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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Οι οργανισμοί σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα δέχονται μεγάλες 

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

χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον 

αλλά και οι ολοένα μεταβαλλόμενες οικονομικές πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές 

συνθήκες κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου. Σήμερα, όσο ποτέ 

άλλοτε, η διεύθυνση κάθε οργανισμού, κάθε επιχείρησης, καλείται να αντιμετωπίσει και να 

περιορίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή δύναται να αποτρέψει τον οργανισμό να 

επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση αυτών των 

κινδύνων αποτελεί η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Με τη θεσμοθέτηση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αναδεικνύεται η σημασία και η 

αναγκαιότητά της, ως ένα εργαλείο του σύγχρονου management. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο και τη ραχοκοκαλιά ενός ορθά δομημένου και συγκροτημένου συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου, αφού ουσιαστικά ενεργεί ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για την ολοκληρωμένη 

οργάνωση και συμμόρφωση του οργανισμού με νομοθεσίες, κανονισμούς και βέλτιστες 

πρακτικές. Παράλληλα με την υποχρεωτική καθιέρωση του Εσωτερικού Ελέγχου, 

επισημαίνεται η σπουδαιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και η αναγνώριση και η 

επισημοποίηση από την πολιτεία, του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, εσωτερικός ελεγκτής, υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
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ABSTRACT 

 

 

Organizations today, both in the private and public sector are under great pressure, as the 

hazards, uncertainty and complexity are the main elements that characterize the environment 

in which they operate. The constantly evolving environment, as well as the ever changing 

economic policies, legislative and technological conditions, consider the introduction of 

Internal Audit. Today, as ever before, the management of each organization, every kind of 

business is required to address and effectively mitigate any form of risk that can prevent the 

organization from achieving its strategic goals. An integral tool for managing these risks is 

the existence of an integrated internal control system. 

The institutionalization of the Internal Audit Service reveals its importance and necessity as a 

tool of modern management. It is the cornerstone and the backbone of a well-structured and 

well balanced management and control system, since it acts as a "safety net" for the 

organization's overall organization and compliance with legislation, regulations and best 

practices. Along with the mandatory establishment of Internal Audit, the importance of audit 

services, as well as the recognition and formalization by the state, of the profession of Internal 

Auditor, are highlighted. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η διοίκηση μιας εταιρίας προκειμένου να προστατεύει όσο το δυνατόν καλύτερα τα 

συμφέροντα τα δικά της και της εταιρίας, είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Τον τελευταίο καιρό με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τόσο στη 

διαφάνεια των δραστηριοτήτων κάθε εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

όσο και στην αξιοπιστία των παρεχόμενων οικονομικών στοιχείων, τονίζεται όλο και 

περισσότερο η σημασία του. Πεδίο ανάπτυξης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου θεωρητικά 

είναι όλες οι εταιρίες και οι οργανισμοί. Οι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από 

εσωτερικούς μηχανισμούς και βασικός τους σκοπός είναι η αξιολόγηση διαδικασιών 

λειτουργίας όπως για παράδειγμα τα συστήματα οργάνωσης και η παροχή πληροφοριών στη 

διοίκηση. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στη γενική έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου μέσα από το νομικό και θεσμικό του πλαίσιο και εξετάζοντας τις θέσεις 

των ερευνητών μέσω της αρθρογραφικής επισκόπησης. 

 

 

1.2 Σκοπός Εργασίας 

 

 

Η απελευθέρωση των αγορών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι ιδιωτικοποιήσεις σε 

όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας, η πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, 

αλλάζουν συνεχώς και εκ θεμελίων τον τρόπο του «επιχειρείν». Σε αυτό το εξαιρετικά 

ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, ο ιδιωτικός και φυσικά ο 

δημόσιος τομέας, βρίσκονται σε έναν ατέρμονα αγώνα, αφενός επιβίωσης, αφετέρου εύρεσης 

μηχανισμών εξασφάλισης της ανάπτυξής τους. Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των ανωτέρω 

καλείται να διαδραματίσει ο εσωτερικός έλεγχος, μέσω του σύγχρονου ρόλου του. Σκοπός 

της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας του εσωτερικού ελέγχου 
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στα νομικά πρόσωπα και η εφαρμογή του στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ένα νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.). 

