ. Λαμπριανού ως τον επόμενο Έφορο από τις 9 Νοεμβρίου 2009 ημερομηνία κατά την 

οποία ανέλαβε τα καθήκοντα του για περίοδο έξι χρόνων. 

Σήμερα, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει 29 μόνιμες θέσεις Λειτουργού 

Εσωτερικού Ελέγχου διαφόρων ιεραρχικών βαθμίδων, εκ των οποίων μία θέση Πρώτου 

Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου είναι κενή. Η διοίκηση της Υπηρεσίας υποστηρίζεται 

επιπρόσθετα από 6 συνολικά μόνιμους και έκτακτους λειτουργούς του Γενικού Διοικητικού 

και Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού καθώς επίσης 3 ωρομίσθιους υπαλλήλους του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

 

 

5.2 Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 

 

 

Ο Έφορος προΐσταται της Υπηρεσίας, είναι υπεύθυνος για την πιστή και αποτελεσματική 

εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και είναι αρμόδιος για τη διενέργεια του εσωτερικού 

ελέγχου στις Κρατικές Υπηρεσίες. Ο Έφορος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για 

περίοδοο έξι ετών. 

Οι Αρμοδιότητες του Εφόρου όπως καθορίζονται στο Νόμο είναι: 
77

 

                                                           
77

 Ν 114(Ι)/2003 
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 Να εξετάζει και να αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου.  

 Να εξετάζει και να αξιολογεί τα συστήματα που έχουν καθοριστεί για να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση με πολιτικές, σχεδιασμούς και διαδικασίες, νομικές 

υποχρεώσεις και κανονισμούς.  

 Να εξετάζει και να αξιολογεί τον τρόπο διαχείρισης των υποχρεώσεων, τον τρόπο 

διασφάλισης των στοιχείων ενεργητικού και επαλήθευσης της ύπαρξης τέτοιων 

στοιχείων.  

 Να εξετάζει και να αξιολογεί την οικονομικότητα, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων και διαδικασιών.  

 Να εξετάζει τη λειτουργία των προγραμμάτων, σχεδίων, δραστηριοτήτων για να 

εξακριβωθεί εάν τα αποτελέσματά τους είναι συμβατά με τους καθορισμένους 

στόχους και σκοπούς και εάν οι εργασίες ή τα προγράμματα εκτελούνται όπως έχουν 

προγραμματιστεί.  

 Να αξιολογεί την επάρκεια των καθορισμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.  

 Να παρέχει συμβουλές για τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου και για άλλα λογιστικά 

και λειτουργικά θέματα.  

 Να αξιολογεί την αξιοπιστία, σχετικότητα και ακεραιότητα της οικονομικής και 

λειτουργικής πληροφόρησης.  

 Να διεξάγει ειδικές μελέτες και ελέγχους για οποιοδήποτε θέμα που επηρεάζει την 

ακεραιότητα, τα συμφέροντα, την απώλεια εσόδων και τη λειτουργική αποδοτικότητα 

του ελεγχόμενου οργανισμού.  

 Να αξιολογεί την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και του περιβάλλοντος 

πληροφοριών.  

 Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη εργασία εμπίπτει στα πλαίσια του εσωτερικού 

ελέγχου. 
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5.3 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας
78

 

 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας και 

λαμβάνοντας υπ' όψιν το ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις 

νέες απαιτήσεις που επιβάλλονταν από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, η Κυπριακή 

Δημοκρατία θέσπισε τον Ιούλιο του 2003 τον περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμο, βάσει του 

οποίου ιδρύθηκε η ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, της οποίας 

προΐσταται ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η Υπηρεσία αποτελεί την κεντρική αρχή για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στις 

κρατικές υπηρεσίες και έχει διενεργήσει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε διάφορα 

Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας ελέγχους, που έχουν καταλήξει σε 

σειρά εποικοδομητικών συστάσεων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της, για την εφαρμογή των 

κατάλληλων διαδικασιών όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. 

 Μέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω ελέγχων, η Υπηρεσία έχει επιτύχει σημαντικές 

καινοτομίες και επιτεύγματα μέσω της διενέργειας ελέγχων σε οριζόντια θέματα, τα οποία 

άπτονται της αρμοδιότητας είτε αριθμού Κρατικών Υπηρεσιών είτε ακόμη του συνόλου της 

Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και της διενέργειας εξειδικευμένων ελέγχων σε θέματα ασφάλειας 

μηχανογραφικών συστημάτων, που αποσκοπούν στη θωράκιση και ενδυνάμωση των 

συστημάτων πληροφορικής. 

 Μέσω νέων θεσμικών ρυθμίσεων και στο πλαίσιο περαιτέρω ενδυνάμωσης των 

μηχανισμών ελέγχου της κρατικής μηχανής, θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2014 ο περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος, [Ν.20(Ι)/2014] βάσει του 

οποίου κάθε οικονομικός φορέας (υπουργεία, τμήματα, φορείς συνταγματικών εξουσιών και 

υπηρεσιών  και ανεξάρτητα γραφεία, που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της 

Δημοκρατίας),  προβάινει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. 

 H Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη 

Υπηρεσία. Το προσωπικό της αποτελείται από Λειτουργούς οι οποίοι είναι μέλη της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμους. Της Υπηρεσίας αυτής προΐσταται ο Έφορος.  
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 Η Υπηρεσία σύμφωνα και με το άρθρο 9 του Νόμου «έχει την ευχέρεια να διενεργεί 

έλεγχο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιουδήποτε ελεγχόμενου οργανισμού και για το 

σκοπό αυτό δύναται να ακολουθήσει οποιαδήποτε μεθοδολογία και προσέγγιση κρίνει 

σκόπιμο». 

 Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι η λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της από τους 

ελεγχόμενους οργανισμούς. Γι’ αυτό, με βάση το άρθρο 10 του Νόμου, η Υπηρεσία είναι 

ανεξάρτητη από τη Διεύθυνση του ελεγχόμενου οργανισμού και δεν επιτρέπεται να έχει 

οποιαδήποτε άμεση αρμοδιότητα για, ή εξουσία πάνω στις δραστηριότητες που αποτελούν 

αντικείμενο ελέγχου ούτε να μετέχει σε οποιαδήποτε απόφαση εκτελεστικής φύσεως. 

 Για να μπορεί η Υπηρεσία να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Νόμου, εξουσιοδοτείται όπως:  

 έχει πρόσβαση σε εύλογο χρόνο σε όλα τα βιβλία, έγγραφα, λογαριασμούς, περιουσία, 

εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις είσπραξης, αρχεία, αλληλογραφία και άλλα 

δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την κατάλληλη εκτέλεση της εργασίας του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις και να 

ζητεί από οποιοδήποτε Λειτουργό να παρέχει όλη την πληροφόρηση και όλες τις 

επεξηγήσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση γνώμης και ο κάθε 

Λειτουργός θα πρέπει να ανταποκρίνεται έγκαιρα στην παροχή τέτοιων εξηγήσεων. 

 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε χωρίς νόμιμη δικαιολογία, παρεμποδίζει ή παρακωλύει 

με οποιαδήποτε τρόπο τον Έφορο ή οποιαδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει σε οποιονδήποτε 

έλεγχο στη διεκπεραίωση της εργασίας τους είναι ένοχος αδικήματος. 

 Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την αξία που 

προσθέτει στη Δημόσια Υπηρεσία με προτάσεις για κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδικασιών, 

ώστε να απαιτούνται λιγότεροι πόροι – ανθρώπινοι και υλικοί – για την υλοποίηση των 

στόχων του δημοσίου προσθέτοντας παράλληλα αξία στην όλη προσπάθεια για 

εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση της κρατικής μηχανής.
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Αποστολή και Ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
80

 

 

 

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως η κεντρική 

αρχή για τη διενέργια του εσωτερικού ελέγχου στις Κρατικές Υπηρεσίες, είναι η προώθηση 

της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Δημόσιο Τομέα μέσω της ενδυνάμωσης 

των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και διακυβέρνησης των Κρατικών Υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

 Ο Ρόλος της Υπηρεσίας είναι συμβουλευτικός προς τις Διευθύνσεις των Υπουργείων 

και των Τμημάτων, για την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, έτσι ώστε η λειτουργία 

της Δημόσιας Υπηρεσίας να γίνεται πιο παραγωγική και να είναι προσανατολισμένη σε 

αποτελέσματα, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση και εξοικονόμηση του δημόσιου 

χρήματος. 

 Απώτερος στόχος της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της παροχής στον πολίτη υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών από το κράτος με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος, σε περιβάλλον 

όπου διασφαλίζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ορθολογικής 

οικονομικής διαχείρισης. 

 Με το πέρας του κάθε ελέγχου, ετοιμάζεται αναλυτική έκθεση που περιλαμβάνει τα 

ευρήματα και συστάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση και παίρνει τη 

μορφή Συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί σε 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.  

 Η προσθήκη αξίας στα συστήματα του ελεγχόμενου οργανισμού επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Συμφωνημένο Σχέδιο Δράσης. Για το σκοπό 

αυτό, διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης της εφαρμογής του Συμφωνημένου Σχεδίου 

Δράσης, ώστε η Υπηρεσία να παρακολουθεί στενά την πορεία προόδου της υλοποίησης των 

συστάσεων από τον ελεγχόμενο οργανισμό καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 

που έχουν συμφωνηθεί. 

 Σε περιπτώσεις που τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των συστάσεων 

δεν έχουν τηρηθεί, τότε οι λόγοι μη συμμόρφωσης των ελεγχόμενων αξιολογούνται και 

συμφωνείται αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα όπου κριθεί σκόπιμο. 
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 Το Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των εν λόγω 

ελέγχων που έχει διενεργήσει η Υπηρεσία και για την ανταπόκριση των διευθύνσεων των 

ελεγχόμενων οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν114(Ι)/2003. 

 

Μεθοδολογία Ελέγχου 

 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η Υπηρεσία κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων της στις 

Κρατικές Υπηρεσίες ως Σύμβουλος του Κράτους είναι με βάση τα εγχειρίδια που έγιναν 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Άσκησης του Εσωτερικού Ελέγχου του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα εγχειρίδια προσφέρουν καθοδήγηση και 

στήριξη στους Λειτουργούς της Υπηρεσίας κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους 

όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές και μεθοδολογίες ελέγχου και καλύπτουν θέματα 

όπως ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των ελέγχων, η τεκμηρίωση των ευρυμάτων του 

ελέγχου και η σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου. 

 Με το πέρας του κάθε ελέγχου ετοιμάζεται έκθεση που περιλαμβάνει τα ευρήματα του 

ελέγχου και τις συστάσεις της Υπηρεσίας για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί. Η έκθεση, αφού συζητηθεί με τους 

εμπλεκόμενους Λειτουργούς του ελεγχόμενου οργανισμού, υποβάλλεται στη Διεύθυνση τους 

και παίρνει τη μορφή του Συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

 Η προσθήκη αξίας στα συστήματα του ελεγχόμενου οργανισμού επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Συμφωνημένο Σχέδιο Δράσης.  

Για το σκοπό αυτό, διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης της εφαρμογής του Συμφωνημένου 

Σχεδίου Δράσης ώστε η Υπηρεσία να παρακολουθεί στενά την πορεία εφαρμογής των 

μέτρων από τον ελεγχόμενο οργανισμό και να ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων της στα 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ε.Ε. ως Συνεργάτης της και λαμβάνοντας 

υπόψη τις νέες αλλαγές που επέφεραν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί στα πλαίσια της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, προχώρησε τον Ιούνιο του 2010 στην υιοθέτηση των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων καθότι κρίθηκε ότι αυτά απευθύνονται πλησιέστερα στο 
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ρόλο και τις αρμοδιότητες που καλείται να επιτελέσει η Υπηρεσία ως ανεξάρτητη αρμόδια 

Αρχή Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχων της Υπηρεσίας το οποίο 

αναθεωρήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες και 

διαδικασίες των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί 

ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Επιπρόσθετα, οι έλεγχοι διενεργούνται 

βάσει ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων τα οποία έχουν αναθεωρηθεί και αναπτυχθεί 

από την Υπηρεσία, όπως επίσης και τα διάφορα εγχειρίδια, ερωτηματολόγια και 

καθοδηγητικά σημειώματα που εκδίδει κατά καιρούς η Αρμόδια Γενική Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Η προετοιμασία του κάθε ελέγχου περιλαμβάνει τον ορισμό της ομάδας ελέγχου, τον 

καθορισμό του χρονοπρογραμματισμού του ελέγχου, τη συλλογή/ μελέτη/ αξιολόγηση 

στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τον έλεγχο, την ετοιμασία του Μνημονίου 

Προγράμματος Ελέγχου και του Προγράμματος Ελέγχου καθώς και την ενημέρωση των 

φορέων που πρόκειται να ελεγχθούν.  

 Με την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου στους διάφορους φορείς και την 

αξιολόγηση των ευρημάτων, η ομάδα ελέγχου ετοιμάζει προσχέδιο της Έκθεσης Ελέγχου, το 

οποίο αποστέλλει στον άμεσα εμπλεκόμενο Λειτουργό του ελεγχόμενου φορέα και σε 

οποιονδήποτε άλλο φορέα παραπέμπονται συστάσεις.  

 Με τη λήψη των σχολίων του ελεγχόμενου φορέα, η ομάδα ελέγχου ετοιμάζει τελικό 

προσχέδιο Έκθεσης Ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει τα ευρήματα του ελέγχου, τις συστάσεις, 

τα συμπεράσματα και τον πίνακα σχολίων του ελεγχόμενου φορέα με τις απαιτούμενες 

ενέργειες. Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις όπου οι συστάσεις απευθύνονται και σε άλλους 

φορείς το τελικό προσχέδιο Έκθεσης Ελέγχου – με τον αντίστοιχο πίνακα – αποστέλλεται και 

σ’ αυτούς.  

 Τα σχόλια του ελεγχόμενου φορέα καταγράφονται και αξιολογούνται κατά πόσο 

χρειάζονται να γίνουν αναπροσαρμογές στην έκθεση και διαμορφώνεται ανάλογα η τελική 

Έκθεση Ελέγχου. Με την οριστικοποίηση της τελικής Έκθεσης Ελέγχου οι οικονομικές 

διορθώσεις τυγχάνουν χειρισμού ως παρατυπίες και η Υπηρεσία προχωρεί με την αποκοπή 

των σχετικών χρηματικών ποσών.  

 Με την αποστολή της τελικής Έκθεσης Ελέγχου και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των συστάσεων, καθορίζεται ο χρόνος και η διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου 

παρακολούθησης. Κατά τον έλεγχο παρακολούθησης αξιολογούνται οι ενέργειες του 
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ελεγχόμενου φορέα σε σχέση με τα ευρήματα και όταν κριθούν ικανοποιητικές ο έλεγχος 

θεωρείται κλειστός και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώνονται σχετικά. 

