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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα που βελτιώνει τις λειτουργίες και προσθέτει αξία σε έναν
οργανισμό, βοηθώντας τον να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του με την υιοθέτηση
των μέτρων και των διαδικασιών για την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών του, των
διαδικασιών διαχείρισης

κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου

και

της

εταιρικής

διακυβέρνησης. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τη σπουδαιότητα του εσωτερικού
ελέγχου για το δημόσιο τομέα και την εφαρμογή του σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό κλάδου
πρόνοιας - εφάπαξ παροχών, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί από την
ελληνική νομοθεσία, το Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ) καθώς και τον International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον
Κώδικα Δεοντολογίας, στα Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου,
στις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική λειτουργία του ελέγχου, καθώς και στις
οδηγίες για τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου τομέα, στα οποία έχει
ενσωματωθεί το πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο που ανέπτυξε η Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission’s (COSO). Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης, διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος
στην άσκηση αποτελεσματικής δημόσιας διακυβέρνησης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα
δημιουργίας μιας μονάδας εσωτερικού ελέγχου εντός των δημοσίων οργανισμών και
καταγράφονται τα βήματα για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε ένα φορέα του
Δημοσίου Τομέα.

Λέξεις-κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Δημόσιος Τομέας,
Ασφαλιστικός Οργανισμός, Εφάπαξ Βοήθημα.
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ΑBSTRACT

Internal audit is an independent and objective assurance and consulting activity that improves
the operations and adds value to an organization, helping to achieve the objectives with the
adoption of measures and procedures for the proper organization of its operations, risk
management processes, control and corporate governance systems. This study analyzes the
importance of internal control for the public sector and its application to an insurance public
organization - insurance benefits, using the institutional framework developed by the Greek
legislation, the Institute of Internal Auditors (IIA) and the International Organization of
Supreme Audit Institutions (INTOSAI). In particular, reference is made to the Code of Ethics,
Standards of professional application of internal control, the competencies necessary for the
effective function of the control and the guidelines for the public sector internal control
standards, incorporating the framework for internal control developed by the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO). By the method of
literature review, suggested the important role played by internal audit to exercise effective
public governance, highlighted the need to establish an internal audit unit within public
organizations and listed the steps for the implementation of internal control in a public-sector
body.

Keywords: Internal Audit, Internal Audit Department, Insurance Organization, Public Sector,
Insurance Benefit.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η εφαρμογή του σε
Ασφαλιστικό Ταμείο Κλάδου Πρόνοιας» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, του Τμήματος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Νόμου 4270/2014 πρέπει να εφαρμοσθεί σε
όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, επομένως και στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς. Επίσης, από τη διαπίστωση ότι στη βιβλιογραφία η λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου δεν έχει αναλυθεί αρκετά από την οπτική του δημοσίου τομέα και δεν έχουν
δημιουργηθεί εγχειρίδια διενέργειας εσωτερικών ελέγχων (εκτός από αυτό του Υπουργείου
Οικονομικών), έτσι ώστε να καταγραφεί το θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στους
δημόσιους οργανισμούς και να δοθεί καθοδήγηση για τη διενέργεια των εσωτερικών
ελέγχων. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υπάρχουν
διεργασίες που εμπεριέχουν κινδύνους και καθιστούν αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου ενίσχυσε το κίνητρο για την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα
και την πρόταση εφαρμογής του σε ασφαλιστικό ταμείο Κλάδου Πρόνοιας που χορηγεί
ασφαλιστικές παροχές (εφάπαξ βοηθήματα) στους ασφαλισμένους του.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κο Γεώργιο Δρογαλά, επίκουρο καθηγητή
του Τμήματος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας που με βοήθησε στη συγγραφή της. Ιδιαίτερα,
τον ευχαριστώ για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του, για το χρόνο που αφιέρωσε και για το
κλίμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Ευχαριστίες, επίσης,
απευθύνω στους συνεξεταστές, τον Κο Θεοφάνη Καραγιώργο, Καθηγητή του Τμήματος
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και την Κα Σταυρούλα Κουρδούμπαλου, Λέκτορα
του Τμήματος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για
το χρόνο που αφιέρωσαν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελεγκτική αναφέρεται σε αρχές και πρότυπα, σε τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου που
αποσκοπούν στη διαπίστωση της ορθότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών
καταστάσεων και πληροφοριών ενός οργανισμού, καθώς και στην προώθηση της
αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει η
διοίκηση. Μια ανεξάρτητη και αντικειμενική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αναλαμβάνει το
συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας ενός
οργανισμού με στόχο να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι τιθέμενοι στόχοι επιτυγχάνονται.
Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας του εσωτερικού
ελέγχου για το δημόσιο τομέα και η εφαρμογή του σε ασφαλιστικό ταμείο Κλάδου Πρόνοιας
– Εφάπαξ Παροχών. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι της
εργασίας. Αρχικά, στόχος είναι να αναλυθεί πώς η Ελεγκτική συμβάλλει στην εξακρίβωση
και στην επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών στις οποίες θα βασισθεί η λήψη
ορθολογικών αποφάσεων από τη διοίκηση ενός οργανισμού και πώς ο εσωτερικός έλεγχος ως
μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,
προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Δεύτερον, στόχος είναι να
τονισθεί η αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, πώς αυτή
μπορεί να οργανωθεί και ποια στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, τα Πρότυπα
επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου και οι απαραίτητες δεξιότητες για την
αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου. Τρίτον, στοχεύει να επισημάνει το ρόλο που
διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος στη διακυβέρνηση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου
και στη διαχείριση κινδύνου στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Τέλος, στόχος είναι να
αναλύσει πρακτικά θέματα εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε έναν ασφαλιστικό
οργανισμό του δημοσίου τομέα, να καθορίσει το εύρος του εσωτερικού ελέγχου και τις
διεργασίες που μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο δραστηριότητας του, να προτείνει έναν
κανονισμό και ένα πρόγραμμα ελέγχου για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής της
ασφαλιστικής παροχής.
Γενικότερα, οι έλεγχοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την έκτασή τους, το σκοπό τους, τη
διάρκειά τους και το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Το τελευταίο κριτήριο διακρίνει τον
1

έλεγχο σε εξωτερικό και εσωτερικό. Ο εξωτερικός διενεργείται από ειδικούς ανεξάρτητους
επαγγελματίες, χωρίς κάποια εξάρτηση με τον ελεγχόμενο οργανισμό, εκτός από αυτήν της
ανάθεσης του ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος σχεδιάζεται και πραγματοποιείται από την
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και καταλαμβάνει όλο το σύστημα οργάνωσης
και εκτέλεσης των λειτουργιών και διαδικασιών του. Ο εσωτερικός έλεγχος που αποτελεί το
αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αποσκοπεί στο συνεχή έλεγχο και στην αξιολόγηση
όλων των λειτουργιών του οργανισμού.
Tο Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ), η κύρια επαγγελματική ένωση εσωτερικών ελεγκτών
σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία ιδρύθηκε το 1941, όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως μια
ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική λειτουργία, εγκατεστημένη μέσα σε έναν
οργανισμό με σκοπό να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητές του και σχεδιασμένη
να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του. Ο ορισμός αυτός είναι ευρέως
αποδεκτός.
Στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται τη δεκαετία του 1980. Το 1985 ιδρύεται το
Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και καθίσταται το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό
όργανο έκφρασης και εκπροσώπησης του εσωτερικού ελέγχου. Τα πρώτα νομοθετήματα
αφορούν στη σύσταση και στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στα
πιστωτικά ιδρύματα με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και αποφάσεις της
Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.). Μόλις το 2006 θεσμοθετείται
με το Νόμο 3492 η οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των φορέων εκτός του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Τελικά, με το άρθρο 168 του Νόμου 4270/2014 εισάγεται ο
εσωτερικός έλεγχος σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Η διοίκηση του κάθε οργανισμού πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου,
δηλαδή εκείνες τις διαδικασίες και εκείνα τα μέτρα που θα παρέχουν αιτιολογημένη
διαβεβαίωση για την αξιοπιστία των οικονομικών και επιχειρησιακών πληροφοριών, για τη
συμμόρφωση με τις αποφάσεις που έχει λάβει, τους νόμους και τους κανονισμούς, για την
προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, για την αποτελεσματικότητα και
την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, καθώς και για την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες. Η
Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission’s (COSO) όρισε το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control) ως τη διαδικασία που σχεδιάζεται για να
παρέχει μια αιτιολογημένη διαβεβαίωση για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού,
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προσδιορίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για μια καλή διαχείριση των δραστηριοτήτων
εσωτερικού ελέγχου στο περιβάλλον ελέγχου, στην αξιολόγηση του κινδύνου, στις
δραστηριότητες

ελέγχου,

στην

πληροφόρηση

και

επικοινωνία

και

τέλος

στην

παρακολούθηση. Το 1992 ο INTOSAI ανέπτυξε οδηγίες για την καθιέρωση και τη διατήρηση
αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, τις οποίες επικαιροποίησε το 2004
ενσωματώνοντας το πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο που ανέπτυξε η COSO, προσθέτοντας
μια ηθική πτυχή στις διαδικασίες.
Για πολιτικούς λόγους, παράγοντες κόστους και στρατηγικής μπορεί να υιοθετηθεί η
εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Όμως μια αποτελεσματική
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να αποτελέσει μέρος της δομής της εταιρικής
διακυβέρνησης ενός δημόσιου οργανισμού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές στο δημόσιο τομέα
ενεργώντας ως εντολοδόχοι και έχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες μπορούν να διεξάγουν
αποτελεσματικούς εσωτερικούς ελέγχους και να συμβάλλουν έτσι ώστε ο εσωτερικός έλεγχος
να διαδραματίσει το ρόλο του στην αξιολόγηση και βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου (risk
management), στον έλεγχο (control) και στη διαδικασία διακυβέρνησης (governance).
Με σκοπό η δημιουργία ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου να βελτιώσει τη διακυβέρνηση,
τη διαχείριση κινδύνου και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και άρα να προσδώσει αξία
σε έναν οργανισμό του δημοσίου τομέα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να οργανώσει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συντάσσοντας τον κανονισμό
της υπηρεσίας, διατυπώνοντας ένα στρατηγικό σχέδιο, καθορίζοντας το εύρος του
εσωτερικού ελέγχου και στελεχώνοντας κατάλληλα το τμήμα. Ένας ασφαλιστικός
οργανισμός αποτελεί πεδίο εφαρμογής της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς για
να εκπληρώσει την αποστολή του διαχειρίζεται δημόσιους πόρους, παρέχοντας υπηρεσίες
στους ασφαλισμένους του και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους.
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται όλα τα παραπάνω ζητήματα. Βασιζόμενη
στη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερμηνείας

έντυπων αλλά και

ηλεκτρονικών πηγών διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με
βασικά θέματα της Ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου. Γίνεται αναφορά στην έννοια
και στην ιστορική εξέλιξη της Ελεγκτικής, στα είδη των ελέγχων, στην έννοια του
εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στο νομοθετικό
πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Σημαντική απόφαση για έναν οργανισμό είναι
η απάντηση στην ερώτηση αν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

3

εντός του οργανισμού ή θα ανατεθεί σε εξωτερικό οργανισμό (outsourcing). Έτσι, το δεύτερο
κεφάλαιο ξεκινά με την ανάπτυξη μιας επιχειρηματολογίας υπέρ της αναγκαιότητας της
διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά
στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ και τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή
του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι
εσωτερικοί ελεγκτές για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το τρίτο κεφάλαιο έχει
σκοπό να τονίσει το ρόλο και τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία
διακυβέρνησης, στη διαχείριση κινδύνου και στα συστήματα ελέγχου του δημοσίου τομέα.
Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τον έλεγχο στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το
σχεδιασμό και τα πρακτικά θέματα εφαρμογής της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε
ασφαλιστικό ταμείο Κλάδου Πρόνοιας. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας
διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και διατυπώνονται
προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και στους
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.1 Γενικά
Οι οικονομικοί οργανισμοί, καθώς αναπτύσσονται και αυξάνουν τον όγκο των συναλλαγών
και των δραστηριοτήτων τους, προσπαθούν με τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και την
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους να πετύχουν τη βελτίωση των αποδόσεων τους,
μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι σταθερό. Στην εξακρίβωση και επιβεβαίωση της
αξιοπιστίας των πληροφοριών, στις οποίες θα βασισθεί η λήψη ορθολογικών αποφάσεων,
συμβάλλει η Ελεγκτική. Επίσης, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να ασκεί άμεση και
αυτοπρόσωπη επίβλεψη στο σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού. Για το λόγο αυτό,
υιοθετεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση
του οργανισμού, εφαρμόζοντας μέτρα που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων του, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
δραστηριοτήτων του, στη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις
της διοίκησης και στην αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών πληροφοριών.
Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται βασικά θέματα που αφορούν στην Ελεγκτική και στον
Εσωτερικό Έλεγχο. Γίνεται αναφορά στην έννοια και στην ιστορική εξέλιξη της Ελεγκτικής,
στα είδη των ελέγχων, στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.
1.2 Ιστορική Εξέλιξη Ελεγκτικής
Η θεσμοθέτηση του Ελέγχου φαίνεται να προκύπτει από την ανάγκη για έλεγχο των
καθημερινών οικονομικών συναλλαγών και εξασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τη θέσπιση
εμπορικών νόμων και τη σύνταξη λογιστικών εκθέσεων εμφανίζονται στους Νινευίτες της
αρχαίας Βαβυλώνας το 3000 π.χ.. Στην αρχαία Αίγυπτο θεσπίζεται το αξίωμα των
«Επιστατών» για τον έλεγχο της συγκομιδής σιτηρών και την απόδοση των φόρων και
αντίστοιχα στην αρχαία Αθήνα οι θεσμοί των «Λογιστών» και των «Εύθυνων» για τον έλεγχο
της χρηστής διαχείρισης του πλούτου των πόλεων, των ναών και των λογαριασμών
διαχείρισης των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. Στην εποχή της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες»
υπέβαλαν στη Σύγκλητο τις εκθέσεις των ελέγχων τους για τη διαχείριση του δημόσιου
χρήματος. Παρομοίως, στο Βυζάντιο ο ισχυροποιημένος θεσμός των λογιστών-ελεγκτών
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είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ακρίβειας των δημόσιων
λογαριασμών και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ο όρος Ελεγκτές
(auditors) εμφανίζεται επίσημα για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1285 σε σχετικό διάταγμα
του Εδουάρδου του Α΄ και η πρώτη επίσημη «Ένωση επαγγελματιών ελεγκτών» (Coliegio
dei Raxonati) στη Βενετία το 1581 (Τσαγκλάγκανος, 1992 και Καζαντζής, 2006). Στη
Γαλλία, στα τέλη του 17ου αιώνα υπήρχε ένας ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του
Παρισιού για την επαλήθευση όλων των λογαριασμών και των υπολογισμών (Meigs et al.,
1978).
Στην Ελλάδα το 1833 ιδρύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο ως «η ανώτατη ως προς το διοικητικόν
(administration) ελεγκτική Αρχή» και με σκοπό να πληροφορείται, μέσω της επεξεργασίας
των λογαριασμών, ότι τηρούνται οι γενικές αρχές του οικονομικού συστήματος του Κράτους,
ότι κάθε διαχείριση γίνεται σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ότι οι έχοντες οποιαδήποτε ειδική
διαχείριση εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους, διατάγματα,
οδηγίες, ότι τα έσοδα και τα έξοδα είναι αποδεδειγμένα και ότι οι οικονομικοί πόροι
διατέθηκαν για τις ανάγκες που προορίζονταν (ΦΕΚ 32/07.10.1833). Η πρώτη προσπάθεια
θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του ελεγκτή έγινε με το Νόμο 5076/1931 αλλά ουσιαστικά
μέχρι τη σύσταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) με το Ν.Δ. 3329/1955 δεν
διενεργείται πραγματικός διαχειριστικός έλεγχος (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). Σκοπός
του ΣΟΛ ήταν η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάσης φύσεως οικονομικών
οργανισμών της χώρας. Το ΣΟΛ σταμάτησε να λειτουργεί, με την αρχική του μορφή το 1992
όταν εκδόθηκε το ΠΔ 226/1992, σύμφωνα με το οποίο συνίσταται Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
(ΣΟΕ) με σκοπό την άσκηση ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της
νομικής τους μορφής. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2733/1999 ΦΕΚ 155
Α΄/30.7.1999, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετονομάστηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές σε Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και στα Μητρώα του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών εγγράφονται και ελεγκτικές εταιρείες υπό κάποιες
προϋποθέσεις.
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1.3 Εννοιολογική Οριοθέτηση Ελεγκτικής
1.3.1 Γενικά
Η Ελεγκτική είναι ένας επιστημονικός κλάδος με αρχές και κανόνες, άρρηκτα συνδεδεμένος
με τις επιστήμες διοίκησης οικονομικών οργανισμών, από τις οποίες αντλεί τη μεθοδολογία
για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και την επίλυση θεμάτων σχετικών με το υποκείμενο και
το αντικείμενο των ελέγχων και τις ελεγκτικές διαδικασίες. Είναι επίσης τεχνική, καθώς
αξιοποιεί τη γνώση που παράγει ο επιστημονικός κλάδος της για να καθοριστούν πρότυπα
επαγγελματικής εφαρμογής του ελέγχου και ελεγκτικές πρακτικές (Παπάς, 1999).
Η Ελεγκτική, όπως αναφέρει ο Γρηγοράκος στο βιβλίο των Meigs et al., (1978, σ. VI-VII ),
ορίζεται ως «ο κλάδος της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εκμεταλλεύσεων που
πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε
κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας». Προσθέτει ότι η Ελεγκτική εξετάζει, βασικά,
τρία θέματα: (α) το αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή τι ελέγχεται, (β) το υποκείμενο του
ελέγχου, δηλαδή ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και (γ) τις ελεγκτικές διαδικασίες,
δηλαδή την τεχνική του ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται ο έλεγχος. Ως
επιστημονικός κλάδος δεν κάνει διαχωρισμό των οικονομικών μονάδων που ελέγχει είτε
ανήκουν στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, ούτε ως προς το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων τους, ούτε επίσης για τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους. Εκτός από
επιστήμη είναι συγχρόνως και τεχνική καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και
ολοκληρώνει την αποστολή της ως προς τη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των
οικονομικών πόρων, καθώς και την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
(Παπαστάθης, 2003). Ο Καζαντζής (2006, σ. 52) ορίζει την Ελεγκτική ως «τον Επιστημονικό
Κλάδο της συστηματικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών
τεκμηρίων, από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν
μετρήσιμες πληροφορίες συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, με σκοπό να εξακριβωθεί και
να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές
ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια». Από την ανωτέρω εννοιολογική οριοθέτηση
του Καζαντζή προκύπτουν τα εξής δομικά στοιχεία της Ελεγκτικής:


Συστηματική διαδικασία. Μια λογική και καλά δομημένη σειρά βημάτων ή
διεργασιών.



Συγκέντρωση και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκμηρίων. Συλλογή των αναγκαίων
(ποσοτικά και ποιοτικά) αποδεικτικών στοιχείων για τη διαμόρφωση κρίσης και
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αξιολόγησή τους με συνετό και ακριβοδίκαιο τρόπο χωρίς καμία προκατάληψη υπέρ ή
κατά του ελεγχόμενου οργανισμού.


Καθορισμός

του

βαθμού

ανταπόκρισης

των

μετρήσιμων

πληροφοριών

σε

προκαθορισμένα κριτήρια. Ο βαθμός ανταπόκρισης αναφέρεται στο κατά πόσο οι
μετρήσιμες πληροφορίες χαρακτηρίζονται

από επαληθευσιμότητα και μπορεί να

εκφραστεί τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά κριτήρια.


Δραστηριότητα που εκτελείται από ανεξάρτητο και ικανό προσωπικό. Η ανεξαρτησία
και η επάρκεια του ελεγκτή επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων ελεγκτικών
υπηρεσιών. Η λειτουργία του ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι ελεγκτές
πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για τη διενέργεια του
ελέγχου.



Διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή. Τα ευρήματα του ελέγχου και η γνώμη του
ελεγκτή γνωστοποιούνται εγγράφως, μέσω των πιστοποιητικών και των εκθέσεων,
στους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός του οργανισμού.



Συγκεκριμένος οργανισμός και χρονική περίοδος ελέγχου. Η ελεγκτική διαδικασία
προϋποθέτει την οριοθέτηση του εύρους του ελέγχου, ποια είναι η ελεγχόμενη
μονάδα, τμήμα ή οργανισμός και ποια η χρονική περίοδος ελέγχου.

1.3.2 Αντικείμενο Ελέγχου
Αντικείμενο Ελέγχου είναι το τι ελέγχεται και ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι σκοποί του
ελέγχου. Το μεγαλύτερο μέρος της ελεγκτικής βιβλιογραφίας θεωρεί ως αντικείμενο του
ελέγχου την οικονομική διαχείριση της ξένης περιουσίας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού
προσώπου. Γι’ αυτό και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί την πιο
συνηθισμένη κατηγορία ελέγχου. Το αντικείμενο όμως του ελέγχου είναι πιο ευρύ, δεν
περιορίζεται μόνο στα όρια των οικονομικών καταστάσεων και οι αντικειμενικοί σκοποί του
ποικίλουν (Καζαντζής, 2006). Ο Τσαγκλάγκανος (1992, σ. 14-15) ως βασικούς σκοπούς του
ελέγχου αναφέρει τους εξής:
 Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών.
 Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακουσίων ή εκουσίων σφαλμάτων και
απατών.
 Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και της πιστότητας των οικονομικών
καταστάσεων στο σύνολό τους.
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 Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των
οικονομικών

καταστάσεων,

τα

οποία

συνήθως

αποτελούν

ενδιαφέροντα

πληροφοριακά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην
επιχείρηση (π.χ. κύκλος εργασιών).
 Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε
είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων.
 Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της
επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης.
 Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της
επιχείρησης, προκειμένου να υπολογισθούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι
δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων.
1.3.3 Υποκείμενο Ελέγχου
Το πρόσωπο που οργανώνει, προγραμματίζει και διενεργεί την ελεγκτική διαδικασία είναι ο
Ελεγκτής (Τσακλάγκανος, 1992). Με την εξέλιξη του ελέγχου έχουν διαμορφωθεί δύο
βασικοί τύποι επιχειρησιακών ελεγκτών: εξωτερικός και εσωτερικός ελεγκτής. Στον
εξωτερικό ελεγκτή ανατίθεται από την οικονομική οντότητα να ελέγξει και να γνωστοποιήσει
τα αποτελέσματα του ελέγχου του με ανεξάρτητο τρόπο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
περισσότεροι εξωτερικοί ελεγκτές είναι γνωστοί ως πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές
(Certiﬁed Public Accountants, CPAs), οι οποίοι ακολουθούν τα πρότυπα του American
Institute of Certiﬁed Public Accountants (AICPA). Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως υπάλληλος ή
μέλος ενός οργανισμού, έχει ένα ευρύτερο πεδίο δράσης, ελέγχει και αξιολογεί διαδικασίες,
από τη λογιστική οργάνωση μιας επιχείρησης έως τη διαδικασία παραγωγής (Moeller, 2009).
1.4 Είδη Ελέγχων
Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, οι έλεγχοι μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες. Ο
Τσαγκλάγκανος (1992, σ. 11-12) αναφέρει τα παρακάτω είδη ελέγχων:
 Ανάλογα με την έκταση του ελέγχου: διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς. Οι
Γενικοί επεκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση μιας συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου, όπως είναι ο έλεγχος του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι
Ειδικοί έχουν ως αντικείμενο ένα συγκεκριμένο τομέα ή κατηγορία συναλλαγών,
όπως για παράδειγμα, ο έλεγχος της ορθής καταγραφής των υποχρεώσεων ενός
ασφαλιστικού οργανισμού από τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών.
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 Ανάλογα με τη διάρκεια του ελέγχου: διακρίνονται σε Μόνιμους ή Διαρκείς,
Τακτικούς ή Περιοδικούς και Έκτακτους ή Περιστασιακούς. Οι Μόνιμοι ή Διαρκείς
διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι Τακτικοί ή
Περιοδικοί πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. εξάμηνοι,
τριμηνιαίοι και οι Έκτακτοι ή Περιστασιακοί που διενεργούνται για ειδικούς λόγους
και σε έκτακτες περιπτώσεις.
 Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο: διακρίνονται σε Εσωτερικούς και
Εξωτερικούς. Οι Εσωτερικοί πραγματοποιούνται από ελεγκτές που ανήκουν στην
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού και οι Εξωτερικοί από ελεγκτές οι
οποίοι δεν έχουν καμία εξάρτηση από την ελεγχόμενη μονάδα.
 Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό του ελέγχου: διακρίνονται σε Προληπτικούς και
Κατασταλτικούς. Οι Προληπτικοί διενεργούνται πριν την εκτέλεση της οικονομικής
συναλλαγής, όπως ο προληπτικός έλεγχος που ασκεί στις δαπάνες του δημοσίου
τομέα το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων. Οι
Κατασταλτικοί πραγματοποιούνται εκ των υστέρων για να επιβεβαιωθεί η ορθή
διαχείριση ή να αποκαλυφθούν λάθη ή παραλείψεις. Παράδειγμα αποτελεί ο
κατασταλτικός έλεγχος στις δαπάνες και στα έσοδα των δημοσίων οργανισμών από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, με την έκδοση Απαλλακτικής Πράξης ή τον καταλογισμό
ποσών. Ειδικότερα, για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης το άρθρο 84 του Ν.
2084/1992 ορίζει ότι ο κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας που εποπτεύει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των ελέγχων που προαναφέρθηκαν μπορούν να συμβαδίζουν,
έτσι ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να είναι μόνιμος αλλά και γενικός και προληπτικός. Ο
εξωτερικός έλεγχος είναι κατά κανόνα κατασταλτικός, αλλά μπορεί να είναι και προληπτικός
όπως στην περίπτωση του ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
(Γρηγοράκος όπ. αναφ. στο Meigs et al., 1978).
1.5 Σχέση Eσωτερικού και Eξωτερικού Eλέγχου
Όπως αναφέρει ο Renard στο βιβλίο του Théorie et pratique de l’ audit interne, ο εσωτερικός
και ο εξωτερικός έλεγχος είναι δύο λειτουργίες ξεκάθαρα διαφορετικές. Ο εξωτερικός
έλεγχος είναι μια λειτουργία ανεξάρτητη από τον οργανισμό και η αποστολή του είναι να
πιστοποιήσει την ακρίβεια, την κανονικότητα, την ειλικρίνεια και τη σωστή αποτύπωση των
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λογαριασμών, των αποτελεσμάτων και των οικονομικών καταστάσεων. Προσδιορίζει τις
διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ως προς:
Την κατάσταση του ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί μέλος του προσωπικού του
οργανισμού, ενώ ο εξωτερικός παρέχει τις υπηρεσίες του ανεξάρτητα.
Το ποιος επωφελείται από τον έλεγχο. Ο εσωτερικός ελεγκτής εργάζεται για το όφελος των
υπευθύνων του οργανισμού, των managers, της διοίκησης, της επιτροπής ελέγχου. Ο
εξωτερικός ελεγκτής πιστοποιεί τους λογαριασμούς για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους
εποπτεύοντες φορείς, τους μετόχους, τα πιστωτικά ιδρύματα, τους πελάτες, τους
προμηθευτές.
Τα αντικείμενα του ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο να εκτιμήσει την
καλή

λειτουργία

των

δραστηριοτήτων

του

οργανισμού,

την

επάρκεια

και

την

αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, πολλά
από τα οποία δεν εμπίπτουν στα κύρια συστήματα λογιστικής

(Picket, 2005)

και να

συστήσει δράσεις βελτίωσης. Ενώ ο εξωτερικός έλεγχος έχει σκοπό να εκφράσει μια γνώμη,
να πιστοποιήσει την κανονικότητα, την ακρίβεια, τη σωστή αποτύπωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων και καταστάσεων του οργανισμού.
Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου. Ο εξωτερικός έλεγχος περικλείει τις λειτουργίες του
οργανισμού για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και την επεξεργασία των οικονομικών
καταστάσεων. Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου είναι πιο ευρύ, καθώς
περιλαμβάνει όχι μόνο όλες τις λειτουργίες του οργανισμού αλλά επίσης σε όλες τους τις
διαστάσεις.
Την πρόληψη της απάτης. Ο εξωτερικός έλεγχος ενδιαφέρεται για κάθε απάτη, μόλις
εμφανισθεί ή υπάρξει υποψία απάτης, μια ένδειξη στα οικονομικά αποτελέσματα. Αντίθετα,
μια διαρροή προσωπικών δεδομένων από τους φακέλους του προσωπικού του οργανισμού
αφορά μόνο τον εσωτερικό έλεγχο και όχι τον εξωτερικό.
Την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Η ανεξαρτησία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών
δεν είναι της ίδιας φύσης. Για τον εξωτερικό ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία ενός ελεύθερου
επαγγελματία, ενώ για τον εσωτερικό ελεγκτή είναι μια ασκούμενη λειτουργία χωρίς
παρεμβάσεις και χωρίς πιέσεις.
Την περιοδικότητα των ελέγχων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές πραγματοποιούν τους ελέγχους
τους περιοδικά και σε χρονικές στιγμές κατάλληλες για την πιστοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων ή στο τέλος του έτους με το κλείσιμο της χρήσης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές
εργάζονται μόνιμα στον ελεγχόμενο οργανισμό, με την ίδια ένταση όλες τις χρονικές
περιόδους.
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Τη μέθοδο του ελεγκτή. Οι εξωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τις εργασίες τους με μεθόδους οι
οποίες έχουν αποδειχθεί στη βάση των παραλληλισμών, των αναλύσεων και των
καταγραφών. Η μέθοδος του εσωτερικού ελεγκτή θα είναι ειδική και πρωτότυπη. Ο Moeller
(2009) διευκρινίζει ότι πολλοί εσωτερικοί ελεγκτές ακολουθούν τα πρότυπα του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές
πρακτικές και προσεγγίσεις εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, εξαιτίας της ευρύτητας της
φύσης και των τύπων των ελεγκτικών δραστηριοτήτων.
Συνεχίζοντας στο βιβλίο του ο Renard (2010) επισημαίνει ότι παρά τις διαφορές ανάμεσα
στον εσωτερικό και στον εξωτερικό έλεγχο, δεν πρέπει να αγνοείται η συμπληρωματικότητά
τους, η οποία αποτελεί για τον οργανισμό μια διασφάλιση της αποτελεσματικότητά τους:


Ο εσωτερικός έλεγχος είναι συμπλήρωμα του εξωτερικού ελέγχου. Ο εξωτερικός
ελεγκτής, στις λειτουργίες του οργανισμού που υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, θα
εκτιμήσει με διαφορετικό τρόπο την κανονικότητα, την ειλικρίνεια και τη σωστή
αποτύπωση των ελεγχόμενων αντικειμένων.



Ο εξωτερικός έλεγχος αποτελεί συμπλήρωμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο
εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή για να
ενισχύσει τις δικές του ελεγκτικές εργασίες, να διαμορφώσει την κρίση του και να
υποστηρίξει τα συμπεράσματά του.