 

 

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν μέσα από την παρούσα 

εργασία είναι σχετικά με την ποιότητα και την αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου, κατά 

πόσο ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία μιας 

επιχείρησης, ενός οργανισμού και κατά πόσο η εφαρμογή του γίνεται σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, τα Διεθνή Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Επίσης, με την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών 

λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απαντώνται τα 

ερωτήματα,  ότι η ευθύνη και οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε. είναι σαφώς καθορισμένες, ότι η 

τυποποίηση της μεθοδολογίας των βασικών ενεργειών από τους εσωτερικούς ελεγκτές της 

Διεύθυνσης, συμβάλλει στην εξασφάλιση διενέργειας υψηλής ποιότητας ελέγχων, καθώς και 

ότι λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους ελεγκτές. 

 

 

1.4 Μεθοδολογία 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Ο εσωτερικός έλεγχος στα νομικά 

πρόσωπα», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη 

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος στηρίζεται στην 

ελληνική, διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία και κυρίως αποτελείται από βιβλία, 

επιστημονικά άρθρα και διαδικτυακές πηγές. Επιπλέον, η εργασία έχει ως στόχο την 

παρουσίαση όλης της διαδικασίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται σε ένα 
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νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το σπουδαίο ρόλο 

του συγκεκριμένου τμήματος. 

 

1.5 Δομή Διπλωματικής 

 

 

Στη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η έννοια του εσωτερικού ελέγχου τόσο στη 

θεωρία όσο και στην πράξη μέσα από τη μελέτη περίπτωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Αναπτύσσεται σε έξι θεματικές ενότητες.  

Αρχικά το πρώτο κεφάλαιο είναι ένα κατεξοχήν εισαγωγικό κεφάλαιο με αναφορά στο σκοπό 

της εργασίας, στα ερευνητικά ερωτήματα, στη μεθοδολογία και στην δομή της διπλωματικής 

εργασίας. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται μια επισκόπηση ερευνών και παρατίθενται μελέτες και 

απόψεις από την παγκόσμια αρθρογραφία με σκοπό να αναδείξουν την αναγκαιότητα και 

αποδοτικότητα του σύγχρονου εσωτερικού έλεγχου και τη σχέση του με την Επιτροπή 

Ελέγχου. Οι έρευνες που παρουσιάζονται ποικίλουν στη θεματολογία τους.   

Στην τρίτη ενότητα αναπτύσσεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Εσωτερικό 

Έλεγχο.  

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στον εσωτερικό ελεγκτή και στο ρόλο του εντός της 

διοικητικής λειτουργίας, αναλύοντας τα προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών. Παρουσιάζεται 

επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής 

Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου. Στη 

συνέχεια γίνεται μια αναφορά στη σχέση ελεγκτή και ελεγχομένου, στη νομική ευθύνη των 

ελεγκτών και στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Στη πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες 

του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων. Επιπλέον παρουσιάζεται αναλυτικά το Εγχειρίδιο Διαδικασιών της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Στην έκτη ενότητα επισημαίνονται τα γενικά συμπεράσματα τόσο για την περίπτωση του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και γενικά για τα νομικά πρόσωπα. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο στους οργανισμούς. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή  

 

 

Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ερευνητικό 

αντικείμενο, το οποίο έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών μελετητών και 

ερευνητών ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Ο αρκετά μεγάλος όγκος της διεθνούς 

βιβλιογραφίας η οποία σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο, αποδεικνύει αυτόματα ότι δεν 

είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από τον μελετητή του εσωτερικού ελέγχου μια ενιαία 

εννοιολογική σύλληψη για το αντικείμενο αυτό, αλλά περισσότερες από μία προσεγγίσεις. 