 

 

5.4  Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου
81

 

 

 

Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών ετών και 

αποτελείται από πέντε μέλη.  Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ 

δύο άλλοι Υπουργοί διορίζονται ως μέλη του από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

        Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας είναι μέλος του Συμβουλίου εκ της θέσεώς του, 

ενώ το πέμπτο μέλος πρέπει να είναι πρόσωπο με εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου 

που να μην είναι Δημόσιος Αξιοματούχος ή Λειτουργός και διορίζεται επίσης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

Μέλη του παρόντος Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι: 

 Υπουργός Οικονομικών ως Πρόεδρος 

 Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

 Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας 

 Εγκεκριμένος Λογιστής από τον ιδιωτικό τομέα 

 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου όπως καθορίζονται στο Νόμο είναι: 

 Να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας 

 Να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εργασίας της Υπηρεσίας και να ενημερώνει 

σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο 

 Να εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τα κατάλληλα μέτρα για την ενδυνάμωση 

του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα 

 Να παρακολουθεί την ποιότητα της εργασίας της Υπηρεσίας και να εισηγείται 

τρόπους βελτίωσής της 

 Να ενημερώνεται για την ανταπόκριση των Διευθύνσεων των ελεγχόμενων 

οργανισμών στα θέματα που εγείρονται από την Υπηρεσία 
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 Να καλεί τις Διευθύνσεις των ελεγχόμενων οργανισμών να δίνουν εξηγήσεις στις 

περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς την Υπηρεσία 

 Να ενημερώνεται για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και το Στρατηγικό Σχέδιο της 

Υπηρεσίας 

 Να αποφασίζει για την κυκλοφορία της Ετήσιας Έκθεσης με τις δραστηριότητες της 

Υπηρεσίας 

 

 

5.5  Θεσμικό πλαίσιο 

 

 

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 61.826 και 61.827 

ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005 που καθορίζουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου για τον έλεγχο των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Αναλυτικές αρμοδιότητες για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

      Σύμφωνα µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό 61.826 ηµεροµηνίας 

6/4/2005,  η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, µε 

τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

 Πραγµατοποίηση ελέγχων επί των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραµµάτων σύµφωνα µε το Άρθρο 10-12 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 438/2001.  

 Πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων όπως προβλέπεται από το Άρθρο 10-

12 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001.  

 Υποβολή σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

438/2001, των αποτελεσµάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί κατά την 

προηγούµενη περίοδο, βάσει των Άρθρων 10-12 του ίδιου Κανονισµού. Στην εν 

λόγω έκθεση θα ενσωµατώνονται και πληροφορίες για τροποποιήσεις / αλλαγές στο 

σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, κάτω από το Άρθρο 5 του ίδιου Κανονισµού, που 

θα γίνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

 Υποβολή της δήλωσης για το κλείσιµο του προγράµµατος όπως προβλέπεται από το 

Άρθρο 38 παρ. 1 (στ) του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 και όπως καθορίζεται από το 

Άρθρο 15 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001. 

http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/All/D21D842F9157D848C22572CF0033755A/$file/Apospasma%20Yp%20Symb%201.pdf


57 
 

 Κοινοποίηση των πληροφορικών σε σχέση µε τις παρατυπίες που εντοπίζονται κατά 

τους ελέγχους, προς την Αρχή Πληρωµής, η οποία θα τις διαβιβάσει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

  Υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή για 

την ετοιµασία της Ετήσιας και Τελικής Έκθεσης του κάθε Προγράµµατος καθώς και 

για τις ανάγκες τόσο της Ετήσιας Συνάντησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και 

των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 

 Αναλυτικές αρμοδιότητες για το Ταμείο Συνοχής 

Σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό 61.827 ηµεροµηνίας 

6/4/2005, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, µε τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες:  

 Πραγµατοποίηση ελέγχων επί των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των έργων 

όπως προβλέπεται στα Άρθρα 9-11 του Κανονισµού 1386/2002.  

 Πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων όπως προβλέπεται στα Άρθρα 9-11 

του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002.  

 Υποβολή της δήλωσης για την περάτωση του έργου όπως καθορίζεται από το άρθρο 

13 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002. 

 Κοινοποίηση των πληροφοριών σε σχέση µε τις παρατυπίες προς την Αρχή 

Πληρωµής, η οποία θα τις διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Υποβολή σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

1386/2002, των αποτελεσµάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί κατά την 

προηγούµενη περίοδο, βάσει των Άρθρων 9,10,11 του ίδιου Κανονισµού προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην εν λόγω έκθεση θα ενσωµατώνονται και πληροφορίες 

για τροποποιήσεις/αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, κάτω από το 

Άρθρο 5 του ίδιου Κανονισµού, που θα γίνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

 Υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί προς τον Ενδιάµεσο Φορέα για την 

ετοιµασία της Ετήσιας και Τελικής Έκθεσης του κάθε έργου καθώς και προς την 

∆ιαχειριστική Αρχή για την ετήσια συνάντηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

      Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 65.794 ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2007 

που καθορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για τον έλεγχο των 

http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/All/13D930CE1F6BC100C22572CF0039AFAB/$file/Apospasma%20Yp%20Symb%202.pdf
http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/All/7FDBAEE4E3DD9C35C22573F40046AA40/$file/Apospasma%20Yp%20Symb%203.pdf
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προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική 

περίοδο.  

 

      Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.009 ημερομηνίας 

26/11/2008 για το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών 2007-2013», η ΥΕΕ, έχει οριστεί ως η Αρχή Ελέγχου και για τα 

τέσσερα Ταμεία.  

      Βασική Κοινοτική Νομοθεσία για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

1.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου για τον καθορισμό γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

2.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1803/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

4.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

5.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. 

6.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου για την Ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.  

 

 

5.6  Αρμοδιότητες του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Κρατικών Υπηρεσιών σύμφωνα και με το άρθρο 9 του 

Νόμου έχει την ευχέρεια να διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε 

ελεγχόμενου οργανισμού ακολουθώντας οποιαδήποτε μεθοδολογία και προσέγγιση κρίνει 

σκόπιμη. 

http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/All/F2F1A2886202D085C22576F2002C32F3/$file/EK%201083-2006.pdf
http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/All/A9D596E3A6426AB8C22576F2002C582D/$file/EK%201828-2006.pdf
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      Σύμφωνα με το άρθρο 2  του Νόμου, ο Τομέας δύναται να διενεργεί ελέγχους στη 

Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη Δημόσια 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Στρατό και την Εθνική Φρουρά, αλλά δεν 

περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσόπων και το Ανώτατο 

Δικαστήριο, όπως και κάθε υπαγόμενο σε αυτό Δικαστήριο.  Έλεγχο μπορεί να διενεργεί 

στο Γενικό Εισαγγελέα, το Γενικό Ελεγκτή και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αλλά όχι 

για ενέργειες που αφορούν την άσκηση των καθοριζομένων από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων 

τους. 

      Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι η λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της από τους 

ελεγχόμενους οργανισμούς.  Για αυτό με βάση το άρθρο 10 του Νόμου, η Υπηρεσία είναι 

ανεξάρτητη από τη Διεύθυνση του ελεγχόμενου οργανισμού και δεν επιτρέπεται να έχει 

οποιαδήποτε άμμεση αρμοδιότητα για εξουσία πάνω στις δραστηριότητες που αποτελούν 

αντικείμενο ελέγχου ούτε να μετέχει σε οποιαδήποτε απόφαση εκτελεστικής φύσεως. 

      Για να μπορεί η Υπηρεσία να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Νόμου, εξουσιοδοτείται όπως: 

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

εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις είσπραξης, αρχεία, αλληλογραφία και άλλα δεδομένα τα 

οποία είνα αναγκαία για την κατάλληλη εκτέλεση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου. 

(β) έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις και να 

ζητεί από οποιοδήποτε λειτουργό να παρέχει όλη την πληροφόρηση και όλες τις επεξηγήσεις 

που κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση γνώμης και ο κάθε λειτουργός θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται έγκαιρα στην παροχή τέτοιων εξηγήσεων. 

      Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χωρίς νόμιμη δικαιολογία, παρεμποδίζει ή παρακωλύει 

με οποιοδήποτε τρόπο τον Έφορο ή οποιονδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει σε 

οποιονδήποτε έλεγχο , είναι ένοχος αδικήματος.  

 

 

5.7  Αποστολή και Ρόλος του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Αποστολή του Τομέα είναι ο έλεγχος των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία έχει ως επιδίωξη τη συνεχή 
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βελτίωση και ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

πράξεων και της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

      Ο ρόλος της Υπηρεσίας, σε σχέση με την Προενταξιακή Βοήθεια και τη Μεταβατική 

Διευκόλυνση, είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων κρατικών 

υπηρεσιών με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές συμφωνίες που έχουν 

υπογραφεί. 

      Ο ρόλος της Υπηρεσίας, σε σχέση με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων με τους Κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου καθώς και τη δειγματοληπτική επαλήθευση της ορθότητας και 

νομιμότητας των δαπανών που πιστοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

      O ρόλος της Υπηρεσίας, ως Αρχή Ελέγχου για τα τέσσερα Ταμεία του Προγράμματος 

Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών είναι η διενέργεια ελέγχων ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη 

κατά πόσο η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου παρέχει εύλογη 

διαβεβαίωση αξιοπιστίας για την ορθότητα των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών. 

      Η Υπηρεσία είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο των Προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας και τον 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για την Περίοδο 

2004-2009 στα πλαίσια των σχετικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από την Κυπριακή 

Δημοκρατία.  

 

 

Διαρθρωτικά Ταμεία / Ταμείο Συνοχής 

 

 

Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 61.826 και αρ. 61.827 

ημερομηνίας 6/4/2005 για τις «Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων 
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/Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο», η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

(ΥΕΕ) έχει οριστεί ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου όλων των παρεμβάσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

      Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας όπως έχουν καθοριστεί στις πιο πάνω αποφάσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

 Πραγματοποίηση ελέγχων επί των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραμμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 10 - 12 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των Άρθρων 9 - 11 του 

Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής. 

 Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου, για 

επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποιούνται στα διάφορα επίπεδα 

του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως προβλέπεται από τα Άρθρα 10 – 12 

του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

και των Άρθρων 9 - 11 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για 

το Ταμείο Συνοχής.82 

 Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και του άρθρου 12 του 

Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής, των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί κατά την προηγούμενη περίοδο 

και ενσωμάτωση πληροφοριών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου που έγιναν από τη Διαχειριστική Αρχή. 

 Ετοιμασία και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της δήλωσης περάτωσης των 

έργων κατά το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2004 – 2006, όπως 

καθορίζεται στο Άρθρο 15 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο άρθρο 13 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής. 

 Κοινοποίηση πληροφοριών σε σχέση με παρατυπίες που εντοπίζονται κατά τους 

ελέγχους, προς την Αρχή Πληρωμής, για υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τα 

αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, προς τη Διαχειριστική Αρχή για την 

ετοιμασία της Ετήσιας και Τελικής Έκθεσης του κάθε προγράμματος, καθώς και για 

                                                           
82

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», 23-06-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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τις ανάγκες της Ετήσιας Συνάντησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των 

συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 

 

 

Ταμεία Αλληλεγγύης 

 

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.009 ημερομηνίας 

26/11/2008 για το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών 2007 -2013», η ΥΕΕ έχει οριστεί ως η Αρχή Ελέγχου και για τα 

τέσσερα Ταμεία. 

      Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 

όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην προαναφερόμενη απόφαση: 

 Πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με το σχετικό 

κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων Αλληλεγγύης. 

 Πραγματοποίηση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων δράσεων βάσει κατάλληλου 

δείγματος, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών, για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, για την επαλήθευση των δαπανών 

που δηλώθηκαν. 

 Εξέταση συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας πρόσθετων λογιστικών ελέγχων, 

εφόσον το κρίνει απαραίτητο, όπου εντοπίζονται προβλήματα που φαίνεται να είναι 

συστηματικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο άλλες 

δράσεις, για να διαπιστωθεί η κλίμακα των εν λόγω προβλημάτων. 

 Υποβολή στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την έγκριση του πολυετούς 

προγράμματος, στρατηγικής ελέγχου. 

 Σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, η οποία 

περιλαμβάνει: 

ι. Ετήσια έκθεση λογιστικού ελέγχου που εκθέτει τα συμπεράσματα των λογιστικών 

ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου 

όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα και οποιοδήποτε κενό διαπιστώθηκε στα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος.  
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ιι. Γνωμοδότηση, με βάση τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους που διενεργήθηκαν 

υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου, για το κατά πόσον η λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου παρέχει εύλογη διαβεβαίωση αξιοπιστίας για την ορθότητα 

των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών. 

ιιι. Δήλωση που αξιολογεί το κύρος της αίτησης πληρωμής ή της δήλωσης 

επιστροφής του τελικού υπολοίπου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα 

των σχετικών δαπανών, 

 Μέριμνα ώστε κατά την διενέργεια των λογιστικών ελέγχων λαμβάνονται υπόψη τα 

διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.
83

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (EΠΑΛ) 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και σε αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι 

του αλιευτικού τομέα, καθώς και η στρατηγική επίτευξης τους για την περίοδο 2007-

2013. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του ΕΠΑΛ ανέρχεται σε περίπου 39,5 

εκ. ευρώ, όπου η κοινοτική και εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε ποσοστό 50%, 

αντίστοιχα. 

      Οι στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την προγραμματική περίοδο 

2007-2013, περιλαμβάνουν την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, 

την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

τη βελτίωση των αλιευτικών υποδομών, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον 

αλιευτικό τομέα. 
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Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) 

 

Η συμφωνία για τον ΕΟΧ αφορά κυρίως τους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες της 

εσωτερικής αγοράς, "οι τέσσερις ελευθερίες", δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και στοχεύει στην ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου. 

      Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας, 

του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, που προνοούσε την παροχή οικονομικής βοήθειας 

προς την Κύπρο ύψους €1.260.000 τέθηκε σε ισχύ στις 16.9.2005. Πρόσθετο ποσό 

ύψους €3.402.000 έγινε διαθέσιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας το 

οποίο τέθηκε σε ισχύ τις 19.5.2005. 

      Τα έργα είναι στο στάδιο υλοποίησης και η ημερομηνία λήξης επιλέξιμης περιόδου 

είναι η 30/04/2011. 