Τα δύο είδη ελέγχων έχουν και κοινά σημεία:
1. Τη χρήση κοινών εργαλείων ελέγχου, ακόμα και αν η μεθοδολογία τους διαφέρει
(Renard, 2010).
2. Την απαγόρευση σε κάθε ανάμειξη στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του
οργανισμού, δηλαδή οι ελεγκτές δεν μπορούν να έχουν καμία άμεση επιχειρησιακή
ευθύνη και δικαιοδοσία στις λειτουργίες του οργανισμού που καλούνται να ελέγξουν
(Renard, 2010).
3. Και οι δύο συντάσσουν επίσημες εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητές
τους (Picket, 2005).
4. Και οι δύο βασίζονται σε μια επαγγελματική πειθαρχία και ενεργούν με βάση
επαγγελματικά πρότυπα (Picket, 2005).
Η συνεργασία μεταξύ των δύο ειδών ελέγχων είναι μια πρακτική που ακολουθείται από
πολλούς οργανισμούς και ορίζεται στο Πρότυπο 2050 του ΙΙΑ: «Ο επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες και να συντονίζει τις δραστηριότητες με άλλους
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εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαίωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι
ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη και να ελαχιστοποιεί την επανάληψη των
εργασιών». Παρέχονται έτσι καλύτερες υπηρεσίες και εξασφαλίζεται ότι η έκταση του
ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Ο συντονισμός και η συνεργασία
των δύο ελέγχων βοηθά τους εξωτερικούς ελεγκτές να ωφεληθούν από τη γνώση των
εσωτερικών ελεγκτών για το περιβάλλον και τα συστήματα ελέγχου του οργανισμού, ενώ οι
εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να ωφεληθούν από τη γνώση των εξωτερικών ελεγκτών για
οργανισμούς με παρόμοιο αντικείμενο. Η ανταλλαγή γνώσης οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες
προς τους ελεγχόμενους και ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση (Endaya, 2014).
1.6 Έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου
Όπως προαναφέρθηκε, όταν το κριτήριο είναι το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο και το
είδος της εξάρτησής του από τον ελεγχόμενο οργανισμό, οι έλεγχοι διακρίνονται σε
εσωτερικοί και εξωτερικοί. Η άσκηση του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσανατολίζεται
στη συμβολή των κανόνων της Ελεγκτικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από
τα στελέχη ενός οργανισμού, με την ορθολογική εκτίμηση των δεδομένων του οργανισμού
στην κατάλληλη χρονική στιγμή και τη στάθμιση των εσωτερικών δυνατοτήτων του
(Τσακλάγκανος, 1992). Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να παρέχει τη
διαβεβαίωση ότι όλες οι διαδικασίες λειτουργούν, οι αποφάσεις λαμβάνονται «κάτω από
έλεγχο» και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Renard, 2010).
Αν και έχει αρχαίες ρίζες, ο εσωτερικός έλεγχος δεν αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική
διαδικασία από πολλές επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς ελεγκτές μέχρι το 1930 όταν οι
ΗΠΑ και ο υπόλοιπος κόσμος βίωσαν μια τεράστια οικονομική ύφεση. Η απαίτηση να
εκδίδονται οικονομικές καταστάσεις πιστοποιημένες από ανεξάρτητους ελεγκτές, οδήγησε τις
επιχειρήσεις στη δημιουργία εσωτερικών τμημάτων ελέγχου, ο κύριος σκοπός των οποίων
ήταν να βοηθήσουν τους ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι εστίαζαν στην έκφραση γνώμης,
σχετικά με την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, με τον έλεγχο των
λογιστικών εγγραφών και τον προσδιορισμό οικονομικών λαθών, αντί στον εντοπισμό των
αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου. Εκείνο περίπου το χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα
το 1941 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal
Auditors) από μια ομάδα εν ενεργεία εσωτερικών ελεγκτών (Moeller, 2009). Το Institute of
Internal Auditors (ΙΙΑ)1 είναι μια διεθνής επαγγελματική ένωση, με περισσότερα από 185.000
1

http://www.na.theiia.org
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μέλη που υποστηρίζει και προάγει το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή παρέχοντας
πρότυπα, πιστοποιήσεις, έρευνα και εκπαίδευση.
Έτσι, ένα επάγγελμα γεννήθηκε, το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών έχει αλλάξει και έχει
οδηγήσει στο πολύπλευρο επάγγελμα του σύγχρονου εσωτερικού ελεγκτή, καθώς η
επιχείρηση του 1940 δεν είχε τις σημερινές απαιτήσεις ικανοτήτων από τον εσωτερικό
έλεγχο. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων οργανισμών έχει δημιουργήσει την
ανάγκη για την ύπαρξη εσωτερικών ελεγκτών, ειδικών σε ποικίλους επιχειρησιακούς
ελέγχους. Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση του εσωτερικού ελέγχου και την
αναγκαιότητά του σήμερα, αν λάβουμε υπόψη μας τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις
διαφορετικές ανάγκες που αυτές οι μεταβολές δημιουργούν. Αφενός τα ανώτερα στελέχη
αναγνώρισαν τις δυνατότητες των εσωτερικών ελεγκτών και αφετέρου οι εσωτερικοί
ελεγκτές αναγνώρισαν τις ευκαιρίες να παρέχουν νέους τύπους υπηρεσιών (Moeller, 2009).
Ο εσωτερικός έλεγχος αναγνωρίζεται ως μια λειτουργία που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους
τους οργανισμούς, είτε πρόκειται για μια μεγάλη πολυεθνική είτε για μια μικρή ή μεσαίου
μεγέθους επιχείρηση και ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους. Επίσης, μπορεί
να εφαρμοσθεί σε όλες τις διαδικασίες ενός οργανισμού, δίνοντας έμφαση σε αυτές με το
μεγαλύτερο όφελος για όλους: στην οικονομική και λογιστική λειτουργία, συμπληρωματικά με
τους εξωτερικούς ελεγκτές, στην εμπορική λειτουργία, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, οι
μεταφορές, η διαφήμιση είναι τομείς με τους οποίους ασχολείται ο εσωτερικός έλεγχος, στην
κατασκευή και παραγωγή, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι παρών από το εργοστάσιο έως τα
γραφεία, στη μηχανοργάνωση, ελέγχοντας το hardware, τα πληροφοριακά δίκτυα και το
λογισμικό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, στη λειτουργία της διοίκησης, όπως στη διοίκηση
του ανθρώπινου δυναμικού (Renard, 2010).
Σύμφωνα με το Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ) ο εσωτερικός έλεγχος είναι «μια
ανεξάρτητη

και

αντικειμενική,

διαβεβαιωτική

και

συμβουλευτική

δραστηριότητα,

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει
τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική,
επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής
διακυβέρνησης» 2.

2

http://www.na.theiia.org
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Ο Pickett (2005, σ. 109-111) υπογραμμίζει ότι αν αναλύσουμε τον επίσημο ορισμό του ΙΙΑ
προκύπτουν τα εξής σημαντικά στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου:
 Η έννοια της ανεξαρτησίας είναι θεμελιώδης. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να
λειτουργεί χωρίς περιορισμούς και να είναι αντικειμενικός. Εάν αυτό δεν
επιτυγχάνεται, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα
με τα πρότυπα.
 Διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα προς τη διοίκηση του οργανισμού.
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στη διοίκηση με
έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες κάθε manager.
 Σχεδιασμένη δραστηριότητα για να προσθέτει αξία και να βοηθά έναν οργανισμό να
εκπληρώσει την αποστολή του. Ο έλεγχος πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
οργανισμού και να συμβάλει στη δημιουργία οφέλους.
 Βελτιώνει τις διαδικασίες του οργανισμού. Είναι μια σειρά ενεργειών συνεχούς
βελτίωσης.
 Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του. Το καθήκον του εσωτερικού
ελέγχου είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και στην
επίτευξη των στόχων του.
 Συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα
επάγγελμα που ακολουθεί ένα σαφές σύνολο επαγγελματικών προτύπων και είναι σε
θέση να εφαρμόσει οδηγίες καλής πρακτικής για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.
 Αξιολόγηση και βελτίωση. Ο εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιεί τεχνικές αξιολόγησης
με επαγγελματικό και αμερόληπτο τρόπο, με βάση τις οποίες εξάγονται αξιόπιστα
αποτελέσματα τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για να βελτιωθούν οι
διαδικασίες και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
 Διαχείριση κινδύνου, ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι οργανισμοί πρέπει να
αναπτύξουν δυνατά συστήματα γι’ αυτά τα θέματα και οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι οι
επαγγελματίες που έχουν αυτόν το ρόλο. Η διοίκηση μέσω του εσωτερικού ελέγχου
θα προσδιορίσει και θα αντιμετωπίσει κάθε πιθανό κίνδυνο προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα της επίτευξης της αποστολής της οντότητας, καθώς ο
εσωτερικός έλεγχος θα εξετάσει αυτούς τους κινδύνους, παρέχοντας ένα λογικό
επίπεδο διαβεβαίωσης για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής.
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1.7 Σκοπός και Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου
Από τον ορισμό που έχει δοθεί στον εσωτερικό έλεγχο καθορίζεται σαφέστατα ότι συμβάλλει
στην προσθήκη αξίας για τον οργανισμό. Ο σκοπός του είναι, παρέχοντας αναλύσεις,
πληροφόρηση, συστάσεις και συμβουλές, να βοηθήσει το management να βελτιώσει τους
ελέγχους και τις επιχειρησιακές λειτουργίες (Picket, 2005) και να προωθήσει την
αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού (Meigs et al., 1978). Αποβλέπει στην
εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών και
των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, στη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων
σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες, τους κανόνες και κανονισμούς που έχει θέσει η
διοίκηση, καθώς και στη διαπίστωση αδυναμιών, λαθών και ατασθαλιών στην οργάνωση και
λειτουργία του οργανισμού που μπορεί να οδηγήσουν στην κακή διαχείριση των
περιουσιακών του στοιχείων (Κάντζος και Χονδράκη, 2006). Οι ρόλοι του εσωτερικού
ελέγχου μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Καθοδηγητικός, για να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει μια καθαρή κατεύθυνση που οδηγεί
στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
2. Προληπτικός, για να διασφαλισθεί ότι τα συστήματα του οργανισμού λειτουργούν.
3. Ερευνητικός, για να προσδιορισθούν τα λάθη στις συναλλαγές που δεν έχουν
αποτραπεί.
4. Διορθωτικός, για να διαβεβαιώσει ότι όπου υπάρχουν προβλήματα αυτά
προσδιορίζονται και εξετάζονται κατάλληλα (Picket, 2005).
Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, όχι μόνο τις
λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες. Η αναγκαιότητα του προκύπτει εξαιτίας του μεγάλου
μεγέθους των οργανισμών, των εξειδικευμένων λειτουργιών, του μεγάλου αριθμού των
εργαζομένων που δεν επιτρέπουν στα στελέχη για την αξιολόγηση της λειτουργίας και των
αποτελεσμάτων του οργανισμού, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, να βασίζονται στην
προσωπική παρατήρηση. Ο εσωτερικός έλεγχος με τις εκθέσεις του ενημερώνει τη διοίκηση
ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εφαρμόζονται και ότι εκπληρώνονται οι ευθύνες τήρησης
και κατάρτισης αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων. Είναι σημαντικός και για τον
εξωτερικό έλεγχο, καθώς το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται για να εκφραστεί μια
γνώμη για το εύρος και την κατεύθυνση του ελεγκτικού έργου και για την ειλικρίνεια των
οικονομικών καταστάσεων (Meigs et al., 1978).
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1.8 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Οι διοικήσεις των οικονομικών οντοτήτων έχουν μειωμένη δυνατότητα προσωπικής και
άμεσης επίβλεψης του συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και του προσωπικού.
Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητη η θέσπιση μέτρων, μηχανισμών και διαδικασιών, οι
οποίες συνθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζουν την εύρυθμη και αποδοτική
λειτουργία των οικονομικών οργανισμών. Τα μέτρα και οι διαδικασίες για την κατάλληλη
οργάνωση των λειτουργιών ενός οργανισμού, την κατανομή καθηκόντων και ευθυνών, τη
χρηματοοικονομική και

λογιστική οργάνωσή του, ορίζονται ως Σύστημα Εσωτερικού

Ελέγχου, με σκοπό την παροχή λογικής διασφάλισης για:
1. Τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού.
2. Την αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών στοιχείων και οικονομικών
καταστάσεων.
3. Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών.
4. Τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και στρατηγικές της διοίκησης καθώς και με τους
νόμους και τους κανονισμούς (Καζαντζής, 2006).
Το 1992 η Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)3
εξέδωσε ένα πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (Internal Control – Integrated Framework), το
οποίο κέρδισε ευρεία αποδοχή παγκοσμίως και αναγνωρίστηκε ως το κορυφαίο πλαίσιο για
το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η COSO ορίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο ως μια
διαδικασία που επηρεάζεται από το διοικητικό συμβούλιο μιας οντότητας, το management
και άλλο προσωπικό, σχεδιασμένη με σκοπό να παρέχει τη λογική διαβεβαίωση για την
επίτευξη των στόχων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των
διαδικασιών της οντότητας, την αξιοπιστία των οικονομικών και μη αναφορών, καθώς και τη
συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.
Ο εσωτερικός έλεγχος όπως παρουσιάζεται από την COSO είναι η απάντηση στην ερώτηση
«πώς να διαχειριστούμε καλύτερα τις δραστηριότητες ελέγχου και επιβεβαίωσης» (Renard,
2010). Η COSO για να απαντήσει σ’ αυτήν την ερώτηση παρουσιάζει πέντε σημαντικά
στοιχεία, απαραίτητα για μια καλή διαχείριση δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου:
Η COSO αποτελεί μια πρωτοβουλία πέντε οργανισμών του ιδιωτικού τομέα: American Accounting
Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives
International (FEI), Institute of Management Accountants (IMA), The Institute of Internal Auditors (IIA).
3
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Περιβάλλον ελέγχου (Control Environment). Είναι ένα σύνολο από πρότυπα, διαδικασίες και
δομές που παρέχουν τη βάση για την πραγματοποίηση του εσωτερικού ελέγχου σε ολόκληρο
τον οργανισμό. Περιλαμβάνει επίσης την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες του οργανισμού,
τις παραμέτρους που επιτρέπουν στο διοικητικό συμβούλιο να ασκήσει ευθύνες
διακυβέρνησης,

την οργανωσιακή δομή και τη μεταβίβαση εξουσίας και ευθύνης, τη

διαδικασία προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ικανού ανθρώπινου δυναμικού.
Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment). Κάθε οντότητα αντιμετωπίζει εσωτερικούς και
εξωτερικούς κινδύνους. Η αξιολόγηση κινδύνου θέτει τη βάση, πώς αυτοί οι κίνδυνοι
μπορούν να διαχειριστούν και απαιτεί από τη διοίκηση του οργανισμού να προσδιορίσει και
να αναλύσει τους κινδύνους στις διαδικασίες, στην υποβολή οικονομικών και μη στοιχείων
και στη συμμόρφωση, καθώς και να εκτιμήσει την επίδραση των πιθανών αλλαγών στο
εξωτερικό περιβάλλον.
Δραστηριότητες ελέγχου (Control Activities).

Είναι οι ενέργειες που γίνονται διαμέσου

πολιτικών και διαδικασιών που διαβεβαιώνουν ότι οι κατευθύνσεις της διοίκησης για να
μετριασθούν οι κίνδυνοι στην επίτευξη των στόχων ακολουθούνται. Οι δραστηριότητες
ελέγχου αφορούν σε όλα τα επίπεδα της οντότητας.
Πληροφόρηση και επικοινωνία (Communications and Information).

Η διοίκηση ενός

οργανισμού χρειάζεται να κατέχει, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί σχετική και ποιοτική
πληροφόρηση, από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, για να υποστηρίξει τη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου. Η επικοινωνία είναι η συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία της
παροχής, της διανομής και της κατοχής των απαραίτητων πληροφοριών.
Δραστηριότητες παρακολούθησης (Monitoring). Ο οργανισμός επιλέγει, αναπτύσσει και
εφαρμόζει συνεχείς αξιολογήσεις για να εξακριβωθεί αν κάθε ένα από τα πέντε στοιχεία του
εσωτερικού ελέγχου ενυπάρχουν και λειτουργούν.
Το πλαίσιο της COSO εκθέτει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, το οποίο θα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των στόχων της
οντότητας και θα μειώνει σε ένα αποδεκτό επίπεδο τον κίνδυνο της μη επίτευξής τους
(COSO, 20134). Τα πέντε στοιχεία θεωρούνται εξίσου σημαντικά για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας

ενός

συστήματος

εσωτερικού

ελέγχου.

Πιο

καθοριστικός

αναγνωρίζεται ο ρόλος του περιβάλλοντος ελέγχου, των δραστηριοτήτων ελέγχου, καθώς και
της πληροφόρησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Σημαντική όμως είναι η συμβολή
4

http://www.coso.org

18

στην αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού και στην ποιότητα ενός συστήματος εσωτερικού
ελέγχου της αξιολόγησης κινδύνου και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης (Karagiorgos
et al., 2011).
1.9 Πεδία Εσωτερικού Ελέγχου
Με βάση το στοιχείο που επιλέγει να δώσει έμφαση ο έλεγχος, δηλαδή το αντικείμενο του
εσωτερικού ελέγχου, οι Kagermann, Kinney, Küting & Weber (2008) στο βιβλίο τους
Internal Audit Handbook κατηγοριοποιούν τα βασικά ελεγκτικά καθήκοντα των εσωτερικών
ελεγκτών σε έξι πεδία εσωτερικού ελέγχου:
1. Διοικητικοί έλεγχοι (management audits).
2. Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits).
3. Οικονομικοί έλεγχοι (financial audits).
4. Έλεγχοι πληροφορικής τεχνολογίας (IT audits).
5. Έλεγχοι απάτης (fraud audits).
6. Επιχειρηματικοί έλεγχοι (business audits).
Κάθε πεδίο ελέγχου έχει την ίδια σημασία για τον οργανισμό, καθώς το καθένα εκτίθεται σε
κινδύνους. Μπορεί όμως για κάθε πεδίο να πραγματοποιείται ένας διαφορετικός αριθμός από
εσωτερικούς ελέγχους ανάλογα με την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου.
Διοικητικοί έλεγχοι (management audits). Ο εσωτερικός έλεγχος όταν διεξάγει διοικητικούς
ελέγχους, ελέγχει αν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, πολιτικές και κανονισμοί έχουν
ορισθεί από τον οργανισμό και αν το management εκτελεί τα καθήκοντά του σε συμμόρφωση
με αυτούς τους θεσμοθετημένους κανονισμούς. Εξετάζει, επίσης, την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα των αποφάσεων της διοίκησης, το όφελος που προκύπτει για το
σύνολο του οργανισμού από τις ενέργειες των managers, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που,
παρά τη δέσμευση στα καθήκοντά τους, το έργο που παράγεται δεν είναι ικανοποιητικό. Τότε
ο ρόλος του management πρέπει να αναθεωρηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να επηρεάζει τα
κίνητρα και τη συμπεριφορά των εργαζομένων και να τους οδηγεί στα επιθυμητά
αποτελέσματα. Το πλαίσιο ενός διοικητικού ελέγχου πρέπει να εστιάζει στις διαδικασίες που
συνδέονται με τον εσωτερικό έλεγχο, σε συγκεκριμένους κινδύνους και πώς το management
του οργανισμού αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους.
Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits). Οι λειτουργικοί έλεγχοι αναφέρονται στην
οργανωσιακή δομή, στη ροή και στο σχεδιασμό της εργασίας. Ο κύριος σκοπός τους είναι η
βελτίωση της ροής εργασίας του οργανισμού, αναλύοντας τις δομές και τις διαδικασίες και
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βεβαιώνοντας ότι είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς.
Περιλαμβάνουν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα αξίας του οργανισμού ή σε συγκεκριμένα
τμήματά του, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Ο εσωτερικός
έλεγχος αναλύει την επιχειρησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητά της, στο
αν ο σχεδιασμός της είναι λογικός, αποτελεσματικός, η δομή της είναι ξεκάθαρη

και

επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Εξετάζει, επίσης, την έγγραφη τεκμηρίωση της
ελεγχόμενης διαδικασίας, λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη των εργαζομένων και τις προτάσεις
τους για τη βελτίωση της εξεταζόμενης διαδικασίας.
Οικονομικοί έλεγχοι (financial audits). Οι οικονομικοί έλεγχοι εστιάζουν στη λογιστική
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού και στα οικονομικά δεδομένα του.
Αξιολογούν απολογιστικά λογιστικά δεδομένα, τους λογαριασμούς, το σύστημα πληρωμών
και μισθοδοσίας, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, αν όλα αυτά είναι αξιόπιστα και έχουν αποτυπωθεί σωστά, έτσι ώστε να
προστατεύεται η περιουσία του οργανισμού. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
συνολικά μεγέθη με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και
αποτελεσμάτων χρήσης), τη σύγκριση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης
χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή σε επιμέρους λογαριασμούς με κατάλληλα
δείγματα.
Έλεγχοι πληροφορικής τεχνολογίας (IT audits). Οι έλεγχοι πληροφορικής τεχνολογίας
εξετάζουν τις δομές και τις διαδικασίες που συνδέονται με πληροφοριακά συστήματα. Η
πληροφορική τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα για όλους τους οργανισμούς, καθώς
η διαθέσιμη πληροφόρηση με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να
υποστηρίζει τις λειτουργίες του οργανισμού και να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των
στόχων του. Ο έλεγχος πρέπει να είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι όλα τα πληροφοριακά
συστήματα λειτουργούν όπως έχουν σχεδιασθεί, με τις απαραίτητες λειτουργίες επεξεργασίας
δεδομένων και τα σχετικά συστήματα ασφαλείας. Πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα όπως:
 Αν οι στόχοι τους στρατηγικού σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων είναι
σύμφωνοι με τους στόχους του οργανισμού.
 Αν εφαρμόζεται διαχείριση κινδύνου για τις διαδικασίες πληροφορικής τεχνολογίας,
δηλαδή αν έχουν προσδιορισθεί κίνδυνοι, αν έχει εκτιμηθεί η πιθανή επίδρασή τους
και ποιες είναι οι ενέργειες ελαχιστοποίησης τους.
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 Αν υπάρχει υποδομή ασφάλειας, εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και backup των
δεδομένων καθώς και χρήση λογισμικού anti-virus και firewalls για την προστασία
των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων από εξωτερικές παρεμβάσεις.
 Πώς έχει οργανωθεί η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών,
αν εξασφαλίζει τη συνέχιση των επιχειρησιακών διαδικασιών.
 Την ανάπτυξη, συντήρηση και αλλαγή των εφαρμογών πληροφορικής και τον έλεγχο
αν οι εκδόσεις του software είναι ενημερωμένες.
Επειδή η πληροφορική τεχνολογία είναι ένα πεδίο συνεχούς αλλαγής και ανάπτυξης, ο
εσωτερικός έλεγχος πρέπει να υιοθετεί τεχνολογικές αλλαγές και αλλαγές στο software.
Έλεγχοι απάτης (fraud audits). Οι έλεγχοι απάτης επικεντρώνονται και στοχεύουν στην
πρόληψη της απάτης με την ανίχνευση πιθανών οργανωσιακών αδυναμιών και στον ακριβή
προσδιορισμό των γνωστών αδυναμιών, ερευνώντας καταγγελίες και παρατυπίες ή
συλλέγοντας στοιχεία για περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης, διαφθοράς, παραβιάσεις των
νόμων προστασίας δεδομένων, παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ζημίας
στη φήμη και στην περιουσία του οργανισμού, καθώς και διαρροής εμπιστευτικών
πληροφοριών. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προσπαθήσει να αποτρέψει την απάτη και
τουλάχιστον

να

διευκολύνει

την

έγκαιρη

ανίχνευσή

της,

δοκιμάζοντας

την

αποτελεσματικότητα των ελέγχων που ήδη εφαρμόζονται, με ένα ανεξάρτητο και συνεπές
μοντέλο διαδικασίας, με τη λήψη προληπτικών μέτρων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτός από
τεχνικές και νομικές γνώσεις, χρειάζονται τη διαίσθηση, την ενσυναίσθηση και την
κατάλληλη εμπειρία για να τεκμηριώσουν αυτό που θα ανακαλύψουν δίνοντας τις
κατάλληλες αποδείξεις σε μια νομική διαφωνία.
Επιχειρηματικοί έλεγχοι (business audits). Οι επιχειρηματικοί έλεγχοι αναφέρονται στις
εξωτερικές σχέσεις του οργανισμού με τους προμηθευτές του, τους πελάτες και τους
συνεργάτες του. Για πολλά χρόνια, η εργασία του εσωτερικού ελέγχου είχε εσωτερικό
προσανατολισμό

καθώς

επικεντρωνόταν

στις

εσωτερικές

αποτελεσματικότητα των τμημάτων του οργανισμού.

διαδικασίες

και

στην

Τελικά όμως το δίκτυο των

προμηθευτών, των πελατών των συνεργατών του οργανισμού, οι σχέσεις του με δημόσιους
οργανισμούς και κυβερνητικούς φορείς έχουν σημαντική επίδραση στις εσωτερικές
διαδικασίες του και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό
σημαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό. Η
διοίκηση ενός οργανισμού μπορεί να αναθέσει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
επιχειρηματικούς ελέγχους με σκοπό να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις νομικές,
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κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις του οργανισμού και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος
που χαρακτηρίζει τις σχέσεις του με διάφορα εξωτερικά μέρη, όπως με τους προμηθευτές
του, με σημαντικούς πελάτες, με εταίρους και συνεργαζόμενους οργανισμούς. Ο εσωτερικός
έλεγχος, αν θέλει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σχέση του με τα εξωτερικά μέρη,
χρειάζεται τρέχουσα και συνεχή πληροφόρηση έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο
μερίδιο αγοράς και στη φήμη του οργανισμού. Ο επιχειρηματικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ως
ένα προληπτικό μέτρο, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες
οδηγίες είναι συμβατές με νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις και να προτείνει τη λύση
συνεργασιών, οι οποίες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές και αποδοτικές όπως αναμενόταν.
1.10 Νομοθετικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα
Ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται στην Ελλάδα στις αρχές του 1980. Το 1985 με την
Απόφαση 1457/07.06.1985 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών και καθίσταται το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο έκφρασης
του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Eίναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός
φορέας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, καθώς
και συνδεδεμένο μέλος αυτού. Σύμφωνα με το Καταστατικό5 του, μεταξύ των άλλων σκοπός
του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της Ελεγκτικής Επιστήμης με τον προσδιορισμό αρχών
και προτύπων, η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών του,
η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος με τη χορήγηση αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών, η επαγγελματική ανύψωση και προστασία του επαγγέλματος των
εσωτερικών ελεγκτών.
Μια σειρά από παραμέτρους, όπως η ανάγκη των επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων με
χαμηλό κόστος, η λήψη μέτρων για την προστασία του επενδυμένου κεφαλαίου, ο όγκος και
η πολυπλοκότητα των συναλλαγών, ο ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος σφαλμάτων, επιβεβαίωσαν
τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Τράπεζα της
Ελλάδος με την Πράξη Διοικητή 2438/6.8.1998 έθεσε το θεμέλιο λίθο της σύστασης και της
εφαρμογής κανόνων λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, καθορίζοντας το πλαίσιο αρχών
λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των
πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες των οργάνων τους στον τομέα
του Εσωτερικού Ελέγχου. Όρισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν
αποτελεσματική οργανωτική δομή και επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Νεγκάκης και
5

http://www.hiia.gr
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Ταχυνάκης, 2013). Η ανωτέρω Πράξη τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις της Επιτροπής
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) 154/9/18.7.2003 και 193/1/11.3.2005. Οι
νομοθετικές ρυθμίσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζονται με την Πράξη Διοικητή
Τράπεζας Ελλάδος 2577/9.3.2006 και αποφασίζεται το πλαίσιο αρχών, λειτουργίας και
κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των
πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα καθορίζονται οι βασικές γενικές
αρχές και τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από κάθε πιστωτικό και
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι διαθέτουν αποτελεσµατική οργανωτική δοµή και επαρκές Σύστηµα
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). Η Πράξη 2597/31.10.2007 τροποποιεί την 2577/2006 ως προς
την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) και τη συμπληρώνει ως
προς τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, κατά την άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών,
για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη φύλαξη
των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και την τήρηση αρχείων. Επίσης, ο Νόμος
3601/2007 συμπληρώνει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφέροντας ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα που
εδρεύει στην Ελλάδα οφείλει να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής
διακυβέρνησης, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων
κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και μηχανισμούς επαρκείς και
ανάλογους προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του
πιστωτικού ιδρύματος.
Μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου για τις εταιρείες
που εισάγουν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πραγματοποιείται με την Απόφαση
5/204/14-11-2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή
θέτει τους κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεόμενων με αυτές προσώπων. Στο άρθρο 12 της
Απόφασης ορίζεται ότι «1. Κάθε Εταιρία οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το
οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας και θα έχει την
ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμβούλιο για
την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας». Καθορίζονται οι
αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, του οποίου ο επικεφαλής, πρόσωπο με
επαρκή προσόντα και εμπειρία, διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και
αναφέρεται σε αυτό.

Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του Νόμου 3016/2002 ΦΕΚ
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110/Α΄/17.05.2002 για την εταιρική διακυβέρνηση εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες
που εισάγουν ή έχουν εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά. Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
πρέπει να προβλέπονται υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και τα άρθρα 7 και 8 αναφέρονται
στην οργάνωση και στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου αντίστοιχα. Ο Νόμος
3091/2002 ΦΕΚ 330 Α΄/24.12.2002 τροποποιεί το άρθρο 7, ορίζοντας ότι η οργάνωση και η
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, από ειδική υπηρεσία της εταιρείας, αποτελεί προϋπόθεση για
την εισαγωγή μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
Επίσης, αναφέρει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρείας, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν μπορεί να είναι μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και για κάθε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Νόμου 3429/2005
ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005, εισάγεται η υποχρέωση των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) να καταρτίζουν, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου,
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαμβάνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την παρ 3. του
άρθρου 4 κάθε δημόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου με τις
αρμοδιότητες:
α) της παρακολούθησης της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και της εν
γένει νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση,
β) της παρακολούθησης και της αναφοράς στο διοικητικό συμβούλιο και στη γενική
συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του
διοικητικού συμβουλίου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του
νόμου,
γ) της έγγραφης ενημέρωσης μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο του διοικητικού
συμβουλίου καθώς και της γενικής συνέλευσης των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί,
δ) της ακρίβειας και παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική
Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και της διευκόλυνσης

με κάθε

πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.
Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής,
που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι
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ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της δημόσιας
επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας (παρ. 4 άρθρο 4 Ν.3429/2005).
Ακολουθεί ο Νόμος 3492/2006 ΦΕΚ 210 Α΄/5.10.2006 σχετικά με την οργάνωση
συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του
Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων.
Συνιστάται,

στο

Υπουργείο

Οικονομίας

και

Οικονομικών,

Γενική

Διεύθυνση

Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής, της οποίας αποστολή είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων. Ορίζει ότι για την
πραγματοποίηση της αποστολής της, η Γ.Δ.Δ.Ε. πρέπει να διαθέτει προσωπικό με αυξημένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να χρησιμοποιεί μεθόδους και πρότυπα που
εφαρμόζονται από διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς. Ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου, λαμβάνει
ή εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
των φορέων, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες
άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της και συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου.
Με το άρθρο 25 του Νόμου 4025/2011ΦΕΚ 228 Α΄/02.11.2011 στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας των μονάδων υγείας εντάσσεται σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ορίζονται από
ένας έως τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Επίσης, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία, μεταξύ
των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στο Διοικητή της μονάδας και
στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του
ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
Τέλος με το άρθρο 168 του Νόμου 4270/2014 ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/85/ΕΕ άρθρο
3(1) στο ελληνικό δίκαιο και εισάγεται ο εσωτερικός έλεγχος σε όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, παραπέμποντας στο Νόμο 3492/2006. Ο εσωτερικός έλεγχος
ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και στα συστήματα λογιστικών και
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δημοσιονομικών αναφορών κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης καθορίζονται κατάλληλες
εσωτερικές δικλείδες που αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1 Γενικά
Ο όρος Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για να αποδώσει την ανεξάρτητη και
αντικειμενική λειτουργία ενός οργανισμού που διενεργεί ελέγχους, παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες, προσθέτει αξία και συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων του οργανισμού. Αναφέρεται τόσο στο έμψυχο δυναμικό ενός οργανισμού
όσο και στις υποστηρικτικές δομές που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα της παροχής
υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση και της αξιολόγησης των
πολιτικών, μέτρων και συστημάτων λειτουργίας

κάθε οργανισμού (Καζαντζής, 2006).