Όμως, ανεξάρτητα από την πληθώρα των εννοιολογικών προσεγγίσεων που είναι δυνατόν να 

λάβει ο εσωτερικός έλεγχος, το σύνολο των ερευνητών συγκλίνει στην άποψη ότι, από όποια 

σκοπιά και αν αυτός προσεγγισθεί, παραμένει μια αμερόληπτη διαδικασία παροχής 

συμβουλών που ως στόχο έχει, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού και τη 

βελτίωση της λειτουργίας του. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια 

της Διοίκησης κάθε οργανισμού στην προσπάθεια της τελευταίας να αποκτήσει, τη 

μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία των χρηματοοικονομικών και μη προβλημάτων του 

οργανισμού, αλλά και στη διαρκή της επιθυμία να προλαμβάνει ενδεχόμενα προβλήματα που 

ανακύπτουν, αποκτώντας δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης μέσω των υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια αρθρογραφική επισκόπηση του εσωτερικού 

ελέγχου από διάφορους μελετητές που προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την έννοιά του και 

να τον εντάξουν στις πρακτικές διαφόρων χωρών ανά τον κόσμο, αλλά και στα παραδείγματα 

συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεων.  
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 2.2 Ο Εσωτερικός Έλεγχος Σήμερα 

 

 

Σύμφωνα με τον Yanni Wendling (2017), προϊστάμενο τμήματος εσωτερικού ελέγχου – 

εσωτερικών δικλίδων και διαχείρισης κινδύνου του Conseil départemental του Seine Saint 

Denis, στην παρουσίαση του προς την Expertise France
1
, το εθνικό συνέδριο εσωτερικών 

ελεγκτών και επιθεωρητών των περιφερειακών κοινοτήτων, ανά δύο έτη διεξάγουν έρευνα 

προκειμένου να εξακριβώσουν πόσα όργανα εσωτερικού ελέγχου συστάθηκαν και με τι 

ασχολούνται. Η τελευταία έρευνα υποδεικνύει ότι όλο και περισσότερες τοπικές αρχές 

αποφάσισαν να δημιουργήσουν τέτοιες υπηρεσίες. Προσεγγίστηκαν οι 146 σημαντικότερες 

κοινότητες και οι 96 απάντησαν. Τα βασικά στοιχεία είναι: 

 36 προέβησαν στην σύσταση επαγγελματικού οργάνου εσωτερικού ελέγχου. 

 20 από αυτά ασχολούνται αποκλειστικά με τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Τα εν λόγω όργανα έχουν εντονότερη παρουσία στα «Départements» (επαρχίες) λόγω 

του αυξημένου προϋπολογισμού των προγραμμάτων κοινοτικής πρόνοιας και στις 

μεγαλύτερες πόλεις / μητροπολιτικές περιοχές. Λόγω της μεταβίβασης της 

διαχείρισης των εδαφικών προγραμμάτων της Ε.Ε. στις περιφέρειες, κάθε 

περιφερειακή κοινότητα έχει συστήσει εξειδικευμένο όργανο εσωτερικού ελέγχου. 

 Διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου υπάρχουν στο 15% των κοινοτήτων που διαθέτουν 

εξειδικευμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου και στο 45% βρίσκονται υπό μελέτη.  

 Το 30% αυτών των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου υπάγονται στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, 14% στον Πρόεδρο και 50% σε ένα αναπληρωτή του Διευθύνοντος 

Συμβούλου.  

 Τα καθήκοντα εγκρίνονται επίσημα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή τον 

Πρόεδρο στο 70% αυτών των αρχών. 

 Τα ανώτερα όργανα τηρούν όλη την μεθοδολογία του I.I.A. και μόνο αυτά είναι 

αρμόδια για το σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των προτάσεων.  

                                                      
1
 Δημόσιος φορέας η Expertise France είναι ο γαλλικός οργανισμός διεθνούς τεχνικής συνεργασίας. Ο 

οργανισμός αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες : δημοκρατική, οικονομική και 

χρηματοοικονομική διακυβέρνηση, σταθεροποίηση των χωρών που βρίσκονται σε κρίση / ή σε μετά κρίση 

κατάσταση και ασφάλεια, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αστική βιώσιμη ανάπτυξη ενίσχυση των 

συστημάτων υγείας, κοινωνική προστασία και απασχόληση. Στους παραπάνω τομείς, η "Expertise France" έχει 

ως αποστολή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων και κινητοποίησης 

της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ενώ λειτουργεί επίσης και ως αρχικός φορέας κατάρτισης προγραμμάτων, 

συνδυάζοντας την δημόσια εμπειρογνωμοσύνη με την ιδιωτική τεχνογνωσία. 