      Σημειώνεται ότι στις 12 Δεκεμβρίου του 2011 υπογράφηκε μνημόνιο συναντίληψης 

μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και των 

χρηματοδοτικών μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας για την νέα προγραμματική περίοδο 

2009-2014. 

 

 

Διμερείς Διοικητικές Συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 Η Υπηρεσία έχει συνάψει δύο συμφωνίες στις 14/4/2005, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε θέματα ελέγχου των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν θέματα που 

αφορούν το συντονισμό προγραμμάτων, μεθοδολογιών και ελέγχων και την κοινοποίηση 

των αποτελεσμάτων καθώς και των μέτρων που εφαρμόστηκαν από τους ελεγχόμενους 

οργανισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα των ελέγχων 

που διεξάγονται.  
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5.8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Οργανωτική Δομή 

 

 

 
 

 

Σχήμα 5.1:  Πηγή  www.intelnalaudit.gov.cy 

 

 

http://www.intelnalaudit.gov.cy/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα του Δημοσίου 

Τομέα, το ιχύον θεσμικό πλαίσιο, το σκοπό και τις αρμοδιότητες των οργάνων. Περιγράφεται 

εν συντομία πως αυτά τα όργανα ετελούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα διασφαλίζοντας την 

εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.  

 

  

6.1 Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) (Inspectors - 

Controllers Body for Public Administration) είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας 

Διοίκησης, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης[1] με έδρα την  Αθήνα.
84

 

 

 

Ιστορία - Θεσμικό πλαίσιο 

 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ιδρύθηκε με το 

ν.2477/1997, με βάση τα πρότυπα της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης της 

Γαλλίας. Με το νόμο αυτό καθιερώθηκε ο έλεγχος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

 Αφενός θεσπίστηκε εξωτερικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης με τη καθιέρωση του 

Συνήγορου του Πολίτη (αγγλ. Citizen's Advocate), προκειμένου να ελέγχει, κατόπιν σχετικής 

αναφοράς πολιτών ή και αυτεπαγγέλτως, τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και να 

μεσολαβεί για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προστασία της νομιμότητας από αρνητικά 

φαινόμενα. Πρώτος Συνήγορος του Πολίτη επιλέχθηκε ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, 

καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήδη Ευρωπαίος 

Διαμεσολαβητής (European Ombudsman). 
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 Αφετέρου συγκροτήθηκε  και λειτούργησε από το Φεβρουάριο του 1998 το Σώμα 

Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), ως όργανο εσωτερικού ελέγχου 

της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό τον αυτεπάγγελτο έλεγχο με επιθεωρήσεις και εκτάκτους 

ελέγχους της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.  

 Με το ν.2839/2000, συστήθηκε θέση Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Η θέση πολιτικής ευθύνης του ειδικού γραμματέα, ως προϊσταμένου του 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., διοριζόμενου απευθείας από τον Υπουργό Εσωτερικών, κρίνεται ενίοτε ως 

μείωση της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας του ελεγκτικού έργου του Σώματος. 

 

 

Αποστολή - Σκοπός του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
85

 

 

 

Αποστολή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης, με την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς, 

αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και κακής 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. 

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

• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της 

 διοικητικής δράσης. 

• Η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόμενων από τη Δημόσια Διοίκηση 

 υπηρεσιών. 

• Η οικονομικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισμός της σπατάλης. 

• Η προστασία των αρχών της νομιμότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας στις 

 διοικητικές πράξεις. 
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Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
86

 

 

 

Στις αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. περιλαμβάνονται: 

• Η εξέταση της συνδρομής των όρων νομιμότητας της διοικητικής δράσης και τήρησης 

των τυπικών διαδικασιών και η διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων παρανομιών και 

ατασθαλιών. 

• Η επισήμανση και άμβλυνση των δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και η 

διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς τον τρόπο διοίκησης, τη διαχείριση 

των πόρων, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και τη ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Η εξέταση της οργάνωσης και λειτουργίας της ροής εργασίας και των διαδικασιών, υπό 

το πρίσμα της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη. 

• Ο έλεγχος των περιπτώσεων κακοδιοίκησης. 

• Η άσκηση πειθαρχικών διώξεων και η παραπομπή των υπευθύνων στην εισαγγελική 

αρχή για καταλογισμό ευθυνών. 

• Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των ελεγχόμενων φορέων. 

• Η προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση μετά από παραγγελία εισαγγελέα. 

Τοπική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Με το νόμο 2738/1999, δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης Περιφερειακών Γραφείων του 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν και να επεκταθούν οι έλεγχοι σε όλη την 

Επικράτεια και να υπάρξει άμεση και αξιόπιστη χαρτογράφηση της λειτουργίας των 

περιφερειακών υπηρεσιών του Κράτους. 

 Σήμερα, εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος στη Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα, Τρίπολη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σέρρες και Ιωάννινα. 

 Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των επιθεωρητών-ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. από 50 σε 

80 και δημιουργήθηκε βαθμίδα βοηθών επιθεωρητών-ελεγκτών με 30 οργανικές θέσεις, 

προκειμένου το Σώμα να ανταποκριθεί πληρέστερα στη θεσμοθετημένη αποστολή και την 

ελεγκτική δράση του. 

. 
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Στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υπάγονται
87

: 

• Οι κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των 

υπουργείων, οι περιφέρειες ως ενιαίες διοικητικές μονάδες της κρατικής διοίκησης, οι 

αυτοτελείς ή αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες. 

• Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμίδας, δηλαδή δήμοι, 

κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

• Οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΚΝΠΙΔ). 

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις. 

 

 

Εκθέσεις ελέγχου - Υλοποίηση προτάσεων 

 

 

Μετά το πέρας της επιθεώρησης ή του ελέγχου, ο αρμόδιος επιθεωρητής-ελεγκτής συντάσσει 

τεκμηριωμένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην 

έκθεση περιλαμβάνονται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις. Επίσης, ο επιθεωρητής-ελεγκτής μπορεί να προτείνει τη 

βελτίωση ή αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της 

υπηρεσίας και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την περιστολή των λειτουργικών 

δαπανών και τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εκθέσεις των 

επιθεωρητών-ελεγκτών υποβάλλονται στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος και 

γνωστοποιούνται στον Υπουργό. 

 Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες υποχρεούνται, μετά τη γνωστοποίηση σ' αυτές των εκθέσεων 

των επιθεωρητών-ελεγκτών, να αναφέρουν τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την 

εφαρμογή των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις. 

 Κατ' έτος συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών. Στην έκθεση παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του 

Σώματος, η βασική θεματολογία ελέγχων, οι σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνονται 

γενικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και της 
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ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες 

κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 

 

Διεθνής συνεργασία 

 

 

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., παράλληλα με το κύριο έργο του, δραστηριοποιείται και προς την κατεύθυνση 

ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας, πληροφόρησης και συνεργασίας με δημόσιες διοικήσεις 

άλλων χωρών και κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η διεθνής εμπειρία 

και η συγκριτική θεώρηση αντίστοιχων θεσμών να αποτελέσει παράγοντα ενδυνάμωσης και 

βελτιστοποίησης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στις δράσεις του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εντάσσονται επίσης αμοιβαίες 

ανταλλαγές, υπογραφή "πρωτοκόλλων επικοινωνίας", συναντήσεις με ξένους ομολόγους και 

διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων. 