Αποτελεί μια υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των
δραστηριοτήτων του οργανισμού, με αυξημένες ευθύνες μέσα στο πλαίσιο που έχει καθορίσει
το διοικητικό συμβούλιο και με έμπειρο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η ιδρυτική
πράξη σύστασης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, η εξουσία και οι ευθύνες των ελεγκτών
πρέπει να συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού
ελέγχου, την κείμενη νομοθεσία, την επιστήμη και την επικρατούσα πρακτική (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013).
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο κάνει αναφορά στην ανάθεση της λειτουργίας του εσωτερικού
ελέγχου σε εξωτερικό οργανισμό (outsourcing), στην αναγκαιότητα δημιουργίας υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου και πώς αυτή μπορεί να οργανωθεί. Επίσης, αντικείμενο του κεφαλαίου
αποτελεί ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ και τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική
εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, η συμμόρφωση στα οποία είναι θεμελιώδης προκειμένου
οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τέλος, καταγράφονται οι
απαραίτητες δεξιότητες – γενικές, συμπεριφορικές, τεχνικές – που πρέπει να κατέχουν οι
εσωτερικοί ελεγκτές για να διεξάγουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς ελέγχους.
2.2 Εξωτερική Ανάθεση του Εσωτερικού Ελέγχου
Πολλές φορές οι οργανισμοί επιλέγουν να αναθέσουν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
σε έναν εξωτερικό οργανισμό (outsourcing). Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε από μεγάλες
επιχειρήσεις, οι οποίες προκειμένου να περιορίσουν τις λειτουργικές δαπάνες τους ανέθεσαν
τον εσωτερικό έλεγχο σε εταιρείες με παραπλήσιο αντικείμενο, αυτό του εξωτερικού
ελέγχου. Σ’ αυτό συνέβαλε, επίσης, η αυξανόμενη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
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αυτών των εταιρειών σε ποικίλους τομείς, η συνεργασία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου, καθώς και οι δεξιότητες που διέθεταν οι εξωτερικοί ελεγκτές (Renard, 2010). Στο
Wiley Auditor's Dictionary Terms, Concepts, Processes, and Regulations του O’Regan (2004,
σ. 197), η έννοια outsourcing ορίζεται ως «η λήψη αγαθών και υπηρεσιών από έναν
εξωτερικό προμηθευτή, αντί από εσωτερικές πηγές». Τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται: (α)
στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία, (β) στην ευελιξία χρήσης των
«πηγών» ελέγχου, (γ) στη μείωση του μεγέθους της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και τα
μειονεκτήματα περιλαμβάνουν: (α) την εξάρτηση του οργανισμού από εξωτερικούς φορείς,
(β) την απώλεια ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών, (γ) τους κινδύνους ασφάλειας όταν οι
εξωτερικοί συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση σε εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες
και (δ) την πιθανή απώλεια της συλλογικής οργανωσιακής μνήμης των περιοχών ελέγχου
(O’Regan, 2004).
Η εξωτερική ανάθεση μέρους των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού αποτελεί στοιχείο της
επιχειρησιακής στρατηγικής και κοινή πρακτική τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων
οργανισμών, οι οποίοι παρακινούμενοι από παράγοντες κόστους, στρατηγικής και
πολιτικούς, αναμένουν πολλά διαφορετικά οφέλη μέσω μια επιτυχούς εξωτερικής ανάθεσης,
λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Αν και οι
οργανισμοί αναθέτουν εργασίες σε τρίτους, δεν είναι δεδομένο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η
αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους θα προκύψει σίγουρα (Kremic et al., 2006). Πιο
πρόσφατη κινητήριος δύναμη αποτελούν στρατηγικά θέματα των οργανισμών όπως η
ευελιξία και η εστίαση σε δραστηριότητες που ο οργανισμός αποδίδει καλύτερα από κάθε
άλλο και δημιουργεί υψηλή αξία για τους πελάτες του (Quinn, 1999). Οι δημόσιοι οργανισμοί
μπορεί να υιοθετήσουν την εξωτερική ανάθεση για λόγους εντελώς διαφορετικούς από
αυτούς του ιδιωτικού τομέα (Kremic et al., 2006). Η αιτιολογία ότι οι δημόσιοι οργανισμοί
είναι γραφειοκρατικοί και αναποτελεσματικοί, ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτούς του
ιδιωτικού τομέα στην αποτελεσματικότητα (Avery, 2000), ότι έχουν τη δυνατότητα να
επιτύχουν καλύτερη λογοδοσία και υπευθυνότητα (Kremic et al., 2006), ότι η πολιτική
ατζέντα και οι κυβερνητικές πιέσεις, μπορoύν να οδηγήσουν σε εξωτερική ανάθεση
υπηρεσιών ενός δημόσιου οργανισμού και στην υπογραφή σχετικών συμβάσεων (Kakabadse
and Kakabadse, 2000).
Αντί της εξ ολοκλήρου ανάθεσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες, οι
οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν τη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και
παράλληλα έναν εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να καλείται για ένα συγκεκριμένο
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θέμα, λόγω της εξειδίκευσης και της επάρκειάς του, χωρίς να παρεμβαίνει σε άλλους τομείς
δραστηριότητας του οργανισμού και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των
εσωτερικών ελεγκτών του οργανισμού και των εξωτερικών συμβούλων μπορεί να υπάρξει
συνεργασία και συμπληρωματικότητα (Renard, 2010).
2.3 Αναγκαιότητα Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Είναι όμως η εξωτερική ανάθεση μια τακτική που πρέπει να ακολουθούν οι οργανισμοί; Έχει
αναπτυχθεί μια επιχειρηματολογία προκειμένου να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της
διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού:
 Η λειτουργία του ελέγχου επιτελείται καλύτερα και είναι πιο αποτελεσματική εντός
της δομής του οργανισμού.
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές υιοθετούν τους κανόνες και τον κώδικα ηθικής της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου και μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε θέματα
εμπιστευτικότητας.
 Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου
συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών δαπανών του οργανισμού (Renard, 2010).
 Η εξωτερική ανάθεση θα μπορούσε να μειώσει το εύρος και την ποσότητα των
πληροφοριών που ο έλεγχος παρέχει στη διοίκηση του οργανισμού (Selim and
Yiannakas, 2000).
 Η εξωτερική ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου διαφοροποιείται από την ανάθεση
άλλων λειτουργιών, εξαιτίας του ρόλου του ως μέρος του περιβάλλοντος ελέγχου ενός
οργανισμού (Selim and Yiannakas, 2000).
Το ΙΙΑ αναφέρει ότι έρευνες έχουν δείξει πως αποτελεσματικές υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στη δομή των οργανισμών, καθώς το έργο τους
είναι αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της διοίκησης (Pickett, 2005). Μια υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου με όραμα συνδεδεμένο με το συνολικό όραμα του οργανισμού, το οποίο
υλοποιείται μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο, μπορεί να είναι:
 Προδραστική, δρώντας ως παράγοντας αλλαγής, προσδιορίζοντας νέες πρωτοβουλίες
που θα προσθέσουν αξία στον οργανισμό διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στις
παραδοσιακές περιοχές ελέγχου.
 Καινοτόμα, αναζητώντας αποδοτικότερη χρήση των πόρων της, αμφισβητώντας την
αξία των ελέγχων ρουτίνας και δημιουργώντας ευκαιρίες μεγιστοποίησης της αξίας
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
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 Εστιασμένη στις ανάγκες του οργανισμού που υπηρετεί και στις προτεραιότητες της
διοίκησης και της επιτροπής ελέγχου.
 Με κίνητρα, έτσι ώστε το προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου να έχει την
αίσθηση της αποστολής, της ομαδικής εργασίας, της οργανωσιακής περηφάνιας, να
νιώθει ικανοποίηση και να αντιστέκεται λιγότερο στις αλλαγές.
 Ολοκληρωμένη, με την κατάλληλη πληροφορική τεχνολογία που θα συμβάλλει στην
ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά μπορούν να επιτευχθούν από ένα τμήμα εσωτερικού
ελέγχου εντός του οργανισμού αλλά και να κατέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες.
Εναπόκειται στη διοίκηση του κάθε οργανισμού να εκτιμήσει και να αξιολογήσει διάφορους
παράγοντες και να επιλέξει τη στρατηγική της στον εσωτερικό έλεγχο - εξωτερική ανάθεση,
εξωτερικοί σύμβουλοι ή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Pickett, 2005). Μια αποτελεσματική
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να αποτελέσει μέρος της δομής της εταιρικής
διακυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του με ηθικό και
νόμιμο τρόπο και βοηθώντας τη διοίκηση να βελτιώσει τις διαδικασίες ελέγχου, τις
λειτουργίες του οργανισμού και τη διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου. Επίσης, μπορεί
να συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης (Pforsich et al, 2008). Οι διαδικασίες του
εσωτερικού ελέγχου, πραγματικά, προσθέτουν αξία στον οργανισμό, διασφαλίζουν

τις

δραστηριότητες του, διαφυλάσσουν τα περιουσιακά του στοιχεία, προλαμβάνουν την απάτη,
εντοπίζουν σφάλματα και εξασφαλίζουν την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων
(Drogalas et al., 2014).
2.4 Δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
2.4.1 Γενικά
Δεν υπάρχει ο άριστος τρόπος να οργανωθεί μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, καθώς οι
οργανισμοί διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δομή, τον τύπο, τη γεωγραφική διασπορά και
τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει ο εσωτερικός έλεγχος. Το δεδομένο όμως σε όλες τις
περιπτώσεις είναι ότι πρέπει να ακολουθηθούν τα διεθνή πρότυπα της επαγγελματικής
πρακτικής του εσωτερικού ελέγχου και να υπάρχει υποστήριξη και αναγνώριση από τη
διοίκηση του οργανισμού. Η ανάγκη δημιουργίας μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
προέρχεται γενικά από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και όταν μια οντότητα δεν έχει ανάλογη
υπηρεσία, η ανώτερη διοίκηση πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συσταθεί
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(Moeller, 2009). Οι Pforsich, Peterson Kramer & Just (2008), με οδηγό την περίπτωση της
εταιρείας Schwan Food Company, αναφέρουν ότι τα βήματα δημιουργίας μιας
αποτελεσματικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνουν:
 Την ανάθεση καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου σε έναν ισχυρό ηγέτη και ιδιαίτερα
καταρτισμένο ως επικεφαλής της Υπηρεσίας, chief audit executive (CAE).
 Τη σύνταξη ενός κανονισμού εσωτερικού ελέγχου και τον καθορισμό της αποστολής
της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.
 Τη στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
 Την ανάπτυξη μιας κατάλληλης συνολικής στρατηγικής για την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου, για να προσδιορισθεί το εύρος των υπηρεσιών που θα παρέχει.
 Την αξιολόγηση κινδύνου.
 Την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας.
2.4.2 Επικεφαλής Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Η εύρεση ενός κατάλληλου επικεφαλής για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένας
κρίσιμος πρώτος στόχος. Βασική απαίτηση μιας αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου είναι ένας ισχυρός ηγέτης, ο οποίος θα αντιλαμβάνεται τους πιθανούς κινδύνους, θα
προάγει τη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου σε ολόκληρο τον οργανισμό και θα
απολαμβάνει την υποστήριξη της επιτροπής ελέγχου και της ανώτατης διοίκησης (Moeller,
2009).
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, είναι ο άμεσα υπεύθυνος για κάθε
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και για την ενημέρωση της επιτροπής ελέγχου σχετικά με
τα προγράμματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ηγείται και διοικεί την υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου και οι ευθύνες του ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε
οργανισμού. Έτσι πρέπει:
 Να γνωρίζει όλες τις πλευρές της λειτουργίας του ελεγχόμενου οργανισμού, είτε
αφορούν λειτουργικά, είτε χρηματοοικονομικά είτε λογιστικά θέματα.
 Να

διοικεί

το

ανθρώπινο

δυναμικό

της

υπηρεσίας

εσωτερικού

ελέγχου,

στελεχώνοντας το με μια αποτελεσματική ομάδα ελέγχου που θα απολαμβάνει το
σεβασμό από τους λήπτες των υπηρεσιών ελέγχου.
 Να εκπροσωπεί την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στην επιτροπή και στα υπόλοιπα
επίπεδα διοίκησης.

31

 Να κατανοεί τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και να σχεδιάζει τις ελεγκτικές
εργασίες με βάση τους κινδύνους που προσδιορίζει για τον ελεγχόμενο οργανισμό.
 Να αναλαμβάνει αφενός διαβεβαιωτικό και αφετέρου συμβουλευτικό ρόλο.
 Να εφαρμόζει τα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής εσωτερικού ελέγχου.
 Να κατέχει και να αναπτύσσει μια σειρά από δεξιότητες που θα τον καταστήσουν
ικανό να αποδώσει αποτελεσματικά στις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου
(Moeller, 2009).
2.4.3 Kανονισμός και Aποστολή Yπηρεσίας Eσωτερικού Eλέγχου.
Ο κανονισμός ελέγχου είναι ένα επίσημο έγγραφο και έχει κοινά στοιχεία είτε δημιουργείται
από μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση είτε από μια μη κερδοσκοπική οντότητα. Εγκρίνεται
από την επιτροπή ελέγχου και μέσω αυτού καθιερώνεται η θέση του εσωτερικού ελέγχου
μέσα στον οργανισμό, υπογραμμίζεται η εξουσία και οι ευθύνες του, περιγράφεται η
αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και το εύρος των δραστηριοτήτων της,
δηλώνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα,

η υπευθυνότητα και οι

αρμοδιότητες των ελεγκτών, καθώς και τα πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του
εσωτερικού ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου, μέσω του κανονισμού, καθορίζει τα δικαιώματα
και τις ευθύνες των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς σ’ αυτήν θα υποβληθεί η σχετική έκθεση
τους και από τη μεριά τους οι ελεγκτές μπορούν να τον επικαλεστούν για να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αρχεία και δεδομένα του οργανισμού. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένο
περιεχόμενο για τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου, αυτός πρέπει να περιλαμβάνει την
αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και να επιβεβαιώνει:
 Την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών.
 Το εύρος των ευθυνών τους.
 Την εξουσία και την υπευθυνότητά τους.
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να αναθεωρεί τον κανονισμό,
ζητώντας την έγκρισή του από την επιτροπή ελέγχου (Moeller, 2009).
2.4.4 Στελέχωση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
Εκτός από τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και ανάλογα με το μέγεθος και
το είδος των δραστηριοτήτων του οργανισμού, η υπηρεσία στελεχώνεται με στελέχη
εξειδικευμένα σε κάποιο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου, όπως τα οικονομικά θέματα ή τα
θέματα πληροφορικής τεχνολογίας και πολύ συχνά για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας
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απαιτείται εξειδικευμένη πιστοποίηση. Είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου μέσω του προγραμματισμού των ελεγκτικών εργασιών, της
παρακολούθησης και της εποπτείας των ελεγκτών που πραγματοποιούν τους εσωτερικούς
ελέγχους (Moeller, 2009).
Κάτω από την καθοδήγηση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές
είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πραγματοποίηση, τη γνωστοποίηση και
τον απολογισμό των αξιολογήσεων, στα πλαίσια των ελέγχων που τους έχουν ζητηθεί.

Ο

ρόλος και τα γενικά καθήκοντα των ελεγκτών αναφέρονται στην προετοιμασία και
πραγματοποίηση προγραμματισμένων και απρογραμμάτιστων ελέγχων, σύμφωνα με τα
προγράμματα ελέγχου και τις οδηγίες, αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου και των πιθανών
κινδύνων, επικοινωνία των αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω των κατάλληλων εκθέσεων,
παρακολούθηση

και

έλεγχος

της

διαδικασίας

ανατροφοδότησης

(follow-up),

συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω υποστήριξης, εάν είναι απαραίτητο. Επίσης,
αναφέρονται στην εφαρμογή των συστάσεων ως αποτέλεσμα ενός ελέγχου, στη συνεργασία
με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους και στην υποστήριξη άλλων τμημάτων και τομέων, καθώς
και της ανάπτυξης καλών πρακτικών στη διαδικασία ελέγχου (Kagermann et al., 2008).
Ο επικεφαλής, οι managers και οι ελεγκτές του εσωτερικού ελέγχου συνήθως έχουν λάβει
εκπαίδευση οικονομικής και λογιστικής κατεύθυνσης. Οι περισσότερες αν όχι όλες οι
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου χρειάζονται στο προσωπικό τους έναν ειδικό με γνώσεις και
ικανότητες πληροφορικής τεχνολογίας για να καλύπτουν περιοχές όπως της ασφάλειας των
συστημάτων, των εφαρμογών εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης δικτύων. Αν και
πολλοί εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να επιτύχουν στο έργο τους έχοντας γενικές γνώσεις και
να τις εμπλουτίσουν μέσω της κατάρτισης, οι ειδικοί εσωτερικοί ελεγκτές στην πληροφορική
τεχνολογία χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες. Εκτός από τους ειδικούς του
εσωτερικού ελέγχου, ένας οργανισμός μπορεί να χρειάζεται και προσωπικό υποστήριξης της
ομάδας εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση και την οργάνωση της τεκμηρίωσης των
εσωτερικών ελέγχων και μια γραμματεία (Moeller, 2009).
Οι ευθύνες του προσωπικού εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τις
διαδικασίες της υπηρεσίας, ακολουθώντας τις αρχές και τα πρότυπα για την επαγγελματική
πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, έχοντας οι ελεγκτές το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο,
έναν πανεπιστημιακό τίτλο, σε αντικείμενο που θα τους επιτρέπει να κατανοήσουν τη
σημασία των επιχειρησιακών διαδικασιών και θα τους δίνει την ικανότητα να παρατηρήσουν
τις λειτουργικές περιοχές και να περιγράψουν τα ευρήματά τους προφορικά και γραπτά.
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Ακόμα πιο σημαντική για τον ελεγκτή είναι μια ισχυρή προσωπική ηθική, η δέσμευση στην
εργασία του και η επαγγελματική συμπεριφορά (Moeller, 2009).
Τα βασικά αυτά στοιχεία που πρέπει να διέπουν και να χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών και συγκεκριμένα ο Κώδικας Δεοντολογίας, τα
Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου και οι απαραίτητες δεξιότητες
για την αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου θα παρουσιασθούν στη συνέχεια του
κεφαλαίου.
2.4.5 Στρατηγική και Αξιολόγηση Κινδύνου
Μετά την ολοκλήρωση της στελέχωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει από τον
επικεφαλής και τους managers των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου να προσδιορισθεί το εύρος
των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου,
καθώς οι οργανισμοί θέλουν να προσδιορίσουν όλους τους επιχειρησιακούς κινδύνους που
μπορεί να αντιμετωπίζουν – οικονομικούς, λειτουργικούς, κοινωνικούς, ηθικούς και
περιβαλλοντικούς – και να τους διαχειριστούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο (Moeller, 2009).
Μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα
επίπεδα ενός οργανισμού απαιτεί τέσσερα βήματα: (1) Προσδιορισμός κινδύνων (risks
identiﬁcation), (2) Ποσοτική και Ποιοτική αξιολόγηση κινδύνων (assessment risks), (3)
Καθορισμός προτεραιοτήτων κινδύνου και προγραμματισμός δράσης (risk prioritization and
response planning) και (4) Παρακολούθηση κινδύνου (risk monitoring). Ο προσδιορισμός
κινδύνων απαιτεί μια μελετημένη προσέγγιση. Δεν είναι η απαρίθμηση κάθε πιθανού
κινδύνου αλλά ένας οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη
επίδραση στις διαδικασίες του, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στη
συνέχεια, πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανότητα να εμφανισθούν και η σχετική σημασία τους.
Από τους υπεύθυνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία προσεγγίσεων, ποιοτικών ή
μαθηματικών ποσοτικών αναλύσεων ή κάποιο ερωτηματολόγιο με κλίμακα βαθμολογίας:
Ποια η πιθανότητα αυτού του κινδύνου να εμφανισθεί κατά τη διάρκεια του έτους; Ποια είναι
η σημαντικότητα του κινδύνου από την άποψη του κόστους για τον οργανισμό;

Ένας

οργανισμός πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στους κινδύνους με τη μεγαλύτερη
πιθανότητα να συμβούν και τη μεγαλύτερη σημαντικότητα ως προς το κόστος και να
προγραμματίσει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Τέλος, τους κινδύνους που ο
οργανισμός έχει προσδιορίσει, αξιολογήσει και ταξινομήσει πρέπει να τους παρακολουθεί και
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να διενεργεί συνεχείς προσαρμογές όπου απαιτείται. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι η πιο
αξιόπιστη πηγή παρακολούθησης των κινδύνων (Moeller, 2009).
2.4.6 Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μαζί με την επιτροπή ελέγχου πρέπει να
επιθεωρούν την κατάσταση του συνολικού προγράμματος ελέγχου περισσότερες από μια
φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το κύριο κριτήριο για την αξιολόγηση της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου είναι εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες
του οργανισμού. Ένα αποτελεσματικό τμήμα εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία με
πολυάριθμους τρόπους. Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του, να βελτιώσει τη
διαχείριση των κινδύνων, να ενδυναμώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και πάνω απ’ όλα
να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση (Pforsich et al., 2008).
2.5 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου
Οι Κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας δίνουν κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε από τα
μέλη ενός επαγγέλματος να τηρείται μια συγκεκριμένη επαγγελματική στάση και να
συμπεριφέρονται κατά τρόπο που θα προάγεται το κύρος του κλάδου τους (Meigs et al.,
1978). Το ΙΙΑ με σκοπό να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού
ελέγχου έχει εκδώσει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος ισχύει τόσο για τα άτομα, όσο
και για τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με το
ΙΙΑ, ένας κώδικας δεοντολογίας είναι αναγκαίος για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου.
Ενισχύει την εμπιστοσύνη ότι η διαβεβαίωση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης
κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου έχει γίνει από τους εσωτερικούς ελεγκτές με
αντικειμενικό τρόπο. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ περιλαμβάνει δύο θεμελιώδη
συστατικά στοιχεία:
1. Τις αρχές που διέπουν το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.
2. Τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές έτσι
ώστε να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές στην πράξη.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν, αλλά και να προασπίζουν τις αρχές της
ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας. Η
ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει μ’ αυτό τον
τρόπο τη βάση για τη στήριξη της κρίσης τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την εκτέλεση
της εργασίας τους πρέπει να ενεργούν με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, εντός των
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πλαισίων των νόμων και να μην εμπλέκονται συνειδητά, σε οποιαδήποτε παράνομη
δραστηριότητα, ούτε σε πράξεις αναξιοπρεπείς για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ή
για τον οργανισμό. Με τη συμπεριφορά τους πρέπει να συμβάλλουν στους νόμιμους και
ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.
Ταυτόχρονα, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο
επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, την αξιολόγηση και τη
γνωστοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που ελέγχεται. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές πραγματοποιούν μια ισορροπημένη αξιολόγηση όλων των δεδομένων
και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων,
κατά τη διαμόρφωση της κρίσης τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση που ενδέχεται να βλάψει την αμερόληπτη αξιολόγησή
τους ή μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του οργανισμού. Δεν θα
αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την επαγγελματική τους
κρίση και θα αποκαλύπτουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και
ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν αποκαλυφθούν, την έκθεσή τους για τις ελεγχόμενες
δραστηριότητες.
Επίσης, σε εφαρμογή της αρχής της εμπιστευτικότητας, οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται
την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν
πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική
υποχρέωση για να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι συνετοί στη
χρήση και στην προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των
καθηκόντων τους και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή
κατά τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή καταστρεπτικό για τους νόμιμους και ηθικούς
σκοπούς του οργανισμού.
Τέλος, η επάρκεια πρέπει να χαρακτηρίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, έτσι ώστε να
εφαρμόζουν τις γνώσεις και να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που
απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Οφείλουν να παρέχουν
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής
του εσωτερικού ελέγχου, στα αντικείμενα για τα οποία διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις,
δεξιότητες και εμπειρία και θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα
και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
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2.6 Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
(IPPF)6
2.6.1 Γενικά
Κάθε επάγγελμα απαιτεί ένα σύνολο προτύπων για να εφαρμοσθούν οι πρακτικές και οι
διαδικασίες του με ομοιόμορφο τρόπο και για να χαρακτηρισθούν επαγγελματίες αυτοί που
το εξασκούν, ακολουθώντας ένα αναγνωρισμένο και συνεπές σύνολο προτύπων καλών
πρακτικών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται σε μια μεγάλη ποικιλία οικονομικών
οργανισμών και καλούνται να εκτελέσουν επισκοπήσεις ελέγχου σε ένα διαφορετικό αριθμό
λειτουργικών και οικονομικών περιοχών. Παρά αυτήν την ποικιλομορφία, οι επιτροπές
ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση αναμένουν από τους εσωτερικούς ελεγκτές τους να
εκτελέσουν τις ελεγκτικές διαδικασίες κατά τρόπο επαρκή και συνεπή. Γι’ αυτό, οι
εσωτερικοί ελεγκτές υιοθέτησαν ένα σύνολο αναγνωρισμένων προτύπων ως μια βασική
προσέγγιση για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της διοίκησης. Τα πρότυπα ενισχύουν τη
διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, παρέχουν έναν οδηγό στην επιτροπή ελέγχου και στη
διοίκηση για να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς ελεγκτές όπως επίσης και οι ίδιοι να
αξιολογήσουν τους εαυτούς τους. Επίσης, θέτουν ένα σύνολο από περιορισμούς στη
δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το ΙΙΑ, ως η πρώτη και κορυφαία παγκόσμια
επαγγελματική οργάνωση εσωτερικού ελέγχου, ανέπτυξε και εξέδωσε πρότυπα ορίζοντας τη
βασική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου (Moeller, 2009).
Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού
Ελέγχου του Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ) είναι θεμελιώδης και ουσιαστική στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εσωτερικών ελεγκτών και της δραστηριότητας
εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με το ΙΙΑ, ο σκοπός των προτύπων είναι:
1. Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την κατάλληλη πρακτική του
εσωτερικού ελέγχου.
2. Να παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση μιας ευρείας σειράς
προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
3. Να δημιουργήσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου.
4. Να ενισχύσουν τις βελτιωμένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες.

«International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)», Institute of Internal
Auditors, 2010, http://www.na.theiia.org
6
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Διακρίνονται σε Πρότυπα Χαρακτηριστικών (Attribute Standards) και Πρότυπα Διεξαγωγής
(Performance Standards). Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών, 1000 έως 1300, εξετάζουν τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις δραστηριότητες των οργανισμών και των ατόμων που
ασκούν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα Διεξαγωγής, 2000 έως 2600, περιγράφουν τη φύση
των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την
αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής μπορούν
να εφαρμοσθούν στο σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχει και μια τρίτη
κατηγορία προτύπων, τα Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) που αναλύουν
περαιτέρω τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής και παρέχουν τις απαιτήσεις που
πρέπει να εφαρμοσθούν στις υπηρεσίες διαβεβαίωσης, δηλαδή αυτές που σχετίζονται με την
αντικειμενική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων την οποία διενεργεί ο εσωτερικός
ελεγκτής και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται κατόπιν συγκεκριμένου
αιτήματος.
2.6.2 Πρότυπα Χαρακτηριστικών (Attribute Standards)
1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη
Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
καθορίζονται σε έναν κανονισμό εσωτερικού ελέγχου, σε ένα επίσημο δηλαδή έγγραφο,
σύμφωνο με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα
και το οποίο πρέπει να αναθεωρείται σε τακτική βάση και να τίθεται υπόψη της ανώτερης
διοίκησης από τον επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Έτσι εδραιώνεται η θέση της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό, δίνεται η εξουσιοδότηση της
πρόσβασης σε αρχεία, πληροφορίες και στοιχεία και καθορίζεται το πλαίσιο των εργασιών
της λειτουργίας του.
1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές
πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. Δηλαδή η εργασία τους
πρέπει να είναι απαλλαγμένη από συνθήκες που τους εμποδίζουν να εκτελέσουν τα
καθήκοντα τους με αμερόληπτο τρόπο, όπως πιστεύουν οι ίδιοι, να μη δέχονται
συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά τους και να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αξιολογούν συγκεκριμένες λειτουργίες για τις οποίες ήταν
οι ίδιοι υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα
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παρεμποδίζεται, πραγματικά ή φαινομενικά, οι λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να
κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα.
1200 - Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια
Οι ελεγκτικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και με την
κατάλληλη επαγγελματική επιμέλεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κατέχουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την
αξιολόγηση του κινδύνου απάτης και είναι απαραίτητο να επικαιροποιούν την επάρκεια των
γνώσεων τους αποκτώντας τις κατάλληλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μέσω συνεχούς
επιμόρφωσης. Είναι βασικό να διαθέτουν γνώσεις των σημαντικών κινδύνων και των
πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και των διαθέσιμων ελεγκτικών
τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία, για την εκτέλεση των εργασιών που τους
ανατίθενται.
1300 - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πρόγραμμα
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας που καλύπτει όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του
εσωτερικού ελέγχου.

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και

εξωτερικές αξιολογήσεις και να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα να
γίνεται μία εκτίμηση για τον βαθμό συμμόρφωσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με
τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου και τα Πρότυπα, καθώς και για τον βαθμό τήρησης του
Κώδικα Δεοντολογίας από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Τα αποτελέσματα του προγράμματος
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να γνωστοποιούνται από τον επικεφαλής του
εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση του οργανισμού. Οι εσωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να
περιλαμβάνουν τη διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου και περιοδικές αυτο-αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτομα εντός του οργανισμού
με επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να
διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο
αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός του οργανισμού. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου
σε συνεργασία με τη διοίκηση πρέπει να ορίζει τη μορφή και τη συχνότητα διεξαγωγής
εξωτερικών αξιολογήσεων, τα προσόντα και την ανεξαρτησία του εξωτερικού αξιολογητή ή
της ομάδας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
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2.6.3 Πρότυπα Διεξαγωγής (Performance Standards)
2000 - Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον
οργανισμό.
Στα πλαίσια της διαχείρισης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων, η
οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, με σκοπό να προσδιορίσει τις
προτεραιότητες της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του
οργανισμού. Επίσης, πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να καθοδηγεί τη
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Από τον επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
κοινοποιείται στην ανώτερη διοίκηση τόσο ο σχεδιασμός για τη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου και οι απαιτούμενοι πόροι, για επισκόπηση και έγκριση, όσο και περιοδικά μια
αναφορά σχετικά με το σκοπό, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη, την απόδοση σε σχέση με το
πρόγραμμα ελέγχων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την έκθεση σε
σημαντικούς κινδύνους, κάνοντας αναφορά σε κινδύνους απάτης.
2100 - Φύση των Εργασιών
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση
των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου, υιοθετώντας μια
συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση.
Η βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση των
κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό, με το συντονισμό των
δραστηριοτήτων και την κοινοποίηση πληροφοριών

σχετικά με τους κινδύνους και τα

συστήματα εσωτερικού ελέγχου μεταξύ της διοίκησης, των εξωτερικών και εσωτερικών
ελεγκτών. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα ύπαρξης
απάτης και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης. Οι
σημαντικοί κίνδυνοι πρέπει να εντοπίζονται, να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται με
κατάλληλα μέτρα. Επίσης, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί την
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ως προς την
αντιμετώπιση κινδύνων στα συστήματα διακυβέρνησης, στις λειτουργίες
πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού.
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και στα

2200 - Σχεδιασμός Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν το σχεδιασμό κάθε
έργου, αναφέροντας τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την
κατανομή των πόρων.
Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να
καθορίζουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της δραστηριότητας, να αναπτύσσουν και να
καταγράφουν προγράμματα έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί, να
καθορίζουν τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, την επάρκεια και
την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των
διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας.
2300 - Διεξαγωγή του Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να
καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς
του έργου.
Πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες, να βασίζουν
τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των ελέγχων σε κατάλληλες αναλύσεις και
αξιολογήσεις και να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την υποστήριξη των
συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων ελέγχου.
2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων ελέγχου.
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου πρέπει να είναι ακριβής, σαφής, περιεκτική,
έγκαιρη, να περιλαμβάνει τη συνολική γνώμη ή/και τα συμπεράσματα του εσωτερικού
ελεγκτή, υποστηριζόμενα από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες και
λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης και των λοιπών ενδιαφερόμενων
μερών.
2500 - Παρακολούθηση Προόδου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρήσει ένα σύστημα
παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση.
Πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία επανελέγχου για να παρακολουθεί και να διαβεβαιώνει
ότι οι ενέργειες της διοίκησης έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά ή ότι η ανώτερη διοίκηση
έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της μη ανάληψης δράσης.
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2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων
Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεραίνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί ένα
επίπεδο κινδύνου μη αποδεκτό από τον οργανισμό, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να συζητήσει το θέμα με την ανώτερη διοίκηση. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, ο
επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο.
2.7 Δεξιότητες Στελεχών Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
2.7.1 Γενικά
Σε παγκόσμια έρευνα του ΙΙΑ το 2010, με σκοπό να παρασχεθούν χρήσιμες πληροφορίες
στους επαγγελματίες εσωτερικού ελέγχου, να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων
σχετικά με τη στελέχωση, την κατάρτιση, την ανάπτυξη καριέρας και τη συμμόρφωση με τα
διεθνή πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής, προσδιορίσθηκαν οι βασικές δεξιότητες για τους
εσωτερικούς ελεγκτές, σύμφωνες με τα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής του ΙΙΑ.
Εσωτερικοί ελεγκτές όλων των επιπέδων (CAE, managers και ελεγκτές) οφείλουν να
διαθέτουν και να αναπτύσσουν μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν
να εκτελέσουν αποτελεσματικά την εργασία τους και στις δραστηριότητες εσωτερικού
ελέγχου να λειτουργήσουν κατάλληλα.
Ως δεξιότητες ορίζονται τα ατομικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη γνώση, στις
ικανότητες, στα κίνητρα, στα γνωρίσματα, στις συμπεριφορές, στον τρόπο σκέψης,
αντανακλούν στις δυνατότητες του ατόμου και σχετίζονται με την αποτελεσματική και την
ανώτερη απόδοσή του σε μια εργασία (Boyatzis, 1982). Τον ίδιο περίπου ορισμό δίνει και το
ΙΙΑ στο The IIA’s Global Internal Audit Competency Framework (2014, σ.5): «η δυνατότητα
ενός ατόμου που βασίζεται στη γνώση, στις ικανότητες και στη συμπεριφορά, να εκτελέσει
μια εργασία ή ένα καθήκον κατάλληλα».
Η επάρκεια της ομάδας εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει θετικά την αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (Drogalas et al., 2015). Η σημασία των δεξιοτήτων τονίζεται
τόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας όσο και στα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική
εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με την αρχή της επάρκειας: «οι εσωτερικοί
ελεγκτές εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για την
εκτέλεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου». Στους κανόνες συμπεριφοράς 4.1 και 4.3
αναφέρεται ότι «οφείλουν να ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες
διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και ότι θα βελτιώνουν συνεχώς την
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επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους». Επιπροσθέτως,
το πρότυπο 1210 - Επαγγελματική Επάρκεια, απαιτεί «οι εσωτερικοί ελεγκτές να διαθέτουν
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των
ατομικών καθηκόντων τους». Η έρευνα του ΙΙΑ κατηγοριοποιεί τις βασικές δεξιότητες σε
τρεις σημαντικές κατηγορίες: τις γενικές, τις συμπεριφορικές και τις τεχνικές δεξιότητες, για
κάθε επαγγελματικό επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή για τον επικεφαλής της
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, τους managers και τους ελεγκτές (Bailey, 2010).
2.7.2 Γενικές Δεξιότητες
Μεταξύ των πέντε πιο σημαντικών γενικών δεξιοτήτων, η έρευνα έδειξε ότι τρεις είναι κοινές
για όλα τα επαγγελματικά επίπεδα:


Δεξιότητες επικοινωνίας. Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία,
σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση τους με τον κατάλληλο τρόπο.



Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Καθορισμός του προβλήματος, προσδιορισμός
πιθανών λύσεων, η επιλογή και η εφαρμογή της πιο ενδεδειγμένης λύσης και η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.



Δεξιότητες επικαιροποίησης των γνώσεων που έχουν σχέση με τα επαγγελματικά
πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου, τις αλλαγές στη νομοθεσία και στους κανονισμούς
του οργανισμού (Bailey, 2010).

Η επικοινωνία στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λαμβάνει χώρα στον
εργασιακό χώρο όλων των επιπέδων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύξουν τις
ικανότητες επικοινωνίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση
στις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και να είναι σε θέση να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα
του εσωτερικού ελέγχου με τις συστάσεις τους για διορθωτικές ενέργειες, αφενός στη
διοίκηση και αφετέρου στο προσωπικό του ελεγχόμενου οργανισμού. Στη διαδικασία της
επίλυσης ενός προβλήματος, πρέπει να έχουν την ικανότητα της αναλυτικής σκέψης, της
σύνδεσης γεγονότων και δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και να
εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα, με συνεπή και οργανωμένο τρόπο. Οι εσωτερικοί
ελεγκτές πρέπει να μπορούν, σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους, να
εφαρμόσουν λογική σκέψη στη συγκέντρωση και στην ανάλυση των πληροφοριών,
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες μιας κατάστασης, σχεδιάζοντας και
αξιολογώντας λύσεις. Επίσης, η δέσμευση για συνεχή μάθηση πρέπει να χαρακτηρίζει τους
εσωτερικούς ελεγκτές επειδή συμβαίνουν αλλαγές στη νομοθεσία και στους κανονισμούς που
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εφαρμόζονται, καθώς και στην πληροφορική τεχνολογία που χρησιμοποιείται, είτε στις
επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού είτε στις ελεγκτικές δραστηριότητες (Moeller,
2009). Αυτό ορίζεται και στο Πρότυπο 1230 - Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση: « Οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές
ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης».
Ωστόσο, ως πιο σημαντική γενική δεξιότητα για τους CAE η έρευνα έδειξε την ικανότητά
τους να προάγουν την αξία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου μέσα στον οργανισμό,
καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανομή των πόρων στην υπηρεσία του εσωτερικού
ελέγχου. Η αξία και η χρησιμότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, για το σύνολο
του οργανισμού αλλά και για τα επιμέρους τμήματα, πρέπει να γίνει αντιληπτή από τη
διοίκηση, όπως επίσης και η συμβολή του στη μείωση του κόστους και στην αύξηση των
εσόδων του οργανισμού.
Οι οργανωσιακές δεξιότητες μετρήθηκαν ως οι πιο σημαντικές για τους managers του
εσωτερικού ελέγχου. Περιλαμβάνουν την οργάνωση προγραμμάτων ελέγχου, των
προϋπολογισμών τους, καθώς και τη διαχείριση χρόνου. Όπως ορίζεται στο Πρότυπο 2040 Πολιτικές και Διαδικασίες:

«πρέπει να καταρτίζονται πολιτικές και διαδικασίες για να

καθοδηγείται η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου». Οι δεξιότητες της επίλυσης
συγκρούσεων και οι διαπραγματευτικές ικανότητες είναι επίσης σημαντικές και για τις δύο
επαγγελματικές κατηγορίες (Bailey, 2010). Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία που
μπορεί να συμβαίνει συνεχώς, όχι μόνο για επιχειρηματικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η διοίκηση του οργανισμού ή άλλοι
ενδιαφερόμενοι θα διαφωνούν με τις παραδοχές και τα ευρήματά τους, θα έχουν διαφορετικές
απόψεις για τις εκθέσεις τους, γι’ αυτό πάντα πρέπει να έχουν μια σωστή τεκμηρίωση
προκειμένου να εξηγήσουν τα ευρήματα και τις συστάσεις τους. Είναι υποχρεωμένοι να
αναπτύξουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αλλά πάντα διατηρούν το δικαίωμά τους να
προσδιορίζουν τις ανεπάρκειες και τα λάθη που πρέπει να αναφερθούν (Moeller, 2009).
Για τους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά για το προσωπικού ελέγχου, εκτός από τις
δεξιότητες επικοινωνίας και της επίλυσης προβλημάτων που προαναφέρθηκαν, ως
σημαντικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται, επίσης, οι γνώσεις λογιστικής, εργαλείων και
τεχνικών, καθώς και της πληροφορικής τεχνολογίας, οι οποίες συμπληρώνουν τις πέντε
πρώτες πιο σημαντικές γενικές δεξιότητες για τους ελεγκτές (Bailey, 2010).
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2.7.3 Συμπεριφορικές Δεξιότητες
Ως συμπεριφορικές δεξιότητες στην έρευνα του ΙΙΑ ορίστηκαν «οι ενέργειες προς άλλους, οι
οποίες αξιολογούνται με κοινά αποδεκτά πρότυπα και η διαχείριση αυτών των ενεργειών».
Μεταξύ των πέντε πρώτων, πιο σημαντικών δεξιοτήτων συμπεριφοράς οι δύο που είναι
κοινές και για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες είναι:


Η εμπιστευτικότητα.



Η αποστολή ξεκάθαρων μηνυμάτων στα πλαίσια της επικοινωνίας.

Η εμπιστευτικότητα αποτελεί αρχή του κώδικα δεοντολογίας του IIA καθώς ορίζει ότι οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να «σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που
λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν
υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο». Η σημαντικότητα της
αποστολής ξεκάθαρων μηνυμάτων, ως συμπεριφοριστική ικανότητα, ενισχύει τη σημασία της
επικοινωνίας ως κορυφαία γενική ικανότητα όπως αναλύθηκε παραπάνω.
Εκτός από τις δύο ανωτέρω κοινές δεξιότητες, η ηγεσία ταξινομήθηκε στις κορυφαίες
συμπεριφορικές δεξιότητες για τους CAE και για τους managers της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, έχοντες τους κατάλληλους μέντορες, πρέπει να αναπτύξουν
δεξιότητες ηγεσίας για να προετοιμασθούν για τις διοικητικές θέσεις (Bailey, 2010). Η ηγεσία
είναι ο πιο αναγνωρισμένος διαπροσωπικός ρόλος για τα διοικητικά στελέχη. Περιγράφει τη
σχέση του manager με τους υφισταμένους του, τις προσπάθειές του να τους παρακινήσει και
να αναπτύξει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν (Mintzberg, 1971).
Επίσης, οι επικεφαλής και οι managers πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία
διακυβέρνησης και ηθικής. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηθικούς
κανόνες συλλογισμού για να αξιολογήσουν την αναγνώριση, την κατανόηση και την
εφαρμογή των ηθικών ζητημάτων στον εσωτερικό έλεγχο. Τις πέντε πιο σημαντικές
συμπεριφορικές δεξιότητες για τον επικεφαλής (CAE) της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
συμπληρώνει η επιρροή, δηλαδή η ικανότητα να πείθει, η οποία σε συνδυασμό με τις
δεξιότητες διαπραγμάτευσης μπορεί να τον βοηθήσει να προάγει αποτελεσματικά την αξία
του εσωτερικού ελέγχου. Αντίστοιχα για τους managers, η δεξιότητα διοίκησης του
προσωπικού με την αποτελεσματική ανάπτυξή του συμβάλλει επιτυχώς στο πρόγραμμα
εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, για το προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου τις πέντε
πιο σημαντικές δεξιότητες συμπληρώνουν η αντικειμενικότητα, η δίκαιη κρίση και η ομαδική
εργασία. Μια αμερόληπτη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των
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εσωτερικών ελεγκτών τους επιτρέπει να διαβεβαιώσουν ότι δεν έχει γίνει κανένας
συμβιβασμός στην ποιότητα των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων τους και μέσω της
ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας με το προσωπικό των τμημάτων που ελέγχουν έχουν
λάβει έγκαιρη και ποιοτική πληροφόρηση για τους ελέγχους που πραγματοποιούν (Bailey,
2010).
2.7.4 Τεχνικές Δεξιότητες
Ως τεχνικές δεξιότητες στην έρευνα του ΙΙΑ ορίστηκε «η εφαρμογή ορολογίας ή
εξειδικευμένων θεμάτων σε ιδιαίτερους τομείς του εσωτερικού ελέγχου».
Μεταξύ των πέντε πρώτων, πιο σημαντικών τεχνικών δεξιοτήτων οι δύο που είναι κοινές και
για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες είναι:


Η κατανόηση του επιχειρηματικού πεδίου.



Οι τεχνικές αξιολόγησης της ανάλυσης και ελέγχου του κινδύνου.

Η πρώτη τεχνική δεξιότητα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης αλλά και της συνεχιζόμενης κατάρτισης στους τομείς του στρατηγικού και
επιχειρησιακού μάνατζμεντ, της λογιστικής, της χρηματοδότησης, του μάρκετινγκ και των
οικονομικών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που δεν έχουν λάβει εκπαίδευση σε όλα τα ανωτέρω
πεδία, μπορούν να αποκτήσουν την πολύτιμη αυτή δεξιότητα μέσω της κατάρτισης σύντομου
χρονικού διαστήματος στα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα του οργανισμού. Οι τεχνικές
ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου είναι η πιο σημαντική δεξιότητα για τους εσωτερικούς
ελεγκτές και μπορεί να βελτιωθεί μέσω της συνεργασίας με το management της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζοντας και αξιολογώντας την πιθανότητα και την επίδραση
των διαφορετικών οργανωσιακών κινδύνων. Οι τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού του
εσωτερικού ελέγχου εστιάζουν στη γνώση και στις ικανότητες που απαιτούνται για την
ανάλυση των διαδικασιών και των ελέγχων. Συγκεκριμένα, στην εφαρμογή των τεχνικών και
εργαλείων στη συλλογή και στην ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
λογισμικό εσωτερικού ελέγχου και δεξιότητες στην ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών,
καθώς και στον καθορισμό των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων (Bailey, 2010).
Εκτός από τις βασικές δεξιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα αποτελέσματα της
έρευνας του ΙΙΑ (2010) καταδεικνύουν και τη σημαντικότητα της κατοχής γνώσεων και της
κατάρτισης στους τομείς της ελεγκτικής, των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, του κώδικα
δεοντολογίας, της συνειδητοποίησης της απάτης και της διαχείρισης επιχειρηματικού
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κινδύνου, για την ικανοποιητική απόδοση της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή (ό.π. σελ.
23).
Το ΙΙΑ συγκέντρωσε σε ένα πλαίσιο (The IIA’s Global Internal Audit Competency
Framework, 2014) όλη τη γνώση που προέκυψε από έρευνες και τη χρήση εργαλείων,
καθορίζοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου για μια επιτυχή εξάσκηση του
επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή σε όλα τα επίπεδα καριέρας: Επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου (Chief Audit Executive), Managers, Ελεγκτές. Έτσι οι δεξιότητες που
προαναφέρθηκαν ομαδοποιούνται σε ένα πλαίσιο δέκα βασικών δεξιοτήτων:
1. Επαγγελματική ηθική: Προώθηση ηθικού κλίματος μέσα στον οργανισμό και
εφαρμογή επαγγελματικής ηθικής.
2. Διοίκηση εσωτερικού ελέγχου: Ανάπτυξη και διοίκηση της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου.
3. Εφαρμογή των διεθνών προτύπων επαγγελματικής πρακτικής.
4. Διακυβέρνηση, κίνδυνος και έλεγχος: Εφαρμογή διακυβέρνησης, διαχείρισης
κινδύνου και ελέγχου, κατάλληλων για τον οργανισμό.
5. Επιχειρηματικό δαιμόνιο: Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των πρακτικών
και των ειδικών οργανωσιακών παραγόντων.
6. Επικοινωνία.
7. Πειθώ και συνεργασία: Παροχή κινήτρων στους άλλους μέσω της συνεργασίας και
της σύμπραξης.
8. Κριτική σκέψη: Εφαρμογή αναλυτικής σκέψης, επιχειρηματικής ευφυΐας και τεχνικών
επίλυσης προβλημάτων.
9. Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
10. Ικανότητες βελτίωσης και καινοτομίας: Υιοθέτηση της αλλαγής και υποστήριξη της
βελτίωσης και της καινοτομίας.
Κανένας ελεγκτής δεν μπορεί να κατέχει όλες τις δεξιότητες που προσδιορίζονται από το IΙA
για να εκτελέσει τους διαφορετικούς τύπους ελέγχων και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις
έναντι του οργανισμού. Στο ξεκίνημα της καριέρας τους απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει
μια βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα αντικείμενα του εσωτερικού ελέγχου και στις
δεξιότητες που προαναφέρθηκαν. Μέσω της συνεχούς μάθησης, της επικαιροποίησης και του
εμπλουτισμού των γνώσεων τους θα μπορέσουν

να αποδώσουν αποτελεσματικά στα

καθήκοντά τους και να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
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Σ’ αυτό θα

συμβάλει και η κουλτούρα του οργανισμού και το περιβάλλον εργασίας που πρέπει να
προάγει τη συνεχή και συστηματική ανάπτυξη του προσωπικού της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου, παρέχοντας επαρκείς πόρους, αξιολογώντας την επάρκεια των ελεγκτών,
προσδιορίζοντας τις ανάγκες σε κατάρτιση και εφαρμόζοντας επιμορφωτικά προγράμματα
(Bailey, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

3.1 Γενικά
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που βελτιώνουν τη διακυβέρνηση ενός
οργανισμού, τη διαχείριση κινδύνου και τα συστήματα ελέγχου. Οι ευθύνες διακυβέρνησης
εκτός από το διοικητικό συμβούλιο και το ανώτατο management, αφορούν και τη λειτουργία
του ελέγχου. Μια επαγγελματική, ανεξάρτητη και αντικειμενική υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου αποτελεί στοιχείο της καλής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα. Οι εσωτερικοί
ελεγκτές παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια αποτελεσματική διακυβέρνηση και στη διαχείριση
κινδύνων. Δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον με μοναδικές προκλήσεις για τη
δημιουργία μιας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που θα προσθέτει αξία στον οργανισμό.
Αποτελούν μέρος μιας σχέσης αντιπροσώπευσης, καθώς όταν αναλαμβάνουν έναν έλεγχο
λειτουργούν ως εντολοδόχοι.
Με σκοπό να παρουσιασθεί ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη θεωρία αντιπροσώπευσης, για να εξηγηθούν η
ύπαρξη, ο ρόλος και οι ευθύνες του εσωτερικού ελέγχου και να κατανοηθεί πώς ο έλεγχος
έχει αναπτυχθεί βασιζόμενος στη σχέση εντολέα - εντολοδόχου. Επίσης θα αναλυθούν, οι
αρχές και τα στοιχεία που απαιτούνται για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση (governance),
τα συστατικά μέρη ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) στο δημόσιο
τομέα που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις πτυχές της οργανωσιακής λειτουργίας,
παρέχοντας μια βάση αξιολόγησης της, καθώς και ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης
της διαχείρισης κινδύνου (risk management). Και οι τρεις έννοιες – διακυβέρνηση,
συστήματα ελέγχου, διαχείριση κινδύνου - αποτελούν

κύριες πτυχές του ρόλου του

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και καλύπτουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
καθιερώνονται για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων του κάθε οργανισμού.
3.2 Εσωτερικός Έλεγχος και Θεωρία Αντιπροσώπευσης (Agency Theory)
Η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει τη θεωρία
αντιπροσώπευσης (agency theory) για να εξετάσουν το ρόλο του εξωτερικού ελεγκτή.
Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές έχουν εφαρμόσει αυτή τη θεωρία και στη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου, ερευνώντας πώς αυτή μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη, το ρόλο και τις
ευθύνες του (Adams, 1994). H θεωρία αντιπροσώπευσης oρίζεται ως η σχέση ανάμεσα σε
δύο μέρη, έναν εντολέα (principal) και έναν εντολοδόχο (agent), ο οποίος τον
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αντιπροσωπεύει και ενεργεί εξ ονόματός του (O’Regan, 2004). Αυτή η σχέση μπορεί να
ορισθεί ως μια σύμβαση βάσει της οποίας ένα ή περισσότερα πρόσωπα (εντολείς) εμπλέκουν
ένα άλλο πρόσωπο (εντολοδόχος) να εκτελέσει κάποια υπηρεσία για λογαριασμό τους,
δίνοντας του την εξουσιοδότηση λήψης αποφάσεων. Ο εντολοδόχος δεν ενεργεί πάντοτε με
γνώμονα το συμφέρον του εντολέα. Για το λόγο αυτό ο εντολέας μπορεί να περιορίσει τις
αποκλίσεις από τους στόχους του με τη δημιουργία κατάλληλων κινήτρων για τον
εντολοδόχο και το σχεδιασμό μιας διαδικασίας ελέγχου που θα περιορίζει τις παρεκκλίνουσες
δραστηριότητες του. Ωστόσο, είναι γενικά αδύνατο για τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, με
μηδενικό κόστος, να εγγυηθούν ότι ο εντολοδόχος θα λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις από την
άποψη του εντολέα (Jensen and Meckling, 1976).
Οι εντολοδόχοι έχουν περισσότερη πληροφόρηση από τους εντολείς και αυτή η ασύμμετρη
πληροφόρηση εμποδίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της εκπλήρωσης των στόχων των
εντολέων. Επίσης, οι εντολοδόχοι, υποκινούμενοι από δικά τους κίνητρα, είναι πιθανό να
ενεργήσουν ενάντια στα συμφέροντα των εντολέων τους (Adams, 1994). Για το λόγο αυτό, η
θεωρία αντιπροσώπευσης αφορά στην επίλυση δύο προβλημάτων. Το πρώτο προκύπτει όταν
οι επιθυμίες και οι στόχοι του εντολέα και του εντολοδόχου συγκρούονται και είναι δύσκολο
ή ακριβό για τον εντολέα να εξακριβώσει τι ακριβώς πράττει ο εντολοδόχος και αν
συμπεριφέρεται κατάλληλα. Το δεύτερο είναι το πρόβλημα επιμερισμού του κινδύνου που
προκύπτει όταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος έχουν διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο
ρίσκο. Η θεωρία εστιάζει στον προσδιορισμό του πιο αποδοτικού συμβολαίου κανονίζοντας
τη σχέση εντολέα – εντολοδόχου, κάνοντας παραδοχές για τους ανθρώπους (π.χ. τα
προσωπικά ενδιαφέροντά τους, οριοθετημένη λογική, αποφυγή κινδύνου), για τους
οργανισμούς (π.χ. σύγκρουση των στόχων του οργανισμού και των μελών του, ασύμμετρη
πληροφόρηση μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου) και για τις πληροφορίες (Eisenhardt, 1989).
Οι ελεγκτές ενεργούν ως εντολοδόχοι κατά την εκτέλεση ενός ελέγχου και ως εκ τούτου, η
σχέση αυτή φέρνει ανησυχίες όσον αφορά στην εμπιστοσύνη, προκαλώντας ερωτήματα
σχετικά με το ποιος έχει τον έλεγχο του ελεγκτή καθώς και οι ελεγκτές έχουν τα δικά τους
συμφέροντα και κίνητρα να λάβουν υπόψη. Για παράδειγμα, οι ελεγκτές μπορεί να είναι
απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους έχοντας επίγνωση μια πιθανή ευθύνη τους, να εισάγουν
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που συνεπάγονται περιορισμούς στο πεδίο της εργασίας
και προειδοποιήσεις στις εκθέσεις τους, τις οποίες οι εντολείς μπορούν να βρουν
απογοητευτικές. Η ανεξαρτησία των ελεγκτών από τη Διοίκηση του ελεγχόμενου οργανισμού
αποτελεί βασικό παράγοντα για την ποιότητα του ελέγχου και έχει μεγάλη σημασία για τους
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ενδιαφερόμενους του οργανισμού. Οι ελεγκτές έχουν ένα σημαντικό κίνητρο για να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά τους και μ’ αυτό τον τρόπο να
προστατεύσουν τη φήμη τους. Η θεωρία αντιπροσώπευσης είναι μια χρήσιμη οικονομική
θεωρία για την υπευθυνότητα, η οποία βοηθά να εξηγηθεί η ανάπτυξη του ελέγχου (Institute
of Chartered Accountants in England & Wales, 2005).
Ο Adams (1994) προτείνει ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να ερευνηθεί πώς η θεωρία
αντιπροσώπευσης μπορεί να συμβάλλει στο να εξηγηθεί η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου
στους οργανισμούς. Με βάση αυτή τη θεωρία, υποστηρίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος από
κοινού με άλλους μηχανισμούς, όπως ο εξωτερικός έλεγχος, η επιτροπή ελέγχου και οι
οικονομικές εκθέσεις, βοηθούν να διατηρηθεί ένα αποδοτικό συμβόλαιο μεταξύ εντολέων και
εντολοδόχων. Μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο για να εξηγηθεί η ύπαρξη του εσωτερικού
ελέγχου στους οργανισμούς αλλά και για να εξηγηθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά του
τμήματος, ποιο μέγεθος πρέπει να έχει, ποιο το εύρος των δραστηριοτήτων του και ποιες οι
ιδιαίτερες προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στην εργασία τους.
Έτσι στην ερώτηση γιατί κάποιοι οργανισμοί έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου και κάποιοι
άλλοι όχι, η απάντηση μπορεί να είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ενισχύσει τη
συμβατική σχέση μεταξύ εντολέων – εντολοδόχων και να βοηθήσει τους εντολείς να
ξεπεράσουν το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης και να παρακολουθούν τις
δραστηριότητες των εντολοδόχων αποδοτικά.
Η σχέση εντολέα – εντολοδόχου έχει εφαρμογή στο δημόσιο τομέα, καθώς οι δημόσιοι
λειτουργοί, δρώντας ως εντολοδόχοι της κοινωνίας (the public), οφείλουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να λογοδοτούν στους εντολείς τους για την κατανομή και τη διαχείριση των
δημοσίων πόρων και την εκπλήρωση των στόχων της κοινωνίας. Στο δημόσιο τομέα, μεταξύ
των εντολέων και των εντολοδόχων, μπορεί να παρεμβάλλεται μια αποτελεσματική
δραστηριότητα ελέγχου, η οποία θα μειώσει τον εγγενή κίνδυνο στη σχέση τους και θα
παρέχει στον εντολέα μια ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση της οικονομικής
διαχείρισης και της χρήσης των πόρων σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Η ανάγκη γι’ αυτό το
τρίτο μέρος προκύπτει εξαιτίας:


Της σύγκρουσης συμφερόντων: οι εντολοδόχοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν την
εξουσία τους στους διαθέσιμους πόρους προς ίδιο όφελος και όχι για την εκπλήρωση
των στόχων των εντολέων τους.



Της απόστασης: ο εντολέας δεν έχει άμεση επαφή με τις δραστηριότητες του
εντολοδόχου.
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Της πολυπλοκότητας: ο εντολέας μπορεί να μην κατέχει την τεχνική κατάρτιση που
απαιτείται προκειμένου να επιβλέψει τις δραστηριότητες του εντολοδόχου.



Των συνεπειών του λάθους: τα λάθη των εντολοδόχων κοστίζουν αν αυτοί
διαχειρίζονται μεγάλα μεγέθη πόρων και είναι υπεύθυνοι για προγράμματα που θα
έχουν επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των πολιτών (Goodson et al., 2012).

3.3 Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα
Στο δημόσιο τομέα η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αρμοδιότητες και τις ιδιαιτερότητες των δημοσίων
οργανισμών, έτσι ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν το καθήκον τους με
διαφάνεια, υπευθυνότητα και επιτυγχάνοντας τους στόχους τους αποτελεσματικά, αποδοτικά
και ηθικά (Goodson et al., 2012).
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να προσδιοριστεί από τρία κύρια στοιχεία: την
αξιολόγηση και βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου (risk management), τα συστήματα
ελέγχου (internal control) και τη διαδικασία διακυβέρνησης (governance). Τα τρία αυτά
στοιχεία αναφέρονται ως οι τρεις πυλώνες του εσωτερικού ελέγχου. Η διαχείριση κινδύνου,
τα συστήματα ελέγχου και η διακυβέρνηση καλύπτουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
καθιερώνονται για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων κάθε δημόσιου οργανισμού
και περιλαμβάνουν την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, την αξιοπιστία των εκθέσεων, την
υπευθυνότητα στις διαδικασίες, τη συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους νόμους και
κανονισμούς, με τους κώδικες ηθικής και συμπεριφοράς για τους δημόσιους οργανισμούς και
τους δημόσιους υπαλλήλους (Asare, 2009).
Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα τρία αυτά στοιχεία που ενισχύουν τις αρχές μιας λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου και προσδιορίζουν το ρόλο της στο δημόσιο τομέα.
3.3.1 Εσωτερικός Έλεγχος και Διακυβέρνηση (Governence)
Ο έλεγχος είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της καλής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα
(Goodson et al.,2012). Ο Roe (2004, σ. 1) ορίζει την εταιρική διακυβέρνηση ως «τη σχέση
στην κορυφή της επιχείρησης – του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών
στελεχών και των μετόχων». Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ, 1999, σ. 9) δίνει έναν ευρύ ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης ορίζοντας την ως
«ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας, των μετόχων και άλλων
ενδιαφερομένων μερών. Παρέχει, επίσης, τη δομή μέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι
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της εταιρείας, τα μέσα επίτευξης αυτών των στόχων και ορίζεται η παρακολούθηση της
απόδοσης». Οι John και Senbet (1998, σ. 372) προτείνουν έναν πιο περιεκτικό ορισμό
λέγοντας ότι η εταιρική διακυβέρνηση «ασχολείται με τους μηχανισμούς με τους οποίους τα
ενδιαφερόμενα μέρη μιας εταιρείας ασκούν έλεγχο στο

management έτσι ώστε τα

συμφέροντα τους να προστατεύονται. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας εταιρείας περιλαμβάνουν
τους μετόχους, τους πιστωτές και χρηματοδότες, όπως επίσης τους εργαζόμενους, τους
καταναλωτές, τους προμηθευτές και την κυβέρνηση».
Η διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα είναι «ο συνδυασμός των διαδικασιών και των δομών
που εφαρμόζονται από τη διοίκηση του δημόσιου οργανισμού που γνωστοποιεί, κατευθύνει,
διαχειρίζεται και ελέγχει τις δραστηριότητές του για την επίτευξη των στόχων του. Στο
δημόσιο τομέα, η διακυβέρνηση αφορά στα μέσα με τα οποία οι στόχοι καθιερώνονται και
ολοκληρώνονται. Περιλαμβάνει, επίσης, τις δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την
αξιοπιστία ενός δημόσιου φορέα, καθιερώνουν τη δίκαιη παροχή υπηρεσιών και βεβαιώνουν
την κατάλληλη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων, μειώνοντας τον κίνδυνο από τη
διαφθορά» (Goodson et al., 2012, σ. 5). Το Australian National Audit Office (2003, σ. 6)
αναφέρει ότι η διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα «περιλαμβάνει πώς ένας οργανισμός
διοικείται, τις δομές του, την κουλτούρα του, τις πολιτικές και στρατηγικές του και τον τρόπο
που αντιμετωπίζει τους διάφορους ενδιαφερόμενους. Η έννοια εμπεριέχει τον τρόπο με τον
οποίο οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα εκπληρώνουν τις ευθύνες διαφάνειας,
υπευθυνότητας και σύνεσης στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση και στην παράδοση
προγραμμάτων».
Η καλή δημόσια διακυβέρνηση απαιτεί δίκαιη και αμερόληπτη επιβολή των νόμων και των
κανονισμών. Η απουσία καλής διακυβέρνησης και η έλλειψη τήρησης των βασικών αρχών
της αυξάνει τον κίνδυνο της δημόσιας διαφθοράς, της κατάχρησης εξουσίας για ιδιωτικό
όφελος. Κάθε οντότητα του δημοσίου τομέα μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα λογοδοσίας,
τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους και
την εξουσία σύμφωνα με τις εντολές που έχουν λάβει και για την επίτευξη των καθορισμένων
στόχων της δημόσιας διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι δημόσιοι
οργανισμοί και οι δράσεις εφαρμογής αυτών των αποφάσεων πρέπει να διέπονται από
συγκεκριμένες αρχές που είναι κοινές για όλες τις δημόσιες οντότητες. Συγκεκριμένα, η
δημόσια διακυβέρνηση πρέπει να διέπεται από τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της
ακεραιότητας και της δικαιοσύνης (Goodson et al., 2012).
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Λογοδοσία είναι η διαδικασία με την οποία οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και τα
άτομα που δραστηριοποιούνται μέσα σ’ αυτούς, είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τις
ενέργειές τους, για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων και υπόκεινται σε κατάλληλο
εξωτερικό έλεγχο. Αυτό επιτυγχάνεται όταν όλα τα μέρη έχουν κατανοήσει τις αρμοδιότητες
τους και έχουν σαφώς καθορισμένους ρόλους. Στην πραγματικότητα, η λογοδοσία είναι η
υποχρέωση να απαντήσουν για τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί (IFAC, 2001, σ. 12). Η
αρχή της διαφάνειας αναφέρεται στη δημοσιοποίηση βασικών πληροφοριών στους
ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις επιδόσεις και τις λειτουργίες της οντότητας του
δημοσίου τομέα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στα πλαίσια της αρχής της ακεραιότητας πρέπει να
ενεργούν σύμφωνα με τις ηθικές αρχές και τις αξίες, τις προσδοκίες και τις πολιτικές του
δημοσίου τομέα. Τέλος, η αρχή της δικαιοσύνης σχετίζεται με το πόσο δίκαια οι υπάλληλοι
του δημοσίου τομέα ασκούν την εξουσία που τους έχει ανατεθεί (Goodson et al., 2012).
Εκτός από τις ανωτέρω αρχές η διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από:
Καθορισμό κατεύθυνσης. Στο δημόσιο τομέα, η πολιτική μπορεί να κατευθύνεται μέσα από
ευρείς εθνικούς στόχους, στρατηγικά σχέδια και επιταγές των νόμων. Η χρηστή
διακυβέρνηση εγκαθιστά πολιτικές για να καθοδηγήσει τις δράσεις του οργανισμού.
Ενστάλαξη ηθικής. Είναι απαραίτητο, να καθορισθούν με σαφή τρόπο ηθικές αξίες, στόχοι
και στρατηγικές, να υπάρξει κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση των εργαζομένων από
την κορυφή της ιεραρχίας και τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και