8 

 

Μολονότι δεν υπάρχει υποχρέωση υιοθέτησης αυτής της διαδικασίας, τα τελευταία χρόνια 

όλο και περισσότερες τοπικές αρχές προβαίνουν στην σύσταση επαγγελματικών οργάνων 

αφιερωμένων στον εσωτερικό έλεγχο. Παρά το γεγονός ότι η τάση αυτή είναι ακόμη 

εύθραυστη, είναι συνεχώς ανοδική.
2
 

Συνεχίζοντας, περισσότερο γενικά και εξετάζοντας τις προοπτικές του εσωτερικού 

ελέγχου στις μέρες μας, καθίσταται αντιληπτό ότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις ανά τον 

κόσμο, στην εποχή της πληροφορίας που διανύουμε, έχουν εγκαινιασθεί απόλυτα 

εξειδικευμένες πρακτικές στις υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Η εξέλιξη νέων 

επιχειρηματικών μορφών με την πληθώρα στρατηγικών συμμαχιών έχει αλλάξει δραματικά 

τον σκοπό και τη λειτουργία των οργανισμών, καθώς και τις συναφείς ανάγκες του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι Ramamoorti and Traver (1998), αναφέρουν πως το τοπίο του 

ελέγχου στους οργανισμούς σήμερα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ίσχυε στις 

παραδοσιακές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ριζικών αλλαγών ο εσωτερικός έλεγχος 

έχει αποδειχθεί ο μέγιστος υποστηρικτής της λειτουργίας της διοίκησης της επιχείρησης, 

συνακόλουθα με την επιτροπή ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Με τον τρόπο που το 

εγχείρημα αυτό εφαρμόσθηκε, είναι αναντίρρητη αλήθεια ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην προώθηση, αλλά και την υποβοήθηση των 

αποτελεσματικών εταιρικών διαδικασιών. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον 

μια πληθώρα κινδύνων και έτσι δεν αποτελούν έκπληξη, οι αυξημένες απαιτήσεις για 

διαχείριση των κινδύνων αυτών.  Η διαχείριση των κινδύνων αυτών αποτελούσε ανέκαθεν 

πρόσφορο πεδίο για τον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος τόσο με την προσφορά συμβουλευτικών 

δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω πρακτικών αναλύσεων στη διοίκηση της επιχείρησης μπορεί 

να συμβάλλει στην απομείωση αυτών. Για την επιδίωξη δικών του σκοπών, ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι ικανός να εκτιμήσει μια σειρά από κινδύνους εντός των λειτουργιών της 

επιχείρησης, γεγονός το οποίο θα τον βοηθήσει να εκτιμήσει τα πεδία που απαιτούν τη 

μεγαλύτερη προσοχή, προκειμένου να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους.
3
 

Συνεπώς ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει στη σύγχρονη εποχή εξέχοντα ρόλο 

στην εγκαθίδρυση επιχειρηματικών τακτικών και στην προσπάθεια αναφοράς και εκτίμησης 

των κινδύνων σύμφωνα με τις γενικότερες αλλά και τις εφαρμοσμένες μεθόδους διαχείρισης 

των κινδύνων στις επιχειρήσεις. Μια από τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές του εσωτερικού 

                                                      
2
 Yannis Wendling, (2017), προϊστάμενος τμήματος εσωτερικού ελέγχου – εσωτερικών δικλίδων και 

διαχείρισης κινδύνου του Conseil départemental του Seine Saint Denis, Έκθεση προς Expertise France με θέμα 

"Σεμινάριο – ο εσωτερικός έλεγχος σε τοπικές αρχές: καλές πρακτικές από την Γαλλία". 
3
 Ramamoorti S. and R.O. Traver, (1998), Using Neural Networks for Risk Assessment in Internal Auditing : A 

Feasibility Study (Altamonte Springs : The Institute of Internal Auditors Research Foundation). 
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ελέγχου είναι ότι, κάθε οργανισμός που φιλοξενεί στο εσωτερικό του ισχυρή παρουσία των 

διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται ικανός να διανύσει μια μεγάλη και 

επιτυχημένη πορεία. Στις επερχόμενες δεκαετίες εάν ο εσωτερικός έλεγχος κατανοηθεί με την 

έννοια του «ειδικού στη διαχείριση κινδύνων» θα διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο εντός των 

επιχειρήσεων, των οργανισμών και των κυβερνήσεων. Συμπερασματικά ο 21ος αιώνας 

καλωσορίζει μια πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη των ευκαιριών που παρέχει η επιστήμη του 

εσωτερικού ελέγχου.
4
 

 

 

2.3 Γιατί ο Εσωτερικός Έλεγχος;  

 

 

Σύμφωνα µε τον ορισμό του Ινστιτούτου των Αμερικάνων Ορκωτών Λογιστών 

(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA), τον εσωτερικό έλεγχο 

αποτελούν, το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα 

που υιοθετούνται εντός της επιχείρησης, για τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών 

της στοιχείων, ο έλεγχος της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, η 

προώθηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και η ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής. Ο εσωτερικός έλεγχος έρχεται να ικανοποιήσει 

την ανάγκη για παροχή άμεσης και αντικειμενικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση σχετικά 

µε τη λειτουργία των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων. Αποτελεί ένα είδος ασφάλισης 

κατά των λαθών και της απάτης.
5
 

Στη παρούσα μελέτη, οι Nwaobia, et al. (2016), αναφέρονται σε παραδείγματα για να 

υποστηρίξουν την άποψη ότι οι πολίτες ενός έθνους δικαιούνται έγκαιρη και διαφανή 

αναφορά διαχειρίσεως των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων της χώρας τους από τα 

στελέχη που επιφορτίζονται με την ανάλογη ευθύνη σύμφωνα με τις συνταγματικές 

διατάξεις. Σε ορισμένες νομοθεσίες, αυτό είναι πολύ σπάνιο στην πράξη. Το παρόν έγγραφο 

εξέτασε τη θέση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου για την ενίσχυση της διαφάνειας στη 

διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στην υποβολή εκθέσεων στη Ρουάντα και τη 

Νιγηρία, ως βασικές συνιστώσες των σχέσεων μεταξύ κυβερνήσεων και ενδιαφερομένων. 

                                                      
4
 Walker P.L, W.G Shenkir and T.L Barton (2002), ″Enterprise Risk Management: Pulling it All Together″, The 

Institute of Internal Auditor Research. 
5
 S.A.S. (Statement on Auditing Standards ∆ήλωση στα ελεγκτικά πρότυπα), No 1 Section 320.09 AICPA 

Committee on Auditing Procedures. 
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Αποδείχθηκε ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θα ενίσχυε τη διαφάνεια στη 

διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την υποβολή εκθέσεων, αν η μονάδα διατηρούσε 

πλήρη αυτονομία όσον αφορά την ανεξαρτησία και ήταν καλά εξοπλισμένη τόσο με 

ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και με τις σχετικές υποδομές. Προκειμένου να επιτευχθεί διαφανής 

δημοσιονομική διαχείριση και υποβολή εκθέσεων στα δημόσια γραφεία, θα πρέπει να 

υπάρχει αυστηρή τήρηση του συνταγματικού πλαισίου των εθνών όσον αφορά την 

προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, την υποβολή και την 

αναθεώρηση καθώς και την έγκαιρη αναφορά του Γενικού Ελεγκτή στην Εθνική Συνέλευση 

και Επιτροπή δημοσίων λογαριασμών. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

δημοσιεύονται έγκαιρα για εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες.
6
 

Λόγω της εξέλιξης των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρηματικών οντοτήτων που 

σχετίζονται κυρίως με την παγκοσμιοποίηση, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, 

σύμφωνα με το άρθρο των Pereira et al.(2014), έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στο 

οργανωτικό πλαίσιο, καθώς συμβουλεύει και στηρίζει τη διοίκηση. Σε αυτό το σενάριο 

διεξάγεται μια έρευνα σχετική με τις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου που 

σχετίζονται με τη συμβολή του στα διευθυντικά (διοικητικά) καθήκοντα. Έτσι, η τρέχουσα 