 Στο παρελθόν, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είχε δραστηριοποιηθεί με την παροχή π.χ. τεχνογνωσίας 

για την ίδρυση και οργάνωση αντίστοιχου Σώματος Επιθεώρησης της Δημόσιας 

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη το Μάιο 1998 του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και του Γενικού 

Επιθεωρητή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,  στη Γενική Επιθεώρηση Διοίκησης (Inspection Generale de l' 

Administration - I.G.A.) της Γαλλίας, όπου ετέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία και την 

πραγματοποίηση τακτικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο Σωμάτων. 

 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει διοργανώσει κύκλους επικοινωνίας και επισκέψεις σε αντίστοιχους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς ευρωπα'ι'κών χωρών (π.χ. Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία, Πορτογαλία, 

Δανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Φινλανδία), με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα 

εσωτερικού ελέγχου και τεχνικές ελέγχου αποδοτικότητας και ποιοτικού ελέγχου στη 

δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, έχει υποδεχθεί ξένες αντιπροσωπείες (π.χ. Κίνα, Πορτογαλία, 

Φινλανδία, Κύπρο) και ενημέρωσή τους για το θεσμικό πλαίσιο, την αποστολή και τη 

μεθοδολογία του ελεγκτικού έργου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. συμμετέχει επίσης σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, όπως στο 

Συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (I.I.A.S.) στο Sunningdale της 

Αγγλίας (Ιούλιος 1999), με θέμα "Διοικητικός Εκσυγχρονισμός και 'Ελεγχος Αποδοτικότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση".
88
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6.2 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκηση (Γ.Ε.Δ.Δ.), ιδρύθηκε με το ν3074/2002 

(ΦΕΚ296/Α/4-12-2002). Ο ν3074/2002 συμπληρώθηκε με τους ν 3094/2003,  ν3146/2003, 

ν3200/2003 & ν3345/2005. 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της 

έυρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων 

των ιδιαιτέρων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, 

καθως και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 Διατάσσει αυταπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από  

 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 Τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των 

Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και 

β΄ βαθμού, των ΝΠΔΔ, των ΚΝΠΔΔ, των δημοσίων επιχειρήσεων. 

 Παρακολουθεί τη δράση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης 

και Ελέγχου  

 Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανώτερα Σώματα 

και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά. 

 Αξιολογεί ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, στα 

ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, στα  ΚΝΠΔΔ, στις δημόσιες υπηρεσίε και στις 

υπηρεσίες –τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική 

πράξη ή ως μέτοχος. 

 Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων 

των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου. 

 Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα 

κακοδιοίκησης στους φορείς της. 

 Προοδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ..Ο.Ε.Ε.), το 

οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρητών και 

ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου. 
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 Ο ρόλος του Γενικού Επιθερητή Δημόσιας Διοίκησης ενισχύθηκε σημαντικά.  

Ειδικότερα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.(Ν 3613/2007).  Μπορεί 

επίσης να παραπέμπει υποθέσεις,  για τις οποίες έχει εκδθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου, 

στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα 

μέσα. 

 Τέλος με το άρθρο 12 του ν.3320/2005 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που 

ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά 

ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις. Ειδικότερα ο 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου 

υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος 

την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή 

οργάνου των φορέων  που στρέφονται κατά του Δημόσιου και των ως άνω φορέων, ο δε 

δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας 

καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες 

αυτές πράξεις. 

 

 

Οργανόγραμμα Υπηρεσίας 
89

 

 

 

Ως Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με 

υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ευρεία κοινωνική αποδοχή. Επιλέγεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και διορίζεται για πέντε χρόνια. 

 Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζεται στο έργο του από δώδεκα 

ειδικούς επιθεωρητές που επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση, με θητεία δύο ετών ή 

με τριετή απόσπαση και με τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή με 

οκταετή προϋπηρεσία αντίστοιχα. Οι ειδικοί επιθεωρητές υποστηρίζουν το έργο της 

                                                           

89  www.gedd.gr 
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διεξαγωγής των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στους φορείς που 

ελέγχονται από το θεσμό και γενικά ενεργούν κατ ' εντολή του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του. Επίσης μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα 

ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και να διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. 

 Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συγκροτείται από 

τη Γραμματεία, και τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης οι 

οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και στελεχώνονται από 25 μόνιμους ή με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημόσιου, των ΝΠΔΔ, των 

ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμίδας και των ΚΝΠΙΔ, με απόσπαση διάρκειας τριών ετών που μπορεί να 

παρατείνεται. Των Διευθυνσεων προΐστανται υπαλληλλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό. 

 Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, 

την κατάσταση του προσωπικού της, την οικονομική της διαχείριση, τη λειτουργία του 

μηχανογραφικού της συστήματος κλπ. 

 

  

6.3 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 

 

Αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι: 

 Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης 

βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες 

(ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με 

προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων 

του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης. 

 Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς 

και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 

φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της 

τελωνειακής νομοθεσίας. 

 Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και 

δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων 

τεχνολογιών. 
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 Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, τοξικών και 

επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λ.π.), αρχαιοτήτων 

και πολιτιστικών αγαθών. 

 Η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. 

 Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας, 

ως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ΄ αυτών.
90

 

 

 

6.4 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ 

 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν 

διαφθορά στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
91

 

 

 

6.5 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος 

 

 

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ειδική 

αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με αποστολή τη διερεύνηση, 

εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου 

και την Εθνικής Οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού 

εγκλήματος, καθώς και οποιαδήποτε εγκλήματα διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου. 

 

 

                                                           
90

 sdoe.gr   
91 www.hellenicpolice.gr 
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6.6 Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου 

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 

 

 

Έργο της είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία αναφορών υπόπτων 

συναλλαγών που διαβιβάζονται σ’ αυτή από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς 

και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της και σχετίζεται με τα αδικήματα της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
92

 

 

 

6.7  Συνήγορος του πολίτη 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση 

αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη 

έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της 

νομιμότητας. Η διερεύνηση ξεκινάει κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του πολίτη, αφού πρώτα 

έχει γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια 

απέβη άκαρπη ή προβληματική. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές 

ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν 

νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 

της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.
93

 

 

 

 

                                                           
92http://www.transparency.gr/diafaneiatora/poioi-alloi-foreis-mporoun-na-se-voithisoun 
93 http://www.synigoros.gr/ 
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6.8  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
94

 

 

 

Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως έργο: 

• Την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

• Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής 

νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική 

κάλυψη των εργαζομένων. 

• Την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι: 

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

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

αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

• Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των 

επαγγελματικών ασθενειών. 

• Να εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων. Σημειώνεται 

ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα. 

• Να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη 

για επιβολή ποινικών κυρώσεων. 

• Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών 

εργασίας. 

 Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα καθ’ όλο το 

24άωρο σε όλους τους χώρους εργασίας. 
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 http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ 
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6.9 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας 

 

 

Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού 

μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών 

φορέων. 

 Σκοπός του αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των 

παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας, η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η προστασία της υγείας και της 

περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό 

τρόπο.
95

 

 

 

   6.10 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Ε.Σ.) 

 

 

Ο ρόλος: του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι  να ελέγχει αν τα κονδύλια της ΕΕ 

συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σωστά, και να συμβάλλει στη βελτίωση της 

δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. 

 Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

(ΕΕΣ) μεριμνά για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παρόλο που δεν 

διαθέτει νομικές εξουσίες, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρισης του 

προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα 

οικονομικά της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ για να εξακριβώσει αν οι πόροι της ΕΕ 

συλλέγονται και δαπανώνται σωστά, και αν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 

με την απαιτούμενη λογοδοσία. 

                                                           
95 https://sites.google.com/site/seyypgr/Home 
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 Ελέγχει κάθε πρόσωπο ή φορέα που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια – π.χ. με 

επιτόπιους ελέγχους στα όργανα της ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), στις χώρες της 

ΕΕ και τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ. 

 Στο πλαίσιο των εκθέσεων ελέγχου, διατυπώνει πορίσματα και συστάσεις που 

απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 

 Αναφέρει κάθε υπόνοια σχετική με απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα 

στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

 Συντάσσει ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, την 

οποία το ΕΚ εξετάζει προτού αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων του στους πολιτικούς ιθύνοντες 

της ΕΕ, ώστε να τους βοηθά να διαχειρίζονται καλύτερα τα κονδύλια της ΕΕ και να 

λογοδοτούν στους πολίτες της. 

 Δημοσιεύει επίσης γνώμες για τις προπαρασκευαστικές νομοθετικές πράξεις που έχουν 

αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, καθώς και έγγραφα θέσεων, αναλύσεις και 

άλλες δημοσιεύσεις για τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ. 

 Για να είναι αποτελεσματικό, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από 

τα όργανα και τους οργανισμούς που ελέγχει. Συνεπώς, είναι ελεύθερο να αποφασίζει: 

 τι θα ελέγξει 

 πώς θα το ελέγξει 

 πώς και πότε θα υποβάλει τα πορίσματά του 

 Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου στοχεύουν κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - το 

κύριο όργανο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Παράλληλα 

όμως συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές, δεδομένου ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται τα 

περισσότερα κονδύλια της ΕΕ (περίπου το 80%) από κοινού με τις αρχές αυτές. 

 Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από 

διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη. Από τα μέλη 

αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανανεώσιμη. 

 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τρία είδη ελέγχου: 

 Δημοσιονομικό έλεγχο - ελέγχει κατά πόσον οι λογαριασμοί δείχνουν επακριβώς τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την ταμειακή ροή του οικονομικού 

έτους. 

 Έλεγχο συμμόρφωσης - ελέγχει κατά πόσον οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται 

σύμφωνα με τους κανόνες. 
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 Έλεγχο απόδοσης - ελέγχει κατά πόσον τα ευρωπαϊκά ταμεία επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους με τους λιγότερους δυνατούς πόρους και τον πιο οικονομικό τρόπο. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνει ομάδες ελέγχου, τα λεγόμενα «τμήματα». Οι 

ομάδες αυτές προετοιμάζουν τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις, τις οποίες εγκρίνουν τα 

μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να γίνουν επίσημες. 

 
 

6.11 Κέντρα Δημοσιονομικού Ελέγχου 

 

 

Τα ΚΕ.Δ.Ε. ανέρχονται σε πέντε, ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε εθνικό επίπεδο, 

υλοποιούν το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, προβαίνοντας στο συντονισμό και την εποπτεία 

του ασκούμενου από τις ελεγκτικές ομάδες έργου και κυρίως αξιολογούν τις εκθέσεις 

ελέγχου, εξετάζοντας τις αντιρρήσεις των ελεγχόμενων φορέων, ως προς την ανάγκη 

ανάκτησης, εφόσον διαπιστωθούν ελλείμματα ή αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά 

ποσά. 

 

 

6.12  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 

 

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ),  έχει μακρόχρονη προσφορά και βαρυσήμαντο 

ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η αναγκαιότητα μιας εποπτικής 

αρχής των οικονομικών λογαριασμών του Δημοσίου προέκυψε λίγα μόλις χρόνια μετά την 

ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, 

από την 17η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται ἐντὸς τῆς ‘Ημετέρας ἑπὶ τῶν 

Οἰκονομικῶν Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε «Υπουργείο»), Γενικὸν 

Λογιστήριον ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς». 

 Έκτοτε η διοικητική διάρθωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΛΚ έχει υποστεί 

πολλαπλές και σημαντικότατες μεταβολές, απηχώντας κάθε φορά τις ανάγκες 

επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε επικρατούσας αντίληψης 

αναφορικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος.  

 Εξ αυτών ξεχωρίζει η ουσιαστική αναδιοργάνωση που προωθήθηκε στις αρχές του 
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20ου αιώνα (914/1917) όπου το σύνολο του προσωπικού του Λογιστηρίου διαιρέθηκε σε δύο 

κλάδους (Διοικητικό και Λογιστικό), παρεμβαίνοντας στην αναδιάταξη παλαιών και 

δημιουργία νέων διευθύνσεων. 

 Εν συνεχεία, το ΓΛΚ αναβαθμίζεται προσωρινά σε Υπουργείο Θησαυρού (2761/1922), 

αλλά εκ των τεσσάρων βραχύβιων κυβερνήσεων που συστήθηκαν κατά το ταραχώδες 1922 

ως ξεχωριστό και ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο από εκείνο του Υπουργείου Οικονομικών, 

αναλήφθηκε μόνο μία φορά. 

 Μέχρι σήμερα κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την κατάρτιση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και 

Απολογισμού, όπως και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Δημόσιου 

Λογιστικού. Έκτοτε και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων διατάξεων περί δημόσιου 

λογιστικού, οι Γενικές Διευθύνσεις του ΓΛΚ εξακολουθούν να «επικουρούν τον Υπουργό 

Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του» (4270/14) και στις διαδικασίες εκτέλεσης 

και εποπτείας των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού. 

 Το ΓΛΚ σε πλήρη ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικής 

Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, 

Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, οι οποίες καλύπτουν 

το ευρύ φάσμα των δημοσιονομικών λειτουργιών του κράτους. 

 Από το 1934/35 οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΓΛΚ στεγάζονται στο κτίριο της οδού 

Πανεπιστημίου 37 σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), 

κατόπιν ριζικής αναμόρφωσης και προέκτασης παλαιότερου κτίσματος σε σχέδια του 

Κωνσταντίνου Κυριακίδη (1881-1942).  

 Στη σημερινή του λιτή μορφή το κεντρικό κτίριο του ΓΛΚ αποτελεί εξέχον δείγμα 

αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, με την αυστηρή γεωμετρία και καθαρότητα των 

γραμμών της προσόψεώς του να αποπνέουν μια αίσθηση πειθαρχίας και ορθού λόγου.  

Με τη σταδιακή αύξηση των αρμοδιοτήτων και των αναγκών στέγασης προσωπικού, οι 

υπηρεσίες Συντάξεων και Δημοσιονομικών Ελέγχων μεταφέρθηκαν σε άλλα κτήρια, 

παραμένοντας ωστόσο στη διοικητική και οργανωτική του δομή.
96

 

 

 

 

                                                           
96

 https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST 
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6.13 Επιτροπή Δημοσιονομικού  Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) 

 

 

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) είναι η ανεξάρτητη Αρχή 

Ελέγχου,υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου και είναι κοινή για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 

και 2014-2020. 

 Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου: 

 Για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2007-2013 

 Για το Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013» και το ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 

 Του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και 2014-2021 

 Του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών περιόδου 2008-2013 και 2014-2020 

 Του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για την Ελλάδα, που 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ 

  Του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης 

 Του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 

 Ως αποστολή έχει τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 Η ΕΔΕΛ αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το συλλογικό όργανο 

συγκροτείται από το Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους 

προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (ΔΕΔΣΠ), Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ) και Εκτάκτων 

και Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και δύο εμπειρογνώμονες με 

εμπειρία σε θέματα εφαρμογής δικαίου της ΕΕ και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων ή δημοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων. 