καθαρές γραμμές

λογοδοσίας που θα κρατούν τα άτομα υπεύθυνα, με ηθική συμπεριφορά.
Επίβλεψη αποτελεσμάτων. Στη χρηστή διακυβέρνηση η συνεχή εποπτεία θα διασφαλίσει ότι η
πολιτική του κάθε οργανισμού υλοποιείται όπως καθορίστηκε και η συνολική απόδοση της
οντότητας του δημοσίου τομέα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, σύμφωνα με τις πολιτικές,
τους νόμους και τους κανονισμούς.
Εκθέσεις λογοδοσίας. Επειδή οι φορείς του δημοσίου τομέα λειτουργούν ως "εντολοδόχοι",
χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους και εξουσία για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν
τεθεί, η χρηστή διακυβέρνηση απαιτεί τον τακτικό απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης
και της απόδοσης των δημοσίων οργανισμών.
Διορθωτικές ενέργειες. Όταν ο οργανισμός δεν έχει επιτύχει τους οικονομικούς ή
λειτουργικούς στόχους απόδοσης του ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα διαχείρισης των
πόρων, ένα καλό σύστημα διακυβέρνησης θα προσδιορίσει την αιτία των προβλημάτων, θα
καθορίσει τις διορθωτικές ενέργειες και τη διαδικασία ανατροφοδότησης που απαιτείται για
να προσδιοριστεί εάν οι δράσεις υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά. Οι συστάσεις του
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εσωτερικού ελέγχου αποτελούν κρίσιμη συμβολή στην καλή διακυβέρνηση που μπορεί να
οδηγήσουν τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση αδυναμιών και ελλείψεων έγκαιρα και
κατάλληλα (Goodson et al., 2012). Μια αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
είναι απαραίτητη προκειμένου η δημόσια διακυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
των ενδιαφερομένων μερών και οι διαδικασίες της να βελτιωθούν, εστιάζοντας στον τρόπο με
τον οποίο οι αξίες που έχουν εγκαθιδρυθεί εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική και αποδοτική
διοίκηση των δημοσίων οργανισμών (Asare, 2009).
Όπως σημειώνουν οι Gregory και Simms (1999), η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης
είναι σημαντική καθώς έχει άμεση επίδραση:
1. στην αποτελεσματικότητα με την οποία ο οργανισμός χρησιμοποιεί τα περιουσιακά
του στοιχεία,
2. στην ικανότητά του να προσελκύσει κεφάλαια με χαμηλό κόστος,
3. στην ικανότητά του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας και
4. στη συνολική του απόδοση.
Μια αποτελεσματική δραστηριότητα ελέγχου στο δημόσιο τομέα ενισχύει τη διακυβέρνηση
καθώς οι ελεγκτές εκτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία σε εκείνες τις πτυχές της
διακυβέρνησης που είναι κρίσιμες για την προώθηση της αξιοπιστίας, της δικαιοσύνης, και
της κατάλληλης συμπεριφοράς των υπαλλήλων, μειώνοντας τον κίνδυνο δωροδοκίας.
Επομένως, είναι κρίσιμο αυτές οι δραστηριότητες ελέγχου να διαμορφώνονται κατάλληλα
και έχουν μια ευρεία εξουσιοδότηση να επιτύχουν αυτούς τους στόχους (Goodson et al.,
2012). Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου
στο δημόσιο τομέα έχουν προσδιορισθεί σε μια παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε το
2010 το Institute of Internal Auditors και είναι τα εξής:
1. Οργανωσιακή ανεξαρτησία.
2. Επίσημη εξουσιοδότηση.
3. Απεριόριστη πρόσβαση.
4. Επαρκής χρηματοδότηση.
5. Ικανή ηγεσία.
6. Αντικειμενικό προσωπικό.
7. Ικανό προσωπικό.
8. Υποστήριξη από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
9. Επαγγελματικά πρότυπα (standards) ελέγχου (MacRae and Gils, 2014 & Goodson et
al., 2012).
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Οργανωσιακή ανεξαρτησία
Η οργανωσιακή ανεξαρτησία επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να εργασθούν χωρίς
παρεμβάσεις από την ελεγχόμενη μονάδα. Είναι ο παράγοντας κλειδί για τη δραστηριότητα
του εσωτερικού ελέγχου και το στοιχείο που προσδίδει αξία στον έλεγχο. Σημαντικά στοιχεία
της ανεξαρτησίας είναι οι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου να προστατεύονται από
ενέργειες της διοίκησης ή πολιτικές παρεμβάσεις ή αντίποινα ως αποτέλεσμα της
εκπλήρωσης των νόμιμων καθηκόντων τους. Επίσης, πρέπει να είναι ελεύθεροι να
στελεχώσουν την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου χωρίς παρεμβάσεις από τη διοίκηση του
ελεγχόμενου οργανισμού ή την πολιτική ηγεσία (Goodson et al., 2012).
Επίσημη εξουσιοδότηση
Η «δύναμη» και τα καθήκοντα της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
παρέχονται και να καθιερώνονται από την ιδρυτική πράξη του δημόσιου οργανισμού, τον
κανονισμό ή άλλο δημόσιο έγγραφο, το οποίο αφενός πρέπει να προσδιορίζει τις διαδικασίες
και τις απαιτήσεις του ελέγχου καθώς και την υποχρέωση της ελεγχόμενης οντότητας να
συνεργασθεί με τους ελεγκτές και αφετέρου να ενδυναμώνει επιπλέον τον εσωτερικό έλεγχο
(MacRae and Gils, 2014).
Απεριόριστη πρόσβαση
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εργάζονται έχοντας πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε
πληροφορίες, εργαζόμενους, περιουσιακά στοιχεία και αρχεία, απαραίτητα για την απόδοση
των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και την οποία πρέπει να εξασφαλίζουν οι
επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (MacRae and Gils, 2014).
Επαρκής χρηματοδότηση
Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει επαρκή χρηματοδότηση σε σχέση
με το μέγεθος των ευθυνών της. Αυτό το σημαντικό στοιχείο δεν πρέπει να αφεθεί στη
δικαιοδοσία του ελεγχόμενου οργανισμού, επειδή ο προϋπολογισμός επηρεάζει την
ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να
ανταποκριθούν στις ευθύνες τους (Goodson et al., 2012). Η ανεπαρκής χρηματοδότηση θα
μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό εμπόδιο στο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο
δημόσιο τομέα. Επομένως, ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ζητά επαρκή
προϋπολογισμό ανάλογα με το μέγεθος των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και οι αποφάσεις

56

για τη χρηματοδότησή της θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τον ελεγχόμενο οργανισμό
(MacRae and Gils, 2014).
Ικανή ηγεσία
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να έχει την εμπειρία της
εφαρμογής των κανόνων εσωτερικού ελέγχου, τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα –
πιστοποιημένα – και ικανότητα να διοικεί και να επιβλέπει τις ελεγκτικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ένας ικανός δημόσιος εκπρόσωπος της δραστηριότητας του
εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού (Goodson et al., 2012) και να διαθέτει δεξιότητες έτσι
ώστε:


να προάγει την αξία του εσωτερικού ελέγχου για ένα δημόσιο οργανισμό,



να επικοινωνεί (προφορικά, γραπτά, σύνταξη εκθέσεων, παρουσίαση),



να είναι πάντα ενημερωμένος για τις αλλαγές στη νομοθεσία και στους επαγγελματικούς
κανόνες,



να έχει ικανότητες διαπραγματευτικές και επίλυσης συγκρούσεων,



να προσδιορίζει και να επιλύει προβλήματα (αναλυτική και κριτική σκέψη),



να οργανώνει τη διαχείριση προγραμμάτων και χρόνου,



να συμβάλει στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου (MacRae and Gils, 2014).

Αντικειμενικό προσωπικό
Το προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει αμερόληπτη συμπεριφορά
και τοποθέτηση, να αποφεύγει τη σύγκρουση συμφερόντων, να συνεργάζεται και να
επικοινωνεί το ίδιο καλά με όλα τα επίπεδα διοίκησης, να χαρακτηρίζεται από
εμπιστευτικότητα και ευθυκρισία. Η αντικειμενικότητα είναι ένα στοιχείο που θα προσθέσει
αξία στο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου (MacRae and Gils, 2014).
Ικανό προσωπικό
Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί ένα «επαγγελματικό» προσωπικό που θα
έχει τα προσόντα και τις δεξιότητες να διεξάγει τις ελεγκτικές εργασίες για τις οποίες έχει
εξουσιοδοτηθεί. Οι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση,
πιστοποιημένη από σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις και τα πρότυπά τους (Ινστιτούτο
Εσωτερικού Ελέγχου) (Goodson et al., 2012).
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Υποστήριξη από τα ενδιαφερόμενα μέρη
Ο εσωτερικός έλεγχος για να είναι μια αξιόπιστη διαδικασία μέσα στον οργανισμό και να
είναι κατανοητή η νομιμότητα και η αποστολή του, πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός του οργανισμού, διοίκηση, υπαλλήλους και πολίτες
(Goodson et al., 2012). Η υποστήριξη και η δέσμευση της διοίκησης στη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου έχει σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της. Είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της ελεγκτικής εργασίας ακόμα και από
την επάρκεια των ελεγκτών και την ανεξαρτησία/αντικειμενικότητά τους (Baharud-din et al.,
2014).
Επαγγελματικά πρότυπα (standards) ελέγχου
Οι επαγγελματικοί κανόνες ελέγχου παρέχουν ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι η ποιότητα
στις ελεγκτικές διαδικασίες είναι συστηματική, αντικειμενική και βασίζεται σε αποδείξεις και
σε αναγνωρισμένα πρότυπα (Goodson et al., 2012).
3.3.2 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control)
Οι όροι «internal audit» και «internal control» είναι πολύ κοντά και συχνά χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά. Ωστόσο, υπάρχουν λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο όρων. Ο όρος
“internal control” αναφέρεται στα συστήματα που τίθενται σε ισχύ για να εξασφαλίσουν υγιή
οικονομική διαχείριση και παροχή υπηρεσιών, ενώ ο “internal audit” είναι ο έλεγχος αυτών
των συστημάτων. Οι διαδικασίες των συστημάτων ελέγχου έχουν σκοπό να παρέχουν γενικές
διαβεβαιώσεις μετριασμού πιθανών κινδύνων μέσω ex ante ελέγχων ενώ οι εσωτερικοί
ελεγκτές της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου συμμετέχουν σε ex post ελέγχους,
οικονομικούς, συμμόρφωσης και απόδοσης και λειτουργούν ανεξάρτητα από τη δομή της
διοίκησης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Baltaci and Yilmaz, 2006).
Σύμφωνα με τον Asare (2009, σ. 21), ο διοικητικός (management) ή εσωτερικός έλεγχος
(internal control) στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνει «όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
τίθενται σε ισχύ από μια κυβέρνηση και τη διοίκηση των οντοτήτων του δημοσίου τομέα με
στόχο την προώθηση της υπευθυνότητας στη διαχείριση των πόρων» και «οι έλεγχοι είναι
κυρίως ενσωματωμένοι στο σύστημα οικονομικής διαχείρισης». Επίσης, για τους Baltaci και
Yilmaz (2006, σ. 7) ο εσωτερικός έλεγχος είναι βασικό στοιχείο του συστημάτων δημόσιας
οικονομικής διαχείρισης και περιλαμβάνει ενέργειες όπως: εποπτεία της διοίκησης για να
εξασφαλισθεί ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
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συμμόρφωση των συναλλαγών με την κείμενη νομοθεσία και συνεπείς πρακτικές με τις
πολιτικές, τους οργανωσιακούς στόχους και τα κριτήρια απόδοσης. Άρα ο σύγχρονος
εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο management που θα διαβεβαιώσει ότι η ηγεσία ενός
δημόσιου οργανισμού ενεργεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες,
παρέχει υπηρεσίες αποδοτικά και αποτελεσματικά, προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία του
οργανισμού από ακατάλληλη χρήση, συντάσσει απολογισμούς και παρέχει ακριβείς
οικονομικές και μη πληροφορίες. Ενσωματώνεται σε όλες τις διαχειριστικές (managerial)
διαδικασίες μιας οντότητας. Κανόνες

και αξίες εγκαθιδρύονται εκ των έσω και δεν

επιβάλλονται εξωτερικά, σε όλο το προσωπικό κατανέμονται ευθύνες και δίνεται η ευκαιρία
στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για τις καθημερινές δραστηριότητες του δημόσιου
οργανισμού.
Η κατανόηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικών ελέγχων (internal
controls) είναι μια βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), είναι η βάση για
αποτελεσματικές λειτουργικές και επιχειρησιακές διαδικασίες (Moeller, 2009). Ο όρος
internal audit δίνει σε έναν οργανισμό μια διαβεβαίωση για το βαθμό ελέγχου των
λειτουργιών του αλλά ο internal control είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο έλεγχος
των διαδικασιών μιας οντότητας, όποιες κι αν είναι αυτές και ο στόχος είναι η σταθερή
βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κάθε είδους (Renard, 2010).
Ο International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)7 στις οδηγίες του για
τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για το δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στο GOV 9100
(2004, σ. 6) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο (internal control) ως «μια αναπόσπαστη και καίριας
σημασίας διαδικασία που επηρεάζεται από τη διοίκηση και το προσωπικό μιας οντότητας και
σχεδιάζεται για να εξετάσει τους κινδύνους και για να παρέχει τη λογική διαβεβαίωση ότι
κατά την επιδίωξη της αποστολής της οντότητας, επιτυγχάνονται: η
συστηματικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών, η

εκτέλεση ηθικών,

υπευθυνότητα και η

συμμόρφωση σε νόμους και κανονισμούς, καθώς και η διαφύλαξη των πόρων από την
απώλεια, την κακή χρήση και τη ζημία λόγω κατάχρησης, κακοδιαχείρισης, λαθών και
απάτης». Το 1992 ο INTOSAI ανέπτυξε οδηγίες για την καθιέρωση και τη διατήρηση
αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, τις οποίες επικαιροποίησε το 2004

Ο International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), ιδρύθηκε το 1953, είναι ανεξάρτητος
διεθνής οργανισμός ανωτάτων οργάνων ελέγχου, με σκοπό να παρέχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για την
προώθηση της ανάπτυξης και της μεταφοράς γνώσεων, τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου στο δημόσιο
τομέα παγκοσμίως και την ενίσχυση της επαγγελματική ικανότητας των ελεγκτών.
7
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ενσωματώνοντας το πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο που ανέπτυξε η Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s (COSO), προσθέτοντας μια ηθική
πτυχή στις διαδικασίες. Δίνεται η ίδια σημασία στην ηθική συμπεριφορά όπως στην πρόληψη
και στην ανίχνευση της απάτης και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Οι προσδοκίες αφενός
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με δικαιοσύνη, θα
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους κατάλληλα και αφετέρου ότι οι πολίτες θα λάβουν
αμερόληπτη μεταχείριση στη βάση της νομιμότητας και της δικαιοσύνης, καθιστούν τη
δημόσια ηθική βάση της καλής διακυβέρνησης. Προσεγγίζοντας τον εσωτερικό έλεγχο ως
αναπόσπαστο τμήμα ενός δημόσιου οργανισμού και θέτοντας μια βάση προκειμένου η
λειτουργία του να μπορεί να αξιολογηθεί, παραθέτουμε το πλαίσιο INTOSAI GOV 9100
«Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector», το οποίο αποτελείται από
πέντε συστατικά στοιχεία:
1. Περιβάλλον ελέγχου (control environment).
2. Αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment).
3. Δραστηριότητες ελέγχου (control activities).
4. Πληροφόρηση και επικοινωνία (information and communication).
5. Παρακολούθηση (monitoring).
1. Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
Για τον εσωτερικό έλεγχο, το περιβάλλον ελέγχου είναι το σύνολο του οργανισμού και τα
δομικά του στοιχεία, το κλίμα και η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί και επηρεάζει τις
στρατηγικές του, τους στόχους του και το πως έχουν δομηθεί οι δραστηριότητες ελέγχου.
Δηλαδή το σύνολο των προτύπων, των διαδικασιών και των δομών που παρέχουν τη βάση
για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αναλυτικότερα,
στοιχεία του περιβάλλοντος ελέγχου ενός οργανισμού αποτελούν:
 Η οργανωτική δομή, η οποία περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία και τον ορισμό των
ευθυνών ελέγχου στους σημαντικούς τομείς του οργανισμού, τον τρόπο με τον οποίο
η εξουσιοδότηση και η υπευθυνότητα κατανέμονται μέσα στον οργανισμό, καθώς και
τον καθορισμό των γραμμών ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων. Η δομή του
οργανισμού μπορεί να περιλαμβάνει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητη
από το management και η οποία θα υπάγεται απευθείας στο ανώτατο επίπεδο
διοίκησης μέσα στον οργανισμό.
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 Οι ενέργειες της διοίκησης και του ανώτατου management για να τονίσουν τη
σημασία του εσωτερικού ελέγχου και των προτύπων συμπεριφοράς και οι οποίες
αντανακλούν μια ενθαρρυντική στάση απέναντι στον εσωτερικό έλεγχο, μια
δέσμευση, συμμετοχή και υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων. Η δημιουργία
υπηρεσίας ελέγχου από την ανώτατη διοίκηση αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση ότι ο
εσωτερικός έλεγχος είναι σημαντικός για τον οργανισμό.
 Η προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα, τόσο του management όσο και του
προσωπικού, οι ηθικές αξίες που έχουν κωδικοποιηθεί σε πρότυπα συμπεριφοράς και
τις οποίες ο δημόσιος οργανισμός πρέπει να καταστήσει ορατές στους πολίτες.
 Η δέσμευση στις δεξιότητες, σε ένα επίπεδο γνώσης και ικανότητας απαραίτητο για
να εξασφαλισθεί η αποδοτική, αποτελεσματική και ηθική απόδοση στη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου. Οι managers και οι εργαζόμενοι, μέσω της κατάρτισης,
πρέπει να διατηρούν ένα επίπεδο δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν, να
εφαρμόσουν και να διατηρήσουν στο επιθυμητό επίπεδο τον εσωτερικό έλεγχο και να
εκτελούν τα καθήκοντά τους με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου και η
αποστολή του οργανισμού.
 Οι διαδικασίες προσέλκυσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αξιολόγησης και διατήρησης
ικανού προσωπικού με τα κίνητρα και τις αμοιβές που θα οδηγήσουν στη δέσμευσή
του για απόδοση στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Αναγνωρίζεται ότι το ικανό
και αξιόπιστο προσωπικό αποτελεί μια σημαντική πτυχή του εσωτερικού ελέγχου, γι’
αυτό και οι μέθοδοι στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης αποτελούν ένα
σημαντικό στοιχείο του περιβάλλοντος ελέγχου.
2. Αξιολόγηση του Κινδύνου (Risk Assessment)
Η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός θέτει τις βάσεις για την
κατάλληλη αντιμετώπισή τους και επιτρέπει στον οργανισμό να πετύχει την αποστολή και
τους στόχους του. Είναι η διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζονται, αναλύονται και
αξιολογούνται οι κίνδυνοι που οφείλονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και
σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων του δημόσιου οργανισμού. Ο οργανισμός κατά την
αξιολόγηση των κινδύνων εξετάζει και την πιθανότητα απάτης, καθώς και αλλαγές που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Για τον προσδιορισμό των
κινδύνων, ο δημόσιος οργανισμός πρέπει να υιοθετήσει εργαλεία, όπως για παράδειγμα την
έκθεση κινδύνου και την αυτοαξιολόγηση κινδύνου. Η έκθεση κινδύνου είναι μια top down
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διαδικασία, η οποία διενεργείται από μια ομάδα, μέσω συνεντεύξεων, εξετάζοντας όλες τις
διαδικασίες και δραστηριότητες του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους του και
προσδιορίζοντας τους σχετικούς κινδύνους. Η αυτοαξιολόγηση κινδύνου είναι μια bottom up
προσέγγιση, όπου κάθε επίπεδο και κάθε τμήμα του οργανισμού πρέπει να εξετάζει και να
προσδιορίζει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει.
Η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να είναι μια συνεχής, επαναλαμβανόμενη διαδικασία που
θα πληροφορεί τη διοίκηση για τις περιοχές κινδύνου στις οποίες πρέπει να αναληφθεί δράση
και σε ποιες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Επομένως, πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο
κατηγοριοποίησης των κινδύνων, για παράδειγμα να χαρακτηρισθεί ως υψηλός, μεσαίος ή
χαμηλός, που θα οδηγήσει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και τη λήψη διοικητικών
αποφάσεων για τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Ο οργανισμός έχοντας προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους που μπορεί να
αντιμετωπίσει, είναι σε θέση να αναπτύξει την κατάλληλη ανταπόκριση σ’ αυτούς,
εγκαθιστώντας διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ανάλογες των κινδύνων.
3. Δραστηριότητες Ελέγχου (Control Activities)
Η σημαντικότερη στρατηγική για να μετριασθεί ο κίνδυνος είναι οι πολιτικές και οι
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις
λειτουργίες του, σε προληπτικό ή/και σε κατασταλτικό επίπεδο με τις διορθωτικές ενέργειες.
Για να είναι αποτελεσματικές οι δραστηριότητες ελέγχου, πρέπει να είναι κατάλληλες, να
εφαρμόζονται με συνέπεια, να είναι αποδοτικές, δηλαδή το κόστος του ελέγχου να μην
υπερβαίνει το όφελος, να είναι περιεκτικές, λογικές και σχετικές με τα αντικείμενα ελέγχου.
Οι δραστηριότητες ελέγχου περιλαμβάνουν μια σειρά από πολιτικές και διαδικασίες και μια
μη περιοριστική λίστα προληπτικών ή κατασταλτικών δραστηριοτήτων μπορούν να
αποτελέσουν:
1. Η έγκριση και η εκτέλεση συναλλαγών να πραγματοποιείται μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα και αυτές οι εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις να έχουν
κωδικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί στο σύνολο του προσωπικού, έτσι ώστε οι
υπάλληλοι να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και μέσα στους περιορισμούς που
καθιερώνονται από τη διοίκηση ή τη νομοθεσία.
2. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων, για να μειωθεί ο κίνδυνος λάθους. Δεν πρέπει ένα
άτομο ή μια ομάδα να έχει τον έλεγχο όλων των σταδίων μιας συναλλαγής ή ενός
γεγονότος. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της έγκρισης, της επεξεργασίας, της
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καταγραφής και της αναθεώρησης μιας συναλλαγής θα πρέπει να ανατίθενται σε έναν
αριθμό διαφορετικών ατόμων για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος.
3. Η πρόσβαση στους πόρους και στα αρχεία πρέπει να περιορίζεται στα
εξουσιοδοτημένα άτομα για να μειώνεται ο κίνδυνος της αναρμόδιας χρήσης ή της
απώλειας.
4. Οι επαληθεύσεις σημαντικών συναλλαγών και γεγονότων, πριν και μετά την
επεξεργασία τους.
5. Οι συμφωνίες εγγραφών και αρχείων με τα κατάλληλα έγγραφα, σε τακτική βάση.
Π.χ. τα υπόλοιπα στα καθολικά των τραπεζικών λογαριασμών να συμφωνούνται με τα
extraits των τραπεζών.
6. Αναθεωρήσεις

της

λειτουργικής

απόδοσης

μετά

από

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, σύμφωνα με ένα σύνολο προτύπων και
εφόσον υπάρχει απόκλιση από τους στόχους του οργανισμού.
7. Αναθεωρήσεις των λειτουργιών, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του
οργανισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνες με τον κανονισμό και τη
νομοθεσία του οργανισμού.
8. Η επίβλεψη των δραστηριοτήτων ελέγχου, για να εξασφαλισθεί ότι οι στόχοι του
εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνονται. Αυτό προϋποθέτει ότι η ανάθεση των
καθηκόντων σε κάθε υπάλληλο έχει γίνει με ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο, η
εργασία τους αναθεωρείται και εγκρίνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο, σε κρίσιμα
σημεία και οι επόπτες παρέχουν στους υπαλλήλους την απαραίτητη καθοδήγηση και
κατάρτιση για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις διοικητικές οδηγίες και να
ελαχιστοποιήσουν τα λάθη τους.
Οι οργανισμοί πρέπει να συνδυάσουν έναν αριθμό προληπτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων ελέγχου, με τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποτελούν
συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων ελέγχου που διακρίνονται σε δύο ευρείες ομάδες:
Γενικοί Έλεγχοι (General Controls), δηλαδή η δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται στο σύνολο ή σε ένα μεγάλο τμήμα των πληροφοριακών συστημάτων και
εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τους, όπως ο προγραμματισμός και η διαχείριση
προγράμματος ασφάλειας, οι έλεγχοι πρόσβασης σε δεδομένα, οι εφαρμογές και ο
εξοπλισμός, οι έλεγχοι στην ανάπτυξη και αλλαγή εφαρμογών software, οι έλεγχοι
λογισμικού και πρόσβασης σε σημαντικά προγράμματα και ευαίσθητα αρχεία που
σχετίζονται με το hardware και τις εφαρμογές ασφαλείας που υποστηρίζουν το σύστημα και ο
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διαχωρισμός των καθηκόντων για να αποτραπεί ο έλεγχος όλων των βασικών πτυχών των
πληροφοριακών συστημάτων από ένα άτομο.
Έλεγχοι Εφαρμογής (Application Controls), δηλαδή η δομή, οι πολιτικές, και οι διαδικασίες
που εφαρμόζονται σε μεμονωμένα συστήματα εφαρμογών, για να αποτραπούν και να
διορθωθούν λάθη και παρατυπίες στη ροή των πληροφοριών διαμέσου αυτών των
πληροφοριακών συστημάτων. Ο έλεγχος αφορά και στις τρεις φάσεις ενός κύκλου
επεξεργασίας πληροφοριών, στην εισαγωγή δεδομένων (input), στην επεξεργασία τους
(processing) και στην εξαγωγή αρχείων και εκθέσεων (output).
Οι δύο ανωτέρω κατηγορίες ελέγχου πληροφορικής τεχνολογίας είναι αλληλένδετες,
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων ελέγχου και πρέπει να εξελίσσονται για
να παραμένουν αποτελεσματικές, επειδή η πληροφορική τεχνολογία αλλάζει με γρήγορους
ρυθμούς και οι οργανισμοί εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αυτοματοποιημένα
πληροφοριακά συστήματα για να επεξεργαστούν, να διατηρήσουν και να εξάγουν ουσιαστική
πληροφόρηση.
4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communication)
Η αποτελεσματική, πλήρης, αξιόπιστη, σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση, καθώς και η
επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό προκειμένου να εκτελέσει και να
ελέγξει τις διαδικασίες του και τα εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα που σχετίζονται με τη
δραστηριότητά του. Για να είναι αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος, η πληροφόρηση
είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού και μια σειρά σχετικών και αξιόπιστων
πληροφοριών πρέπει να προσδιορισθεί, να συλλεχθεί και να διανεμηθεί, εντός ενός χρονικού
πλαισίου και σε μια συγκεκριμένη μορφή που θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν
αποτελεσματικά οι δραστηριότητες ελέγχου. Αν ο στόχος είναι η πληροφόρηση να παραμένει
αξιόπιστη και διαθέσιμη στη διαχείριση των δραστηριοτήτων ελέγχου και στη λήψη
αποφάσεων, πρέπει οι συναλλαγές και τα γεγονότα να καταγράφονται αμέσως μόλις
συμβαίνουν. Επίσης, η ποιότητα των πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο στο να ληφθούν οι
κατάλληλες αποφάσεις από τους managers. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατάλληλες
(appropriate), έγκαιρες (timely), τρέχουσες (current), ακριβείς (accurate) και εύκολα
προσβάσιμες (accessible).
Η ροή πληροφοριών σε όλη τη δομή, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, προς κάθε
κατεύθυνση, ακόμα και με τα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη αποτελεί τη βάση της
αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού
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αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα κανάλια συνεργασίας. Το προσωπικό πρέπει να κατανοήσει
το ρόλο του στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, να λαμβάνει τις πληροφορίες που
χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η διοίκηση να διαβιβάζει αυτές τις
πληροφορίες, να λαμβάνει ανατροφοδότηση, να είναι ενήμερη για την απόδοση, τους
κινδύνους και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Εκτός από την εσωτερική επικοινωνία,
η διοίκηση πρέπει αφενός να εξασφαλίσει μια επαρκή πληροφόρηση από εξωτερικούς
παράγοντες που μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο βαθμό που ο οργανισμός επιτυγχάνει
τους στόχους του και αφετέρου να παρέχει πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους που έχουν
προσδοκίες και απαιτήσεις από τον οργανισμό.
5. Παρακολούθηση (Monitoring)
Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία πρέπει να
προσαρμόζεται στους κινδύνους και στις αλλαγές που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός,
καθίσταται απαραίτητη η παρακολούθηση (monitoring) του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου
να εξασφαλισθεί ότι παραμένει συντονισμένος με τους στόχους του οργανισμού,
προσανατολισμένος στους κινδύνους και στα πλαίσια των πόρων που μπορούν να διατεθούν.
Η απόδοση των συστημάτων ελέγχου πρέπει, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να αξιολογείται,
είτε με συνεχείς, είτε με χωριστές αξιολογήσεις, είτε με έναν συνδυασμό και των δύο.
Η

συνεχής

παρακολούθηση

συμβαίνει

κατά

τη

διάρκεια

των

τακτικών

και

επαναλαμβανόμενων διαδικασιών ενός οργανισμού, καλύπτει όλα τα στοιχεία του
εσωτερικού ελέγχου και αποτρέπει τη δημιουργία αναποτελεσματικών, μη αποδοτικών και μη
ηθικών συστημάτων εσωτερικών ελέγχου. Το εύρος και η συχνότητα της «χωριστής»
παρακολούθησης εξαρτάται από την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσματικότητα
της

συνεχούς

παρακολούθησης.

Μπορεί

να

είναι

χρήσιμη

εστιάζοντας

στην

αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, συχνά λαμβάνει
χώρα μετά από ένα γεγονός και δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού των προβλημάτων
ταχύτερα από ότι στη συνεχή παρακολούθηση.