μελέτη στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν την αντίληψη της 

διοίκησης σχετικά με το ρόλο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικότερα. Η μελέτη περιορίστηκε σε μη 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κράτους του Σάο Πάολο. Καθώς τα πρωταρχικά δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, υιοθετήθηκε μια περιγραφική 

προσέγγιση για την επεξεργασία των δεδομένων. Με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση, 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι η διοίκηση ασχολείται με τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους κάτω από το πρίσμα ότι οι ελεγκτές ενεργούν 

ελεύθερα και ανεξάρτητα. Όσον αφορά τη διαχείριση των οργανισμών ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι ένα εργαλείο βελτίωσης της διοίκησης, όπου μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση, τον 

μετριασμό των στρατηγικών κινδύνων και την ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, συνεισφέρει πηγές πληροφοριών ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας στηρίζουν την άποψη ότι οι αρμοδιότητες του εσωτερικού 

                                                      
6
 Appolos N. Nwaobia, Grace O. Ogundajo and Niyonzima Theogene (2016),″ Internal audit practices and 

public financial Management in Rwanda and Nigeria: Bridging the transparency gap in public sector financial 

reporting″, International Journal of Advanced Academic Research  Social & Management Sciences  ISSN: 2488-

9849 Vol. 2, Issue 10. 
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ελέγχου έχουν διευρυνθεί σε σχέση με το παρελθόν και υποστηρίζουν τη διοίκηση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.
7
 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί έναν ιδιαίτερο τομέα. Σε αναντιστοιχία με τη δημόσια 

λογιστική, η οποία ασχολείται μόνο με ζητήματα που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές 

εκθέσεις, ο εσωτερικός έλεγχος είναι αφιερωμένος σε ζητήματα που συνδέονται άρρηκτα με 

τη σταθερότητα της επιχείρησης σαν σύνολο. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος από τη φύση του 

είναι περισσότερο συμβουλευτικός παρά διεκπεραιωτικός, βελτιώνοντας τα συστήματα 

αναγνώρισης των επερχόμενων κινδύνων εντός των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του 

εσωτερικού ελέγχου αποτελούν μια αξιόλογη σταθερά στο εσωτερικό της επιχείρησης 

παρέχοντας πληροφορίες απαραίτητες για τη Διοίκηση της εταιρίας. Επίσης, ο εσωτερικός 

έλεγχος παρέχει τεχνικές συμβουλές για την εξέλιξη των προγραμμάτων. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές οι οποίοι ακολουθούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αρμονικής λειτουργίας της επιχείρησης.
8
 

 

 

2.4 Η Αποδοτικότητα Του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως αποτελεσματικό, υπάρχουν 

ορισμένα κριτήρια τα οποία εγγυώνται την επιτυχία του. Η ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα και 

η αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα είναι ορατή όταν η δημιουργία του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου αποσκοπεί στην παραγωγή κέρδους για την επιχείρηση και ταυτόχρονα αυξάνει την 

αξία της. Πολλά άρθρα και μελέτες επικεντρώνονται στη βελτίωση της διοίκησης και στην 

αποφυγή των σφαλμάτων. Στη συνέχεια υπό το ίδιο πρίσμα, ακολουθούν κάποιες 

αρθρογραφικές μελέτες ταξινομημένες με χρονολογική σειρά, που αφορούν τον εσωτερικό 

έλεγχο στο δημόσιο τομέα στα κράτη της Κένυας, της Αιθιοπίας, της Νιγηρίας, της 

Σαουδικής Αραβίας καθώς και μελέτες που αφορούν γενικά τον εσωτερικό έλεγχο στο 

δημόσιο τομέα. 