 Η Ε.Δ.ΕΛ. ασκεί το έργο της σύμφωνα με αρμοδιότητες οι οποίες έχουν 

προσδιορισθεί στο Π.Δ. 111/2015, στο Ν. 4314/2014 (όπως ισχύει) και στις αντίστοιχες 

Στρατηγικές Ελέγχων που συντάσσονται με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις 

απαιτήσεις τωνοικείωνΚανονισμών. 
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Συνοπτικά: 

 διενεργεί ελέγχους στα συστήματα των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων 

Φορέων και της Αρχής Πιστοποίησης, σε κατάλληλο δείγμα πράξεων που 

υλοποιούν οι δικαιούχοι και ελέγχους σε σχέση με τους λογαριασμούς της Α.Π., 

 παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες, που 

λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων, 

 συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου και ετήσια γνωμοδότηση για τη λειτουργία των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, 

 πιστοποιεί την εγκυρότητα των αιτημάτων αποπληρωμής που υποβάλλονται στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

έχουν διενεργήσει όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, 

 συνεργάζεται με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

συντονισμό των ελέγχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των μεθόδων 

διενέργειας αυτών και ανταλλάσει απόψεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και για άλλα θέματα, και 

 αξιολογεί τη θέσπιση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.  

 

 

6.14 Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσιονομικού Ελέγχου 

 

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας του δημοσιονομικού 

ελέγχου, συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Ε.Α.Δ.Ε.). 

 Κύριος σκοπός του θεσμού αυτού είναι η εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της 

χρηστής και αποδοτικής διαχείρισης των δημοσίων δαπανών, μέσω της έγκρισης του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχων, καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

εξουσίας που διαθέτει για εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της λήψης 

σχετικών μέτρων. 

 Τα μέλη της Επιτροπής είναι επτά, ορίζονται σαφώς από το νόμο, ενώ η συγκρότηση της 

Επιτροπής γίνεται με υπουργική απόφαση. Καινοτομία αποτελεί η συμμετοχή δύο 

εμπειρογνωμόνων σε θέματα ελέγχου και αξιολόγησης, ως τακτικών μελών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναγκαίο στοιχείο αλλά και σημαντικό παράγοντα στην 

επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Η ανυπαρξία ενός υγιούς Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου μπορεί να αποβεί καταστροφική για οποιονδήποτε οικονομικό οργανισμό, ανεξάρτητα 

από την οργανωτική δομή του , το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον 

διοικούν.  

 Εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που διέρχεται σήμερα η οικονομία και ο 

τόπος μας ευρύτερα, ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στα χέρια 

του κάθε οργανισμού αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολό της. Μέσω της 

ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας που παρέχει, ενδυναμώνει 

τα συστήματα ελέγχου και βελτιώνει τη διαχείριση κινδύνων και διακυβέρνησης των 

οργανισμών, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους με οικονομικότητα, αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα. 

 Στο Δημόσιο Τομέα υπάρχουν αξιόλογες υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης, το έργο 

των οποίων όμως δυσχερένει εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυπλοκότητας των πολλών και 

διαφόρων εγκυκλίων και διατάξεων, της αδυναμίας εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου, της 

ανεπάρκειας αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (ο κατάλληλος άνθρωπος στην 

κατάλληλη θέση), των ελλειπών βάσεων δεδομένων και της υψηλής συγκέντρωσης 

ανεξέλεγκτων τύπων και διαδικασιών (γραφειοκρατία).  Από την άλλη πλευρά, ενώ οι ελεγκτές 

καλούνται να εφαρμόσουν  τις ισχύουσες νομοθεσίες, και σε διάστημα λίγων ετών καλούνται  

να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και  τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα, επέχουν, παράλληλα, ευθυνών  πειθαρχικών,  αστικών  και ποινικών. 

 Επιπρόσθετα τα φαινόμενα αδαφάνειας στο Δημόσιο Τομέα είναι απόρροια της μη 

αξιοκρατικής στελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών του Δημοσίου, της προαγωγής των 

διευθυντικών στελεχών τις περισσότερες φορές με κριτήρια αναξιοκρατικά και τέλος η 

ανεπάρκεια όσον αφορά στην εκπαίδευση των υπαλλήλων στα νέα δεδομένα και στις νέες 

τεχνικές. 

 Βασική προϋπόθεση ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

δημοσίων φορέων είναι η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης της πολιτικής ηγεσίας, η 

δημιουργία άρτιων και λειτουργικών υποδομών και σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου με πιο 
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ευέλικτη μεθοδολογία που θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς απαιτείται 

πολιτική βούληση για να καταπολεμηθούν τα προβλήματα διαφθοράς και κακοδιοίκησης και 

να μπορέσει ο Δημόσιος Τομέας να εκσυγχρονιστεί με  συγκεκριμένη τεκμηρίωση, ανάλυση 

και με συντονισμό με άλλες υπηρεσίες.  

 Αναλυτικότερα μια σωστή οργανωμένη Δημόσια Διοίκηση απαιτεί αξιοποίηση 

συστήματος επιμόρφωσης προσωπικού, διαφοροποίηση κριτηρίων αξιολόγησης με βάση 

τα Ιεραρχικα επίπεδα, δίκαιο,αντικειμενικό και συνεπή τρόπο αξιολόγησης, σαφήνεια ως 

προς το αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης του προσωπικού, διαμόρφωση κουλτούρας και 

νοοτροπίας σε θέματα απόδοσης, βελτίωση παραγωγικότητας και βελτίωση ρυθμιστικού 

πλαισίου με καλύτερη Νομοθεσία 

 Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οπότε η συνετή δημοσιονομική διαχείριση 

αποτελεί μονόδρομο, ο εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την αξία που προσθέτει στο Δημόσιο 

Τομέα με προτάσεις για κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδικασιών, ώστε να απαιτούνται λιγότεροι 

πόροι – ανθρώπινοι και υλικοί – για την υλοποίηση των στόχων του δημοσίου, προσθέτοντας 

παράλληλα αξία στην όλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση της κρατικής 

μηχανής με ευέλικτες και λιγότερο ιεραρχικές δομές καθώς και με απλοποίηση και επιτάχυνση 

διαδικασιών. 

 Τέλος, εξετάζοντας την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα  και  στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα της Ε.Ε., διαπιστώθηκαν αρκετές ομοιότητες και ως προς τη 

μεθοδολογία του ελέγχου αλλά και ως προς το ρόλο και τις αρμοδιότητες τους.  Η διαφορά 

έγκειται στο ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κύπρου είναι ανεξάρτητη υπηρεσία με 

λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία από τους ελεγχόμενους οργανισμούς(δεν υπάγεται σε 

Υπουργεία) καθώς και έχει εξειδικευμένη οργανωτική δομή και στελεχώνεται από εναλλάξιμο 

προσωπικό σε αντίθεση με τη πληθώρα των ελεγκτικών οργάνων της χώρας μας τα οποία 

ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, εκτός αυτών που ορίζονται από το Σύνταγμα ως 

Ανεξάρτητες Αρχές, η στελέχωση των οποίων γίνεται μετά από εισήγηση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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