Παρόλα αυτά η συνεχής θεωρείται

αποτελεσματικότερη, επειδή εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, αντιδρά δυναμικά στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι ενσωματωμένη στις διαδικασίες του οργανισμού και
συνήθως οι διορθωτικές ενέργειες είναι λιγότερο δαπανηρές. Συνήθως, χρησιμοποιείται
κάποιος συνδυασμός συνεχούς και χωριστής αξιολόγησης που θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί
ότι ο εσωτερικός έλεγχος παραμένει συνεχώς αποτελεσματικός.
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Η παρακολούθηση του εσωτερικού ελέγχου θα βοηθήσει τους managers να αξιολογήσουν
κατάλληλα τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις, να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες
για να διορθώσουν τις ανεπάρκειες και να εφαρμόσουν τις συστάσεις των ελεγκτών και των
εκθέσεων ελέγχου και να ολοκληρώσουν στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια όλες τις
διορθωτικές ενέργειες.
3.3.3 Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
Η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του δημοσίου τομέα,
οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την
ανάπτυξη της οικονομίας, οδηγούν στην ύπαρξη κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης
κινδύνου ως ουσιαστικό μέρος του στρατηγικού μάνατζμεντ (Asare, 2009). Σύμφωνα με το
Australian Department of Finance and Deregulation (2008, σ. 5), η διαχείριση κινδύνου έχει
εξελιχθεί σε μια αναγνωρισμένη διαδικασία του management και θεωρείται ένα βασικό
εργαλείο διακυβέρνησης και διοίκησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ενισχύει την
προσέγγιση της θεωρίας αντιπροσώπευσης για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού με
ορθές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Ο Bernstein, στο βιβλίο του Against the Gods (1996,
σ. 8), αναφέρει ότι «η λέξη κίνδυνος (risk) προέρχεται από το ιταλικό risicare, το οποίο
σημαίνει τολμώ. Με αυτή την έννοια, ο κίνδυνος είναι επιλογή παρά μοίρα. Οι ενέργειες που
τολμούμε να κάνουμε, οι οποίες εξαρτώνται από το πόσο ελεύθεροι είμαστε για να έχουμε
επιλογές, είναι όλη η έννοια του κινδύνου».
Στο Auditor’s dictionary : terms, concepts, processes, and regulations του O’Regan (2004), ο
κίνδυνος ορίζεται «ως η πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός με αρνητικές συνέπειες». Οι
Selim και McNameeb (1999, σ. 163) ορίζουν τον κίνδυνο ως «μια έννοια που
χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αβεβαιότητα γεγονότων ή/και των εκβάσεων τους που
θα μπορούσαν να έχουν μια υλική επίδραση στους σκοπούς και τους στόχους του
οργανισμού». Το Australian Department of Finance and Deregulation (2008, σελ. 5) ορίζει
τον κίνδυνο ως «την πιθανότητα εκδήλωσης ενός γεγονότος ή μιας δραστηριότητας εις βάρος
ενός οργανισμού, αποτρέποντας τον από την επίτευξη των οργανωσιακών αποτελεσμάτων
του». Επίσης, αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει «τις δραστηριότητες και τις
ενέργειες που αναλαμβάνονται για να εξασφαλίσουν ότι ένας οργανισμός έχει επίγνωση των
κινδύνων που αντιμετωπίζει, λαμβάνει τις αποφάσεις για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων
βασιζόμενος σε πληροφόρηση, προσδιορίζει και εκμεταλλεύεται τις πιθανές ευκαιρίες. Η
ορθή διαχείριση του κινδύνου απαιτεί την προσεκτική εκτίμηση των βασικών εννοιών της
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ελαχιστοποίησης της απώλειας, της μεγιστοποίησης της ευκαιρίας και της προετοιμασίας για
την αβεβαιότητα».
Η απάτη και η δωροδοκία είναι οι βασικοί κίνδυνοι στο δημόσιο τομέα. Η διοίκηση έχει την
ευθύνη να θέσει σε ισχύ τα συστήματα και τις διαδικασίες που θα αποτρέψουν και θα
ανιχνεύσουν την απάτη μέσα σε έναν οργανισμό και ο εσωτερικός έλεγχος θα συγκεντρώσει
τις επαρκείς αντικειμενικές πληροφορίες που χρειάζεται η διοίκηση για να ενημερωθεί για
τους κινδύνους και για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου απάτης (Asare,
2009).
Η COSO (2004, σελ.2) ορίζει τη διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου ως «μια διαδικασία
επηρεασμένη από το διοικητικό συμβούλιο μιας οντότητας, το management και άλλο
προσωπικό, η οποία εφαρμόζεται στη στρατηγική και σε ολόκληρο τον οργανισμό, είναι
σχεδιασμένη για να προσδιοριστούν τα πιθανά γεγονότα που μπορούν να έχουν επιπτώσεις
στην οντότητα, για να διαχειριστεί τον κίνδυνο και για να παρέχει τη λογική διαβεβαίωση
σχετικά με την επίτευξη των στόχων». Αυτό τον ορισμό υιοθετεί και ο International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), στις Οδηγίες του για τα πρότυπα
εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα για τη διαχείριση κινδύνου
(Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector – Further Information on
Entity Risk Management, GOV 9130), περιγράφοντας ένα πλαίσιο αρχών διαχείρισης και
αξιολόγησης κινδύνου στο δημόσιο τομέα, βασιζόμενος στο πλαίσιο COSO ERM. Σύμφωνα
με τις Οδηγίες του INTOSAI GOV 9130, η αφετηρία για τη διαχείριση κινδύνου είναι η
καθιέρωση της αποστολής και του οράματος του δημόσιου οργανισμού, στα πλαίσια των
οποίων η διοίκηση θα αναπτύξει στρατηγικούς στόχους και θα επιλέξει στρατηγικές για να
τους πετύχει. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
Στρατηγικής – στόχοι που είναι συνδεδεμένοι και υποστηρίζουν την αποστολή του
οργανισμού.
Λειτουργιών - εκτέλεση τακτικών, ηθικών, οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών
διαδικασιών, προστατεύοντας τους πόρους ενάντια στην απώλεια, την κακή χρήση και τη
ζημία.
Γνωστοποίησης - αξιοπιστία στη γνωστοποίηση στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των
υποχρεώσεων λογοδοσίας.
Συμμόρφωσης – με τους νόμους και τους κανονισμούς και την κυβερνητική πολιτική.
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Σύμφωνα με τις Οδηγίες του INTOSAI GOV 9130 για το δημόσιο τομέα, η διαχείριση
κινδύνου του οργανισμού αποτελείται από οκτώ στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τον
τρόπο διοίκησης και είναι ενσωματωμένα στις διοικητικές διαδικασίες:
1. Εσωτερικό Περιβάλλον (Internal Environment)
Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του οργανισμού, επηρεάζει τη
συνείδηση κινδύνου όλων των ανθρώπων του και θέτει τη βάση για όλα τα άλλα συστατικά
της διαχείρισης κινδύνου, παρέχοντας τις κατευθύνσεις και τη δομή. Παράγοντες του
εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν η διοικητική φιλοσοφία κινδύνου ενός οργανισμού,
του συνόλου δηλαδή των κοινών πεποιθήσεων και αντιλήψεων που καθορίζουν πως η
οντότητα εξετάζει τον κίνδυνο, η «όρεξη κινδύνου», δηλαδή το επίπεδο κινδύνου που μια
οντότητα είναι πρόθυμη να αποδεχτεί για να πετύχει τους στόχους της, η ακεραιότητα και οι
ηθικές αξίες, η επάρκεια του προσωπικού και η ανάπτυξή του και ο τρόπος που η διοίκηση
εκχωρεί αρμοδιότητες και ευθύνες.
2. Καθορισμός Στόχων (Objective Setting)
Οι στόχοι τίθενται σε στρατηγικό επίπεδο, καθιερώνοντας μια βάση για τους λειτουργικούς
στόχους, τους στόχους γνωστοποίησης και συμμόρφωσης που ακολουθούν σε χαμηλότερα
επίπεδα. Επειδή κάθε οντότητα αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους από εξωτερικές και
εσωτερικές

πηγές,

η

καθιέρωση

στόχων

είναι

η

απαραίτητη

προϋπόθεση

του

αποτελεσματικού προσδιορισμού και της αξιολόγησης του κινδύνου. Οι στόχοι πρέπει να
καθιερωθούν πριν η διοίκηση προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους και λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι.
3. Προσδιορισμός Γεγονότων (Event Identification)
Η διοίκηση πρέπει να προσδιορίσει πιθανά γεγονότα που αν συμβούν θα επηρεάσουν την
οντότητα και να τα ταξινομήσει σε ευκαιρίες και κινδύνους. Κατά τον προσδιορισμό των
γεγονότων η διοίκηση εξετάζει ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, στα πλαίσια του συνόλου της
οντότητας. Οι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι οι αλλαγές στο πολιτικό, στο κοινωνικό
και στο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι εσωτερικοί παράγοντες αφορούν τις επιλογές που έχει
κάνει η διοίκηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οντότητα. Αυτό περιλαμβάνει
τις υποδομές της οντότητας, το οργανόγραμμά της, τις δεξιότητες και την ικανότητα του
προσωπικού, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα.
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4. Αξιολόγηση Κινδύνου (Risk Assessment)
Η αξιολόγηση των κινδύνων επιτρέπει σε μια οντότητα να εξετάσει το βαθμό στον οποίο τα
πιθανά γεγονότα ασκούν επίδραση στην επίτευξη των στόχων. H διοίκηση, χρησιμοποιώντας
ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών, πρέπει να αξιολογήσει τα γεγονότα από
δύο πλευρές: (α) την πιθανότητα ένα γεγονός να εμφανιστεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδο
και (β) τον αντίκτυπο, δηλαδή την επίδραση που το γεγονός θα έχει στην ικανότητα της
οντότητας να επιτύχει τους στόχους της.
5. Απάντηση Κινδύνου (Risk Response)
Η διοίκηση έχοντας αξιολογήσει τους σχετικούς κινδύνους πρέπει να αποφασίσει πώς θα
απαντήσει, αξιολογώντας το κόστος και τα οφέλη της κάθε απάντησης και με σκοπό να
επιλεγεί η απάντηση που θα φέρει τα υπόλοιπα κινδύνου στα επιθυμητά επίπεδα ανοχής.
Μπορεί να επιλέξει τη μείωση/επεξεργασία του κινδύνου (Reduction/Risk Treatment), η οποία
είναι η συνήθης απάντηση στο μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων, το μοίρασμα/μεταφορά του
κινδύνου (Sharing/Risk Transfer), την αποδοχή/ανοχή (Acceptance/Tolerate) του κινδύνου
χωρίς να αναλάβει καμία δράση ή την αποφυγή/λήξη (Avoidance/Terminating) της
δραστηριότητας που δημιουργεί τον κίνδυνο.
6. Δραστηριότητες Ελέγχου (Control Activities)
Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι οι πολιτικές και διαδικασίες που συμβαίνουν σε όλο τον
οργανισμό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες και εξασφαλίζουν ότι οι απαντήσεις
κινδύνου λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι διαδικασίες ελέγχου κατηγοριοποιούνται σε
τέσσερα είδη :
1. Προληπτικοί έλεγχοι (Preventive controls), για να περιορίσουν την πιθανότητα
εκδήλωσης ενός κινδύνου και της πραγματοποίησης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.
2. Έλεγχοι «κατεύθυνσης» (Directive controls), για να εξασφαλισθεί ότι ένα ιδιαίτερο
αποτέλεσμα θα επιτευχθεί.
3. Έλεγχοι ανίχνευσης (Detective controls), για να προσδιοριστεί αν έχουν συμβεί μη
επιθυμητά αποτελέσματα.
4. Διορθωτικοί έλεγχοι (Corrective controls), για να διορθωθούν μη επιθυμητά
αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν.
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7. Ενημέρωση και Επικοινωνία (Information and Communication)
Η διαχείριση κινδύνου για μια οντότητα του δημοσίου τομέα απαιτεί ότι μια ευρεία σειρά
πληροφοριών, απαραίτητων για την επίτευξη των στόχων της, έχει συγκεντρωθεί. Τα
δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά.
Τα ιστορικά δεδομένα επιτρέπουν στην οντότητα να συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματα
με τους στόχους και να παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για πιθανά γεγονότα που απαιτούν
την προσοχή της διοίκησης. Τα τρέχοντα δεδομένα επιτρέπουν στη διοίκηση να έχει σε
πραγματικό χρόνο μια εικόνα των υπαρχόντων κινδύνων μέσα σε μια επιχειρησιακή
μονάδα/διαδικασία και να καθορίσει εάν αυτή λειτουργεί μέσα στις ανοχές κινδύνου.
Η διοίκηση παρέχει ειδική και κατευθυνόμενη εσωτερική επικοινωνία, μια ξεκάθαρη δήλωση
της φιλοσοφίας και της προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου της οντότητας, διευκρινίζοντας τις
ευθύνες του προσωπικού και τις προσδοκίες που έχει από αυτό ως προς τη συμπεριφορά του.
Η αποτελεσματική επικοινωνία συμβαίνει από και προς όλα τα επίπεδα της οντότητας. Εκτός
από το εσωτερικό της οντότητας, είναι αναγκαία η επικοινωνία με εξωτερικά μέρη για να
δοθεί η διαβεβαίωση ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
8. Παρακολούθηση (Monitoring)
Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου πρέπει να αξιολογείται κατά τη διάρκεια του χρόνου,
με συνεχείς, με χωριστές αξιολογήσεις, ή με έναν συνδυασμό και των δύο, καθώς οι στόχοι
μιας οντότητας μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επομένως και οι κίνδυνοι
και η σημαντικότητά τους μπορεί να αλλάξει. Γι’ αυτό η διοίκηση πρέπει να ελέγχει συνεχώς
την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να καθοριστεί
εάν συνεχίζει να είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό.
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι σε θέση να βοηθήσει τη διοίκηση των δημοσίων
οργανισμών να προσδιορίσει τους κινδύνους, να προτείνει στρατηγικές αντιμετώπισής τους
και να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι διαχειρίζονται κατάλληλα. Έτσι, ο εσωτερικός
έλεγχος αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των δημοσίων οντοτήτων στην επίτευξη των
τιθέμενων στόχων και στην προαγωγή ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και
υπευθυνότητας (Asare, 2009). Η βελτίωση της υπευθυνότητας, οι βελτιωμένες σχέσεις με
τους ενδιαφερόμενους και η εμπιστοσύνη, η ανάπτυξη μιας κουλτούρας μάθησης, η βελτίωση
της οικονομικής διαχείρισης και απόδοσης και η καλύτερη κατανομή των πόρων, αποτελούν
οφέλη από την υιοθέτηση μιας δομημένης προσέγγισης για τη διαχείριση κινδύνου
(Australian Department of Finance and Deregulation, 2008, σ.5). Επίσης, μια καλά
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διαμορφωμένη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, μέσω των αξιολογήσεών της, μπορεί να
διαδραματίσει

ένα

ζωτικής

σημασίας

ρόλο

στις

διαδικασίες

διακυβέρνησης

και

υπευθυνότητας των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητά
τους στο να πετύχουν τους συμφωνημένους στόχους και κάνει συστάσεις βελτίωσης που
βοηθούν το management των δημοσίων οργανισμών να καλυτερεύσουν τη διαχείριση
κινδύνου, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διακυβέρνησης (Asare,
2009). Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για μια αποδοτική διαχείριση
κινδύνου, για τη βιωσιμότητα και την εκπλήρωση του σκοπού των οργανισμών (Karagiorgos
et al., 2010).
Συγκρίνοντας τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα,
προκύπτουν διαφορές και ομοιότητες ως προς τη θέση, το εύρος και τις δραστηριότητες του
ελέγχου. Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Goodwin (2004) στην Αυστραλία και στη
Νέα Ζηλανδία προέκυψε ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει υψηλότερη θέση στο
δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό. Στο δημόσιο τομέα η λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου τείνει να αναφέρεται στον επικεφαλής της υπηρεσίας (Chief executive ofﬁcer), σε
αντιδιαστολή με τον ιδιωτικό τομέα όπου το 1/3 των ελεγκτών αναφέρεται στον επικεφαλής
της οικονομικής υπηρεσίας. Αν και ένα ίδιο ποσοστό οργανισμών του κάθε τομέα αναθέτει
τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη, οι οργανισμοί του
δημοσίου τομέα ήταν πιο πιθανό να προχωρήσουν σε εξωτερική ανάθεση. Ο χρόνος που
αφιερώνεται στις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου είναι ίδιος και για τους δύο τομείς, οι
οποίοι προγραμματίζουν περισσότερους λειτουργικούς και οικονομικούς ελέγχους, καθώς και
στα συστήματα ελέγχου. Στις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων και οι δύο τομείς
αφιερώνουν το λιγότερο χρόνο. Τέλος, ούτε οι αλληλεπιδράσεις με τους εξωτερικούς
ελεγκτές δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των δύο τομέων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ)

4.1 Εφάπαξ Βοήθημα
Ο θεσμός του εφάπαξ βοηθήματος ξεκίνησε στην Ελλάδα ως συμπλήρωμα της σύνταξης των
αποχωρούντων από την εργασία τους για την αναπλήρωση μέρους του απολεσθέντος
εισοδήματός τους και αποτελεί επέκταση της συνταξιοδοτικής προστασίας των εργαζομένων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίστανται φορείς για την καταβολή παροχών με τη μορφή των
εφάπαξ βοηθημάτων. Οι φορείς πρόνοιας, όπως και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί στη
χώρα μας, στηρίζονται στο αναδιανεμητικό σύστημα οικονομικής κάλυψης (αρχή της
κοινωνικής αλληλεγγύης) και όχι στο ανταποδοτικό σύστημα (εφαρμογή της αρχής της
ανταποδοτικότητας εισφορών - παροχών), στο οποίο στηρίζεται το σύστημα της ιδιωτικής
ασφάλισης (ΓΓΚΑ8).
Σκοπός των ασφαλιστικών οργανισμών Κλάδου Πρόνοιας είναι η καταβολή εφάπαξ
βοηθήματος στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση
θανάτου τους. Τα Ταμεία Πρόνοιας είναι ΝΠΔΔ, είτε αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε Κλάδοι
Πρόνοιας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, εποπτεύονται
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και
καλύπτουν το σύνολο των μισθωτών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσιοι
υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ΟΛΘ ΑΕ, ΟΛΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ κ.λπ.), ένα μέρος των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργάτες μετάλλου, εμποροϋπάλληλοι,
υπάλληλοι εταιριών τσιμέντων και λιπασμάτων, εθνικού θεάτρου, ιπποδρόμου, τραπεζών,
μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.) και ανεξάρτητα απασχολούμενους (ιατροί, νομικοί,
μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές). Η
ασφάλιση είναι υποχρεωτική είτε σε εφαρμογή νόμων, όπως ο Ν.2688/1999, ο οποίος στην
παρ. 7 του άρθρου 15 ορίζει ότι οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι από την ΟΛΘ ΑΕ
ασφαλίζονται, για εφάπαξ βοήθημα, από την πρόσληψή τους στο Ταμείο Πρόνοιας
Προσωπικού ΟΛΘ είτε με βάση τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων. Για παράδειγμα, ο
σκοπός του τέως Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ και Τομέα του Ταμείου Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του, είναι «η υπό
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τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος: α)
Στους υποχρεωτικώς ασφαλισμένους σ’ αυτό σε περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης από την
υπηρεσία τους και β) Στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου τους» (Π.Δ.
142/23.5.1996, ΦΕΚ 109/Α΄/10.6.1996).
Το 2008 με το Ν. 3655 ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» επιχειρείται μεταξύ
των άλλων μια διοικητική μεταρρύθμιση

με τη δημιουργία νέων φορέων κοινωνικής

ασφάλισης πρόνοιας από την ενοποίηση Ταμείων ή εντάξεις φορέων και κλάδων σε ήδη
υφιστάμενους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Τα εντασσόμενα Ταμεία διατηρούν την
οικονομική και λογιστική τους αυτοτέλεια και δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
το ύψος και το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση φορέων και κλάδων.
Ο κατακερματισμός των φορέων πρόνοιας, η πολυνομία και η πολυπλοκότητα στην
εφαρμογή της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του ύψους της χορηγούμενης
εφάπαξ παροχής από τον κάθε επιμέρους φορέα, καθώς και το γεγονός ότι ο μαθηματικός
τύπος για τον υπολογισμό της παροχής, για χρόνο ασφάλισης από 1/9/2013 και μετά, ήταν
πρακτικά ανεφάρμοστος, οδήγησαν το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Αλληλεγγύης στη ψήφιση του Ν. 4387/2016 ΦΕΚ 85 A΄12.052016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος −
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Με τον
ανωτέρω νόμο, Ταμεία, Τομείς, Κλάδοι και Λογαριασμοί Πρόνοιας, εντάσσονται στο Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) που μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και το οποίο συγκροτούν δύο
(2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: (α) ο κλάδος
επικουρικής ασφάλισης και (β) ο κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται
αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. Με τις διατάξεις του άρθρου 74 ορίζεται ότι σκοπός
του Ταμείου είναι: «α…………

β. η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους

ασφαλισμένους». Επομένως από 1/1/2017 θα λειτουργεί ένα ασφαλιστικό ταμείο κλάδου
εφάπαξ παροχών, με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή
κεφαλαιοποίηση (άρθρο 78).
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4.2 Έλεγχος στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
4.2.1 Εξωτερικός Έλεγχος
Στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας και των
πραγματοποιούμενων ελέγχων αναφέρεται σε δημοσιονομικούς ελέγχους. Με σημείο
αναφοράς

το

χρόνο

της

διενέργειας,

διακρίνουμε

ελέγχους

προληπτικούς

και

κατασταλτικούς. Προληπτικός είναι ο έλεγχος που ασκείται πριν από την πληρωμή της
δαπάνης, ενώ κατασταλτικός ο έλεγχος που διενεργείται μετά απ’ αυτήν. Με βάση το άρθρο
98 του Συντάγματος, ο έλεγχος στις δαπάνες και στους λογαριασμούς των δημοσίων
υπολόγων των ασφαλιστικών οργανισμών ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου: «1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:
α. O έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό.
β. ……………………………………………………….………………………………………..
γ. O έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το
εδάφιο α΄ έλεγχο».
Προληπτικός έλεγχος
Εκτός από την ανωτέρω συνταγματική διάταξη, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ο
προληπτικός έλεγχος των ΝΠΔΔ επομένως και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ασκείται
με βάση:
1. Το άρθρο 16 του Ν.Δ. 496/19.7.1974 ΦΕΚ 204 Α΄/19.7.1974 «Τα της ασκήσεως
ελέγχου επί των δαπανών των ν.π.δ.δ. διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων 17
και 18 του Ν.Δ. 1265/72 "περί

ελέγχου

των δαπανών

του

Κράτους,

των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου ως και των Λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως
των εσόδων των».
2. Το άρθρο 18 του Νομοθετικού Διατάγματος 1265/1972 ΦΕΚ 197 Α΄/8.11.1972 «Δια
Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως, του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού επιτρέπεται η άσκησις
και προληπτικού ελέγχου επί δαπανών ωρισμένων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως κλπ. ή και ωρισμένης κατηγορίας αυτών».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 346/1974 ΦΕΚ 130 Α΄/18.5.1974, «Επί των
πάσης φύσεως δαπανών των κάτωθι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
τελούντων υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασκείται
προληπτικός έλεγχος υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
α. ………………………………………………
β. Πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών.
γ………………………………………………..
δ.……………………………………………….».
4. Το άρθρο 27 του Ν.2362/1995 όπως αντικαταστάθηκε από του άρθρο 27 του
Ν.3871/2010 « 1. Όλες οι δαπάνες του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού) και των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, καθώς και τα έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή ελεγκτικά
πρότυπα».
5. Το άρθρο 69 του Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014 «Προληπτικός έλεγχος
δαπανών και εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο: 1. Οι δαπάνες του Κράτους, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων που με ειδική
διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν, καθώς και τα έσοδα αυτών,
υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις που το
διέπουν, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς
Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων».
Κατασταλτικός έλεγχος
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Νόμου 2084/1992 ΦΕΚ 165 Α΄/07.10.1992, ο
ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης
Νομικών Προσώπων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, έλεγχος
της διαχείρισης πραγματοποιείται και από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές μετά από ανάθεση
από το Διοικητικό Συμβούλιο των φορέων. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για
τον παραπάνω έλεγχο υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και από το εποπτεύον
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Πρόεδρο
της Βουλής.
Γενικότερα, με το άρθρο 169 του Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, αποτελεί τον εξωτερικό ανώτατο
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θεσμικό ελεγκτή του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας διενεργώντας έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών, καθώς και των συστημάτων λογιστικών και
δημοσιονομικών αναφορών, για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης το
Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την
επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των εσωτερικών δικλίδων όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τον εντοπισμό και τη διόρθωση των συστημικών
παθογενειών και αδυναμιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και της δημόσιας
διακυβέρνησης εν γένει.
4.2.2 Εσωτερικός Έλεγχος
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου και η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης θεσμοθετείται με το άρθρο 168 του Νόμου 4270/2014, όπως
αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, καθώς ορίζεται η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε
όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μέχρι τότε, ελεγκτικές διαδικασίες
εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ενός ασφαλιστικού
οργανισμού, όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Ελέγχου της αντίστοιχης Δ/νσης Επιθεώρησης
του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ): «α) Τμήμα Ελέγχου. αα) Ο χειρισμός
όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως
προς την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και την
είσπραξη εσόδων. αβ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων
επιθεωρήσεων σχετικά με τη νόμιμη έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού εγγράφου για τις
πάσης φύσεως δαπάνες του Ταμείου, καθώς και τον έλεγχο για την κανονική εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Ταμείου» (παρ. 3 άρθρου 112 Ν. 3655/2008).
Το άρθρο 168 του Νόμου 4270/2014, τόσο ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας του
εσωτερικού ελέγχου όσο και ως προς τη διαδικασία και τα όργανα διενέργειάς του,
παραπέμπει στις διατάξεις του Ν. 3492/2006. Στους ασφαλιστικούς φορείς, ο εσωτερικός
έλεγχος ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, ανεξάρτητες ελεγκτικές –
συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συστήνονται με κοινή απόφαση Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου
Υπουργού

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

διαβεβαιώνουν περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.
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4.3 Τύποι Εσωτερικών Ελέγχων στο Δημόσιο Τομέα
Το περιβάλλον ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι οποιοδήποτε πεδίο δράσης των δημοσίων
οργανισμών για το οποίο έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων που προέρχονται είτε
από τη φορολογία είτε από άλλες πηγές παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο έλεγχος
συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που ενισχύουν τις προσδοκίες ότι οι
φορείς του δημοσίου τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτελούν τα καθήκοντά τους
αποτελεσματικά, αποδοτικά, ηθικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Όλα τα είδη ελέγχου συμβάλλουν στη χρηστή διακυβέρνηση του δημοσίου τομέα,
παρέχοντας ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση για τους δημόσιους
φορείς, βασιζόμενη σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ενισχύοντας τη
λογοδοσία και τη διαφάνεια, ενθαρρύνοντας τη συνεχή βελτίωση και την εμπιστοσύνη στη
χρήση των δημοσίων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δημιουργώντας
κίνητρα αλλαγής με την παροχή γνώσης και συστάσεων βελτίωσης (ISSAI 1009). Οι τρεις
κύριοι τύποι εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα που μπορούν να εφαρμοσθούν και
στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, είναι:
1) Ο οικονομικός έλεγχος, ο οποίος εστιάζει στο αν οι οικονομικές πληροφορίες του
οργανισμού παρουσιάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.
Πραγματοποιείται με τη λήψη επαρκών και κατάλληλων στοιχείων ελέγχου που επιτρέπουν
στον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη αν οι οικονομικές πληροφορίες που έχουν αποτυπωθεί στις
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ανακριβείς απεικονίσεις λόγω λάθους ή
απάτης (ISSAI 100). Ο σκοπός ενός οικονομικού ελέγχου είναι να ενισχυθεί ο βαθμός
εμπιστοσύνης στις οικονομικές καταστάσεις που δείχνουν τα άτομα ή οι φορείς για τους
οποίους ετοιμάζονται οι εκθέσεις των ελεγκτών (ISSAI 200).
2) Ο έλεγχος απόδοσης, ο οποίος εστιάζει στο αν οι δημόσιοι οργανισμοί, η διακυβέρνηση
και οι ενέργειες τους, οι λειτουργίες τους, τα προγράμματα και οι διαδικασίες που
εφαρμόζουν, αποδίδουν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας, καθώς και αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Προϋπόθεση αποτελεί η
ύπαρξη κατάλληλων κριτηρίων, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιορισθούν οι αποκλίσεις από
αυτά, να αναλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν και να γίνουν συστάσεις βελτίωσης
(ISSAI 300).

Τα International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI), εκδίδονται από τον INTOSAI.
http://www.issai.org
9
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3) Ο έλεγχος συμμόρφωσης, ο οποίος εστιάζει στο αν οι ενέργειες, οι οικονομικές
συναλλαγές και οι κάθε είδους πληροφορίες που παράγει ένας δημόσιος οργανισμός, είναι
σύμφωνες με τις αρχές, τα κριτήρια, τους νόμους, τους κανονισμούς, τους εγκεκριμένους
προϋπολογισμούς και τους κώδικες που πρέπει να εφαρμόζονται στη διακυβέρνηση του
οργανισμού και στη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων (ISSAI 400).
4.4 Εφαρμογή της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα
Αν και ο δημόσιος τομέας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όσον αφορά στον
εσωτερικό έλεγχο βασίζεται στην εμπειρία του ιδιωτικού τομέα και υιοθετεί τις διαδικασίες
που εφαρμόζει ο ιδιωτικός τομέας. Με σκοπό η δημιουργία ενός τμήματος εσωτερικού
ελέγχου να βελτιώσει τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου και τις διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου και άρα να προσδώσει αξία σε έναν οργανισμό του δημοσίου τομέα, ο
επικεφαλής του τμήματος θα πρέπει να λάβει υπόψη του βασικά σημεία και βήματα που
πρέπει να ακολουθήσει (α) οργανώνοντας, (β) διοικώντας και (γ) ελέγχοντας τη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου (Portella and O’Loughlin, 2012).
Η οργάνωση ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου συνίσταται σε:
 Προσδιορισμό της νομικής βάσης – νομοθεσίας στην οποία θα βασισθεί η δημιουργία
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
 Σύνταξη του κανονισμού εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού.
 Τοποθέτηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο κατάλληλο επίπεδο του
οργανογράμματος.
 Διατύπωση ενός στρατηγικού σχεδίου και κατανομή ενός επαρκούς προϋπολογισμού
για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.
 Επιλογή των κατάλληλων προτύπων επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού
ελέγχου που θα ακολουθηθούν.
 Καθορισμό του πεδίου δραστηριότητας και του εύρους του εσωτερικού ελέγχου.
 Στελέχωση

του

τμήματος,

δημιουργώντας

τις

περιγραφές

εργασίας

και

προσδιορίζοντας τις αναγκαίες δεξιότητες και τις κατάλληλες αμοιβές.
Αντίστοιχα η διοίκηση ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου αφορά στον προγραμματισμό,
στην εκτέλεση και στην επίβλεψη των ελεγκτικών εργασιών, στην τεκμηρίωση των
αποτελεσμάτων και στη γνωστοποίησή τους. Τέλος, ο έλεγχος δίνει τη δυνατότητα στους
επικεφαλής να εξασφαλίσουν ποιότητα στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, να
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καθιερώσουν ένα πρόγραμμα βελτίωσης και να διαβεβαιώσουν ότι εκπληρώνονται οι
ανάγκες και οι προσδοκίες του οργανισμού (ό.π. σ.3).
4.4.1 Οργάνωση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα έχει θεσμοθετηθεί με
συγκεκριμένη νομοθεσία για όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Είναι σημαντικό ο
σκοπός, η αποστολή, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου να
οριστούν επίσημα σε έναν κανονισμό, έτσι ώστε να παρασχεθεί το οργανωτικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο η μονάδα εσωτερικού ελέγχου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη της
αποστολής και των στόχων του δημόσιου οργανισμού. Αυτό ορίζει και το πρότυπο 1000 του
IIA - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη, σύμφωνα με το οποίο, ο κανονισμός εσωτερικού
ελέγχου είναι ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο καθορίζει το σκοπό, την εξουσία και την
ευθύνη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Εδραιώνει τη θέση της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου μέσα στον οργανισμό, δίνει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την
κατανομή των πόρων, τον καθορισμό των ελεγκτικών διαδικασιών, τη δημιουργία
προγραμμάτων ελέγχων θέτοντας στόχους χωρίς παρεμβάσεις από τη διοίκηση. Επίσης,
σκιαγραφεί τις ευθύνες του επικεφαλής και του προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου,
καθορίζει το πεδίο εργασιών της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου δίνοντας απεριόριστη
πρόσβαση στο προσωπικό, στα έγγραφα, στα αρχεία και στα περιουσιακά στοιχεία του
οργανισμού, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των εκθέσεων. Αναθεωρείται από τον
επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και εγκρίνεται από τη διοίκηση του
φορέα (Portella and O’Loughlin, 2012).
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει θέση στο οργανόγραμμα του οργανισμού και να
αναφέρεται κατευθείαν στην ανώτατη διοίκηση, στην αρχή που το θεσμοθέτησε ή στην
επιτροπή ελέγχου. Μαζί με την κατάλληλη θέση στο οργανόγραμμα, το τμήμα πρέπει να έχει
και την αντίστοιχη οργανωσιακή ανεξαρτησία, χωρίς άμεσες σχέσεις διοίκησης με τα
τμήματα ή τις λειτουργίες που θα ελέγχει και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη λειτουργία του
που πρέπει να περιλαμβάνει το όραμα, την αποστολή, τις βασικές αξίες, τους σκοπούς και
τους στόχους και να είναι σε ευθυγράμμιση με το στρατηγικό σχέδιο του δημόσιου
οργανισμού (ό.π. σ. 9).
Ακολούθως, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πρέπει να επιλέξει τα σωστά πρότυπα ελέγχου έτσι
ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Τα διεθνή
πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου (IPPF) του ΙΙΑ αποτελούν έναν
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οδηγό καλών πρακτικών και παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή προστιθέμενης αξίας
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Ο καθορισμός του πεδίου δραστηριότητας της λειτουργίας
του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα μπορεί να γίνεται μέσω νομοθεσίας (νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή καταστατικών διατάξεων) και οι
εσωτερικοί ελεγκτές να καθορίζουν τις προτεραιότητες των στόχων της στη φάση του
προγραμματισμού (ό.π. σ.11-12). Ο προγραμματισμός του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να
περιλαμβάνει τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων και των διαδικασιών μέσω των
οποίων θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εκτιμώντας τους κινδύνους της υπό έλεγχο
δραστηριότητας ή μονάδας, καθώς επίσης την απόκτηση βασικών πληροφοριών για τις
δραστηριότητες που θα ελεγχθούν. Συγκεκριμένα στον προγραμματισμό εμπεριέχονται:
1. Ο καθορισμός αντικειμενικών στόχων του ελέγχου και των διαδικασιών.
2. Η συλλογή πληροφοριών και ιστορικών στοιχείων για τον προγραμματισμό του
ελέγχου.
3. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου.
4. Η επικοινωνία του ελέγχου.
5. Η έρευνα.
6. Η σύνταξη προγράμματος ελέγχου (Καζαντζής, 2006).
Οι αντικειμενικοί στόχοι και οι διαδικασίες του ελέγχου από κοινού προσδιορίζουν το
πλαίσιο εργασίας του εσωτερικού ελέγχου. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύξει σαφείς και
ξεκάθαρους στόχους, καθώς και επιδιώξεις για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Για
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου οι ελεγκτές πρέπει να
συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις διαδικασίες του οργανισμού, τους υπαλλήλους, τα
οικονομικά δεδομένα, τον προϋπολογισμό, τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων (π.χ.
εξωτερικών) και φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων. Η διαδικασία συγκέντρωσης
πληροφοριών πραγματοποιείται με τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να κατανοήσουν την
υπό έλεγχο δραστηριότητα και να εξακριβώσουν τα σημαντικά πεδία στα οποία πρέπει να
δώσει έμφαση ο έλεγχος. Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συζητήσεων με τους
ελεγχόμενους, συνεντεύξεων και επιτόπιων παρατηρήσεων. Για τον προσδιορισμό των
απαραίτητων πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ληφθεί υπόψη ο απαιτούμενος
αριθμός και το επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης των ελεγκτών, καθώς και οι εκπαιδευτικές
ανάγκες τους. Κατά το στάδιο του προγραμματισμού, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει
να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τους υπεύθυνους των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων για
τους στόχους του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα της εργασίας ελέγχου, τους ελεγκτές στους
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οποίους αυτή έχει ανατεθεί, τη διαδικασία επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια ελέγχου και
ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον εσωτερικό ελεγκτή (Καζαντζής, 2006).
Πριν στελεχωθεί το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθορισθεί το μέγεθος της
υπηρεσίας και ο επικεφαλής πρέπει να προσδιορίσει τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει
να έχει το προσωπικό του τμήματος, καθώς η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί
προσωπικό από διαφορετικά υπόβαθρα εκπαίδευσης και με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας.
Πρέπει να αναπτυχθούν λεπτομερείς περιγραφές εργασίας για κάθε θέση στο τμήμα
εσωτερικού ελέγχου με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Οι εσωτερικοί ελεγκτές
πρέπει να έχουν την ικανότητα εφαρμογής των κανόνων, των διαδικασιών και των τεχνικών
εσωτερικού ελέγχου, με εξειδικευμένες γνώσεις

στη λογιστική, στα οικονομικά, στη

φορολογία, στις χρηματοδοτήσεις, στις ποσοτικές μεθόδους και στην πληροφορική
τεχνολογία. Επιπλέον, πρέπει να κατανοούν αρχές management και να είναι ικανοί να
επικοινωνήσουν με ανθρώπους αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά (Portella and
O’Loughlin, 2012).
4.4.2 Διοίκηση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Μετά τον καθορισμό του σκοπού, των εξουσιοδοτήσεων και των ευθυνών της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου και τη στελέχωση του αρμόδιου τμήματος με το κατάλληλο προσωπικό,
πρέπει να ακολουθήσει ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου,
αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να αποτρέψουν τον οργανισμό να πετύχει τους
στόχους του και την αποστολή του. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος να
καταρτίσει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων, η οποία πρέπει να
διενεργείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού και
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ανώτερης διοίκησης (Πρότυπα 2010 και 2010.A1 του
ΙΙΑ, 2010). Προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας στο σχεδιασμό ενός
προγράμματος βασισμένου στην εκτίμηση κινδύνου, είναι απαραίτητη η χρήση ενός
αναγνωρισμένου πλαισίου, όπως της

Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission’s (COSO’s) Enterprise Risk Management – Integrated Framework και
του International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI GOV 9130 Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector που αναφέρθηκαν στο
Κεφάλαιο 3. Παρόλα αυτά και άλλοι παράγοντες, εκτός από τον κίνδυνο, είναι δυνατόν να
επηρεάσουν την απόφαση ποιες περιοχές του οργανισμού θα ελεγχθούν, όπως οι αλλαγές στις
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λειτουργίες, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα πληροφοριακά συστήματα, στις διοικητικές
πρακτικές, στη νομοθεσία που εφαρμόζεται, στις ικανότητες του προσωπικού, καθώς και οι
απαιτήσεις του εξωτερικού ελέγχου και της διοίκησης του οργανισμού. Εκτός από το
πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
σχεδιάσουν το κάθε έργο ελέγχου, καθορίζοντας τους αντικειμενικούς στόχους του, το εύρος,
το χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων (Πρότυπο 2200 του ΙΙΑ, 2010). Κατά τη
διεξαγωγή του έργου πρέπει να

αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να

καταγράφουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να
επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του (Πρότυπα 2300 και 2310 του ΙΙΑ, 2010). Η
συλλογή των στοιχείων είναι αποτελεσματικότερη όταν η επίβλεψη από τον επικεφαλής της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου είναι αποδοτική. Η επίβλεψη θα πρέπει να αφορά στο
σύνολο του έργου όχι μόνο στη συλλογή των στοιχείων (Πρότυπο 2340 του ΙΙΑ, 2010),
δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, παρέχοντας ευκαιρίες
ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών, διασφαλίζοντας ότι τα φύλλα
εργασίας τους ανταποκρίνονται στα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου και υποστηρίζουν τις
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους, καθώς και ότι αυτά θα κοινοποιηθούν έγκαιρα με
ακριβή, αντικειμενικό, σαφή, περιεκτικό και εποικοδομητικό τρόπο (Πρότυπα 2330 και 2420
του ΙΙΑ, 2010). Τέλος, σύμφωνα με τα Πρότυπα 2500 και 2500.Α1 του ΙΙΑ, ο επικεφαλής του
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρήσει ένα σύστημα παρακολούθησης
της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση, να εγκαταστήσει
μια διαδικασία ανατροφοδότησης για να εξετάσει αν οι ελεγχόμενοι έχουν εφαρμόσει τις
συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου έως τις ορισθείσες προθεσμίες, να παρακολουθεί και να
βεβαιώνει ότι οι ενέργειες της διοίκησης έχουν εφαρμοσθεί αποτελεσματικά ή ότι η ανώτερη
διοίκηση έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της μη ανάληψης δράσης (Portella and O’Loughlin,
2012).
4.4.3 Έλεγχος της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Όπως αναφέρουν οι Montana και Charnov (2002, σ. 344), «ο έλεγχος αποτελείται από μια
σειρά διαδοχικών ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβαίνει η διοίκηση, για να καθορίζονται
τα πρότυπα απόδοσης, να μετριέται και να αξιολογείται η απόδοση και να γίνονται
διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται». Αν και ο εσωτερικός έλεγχος είναι μέρος της
λειτουργίας ελέγχου του οργανισμού, πρέπει να έχει το δικό του πλαίσιο ελέγχου για να
παρακολουθεί τη συμμόρφωσή του με το ρόλο του και με άλλους σημαντικούς σκοπούς και
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στόχους. Το ΙΙΑ συστήνει αξιολόγηση και γνωστοποίηση του προγράμματος ποιότητας του
εσωτερικού ελέγχου. Γι’ αυτό και το Πρότυπο 1300 του ΙΙΑ - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και
Βελτίωσης Ποιότητας - ορίζει ότι «ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει
και να διατηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας». Αυτό το
πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις
(Πρότυπο 1310). Οι εσωτερικές αξιολογήσεις συνιστούν τη διαρκή παρακολούθηση της
απόδοσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και περιοδικές αυτο-αξιολογήσεις ή
αξιολογήσεις από άτομα εντός του οργανισμού που διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών
εσωτερικού ελέγχου (Πρότυπο 1311). Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται
τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή
ομάδα αξιολόγησης εκτός του οργανισμού (Πρότυπο 1312).
Τα ανωτέρω βήματα - οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου - πρέπει να ακολουθήσει ο
επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να εφαρμόσει μια περιεκτική
και πλήρη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, ξεκινώντας από ένα αρχικό μη
δομημένο επίπεδο και φτάνοντας σε ένα ολοκληρωμένο, όπου εφαρμόζονται επαγγελματικές
πρακτικές - συνδεδεμένες με τις οργανωσιακές λειτουργίες και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει ο οργανισμός, έχουν ορισθεί πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,
ενσωματωμένες στη δομή του οργανισμού και έχει δημιουργηθεί μια υπηρεσία ελέγχου
ανεξάρτητη και αντικειμενική για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Internal Audit
Capability Model (IA-CM), 2009).
Στη συνέχεια της εργασίας θα παρουσιασθούν σημαντικά μέρη της ανωτέρω διαδικασίας
προσαρμοσμένα στη λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού Κλάδου Πρόνοιας - Εφάπαξ
Παροχών.
4.5 Σχεδιασμός της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικό Ταμείο Κλάδου
Πρόνοιας - Εφάπαξ Παροχών
Όπως προαναφέρθηκε, στους ασφαλιστικούς φορείς, ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται
από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνονται με κοινή απόφαση Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ'
ύλην αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Βασικό στοιχείο της απρόσκοπτης λειτουργίας μιας τέτοιας Υπηρεσίας αποτελεί ο
κανονισμός εσωτερικού ελέγχου που θα εξασφαλίσει την αποδοχή, την υποστήριξη και την
ανεξαρτησία της και θα είναι εγκεκριμένος από τη διοίκηση. Η Υπηρεσία Εσωτερικού
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Ελέγχου εντάσσεται στην οργανωτική δομή του ασφαλιστικού φορέα και καταγράφονται οι
διεργασίες που εμπεριέχουν κινδύνους και καθιστούν αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου.
4.5.1 Σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικού Οργανισμού
Ο Κανονισμός που ακολουθεί αποτελεί πρόταση για τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου σε
ένα Ασφαλιστικό Ταμείο Εφάπαξ Παροχών και βασίζεται στο σχέδιο κανονισμού εσωτερικού
ελέγχου και στα Πρότυπα του Institute of Internal Auditors, στις οδηγίες του International
Organization of Supreme Audit Institutions καθώς και στον Ν. 3492/2006.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.1 Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου
Η αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ανεξάρτητων,
αντικειμενικών διαβεβαιώσεων περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
του Ταμείου, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στο
Ταμείο και να συμβάλουν στη βελτίωση των λειτουργιών του. Ο ρόλος της είναι να βοηθήσει
το Ταμείο να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του, υιοθετώντας μια συστηματική,
πειθαρχημένη προσέγγιση, αξιολογώντας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνου και των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου.
1.2 Εύρος Εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Το εύρος των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, μη περιοριστικά, περιλαμβάνει
την εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης
του Ταμείου, της διαχείρισης των κινδύνων και των συστημάτων ελέγχου, καθώς και της
ποιότητας της απόδοσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι του. Για να εκπληρώσει τις ευθύνες του ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει:
1. Να καθορίσει αν οι δραστηριότητες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού
ελέγχου, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται από τη διοίκηση του ασφαλιστικού
οργανισμού, είναι επαρκείς και λειτουργούν με τρόπο που εξασφαλίζουν ότι:
 Οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και διαχειρίζονται κατάλληλα.
 Οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων είναι ακριβείς,
αξιόπιστες και έγκαιρες.
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 Οι ενέργειες των εργαζομένων είναι σύμφωνες με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τις
διαδικασίες, τους ισχύοντες νόμους, καταστατικές διατάξεις και κανονισμούς.
 Οι πόροι του Ταμείου αποκτώνται και χρησιμοποιούνται με οικονομικό,
αποτελεσματικό τρόπο και προστατεύονται επαρκώς.
 Οι αντικειμενικοί στόχοι και τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί επιτυγχάνονται.
 Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του
Ταμείου διασφαλίζονται.
 Συνεργασίες με τρίτα μέρη είναι σύμφωνες με πολιτικές, πρότυπα, κανονισμούς και
την ισχύουσα νομοθεσία.
 Νομοθετικά ή ρυθμιστικά θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Ταμείου
αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα.
 Αξιολογούνται τα μέσα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
2. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολογώντας αλλαγές που έχουν εφαρμοσθεί στη
διαχείριση των κινδύνων, των διαδικασιών ελέγχου και της διακυβέρνησης.
3. Να ενημερώνει τη Διοίκηση για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις ευκαιρίες
βελτίωσης της διαχείρισης ελέγχου, της αποδοτικότητας και της εικόνας του Ταμείου.
1.3 Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:
α) Η παροχή ελεγκτικών − συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:
αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Ταμείου
και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
αβ) ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων και της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων
του Ταμείου, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας του, για τον εντοπισμό φαινομένων
κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την
αποτροπή τους στο μέλλον,
αγ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών
του Ταμείου,
αδ) η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών και της
ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα,
καθώς και η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης
προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,
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αε) ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων,
καθώς και την ακρίβεια του ύψους των επί μέρους ποσών που λαμβάνουν με βάση τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
αστ) η αξιολόγηση της επίδοσης του Ταμείου, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του, δηλαδή η αξιολόγηση με βάση την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
αζ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές
δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου.
β) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του
Ταμείου.
γ) Η διενέργεια τακτικού, έκτακτου ή συμπληρωματικού ελέγχου της διαχείρισης παγίων
προκαταβολών του Ταμείου.
δ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων (άρθρο 54
του Ν. 2362/1995) και δημοσίων διαχειρίσεων.
ε) Η έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2362/1995, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Α' 141).
στ) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών
πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
ζ) Η διαπίστωση της μη εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής,
προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών
ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί
αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Τα αποτελέσματα κάθε εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφερθούν στη Διοίκηση του
Ταμείου, μέσω μιας λεπτομερούς έκθεσης ελέγχου που συνοψίζει τους στόχους, το εύρος του
ελέγχου, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου, ορίζεται ή απαλλάσσεται των καθηκόντων του από τη Διοίκηση του Ταμείου και
είναι υπεύθυνος για να:
 Παρέχει τη διαβεβαίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των
οργανωσιακών διαδικασιών ελέγχοντας τις δραστηριότητες του Ταμείου και τους
κινδύνους που εκτίθενται.
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 Αναφέρει σημαντικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου
των δραστηριοτήτων του Ταμείου και τις πιθανές βελτιώσεις της και να παρέχει
πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης.
 Παρέχει περιοδικά πληροφόρηση για την πορεία και τα αποτελέσματα του ετήσιου
προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και για την επάρκεια των πόρων του
τμήματος.
 Παρέχει κάλυψη άλλων λειτουργιών ελέγχου (διακυβέρνησης, συμμόρφωσης, ηθικής
κ.λπ.) και να συντονίζει τις δραστηριότητες με τον εξωτερικό έλεγχο.
 Καθιερώνει μια διαδικασία ανατροφοδότησης για να παρακολουθεί και να ελέγχει την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών της διοίκησης σε σημαντικά θέματα και
συστάσεις που της έχουν γίνει.
3.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει οργανωσιακή ανεξαρτησία και παραμένει ελεύθερη
από οποιαδήποτε παρέμβαση στην επιλογή των ελέγχων, των διαδικασιών, της συχνότητας
και στο περιεχόμενο της έκθεσης προς τον Πρόεδρο/Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στον επικεφαλής της
Υπηρεσίας και ο επικεφαλής στον Πρόεδρο/Διοικητή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου, όπως προβλέπεται από το Οργανόγραμμά του. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
επιδείξουν το μέγιστο βαθμό αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και
κοινοποίηση των πληροφοριών για τις ελεγχόμενες διαδικασίες. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον
ετησίως, την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρει οποιουσδήποτε
περιορισμούς στο πεδίο δραστηριότητας, στην πρόσβαση και στους πόρους.
Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την
αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου:
 Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου.
 Εγκρίνει το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου βασιζόμενο στη διαχείριση κινδύνου.
 Ενημερώνεται από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την
απόδοση του τμήματος.
 Εγκρίνει αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων και την απαλλαγή του
επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
 Αξιολογεί την απόδοση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
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4. ΕΥΘΥΝΗ
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη:
 Να αναπτύξει ένα ευέλικτο πρόγραμμα ελέγχου βασιζόμενο στην κατάλληλη
μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου και με τις περιοδικές αλλαγές του να το υποβάλλει
για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 Να εφαρμόσει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου όπως εγκρίθηκε.
 Να υποβάλλει περιοδικές αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοψίζοντας τα
αποτελέσματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων.
 Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις νέες και επιτυχείς πρακτικές του
εσωτερικού ελέγχου.
 Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου.
 Να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εξασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας
βεβαιώνοντας την αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων του εσωτερικού
ελέγχου και εκθέτοντας ετησίως τα αποτελέσματα του προγράμματος στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
 Να διατηρήσει και να αναπτύξει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και
εμπειρίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
4.1 Καθήκοντα του Επικεφαλής
Είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες σχεδιασμού, εφαρμογής, επίβλεψης και
τεκμηρίωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού. Συγκεκριμένα:
 Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, το
μακροχρόνιο και ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τα υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο για έγκριση.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των ελέγχων και δίνει κατευθύνσεις στους ελεγκτές.
 Επεξεργάζεται τις τελικές εκθέσεις των ελεγκτών, ενημερώνει τον Προϊστάμενο της
ελεγχόμενης μονάδας για το περιεχόμενο της έκθεσης και εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο τη συζήτηση των πορισμάτων ελέγχου.
 Ασχολείται με ειδικούς ελέγχους με πρωτοβουλία ή με εντολή του Διοικητικού
Συμβουλίου.
 Μεριμνά για την επαγγελματική επιμόρφωση και ανάπτυξη του στελεχιακού
δυναμικού της υπηρεσίας.
 Συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.
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 Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό δράσης της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου.
4.2 Καθήκοντα των Ελεγκτών
Οι εσωτερικοί ελεγκτές συμβάλουν στη συνεχή αποτελεσματικότητα του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου μέσω των αξιολογήσεων και των συστάσεων τους. Αναλυτικότερα:
 Συντάσσουν και αναθεωρούν προγράμματα ελέγχων, τα οποία υποβάλλουν για
έγκριση στον Επικεφαλής της Υπηρεσίας.
 Διεξάγουν ελέγχους για όλες τις δραστηριότητες του Ταμείου, σύμφωνα με τα
προγράμματα ελέγχων, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του.
 Συζητούν τα ευρήματα του ελέγχου με τους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια του
ελέγχου και πριν την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.
 Συντάσσουν τις εκθέσεις ελέγχου τις οποίες υποβάλλουν στον Επικεφαλής της
Υπηρεσίας για συζήτηση και έγκριση.
 Κατευθύνουν, συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους βοηθούς ελεγκτές και επιβλέπουν
την εργασία τους.
 Επιμορφώνονται,

αποκτούν

επικαιροποιημένη

γνώση

και

επαγγελματική

πιστοποίηση, ώστε να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση και συμβουλές
προσθέτοντας αξία στο Ταμείο.
5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:
 Έχει πλήρη, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τα περιουσιακά
στοιχεία και το προσωπικό του Ταμείου, με την υπευθυνότητα της εμπιστευτικότητας
και της προστασίας των αρχείων και των πληροφοριών.
 Έχει τη συνεργασία και τη βοήθεια όλου του προσωπικού του Ταμείου με την παροχή
των ζητούμενων πληροφοριών και εξηγήσεων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ελέγχου και την εκπλήρωση του ρόλου
και των ευθυνών των εσωτερικών ελεγκτών.
 Έχει ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
 Διαθέτει – διανέμει του πόρους, επιλέγει τα αντικείμενα ελέγχου, προσδιορίζει το
εύρος των ελεγκτικών εργασιών και εφαρμόζει τις τεχνικές που απαιτούνται για την
επίτευξη των στόχων ελέγχου.
 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
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6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

&

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει:
 Να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται
για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους, αλλά και συλλογικά να
κατέχονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
 Να αποκτούν τις κατάλληλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως τον τίτλο του
Certified Internal Auditor (CIA), επικυρώνοντας την επάρκεια των γνώσεων τους
στην άσκηση του ελεγκτικού έργου, στον κώδικα ηθικής και στα διεθνή πρότυπα για
την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
 Να επιδεικνύουν τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια λαμβάνοντας υπόψη τους την
έκταση των ελεγκτικών εργασιών, την πολυπλοκότητα ή σημαντικότητά τους, την
πιθανότητα σημαντικών λαθών, απάτης ή μη συμμόρφωσης, καθώς και το κόστος για
την παροχή διαβεβαίωσης σε σχέση με τα πιθανά οφέλη.
 Να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητές τους μέσω
συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.
7. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ετησίως, υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ταμείου το Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου για έλεγχο και έγκριση. Το
Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσεται, βασιζόμενο στις προτεραιότητες του
περιβάλλοντος ελέγχου, με τη χρήση μιας μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων. Ο επικεφαλής
της Υπηρεσίας θα αναθεωρεί το Πρόγραμμα, όταν κρίνεται απαραίτητο λόγω αλλαγών στις
επιχειρησιακές λειτουργίες του Ταμείου, στους κινδύνους, στις διαδικασίες, στα συστήματα
και στους ελέγχους. Για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των
περιοδικών εκθέσεων της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σχεδιάζει:
 Οικονομικούς ελέγχους που εστιάζουν στο αν οι οικονομικές πληροφορίες του Ταμείου
παρουσιάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι οικονομικές καταστάσεις,
κατά την κατάρτισή τους, είναι απαλλαγμένες από λάθη ή απάτες.
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 Ελέγχους απόδοσης, οι οποίοι εστιάζουν στο αν το Ταμείο, η διακυβέρνηση, οι
λειτουργίες του, τα προγράμματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται λειτουργούν
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας (ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων), της
αποδοτικότητας (μέγιστη αξιοποίηση των πόρων) και της αποτελεσματικότητας
(επίτευξη των τιθέμενων στόχων και επιθυμητών αποτελεσμάτων), καθώς και αν υπάρχει
περιθώριο

βελτίωσης.

Επίσης,

συμβάλλουν

στην

υπευθυνότητα,

εξετάζοντας

ανεπάρκειες στον τρόπο εφαρμογής νόμων και κανονισμών σε τομείς που προσθέτουν
αξία για τους ασφαλισμένους/εργοδότες και στη διαφάνεια, συμβάλλοντας στην άμεση
παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.
 Ελέγχους συμμόρφωσης, οι οποίοι εστιάζουν στο αν οι ενέργειες, οι οικονομικές
συναλλαγές και οι κάθε είδους πληροφορίες, είναι σύμφωνες με τις αρχές, τους νόμους,
τους κανονισμούς, τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τους κώδικες που
εφαρμόζονται στη διακυβέρνηση του Ταμείου και στη συμπεριφορά των δημοσίων
υπαλλήλων.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει γραπτή έκθεση και την
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναφέροντας τα αποτελέσματα των
ελεγκτικών εργασιών, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα διοικητικά στελέχη, καθώς και
τις διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν σε συγκεκριμένα ευρήματα και συστάσεις.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την κατάλληλη διαδικασία
ανατροφοδότησης και παρακολούθησης των διορθωτικών ενεργειών στις συστάσεις προς
τους ελεγχόμενους. Η διαδικασία ανατροφοδότησης αποτελεί ένα νέο πεδίο επιτόπιας
εργασίας με σκοπό οι διορθωτικές ενέργειες να εφαρμόζονται και τα επιπρόσθετα ευρήματα
να προσδιορίζονται ως αποτελέσματα.
4.5.2 Οργανωτική Δομή Εσωτερικού Ελέγχου
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για να προσθέτει αξία και να είναι αποτελεσματική πρέπει
να είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου (Καζαντζής, 2006), να
απολαμβάνει την υποστήριξη της διοίκησης (Drogalas et al., 2015) και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 πρέπει να υπάγεται απευθείας στον οικείο
Υπουργό ή τον οικείο προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους. Οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια και ο Διοικητής/Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτός που προΐσταται όλων των υπηρεσιών του
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Ασφαλιστικού Ταμείου και έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης
λειτουργίας του (παρ. 3 αρ. 134 Ν.3556/2007). Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) που δημιουργείται από 1/1/2017 και εντάσσονται όλα
τα Ταμεία/Κλάδοι/Τομείς/Λογαριασμοί Πρόνοιας διοικείται από το Διοικητή/Πρόεδρο Δ.Σ.
και το Διοικητικό Συμβούλιο (αρ. 43 Ν. 4052/2012). Επομένως μια Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου ή ένα Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητή/
Πρόεδρο Δ.Σ. και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ασφαλιστικού Ταμείου.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, στο οργανόγραμμα του ασφαλιστικού οργανισμού θα
μπορούσε να τοποθετηθεί ως εξής:

4.5.3 Καθορισμός Πεδίου Δραστηριότητας και Εύρους Εσωτερικού Ελέγχου
4.5.3.1 Γενικά
Οι δραστηριότητες ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου σχεδιάζονται καταρχήν σε
μακροχρόνια βάση, ορίζοντας τα αντικείμενα που θα ελεγχθούν και τη συχνότητα των
πραγματοποιούμενων ελέγχων. Ακολουθεί ο σχεδιασμός σε βραχυχρόνια, ετήσια βάση και η
έγκριση των δραστηριοτήτων του τμήματος αφού εκτιμηθούν οι περιοχές κινδύνου που
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προκύπτουν από τη μη ορθή τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων του
Ταμείου. Στην πρόληψη αυτών των κινδύνων αποβλέπει ο εσωτερικός έλεγχος με την
αποτελεσματική εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών από τα κατάλληλα πρόσωπα, στον
κατάλληλο χρόνο. Οι ελεγκτικές διαδικασίες σχεδιάζονται για να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών ενός δημόσιου οργανισμού. Σε ένα ασφαλιστικό
ταμείο αντικείμενα του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να αποτελέσουν οι εξής λειτουργίες:


Απονομή και καταβολή ασφαλιστικών παροχών (εφάπαξ βοηθήματα, επιστροφές
εισφορών): παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων ασφαλιστικών παροχών με τον
προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, της θεμελίωσης του δικαιώματος και τον
υπολογισμό του ποσού της παροχής.



Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές: έλεγχος δηλωθέντων και
καταβληθεισών εισφορών από τους εργοδότες που οφείλουν να τις παρακρατούν και να
τις αποδίδουν στο Ταμείο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, βεβαίωση των οφειλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επίδοση των ατομικών
ειδοποιήσεων και των πράξεων βεβαίωσης.



Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών: παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων
ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών σε δόσεις, έκδοση απόφασης ρύθμισης σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, ενημέρωση των εργοδοτών και παρακολούθηση των
καταβαλλόμενων μηνιαίων δόσεων.



Κατάρτιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων: Πρόβλεψη των εσόδων (λειτουργικής,
επενδυτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως) και των εξόδων (λειτουργικά, επενδυτικά
και χρηματοοικονομικά) του Ταμείου για το επόμενο οικονομικό έτος. Κατάρτιση
συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού

και έγκρισή του από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ταμείου και το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Εκτέλεση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων: Είσπραξη των εσόδων και πληρωμή των
δαπανών του Ταμείου με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και καταχώρηση
στους οικείους κωδικούς που προβλέπονται στον Κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων.
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, ενταλματοποίηση και εξόφληση των τίτλων πληρωμής.



Κατάρτιση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και οικονομικών καταστάσεων: Καταγραφή
των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν μέχρι τη λήξη του οικ. έτους, των
εξόδων που ενταλματοποιήθηκαν, δηλαδή των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε
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βάρος των πιστώσεων καθώς και του Ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης για κάθε
οικονομικό έτος. Ανακεφαλαίωση εσόδων και εξόδων για τον προσδιορισμό του
πλεονάσματος ή ελλείμματος χρήσης. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που
προβλέπει το Π.Δ. 80/1997. Έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και το εποπτεύον υπουργείο.


Λογιστική παρακολούθηση: ενημέρωση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με το Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Π.Δ. 80/1997 των ασφαλιστικών οργανισμών, αρχειοθέτηση
παραστατικών, απόδοση κρατήσεων που διενεργήθηκαν υπέρ τρίτων, παρακολούθηση
φορολογικών υποχρεώσεων, συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ..



Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό, πρόσληψη, ανάθεση
καθηκόντων, εκπαίδευση, μετακινήσεις, μισθολογικές και βαθμολογικές μεταβολές,
αξιολόγηση, λύση υπαλληλικής σχέσεις, χορήγηση αδειών.



Χορήγηση προσωπικών δανείων στους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ταμείου: έκδοση
αποφάσεων χορήγησης δανείων και παρακολούθηση της παρακράτησης της μηνιαίας
δόσης των δανείων από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.



Μηχανοργάνωση: εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής
τεχνολογίας, ανάπτυξη εφαρμογών, διαχείριση συστήματος προσβάσεων μέσω κωδικών,
αντίγραφα ασφαλείας.



Προμήθειες: εκτίμηση αναγκών για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, συγκρότηση
επιτροπών, απευθείας ανάθεση και διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών,
ανάθεση και υπογραφή συμβάσεων, παραλαβή αγαθών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών.



Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας - Επενδύσεις διαθεσίμων: Προσδιορισμός
του επιτρεπόμενου ποσού επένδυσης σε ακίνητη και κινητή περιουσία, έλεγχος
πλεοναζόντων κεφαλαίων (πέραν των τρεχουσών υποχρεώσεων) και μεταφορά τους στην
Τρ. Ελλάδος, εκμετάλλευση ακινήτων, ρευστοποίηση τίτλων, απόδοση λογαριασμών
ταμειακών διαθεσίμων.



Πάγια: εκτίμηση αναγκών σε πάγια, απογραφή και τήρηση μητρώου παγίων, ασφάλιση
και συντήρηση ακινήτων, αποσβέσεις παγίων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες ακολουθούν τα εξής ίδια βήματα: (α) προκαταρκτική έρευνα, (β)
σύνταξη προγράμματος ελέγχου, (γ) επιτόπια εργασία, (δ) εκθέσεις ελέγχου και (ε)
μεταγενέστερες ενέργειες (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).
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4.5.3.2 Προκαταρκτική Έρευνα
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες και τα δεδομένα, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ελέγχου. Επειδή πολλοί εσωτερικοί έλεγχοι εκτελούνται σε περιοδική βάση και ακολουθούν
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, ορισμένα στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν
μόνιμο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα εξής:
 Ιδρυτικό νόμο, Καταστατικές διατάξεις, Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου,
Οργανόγραμμα του Ταμείου, για να είναι κατανοητή η δομή του.
 Τον Κανονισμό λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου,
 Αντίγραφα προηγούμενων εκθέσεων και προγραμμάτων ελέγχου.
 Πληροφόρηση για τις διαδικασίες του οργανισμού και τη νομοθεσία που τις διέπει.
 Το Λογιστικό Σχέδιο που εφαρμόζεται. Τα ασφαλιστικά Ταμεία όλων των κλάδων
υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο όπως ορίζεται στο
Προεδρικό Διάταγμα 80/1997 ΦΕΚ 68 Α΄/08.05.1997.
 Οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού και λογιστικές πληροφορίες, χρήσιμες
στους ελεγκτές (Moeller, 2009).
 Εγχειρίδια διαδικασιών του Ταμείου.
 Μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο πρόγραμμα δράσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003).
Προκειμένου να εκτιμηθεί το υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια, διαγράμματα ροής των διαδικασιών και γραπτές περιγραφές (περιγραφικές
εκθέσεις) (Τσαγκλάγκανος, 1992). Τα ερωτηματολόγια εσωτερικού ελέγχου αποτελούνται
από μια λίστα ερωτήσεων με απάντηση «ναι» ή «όχι», τα οποία συμπληρώνονται είτε με
συνεντεύξεις είτε με εξέταση εγγράφων (Moeller, 2009). Η θετική απάντηση σημαίνει ότι τα
μέτρα εσωτερικού ελέγχου στα οποία αναφέρεται η ερώτηση κρίνονται αποτελεσματικά, ενώ
η αρνητική φανερώνει αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Παπάς, 1999). Με τα
διαγράμματα ροής μπορούν να απεικονισθούν και να αναλυθούν σύνθετες λειτουργίες, έτσι
ώστε ο ελεγκτής να αποκτήσει μια εικόνα των διαδικασιών που εκτελούνται (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013). Είναι μια γραφική παράσταση με σύμβολα και απεικονίζει με λογική
σειρά τα στάδια ροής μιας διεργασίας (Παπαστάθης, 2003). Με τη γραπτή περιγραφή
καταγράφεται όλη η διαδικασία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ακολουθείται η
φυσική ροή κάθε διαδικασίας, καθορίζοντας τα υπεύθυνα άτομα που εκτελούν τα διάφορα

95

καθήκοντα, τα έγγραφα που θα εκδοθούν και τα λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρηθούν
(Τσαγκλάγκανος, 1992).
Επίσης, στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, διενεργούνται συναντήσεις και
συνεντεύξεις με τους προϊσταμένους των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ελεγχθούν, για
να εξηγηθεί ο σκοπός του ελέγχου και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία. Τέλος, η
εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα αποτελεί σημαντικότατο βήμα
της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγει ο εσωτερικός έλεγχος. Ο ελεγκτής πρέπει να
αποκτήσει επαρκή πληροφόρηση για το ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του
οργανισμού (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).
Μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα προκύψει η περιγραφή της διαδικασίας χορήγησης
ασφαλιστικών παροχών που είναι και η κύρια διεργασία για έναν ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ
παροχών.
4.5.3.3 Περιγραφή της Διαδικασίας Χορήγησης της Ασφαλιστικής Παροχής
Οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Πρόνοιας σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, τους
κανονισμούς παροχών και τη γενικότερη νομοθεσία δικαιούνται να λάβουν ασφαλιστική
παροχή, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή των ασφαλιστικών τους εισφορών, εφόσον
συνταξιοδοτηθούν και πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης. Η διαδικασία
της χορήγησης ασφαλιστικής παροχής είναι η κυριότερη υπηρεσία που παρέχουν τα Ταμεία
Πρόνοιας και από 1/1/2017 ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Τα στάδια της
διεργασίας έχουν ως εξής:
1. Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση η
έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης από το φορέα κύριας ασφάλισης, ΙΚΑ ή Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και από 1/1/2017 τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
2. Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν το αίτημα είναι πλήρες
πρωτοκολλάται και ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται στον αιτούντα ασφαλισμένο.
Κάποια δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν και αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία. Αν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται κατάλληλα
έτσι ώστε να επανέλθει και να καταθέσει σωστά την αίτησή του.
3. Δημιουργία ασφαλιστικού φακέλου και επεξεργασία της αίτησης. Προσδιορίζεται ο
χρόνος ασφάλισης με τη δημιουργία καρτέλας ασφαλισμένου και αποτύπωση των
περιόδων ασφάλισης, των αποδοχών και των αντίστοιχων εισφορών που έχει
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καταβάλλει. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος αν έχουν καταβληθεί οι εισφορές από τους
εργοδότες που τις παρακράτησαν ή αν έχουν νομίμως βεβαιωθεί κατά τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), καθώς και των προϋποθέσεων θεμελίωσης
δικαιώματος λήψης εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών.
4. Έκδοση διοικητικής πράξης: (α) απόφαση απονομής της ασφαλιστικής παροχής, αν οι
προϋποθέσεις πληρούνται ή (β) απόφαση απόρριψης του αιτήματος, αν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις.
5. Προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
7. Πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
8. Αποστολή της διοικητικής πράξης απονομής της ασφαλιστικής παροχής στον
ασφαλισμένο για να ενημερωθεί πώς προσδιορίσθηκε η παροχή ή απορρίφθηκε η
χορήγησή της και αν διαφωνεί να υποβάλλει ένσταση.
9. Αρχειοθέτηση της διοικητικής πράξης και του χρηματικού εντάλματος.
10. Ενημέρωση του μητρώου ασφαλισμένων – δικαιούχων και του ασφαλιστικού
φακέλου, καθώς και αρχειοθέτησή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική πρακτική, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και τη νομοθεσία
που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την απονομή των ασφαλιστικών παροχών προσδιορίζονται
οι κυριότεροι κίνδυνοι για τη συγκεκριμένη λειτουργία.
4.5.3.4 Κυριότεροι Πιθανοί Κίνδυνοι που ενέχει η Διαδικασία Χορήγησης Ασφαλιστικής
Παροχής
1. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί
η πράξη συνταξιοδότησης από το φορέα κύριας ασφάλισης όπως ορίζει η παρ. 1 του
άρθρου 56 του Ν. 2084/7.10.1992 ΦΕΚ Α΄ 165/1992 και οι διατάξεις του άρθρου 35
του Ν.4387/2016. Ο ασφαλισμένος έχει προσκομίσει προσωρινή απόφαση
συνταξιοδότησης ή χορήγησης αναπηρικής σύνταξης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Προσμετρήθηκε ως χρόνος ασφάλισης χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έχουν
καταβληθεί οι εισφορές ή δεν έχουν νομίμως βεβαιωθεί κατά τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
3. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, παρ. 3 άρθρου 12 Ν.
1405/83, για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής
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εισφορών και οι διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 2079/92 όπως αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 82 Ν. 3996/2011 για τον υπολογισμό του ποσού.
4. Λάθη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ασφαλιστικής παροχής.
5. Η εισήγηση και η διοικητική πράξη απονομής ή απόρριψης της ασφαλιστικής
παροχής, δεν έχουν υπογραφεί αρμοδίως.
6. Καταβλήθηκε το δικαιούμενο ποσό χωρίς να προσκομισθεί φορολογική ενημερότητα
(άρθρο 12 Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄).
7. Καταβλήθηκε το δικαιούμενο ποσό χωρίς να παρακρατηθεί οφειλή προς το Ελληνικό
Δημόσιο σύμφωνα με τη βεβαίωση οφειλής που προσκομίσθηκε από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ..
8. Καταβλήθηκε το δικαιούμενο ποσό χωρίς να προσκομισθεί από τους δικαιούχους
σύνταξης ή κληρονόμους λόγω θανάτου ασφαλισμένου το Πιστοποιητικό του άρθρου
105 Ν.2961/2001.
9. Δεν παρακρατήθηκε από το εφάπαξ βοήθημα ποσό δανείου που χορηγήθηκε στο
δικαιούχο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά τη λήψη του οποίου
εκχωρήθηκαν τα ¾ από το εφάπαξ βοήθημα, όπως ορίζει το άρθρο 62 του Ν.
2214/1994 ΦΕΚ Α΄75/11.05.2016.
10. Δεν πιστώθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου.
11. Δεν κοινοποιήθηκε η διοικητική πράξη απονομής της ασφαλιστικής παροχής στον
ασφαλισμένο και δεν ενημερώθηκε για την άσκηση ένστασης σε περίπτωση
διαφωνίας.
12. Δεν αρχειοθετήθηκε η διοικητική πράξη και δεν ενημερώθηκε το μητρώο
ασφαλισμένων και δικαιούχων καθώς και ο ασφαλιστικός φάκελος.
4.5.3.5 Σύνταξη Προγράμματος Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος στηρίζεται στο πρόγραμμα ελέγχου. Ένα ετήσιο-βραχυπρόθεσμο
πρόγραμμα ελέγχου καθορίζει τη φύση του ελέγχου, περιγράφονται οι στόχοι του,
περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή των ελεγκτικών εργασιών, καθορίζεται ο αριθμός
των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, εκτιμάται το ετήσιο κόστος, ο χρόνος που θα
απαιτηθεί και τα δείγματα ελέγχου (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). Αποτελεί το εργαλείο
που καθοδηγεί τον εσωτερικό ελεγκτή στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει αποδεικτικό
υλικό και στην έκφραση γνώμης για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των
ελεγχόμενων διαδικασιών. Τα προγράμματα ελέγχου μπορεί να αφορούν στον έλεγχο
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διαδικασιών αλλά και στον έλεγχο οικονομικών στοιχείων, στον έλεγχο τήρησης
νομοθετικών διατάξεων κ.λπ. (Φίλος, 2004).
Πρόγραμμα Ελέγχου της Διαδικασίας Απονομής της Ασφαλιστικής Παροχής
1.Αποτελεσματικότητα
και
αποδοτικότητα
του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στη
διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικών παροχών.
Αντικειμενικοί
Στόχοι 2.Συμμόρφωση της διαδικασίας με τις καταστατικές
Εσωτερικού Ελέγχου:
διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία.
3.Αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών και
λειτουργικών πληροφοριών.
4.Προστασία των περιουσιακών στοιχείων.
Τμήματα του Ταμείου που Τμήμα απονομής εφάπαξ παροχών.
διεκπεραιώνουν
τη
Τμήμα λογιστηρίου.
διαδικασία:
Έλεγχος της αίτησης και
των απαραίτητων
δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο με ίδιο δικαίωμα
Ελεγκτικές Διαδικασίες που ή από τους δικαιούχους/κληρονόμους θανόντος
ασφαλισμένου.
πρέπει να εφαρμοσθούν :
Έλεγχος για τον ορθό προσδιορισμό των δικαιούχων ή
των κληρονόμων θανόντος ασφαλισμένου.
Έλεγχος της έκδοσης οριστικής πράξης συνταξιοδότησης
του ασφαλισμένου από το φορέα κύριας ασφάλισης.
Έλεγχος της έκδοσης οριστικής πράξης συνταξιοδότησης
δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου
από το φορέα κύριας ασφάλισης.
Έλεγχος ότι πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις
απονομής των ασφαλιστικών παροχών σύμφωνα με τις
καταστατικές διατάξεις και τον κανονισμό παροχών του
Ταμείου.
Έλεγχος καταβολής ή νόμιμης βεβαίωσης των εισφορών
για το χρονικό διάστημα ασφάλισης για το οποίο αιτείται
εφάπαξ βοήθημα ο ασφαλισμένος.
Έλεγχος καταβολής των εισφορών για το χρονικό
διάστημα ασφάλισης για το οποίο αιτείται επιστροφή
εισφορών ο ασφαλισμένος.
Έλεγχος του τρόπου υπολογισμού του ποσού της
ασφαλιστικής παροχής.
Έλεγχος της ορθής σύνταξης και υπογραφής της
εισηγητικής έκθεσης και της απόφασης χορήγησης της
ασφαλιστικής παροχής.
Έλεγχος της καταχώρησης της αίτησης, των προσωπικών
στοιχείων, της ασφαλιστικής ιστορίας, των δεδομένων
υπολογισμού της ασφαλιστικής παροχής στην αντίστοιχη
ηλεκτρονική εφαρμογή.
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Έλεγχος για την έγκαιρη ενημέρωση του δικαιούχου και
την κοινοποίηση της απόφασης χορήγησης της
ασφαλιστικής παροχής.
Έλεγχος ενημέρωσης του ασφαλιστικού φακέλου.
Έλεγχος αρχειοθέτησης του ασφαλιστικού φακέλου.
Έλεγχος αρχειοθέτησης της απόφασης χορήγησης της
ασφαλιστικής παροχής.
Έλεγχος κατάθεσης ένστασης κατά της απόφασης
χορήγησης από το δικαιούχο.
Έλεγχος της πορείας της ένστασης κατά της απόφασης
χορήγησης.
Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων απονομής
ασφαλιστικών παροχών.
Έλεγχος της ύπαρξης επαρκούς πίστωσης στους
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0631 και 0642 του
Προϋπολογισμού για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων
και επιστροφής εισφορών.
Έλεγχος της ανάληψης υποχρέωσης για τη χορήγηση
εφάπαξ βοηθημάτων και επιστροφής εισφορών.
Έλεγχος της προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας
από το δικαιούχο.
Έλεγχος παρακράτησης οφειλής υπέρ του Δημοσίου.
Έλεγχος εκχώρησης έως των 3/4 του εφάπαξ βοηθήματος
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έλεγχος ορθής σύνταξης και υπογραφής του τίτλου
πληρωμής της δαπάνης, του χρηματικού εντάλματος.
Έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών του
χρηματικού εντάλματος.
Έλεγχος του τραπεζικού λογαριασμού που έχει
προσκομισθεί από το δικαιούχο.
Έλεγχος της ορθής εξόφλησης του τίτλου πληρωμής.
Έλεγχος της ορθής καταχώρησης της υποχρέωσης
καταβολής της ασφαλιστικής παροχής στην εφαρμογή
του λογιστηρίου.
Έλεγχος της ορθής καταχώρησης του χρηματικού
εντάλματος στην εφαρμογή του λογιστηρίου.
Έλεγχος της χρέωσης του λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης του Ταμείου, στο extrait της τράπεζας.
Έλεγχος αρχειοθέτησης του τίτλου πληρωμής.

4.5.3.6 Επιτόπια Εργασία
Η εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα ελέγχου
αποτελεί την επιτόπια εργασία του ελεγκτή, η οποία μπορεί να λάβει χώρα είτε στα γραφεία
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της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είτε στα γραφεία της ελεγχόμενης μονάδας. Κατά τη
διάρκεια της επιτόπιας εργασίας ο ελεγκτής θα εκτελέσει:
 Ελέγχους διαδικασιών, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι αυτές λειτουργούν
αποτελεσματικά και προλαμβάνονται τα σφάλματα. Οι έλεγχοι αυτοί με σκοπό να
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απόκλισης από τους στόχους του οργανισμού
εξειδικεύονται σε: ελέγχους εγκρίσεων, με σκοπό να επιβεβαιωθούν και να
αξιολογηθούν οι εγκρίσεις που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του
οργανισμού, ελέγχους διενέργειας εργασιών, με σκοπό να αξιολογηθεί η ροή των
εργασιών που ακολουθείται για να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες του οργανισμού και
ελέγχους διαφύλαξης της περιουσίας, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι τα περιουσιακά
στοιχεία διαφυλάσσονται και αξιοποιούνται αποτελεσματικά.
 Ελέγχους τεκμηρίωσης εργασιών, με σκοπό να εντοπίσει έγκαιρα τα σφάλματα. Οι
έλεγχοι αυτοί με σκοπό να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μη ανακάλυψης του
σφάλματος, εξειδικεύονται σε δύο κατηγορίες: τις αναλυτικές διαδικασίες και τους
λεπτομερειακούς ελέγχους. Οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν συγκρίσεις
αριθμητικών στοιχείων, ανάλυση αριθμοδεικτών και χονδρικούς υπολογισμούς. Οι
λεπτομερειακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν ελέγχους περιουσίας, λήψη επιβεβαιωτικών
απαντήσεων,

εξέταση

λογαριασμών,

ελέγχους

παραστατικών,

επιβεβαίωση

αριθμητικών πράξεων (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).
Το μέγεθος των οικονομικών οργανισμών και η αύξηση της πολυπλοκότητας των
συναλλαγών έχει καταστήσει αντιοικονομικό και χρονοβόρο τον έλεγχο όλων των
οικονομικών δεδομένων. Έτσι οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να στηρίζουν την έκφραση γνώμης
και τα συμπεράσματά τους στην εξέταση ενός μέρους των στοιχείων του ελεγχόμενου
οργανισμού. Επιλέγεται δηλαδή ένα δείγμα, ένα μέρος του πληθυσμού στοιχείων για την
απόκτηση πληροφοριών και την αξιολόγηση τους και δεν εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα
δεδομένα. Αυτή η διαδικασία καλείται δειγματοληψία και στη διεθνή ελεγκτική πρακτική
χρησιμοποιούνται δύο γενικές προσεγγίσεις: η στατιστική δειγματοληψία και η κατά κρίση ή
υποκειμενική ή μη στατιστική δειγματοληψία (Καζαντζής, 2006).
Στη στατιστική δειγματοληψία ακολουθείται η επιστημονική στατιστική μεθοδολογία,
χρησιμοποιούνται οι νόμοι των πιθανοτήτων για την τυχαία επιλογή του δείγματος και τα
αποτελέσματα του ελέγχου προβάλλονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό με ένα σημαντικό
βαθμό ακρίβειας και εμπιστοσύνης (Moeller, 2009). Το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται από
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τον κίνδυνο της δειγματοληψίας, το επίπεδο του ανεκτού σφάλματος, το όριο ακρίβειας και
το μέγεθος του πληθυσμού (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).
Στην κατά κρίση δειγματοληψία η επιλογή του δείγματος, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά
του, προσδιορίζονται από την προσωπική επαγγελματική κρίση και εμπειρία του ελεγκτή. Το
δείγμα περιορίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του πληθυσμού, υψηλού κινδύνου ή
συγκεκριμένου ενδιαφέροντος, δεν είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του πληθυσμού και
επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να προβληθούν για όλο τον πληθυσμό (Καζαντζής,
2006).
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου δημιουργούνται τα Φύλλα Εργασίας. Σε κατάλληλα φύλλα
εργασίας καταγράφονται οι ελεγκτικές μαρτυρίες που συγκεντρώνονται από τους ελεγκτές με
τους ελέγχους διαδικασιών και τεκμηρίωσης (Φίλος, 2004). Όπως αναφέρει ο Moeller στο
βιβλίο του Brink’s modern internal auditing: a common body of knowledge (2009), τα Φύλλα
Εργασίας είναι τα γραπτά αρχεία (σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική) που τηρούνται κατά τη
διάρκεια ενός εσωτερικού ελέγχου και μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα εργασίας,
αναλύσεις λογαριασμών, πρακτικά, ερωτηματολόγια και αντίγραφα εγγράφων που
συντάχθηκαν και συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του ελέγχου. Είναι τα αποδεικτικά στοιχεία
που περιγράφουν τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου και το συνδετικό στοιχείο
μεταξύ των ελεγκτικών διαδικασιών και της έκθεσης ελέγχου. Σε αρκετές περιπτώσεις
μπορούν να έχουν «νομική αξία» ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι κύριες λειτουργίες των

φύλλων εργασίας είναι:
 Βάση για το σχεδιασμό ενός ελέγχου: τα φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων
παρέχουν στον ελεγκτή ένα υπόβαθρο πληροφοριών για τον οργανισμό, τα προγράμματα
ελέγχου, τις αξιολογήσεις του εσωτερικού ελέγχου

και

άλλα προγενέστερα

αποτελέσματα.
 Καταγραφή των ελεγκτικών εργασιών που εκτελέσθηκαν:

τα φύλλα εργασίας

περιγράφουν το σημερινό έργο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε. Ο Καζαντζής (2006)
προσθέτει ότι καταγράφουν τα ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από τον
έλεγχο στα οποία θα στηριχθεί η γνώμη που θα εκφράσει ο ελεγκτής.
 Πηγή αναφοράς: στα φύλλα εργασίας μπορούν να ανατρέξουν η διοίκηση και οι
εξωτερικοί ελεγκτές για να λάβουν απαντήσεις για συγκεκριμένα ευρήματα του
εσωτερικού ελέγχου ή για να κατανοήσουν τις συστάσεις των εσωτερικών ελεγκτών.
 Αξιολόγηση του προσωπικού: στα φύλλα εργασίας αντικατοπτρίζεται η απόδοση του
εσωτερικού ελεγκτή κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, η ικανότητά του να συγκεντρώσει
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και να οργανώσει τα δεδομένα, να τα αξιολογήσει και να φτάσει σε συμπεράσματα
(Moeller, 2009).
Τα φύλλα εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή ή σχήμα. Σχεδιάζονται και
δομούνται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε ελεγκτή και κάθε εξατομικευμένου
ελέγχου (Καζαντζής, 2006). Το στυλ και η φόρμα των φύλλων εργασίας που θα
χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και πολλές υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου υιοθετούν το γενικό σχήμα των φύλλων εργασίας του εξωτερικού
ελέγχου.
Το ελάχιστο περιεχόμενο των φύλλων εργασίας είναι:


Η επικεφαλίδα στην οποία περιλαμβάνονται η επωνυμία του ελεγχόμενου
οργανισμού, ο τίτλος της ελεγκτικής δραστηριότητας και του φύλλου εργασίας, η
ελεγχόμενη περίοδος, η ημερομηνία σύνταξης του φύλλου εργασίας, το όνομα του
ελεγκτή και ένδειξη κωδικοποίησης του φύλλου εργασίας για την κατάλληλη
αρχειοθέτηση και αναζήτησή του.



Η πηγή των στοιχείων και των πληροφοριών που καταγράφονται στο συγκεκριμένο
φύλλο εργασίας.



Η περιγραφή ή η ένδειξη για το πραγματοποιηθέν ελεγκτικό έργο.



Τα ευρήματα του ελέγχου.



Τα συμπεράσματα από την ελεγκτική εργασία (Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013).

Η κατάλληλη γραπτή τεκμηρίωση εξασφαλίζει ότι οι μέθοδοι των ελέγχων είναι σύμφωνοι με
τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου. Αν υπάρξει δυσπιστία για τα ευρήματα του εσωτερικού
ελέγχου από τους ελεγχόμενους, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αποδείξεις ότι οι αρχές
του ελέγχου έχουν τηρηθεί (Kagermann et al., 2008).
4.5.3.7 Εκθέσεις Ελέγχου
Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα-ευρήματα του
εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό πρέπει να συνταχθεί η έκθεση ελέγχου (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013). Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου είναι ένα επίσημο έγγραφο που έχει βασικό
σκοπό να περιγράψει έναν έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και να γνωστοποιήσει τα
αποτελέσματά του. Η προετοιμασία μιας ξεκάθαρης και αποτελεσματικής έκθεσης αποτελεί
μεγάλη ανησυχία των εσωτερικών ελεγκτών όλων των επιπέδων. Πρέπει να είναι
τεκμηριωμένη, αμερόληπτη, με σαφήνεια για να είναι εύκολα κατανοητή, συνοπτική χωρίς
περιττές λεπτομέρειες, εποικοδομητική για να οδηγεί στις βελτιώσεις που απαιτούνται και
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έγκαιρη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (Καζαντζής, 2006). Σύμφωνα με τον Moeller
(2009), η έκθεση πρέπει πάντα να έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
1. Περιγραφή στόχων, χρονοδιαγράμματος και πεδίου αναφοράς της έκθεσης. Η έκθεση
πρέπει να συνοψίζει τους στόχους του ελέγχου, το εύρος του, τις δραστηριότητες που
αξιολογήθηκαν, αν ήταν μετά από ανάθεση από την επιτροπή ελέγχου ή ως
αποτέλεσμα ανακαλυφθείσας απάτης.
2. Περιγραφή των ευρημάτων-πορισμάτων του ελέγχου. Με βάση τα στοιχεία και τις
καταστάσεις που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η έκθεση πρέπει να
περιγράψει τα αποτελέσματα, τις αδυναμίες, τις παραβιάσεις των διαδικασιών και ότι
άλλο θεωρείται ότι πρέπει να αναφερθεί.
3. Προτάσεις για διορθώσεις. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει συστάσεις για
διορθωτικές ενέργειες και βελτιώσεις.
4. Απόψεις του ελεγχόμενου. Ο ελεγχόμενος μπορεί να επιθυμεί να δηλώσει ελαφρυντικά
και να παρέχει απαντήσεις και διευκρινήσεις για τα ζητήματα που υπάρχει διαφωνία
με τον εσωτερικό έλεγχο.
Ο Moeller (2009) προσθέτει ότι αν και η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων
εσωτερικού ελέγχου μπορούν να ποικίλουν, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει
μια έκθεση είναι:
 Ο τίτλος και μια συνοπτική περιγραφή των στόχων της.
 Τον αποδέκτη και τους παραλήπτες αντιγράφων της.
 Το εύρος του εσωτερικού ελέγχου και ημερομηνία πραγματοποίησης της επιτόπιας
εργασίας.
 Τους επιτόπιους ελέγχους και το χρόνο πραγματοποίησής τους.
 Τις διενεργηθείσες διαδικασίες ελέγχου.
 Την άποψη του ελεγκτή βασιζόμενη στα αποτελέσματα του ελέγχου.
4.5.3.8 Μεταγενέστερες Ενέργειες
Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των εσωτερικών ελέγχων θα οδηγήσουν στην επιλογή και
εφαρμογή των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμετέχουν στην
επιλογή των μέτρων με την υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης των ευρημάτων ελέγχου
αλλά και στην ολοκλήρωση της προσπάθειας οργάνωσης και σχεδιασμού ενός συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Με μια follow-up διαδικασία οι ελεγκτές αξιολογούν την επάρκεια, την
αποτελεσματικότητα και το χρόνο εφαρμογής των ενεργειών που προκύπτουν από την
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εργασία των εσωτερικών ελεγκτών και αποφασίζονται από τη διοίκηση (Νεγκάκης και
Ταχυνάκης, 2013).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Ελεγκτική ως σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών στοχεύει στην εξακρίβωση και
επιβεβαίωση της αξιοπιστίας πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο των ελέγχων, καθώς
και στην εξαγωγή αιτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική διαχείριση
των οργανισμών. Αποτελεί μια συστηματική διαδικασία που εκτελείται από ένα ανεξάρτητο
και ικανό πρόσωπο, το οποίο θα διατυπώσει γνώμη για την ορθή παρουσίαση της
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων ενός οργανισμού, καθώς και για την αποδοτική
και αποτελεσματική λειτουργία του, σύμφωνα με την καθορισμένη διοικητική πολιτική. Η
ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη συνεχή
αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας ενός οργανισμού είναι ο
εσωτερικός έλεγχος. Βοηθάει τον οργανισμό να βελτιώσει τις λειτουργίες του και να επιτύχει
τους αντικειμενικούς στόχους του, μέσω των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου.
Ο εσωτερικός έλεγχος περιγράφηκε ως μια λειτουργία ξεκάθαρα διαφορετική από τον
εξωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη
ελέγχων, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και μαζί από κοινού συμβάλλουν στη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητά

τους.

Αντιλαμβανόμαστε

ότι

οι

εσωτερικοί

ελεγκτές,

κάθε

επαγγελματικού επιπέδου του εσωτερικού ελέγχου, από τον επικεφαλής της υπηρεσίας, τους
managers έως και τους ελεγκτές, για να διεξάγουν τις ελεγκτικές εργασίες πρέπει να έχουν
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες - γενικές, συμπεριφορικές και τεχνικές. Επίσης,
πρέπει να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Διεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, έτσι ώστε να εκτελούν το έργο τους με
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, και εμπιστευτικότητα.
Ο εσωτερικός ελεγκτής στο δημόσιο τομέα πρέπει να λειτουργήσει ως εντολοδόχος που
οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να λογοδοτεί στους εντολείς του για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας
του δημόσιου οργανισμού, την οικονομική διαχείριση των δημοσίων πόρων και την
εκπλήρωση των στόχων των ενδιαφερομένων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο
management των δημοσίων οργανισμών και διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν αποτελεσματικά
συστήματα ελέγχου που καλύπτουν όλες τις πλευρές των δραστηριοτήτων τους –
οικονομικές, διοικητικές, λειτουργικές – και στοχεύουν στην προστασία των περιουσιακών
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στοιχείων τους, στην ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών και στην
λειτουργική αποδοτικότητα τους.
Για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έχει θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη νομοθεσία
εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι επιφορτισμένες
με αυτό το ρόλο και αποτελούν τις ανεξάρτητες και αντικειμενικές λειτουργίες ενός δημόσιου
φορέα που αναφέρονται τόσο στο έμψυχο δυναμικό του όσο και στις δομές που έχουν την
ευθύνη και την αρμοδιότητα της παροχής διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς τη διοίκηση.
Ακόμη, μέσα από την παρούσα εργασία αναδείξαμε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην
αξιολόγηση και βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, στα συστήματα ελέγχου και στη
διαδικασία διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα. Διαπιστώθηκε ότι μια αποτελεσματική
δραστηριότητα ελέγχου στο δημόσιο τομέα ενισχύει τη διακυβέρνηση, καθώς αξιολογείται αν
αυτή διέπεται από τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της
δικαιοσύνης. Επίσης, αποτελεί ένα εργαλείο management που θα διαβεβαιώσει ότι η ηγεσία
ενός δημόσιου οργανισμού ενεργεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και παρέχει
υπηρεσίες προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού από ακατάλληλη χρήση.
Επιπρόσθετα, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βοηθάει την ανώτατη διοίκηση των
δημοσίων οργανισμών να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους, προτείνει
στρατηγικές αντιμετώπισής τους και παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι διαχειρίζονται
κατάλληλα.
Οι οδηγίες του Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ) βοήθησαν να κατανοηθούν τα βήματα
οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο και
πώς μπορούν να εφαρμοσθούν στο σχεδιασμό της σε ένα ασφαλιστικό ταμείο κλάδου
πρόνοιας – εφάπαξ παροχών. Έτσι, η οργάνωση μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου σε ένα δημόσιο οργανισμό περιλαμβάνει την ανάθεση καθηκόντων στον
επικεφαλής της υπηρεσίας και στο κατάλληλο προσωπικό που θα στελεχώσει το Αυτοτελές
Τμήμα ή τη Διεύθυνση, την τοποθέτηση της οργανικής μονάδας στη δομή του οργανισμού,
τη σύνταξη του κανονισμού εσωτερικού ελέγχου, τη διατύπωση ενός στρατηγικού σχεδίου,
την εξασφάλιση ενός επαρκούς προϋπολογισμού και τον καθορισμό του πεδίου
δραστηριότητας και του εύρους του εσωτερικού ελέγχου. Ο προγραμματισμός, η εκτέλεση, η
επίβλεψη των ελεγκτικών εργασιών, η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και η γνωστοποίησή
τους, απαιτεί τη διοίκηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου από τον επικεφαλής, ο οποίος
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επιπρόσθετα πρέπει να εξασφαλίσει ποιότητα στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου,
καθιερώνοντας ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με την παρούσα εργασία, αναπτύχθηκαν πρακτικά θέματα εφαρμογής του εσωτερικού
ελέγχου σε ένα ασφαλιστικό ταμείο κλάδου πρόνοιας – εφάπαξ παροχών, καθώς αντικείμενο
του εσωτερικού ελέγχου μπορούν να αποτελέσουν οι διεργασίες του, μέσω των οποίων
διαχειρίζονται δημόσιοι πόροι για να παρασχεθούν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του και
στους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Έτσι, συντάχθηκε Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου
βασιζόμενος στο σχέδιο κανονισμού εσωτερικού ελέγχου και στα Πρότυπα του Institute of
Internal Auditors, στις οδηγίες του International Organization of Supreme Audit Institutions,
καθώς και στον

Ν. 3492/2006. Τοποθετήθηκε η μονάδα εσωτερικού ελέγχου στο

οργανόγραμμα του φορέα και καθορίσθηκε το πεδίο δραστηριότητας και το εύρος του
εσωτερικού ελέγχου με την καταγραφή των διαδικασιών που μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο των ελεγκτικών εργασιών. Περιγράφηκε η σημαντικότερη διεργασία ενός
ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ παροχών, αυτή της χορήγησης των ασφαλιστικών παροχών,
προσδιορίστηκαν οι κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει αυτή η διαδικασία και
συντάχθηκε αντίστοιχο πρόγραμμα ελέγχου.
Όπως προαναφέρθηκε, η υποχρεωτική εφαρμογή της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου έχει
καθορισθεί με συγκεκριμένη νομοθεσία. Όμως, για το δημόσιο τομέα δεν έχει αναπτυχθεί η
ανάλογη βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι οργανισμοί και οι επικεφαλής των
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου να εστιάζουν στην εμπειρία του ιδιωτικού τομέα ως οδηγό
για την εγκαθίδρυση μιας νέας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και για την εκτέλεση των
ελεγκτικών εργασιών. Η γνώση και η εμπειρία του ιδιωτικού τομέα για τον εσωτερικό έλεγχο
μπορούν ουσιαστικά να εφαρμοσθούν σε όλους τους τύπους οργανισμών είτε δημοσίων είτε
ιδιωτικών, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο από
τους εσωτερικούς ελεγκτές των δημοσίων οργανισμών και να συμβάλλουν στη δημιουργία
οδηγιών και εγχειριδίων με εστίαση στο δημόσιο τομέα που θα παρέχουν καθοδήγηση για τη
διενέργεια ελέγχων. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται η ιδιαιτερότητα και τα μοναδικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δημοσίου τομέα και κυρίως η προσπάθεια αποτελεσματικής
και αποδοτικής διαχείρισης δημοσίων πόρων.
Οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα πρέπει να επικεντρωθούν στη σύσταση υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους με την κατάρτιση και
επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων έτσι ώστε εξοικειωμένοι με τις έννοιες της
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διακυβέρνησης, του συστήματος

εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων να

οργανώσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.
Καθίσταται απαραίτητο να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο που να ορίζει τις ειδικότητες των
υπαλλήλων που θα στελεχώνουν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα προσόντα του
εσωτερικού ελεγκτή στο δημόσιο τομέα, προφανώς σε συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα
για την επαγγελματική εφαρμογή του. Η επάρκεια των γνώσεων και των λοιπών δεξιοτήτων
για να εκπληρώσουν οι ελεγκτές αποτελεσματικά το έργο τους θα πρέπει να πιστοποιείται
κατάλληλα αυξάνοντας έτσι το κύρος του επαγγέλματος. Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος
αποτελεί μια σημαντική λειτουργία για τους δημόσιους οργανισμούς, η παρούσα εργασία
αναδεικνύει την αναγκαιότητα κατάρτισης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων έτσι
ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες, τις αρχές και τις τεχνικές του εσωτερικού
ελέγχου. Η συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κρίνεται απαραίτητη με στόχο την παροχή
επίκαιρων και εξειδικευμένων γνώσεων εσωτερικού ελέγχου, τόσο σε νέους όσο και σε
έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές, έτσι ώστε να διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνων, να
καταρτίζουν ετήσια προγράμματα ελέγχου, να σχεδιάζουν, να διενεργούν ελέγχους σε πλήρη
συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας των εσωτερικών
ελεγκτών και να εντοπίζουν αδυναμίες και δυσλειτουργίες

για τις οποίες μπορούν να

υποβάλουν προτάσεις βελτίωσης.
Η έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακών εργασιών έχει μέχρι τώρα επικεντρωθεί κυρίως στη
διερεύνηση της εφαρμογής των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και στη
διαπίστωση των συστημάτων ελέγχου που υπάρχουν σε φορείς του δημοσίου τομέα.
Σημαντικό όμως είναι να εστιάσει στην αξιολόγηση της ποιότητας αυτών των συστημάτων,
στη συνεισφορά τους στη δημόσια διοίκηση και σε προτάσεις βελτίωσής τους. Η παρούσα
διπλωματική εργασία εστίασε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία δημόσιου ασφαλιστικού
οργανισμού, αυτήν του Κλάδου Πρόνοιας – Εφάπαξ Παροχών. Όμως, η βασική διεργασία
των Κλάδων της κύριας και της επικουρικής

σύνταξης διαφοροποιείται από αυτήν της

χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος που παρουσιάσθηκε. Με γνώμονα αυτόν τον περιορισμό και
επειδή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει μέχρι
σήμερα ελάχιστη εφαρμογή, πρόταση για μελλοντική έρευνα μπορεί να αποτελέσει η
ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων εσωτερικού ελέγχου σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
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Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες καθώς σκοπός τους είναι η παροχή ασφαλιστικών παροχών ως συνέπεια της
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από ασφαλισμένους και εργοδότες. Μέχρι τώρα, ο
εξωτερικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το εποπτεύον υπουργείο και τους ορκωτούς
ελεγκτές-λογιστές αποσκοπούσε στην διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης τους. Η
αξιοποίηση των διεθνών προτύπων, των τεχνικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα δημιουργήσει αποτελεσματικές υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου που θα αξιολογήσουν όλα τα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων, θα
προσθέσουν αξία, θα συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων αξιοπιστίας, έγκαιρης
εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και εργοδοτών, ορθής επένδυσης των διαθεσίμων τους και θα
συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.
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