Οι Alzeban and Gwilliam (2014), μελέτησαν και αξιολόγησαν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, με μια έρευνα στο  δημόσιο 

τομέα της Σαουδικής Αραβίας. Τα στοιχεία ελήφθησαν από 203 στελέχη και 239 

                                                      
7
 Pinto J. Pereira A.C. Imoniana, J.O. Reinaldo and M & S. Peters, (2014), ″Role of internal audit in managerial 

practise in organisations″, African Journal of Business Management, Vol. 8(2), pp. 68-79. 
8
 Sawyer, Lawrence B. (1993), ″Why internal auditing?″ Internal Auditor, Dec. p. 43. 
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εσωτερικούς ελεγκτές, από 79 οργανισμούς του δημόσιου τομέα της Σαουδικής Αραβίας. Οι 

παραπάνω ερευνητές χρησιμοποίησαν το μοντέλο ανάλυσης της πολλαπλής παλινδρόμησης 

προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και πέντε βασικών 

παραγόντων. Τα συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι, η υποστήριξη της διαχείρισης 

της αποδοτικότητας του εσωτερικού ελέγχου οδηγεί στην αντιληπτή αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας του, τόσο από πλευράς διοίκησης όσο και από πλευράς εσωτερικών ελεγκτών. Η 

υποστήριξη της διοίκησης συνδέεται με την πρόσληψη εκπαιδευμένου και έμπειρου 

προσωπικού, την παροχή επαρκών πόρων, την ενίσχυση της σχέσης με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές και τη δημιουργία ανεξάρτητου τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Σαουδική Αραβία 

αντιπροσωπεύει πολλά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα και η πρόσφατη 

παράδοση της διακυβέρνησης και του ελέγχου αντανακλάται σε χώρες παγκοσμίως. 

Επιπλέον, οι ιδιαίτερες πολιτιστικές παραδόσεις που περιλαμβάνουν, τη συγγένεια και τις 

φυλετικές συμμαχίες, καθώς και τις διαδεδομένες και βασικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

χαρακτηρίζουν τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, τον Αραβικό 

Κόσμο γενικά, και μάλιστα πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, ανεξάρτητα από τον 

πλούτο. Έτσι, οι δεσμοί μεταξύ της υποστήριξης της διαχείρισης και της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι πιθανώς γενικευμένοι πέρα από το 

πλαίσιο του δημόσιου τομέα της Σαουδικής  Αραβίας.
9
 

Επιπρόσθετα, τοποθετώντας την έρευνα σε γενικά πλαίσια, σύμφωνα με τους 

Vijayakumar and Nagaraja (2012), οι επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος στον κοινωνικό ιστό, παρά για 

εμπορικές - διαφημιστικές πρακτικές ή την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βέβαια, στην 

προσπάθεια επίτευξης των επιθυμητών στόχων απαιτείται να αντιμετωπισθούν όλα τα είδη 

των κινδύνων, εσωτερικά ή εξωτερικά. Η επιτυχία των στόχων κρίνεται από το πόσο 

μακροπρόθεσμα μπορεί η επιχείρηση του δημόσιου τομέα να προβλέψει και να διαχειριστεί 

τους κινδύνους. Ανάμεσα σε πολλών ειδών εργαλεία, ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται ως 

το πλέον απαραίτητο εργαλείο στη διαχείριση των λειτουργικών, οικονομικών, νομοθετικών 

και ρυθμιστικών κινδύνων. Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος ενσωματώνει στρατηγικές που 

επιβοηθούν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
10

 

                                                      
9
 A. Alzeban and D. Gwilliam (2014), ″Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi 

public sector″, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Volume 23, Issue 2, Pages 74–86. 
10

 Vijayakumar A. and N. Nagaraja (2012), ″Internal Control Systems: Effectiveness of Internal Audit Risk 

Management at Public Sector Enterprises″  BVIMR Management Edge, Vol 5 Issue 1 p 1-8.  
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Οι  Unegbu and Kida (2011), ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου ως μέσο βελτίωσης της διαχείρισης του δημόσιου τομέα. Η έρευνα επικεντρώθηκε 

στη χρήση του ελέγχου για τη βελτίωση της διαχείρισης του δημόσιου τομέα με τη 

συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών του Kano. Η πολιτεία Kano είναι μία από τις 

ανεπτυγμένες πολιτείες στη Νιγηρία. Κατά την διεξαγωγή της έρευνας καθορίστηκαν 

υποθέσεις, οι οποίες αμφισβήτησαν τη σημαντικότητα ύπαρξης ελεγκτικών τμημάτων στο 

δημόσιο τομέα και την αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά τον έλεγχο των απατών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι αρκετά 

ανεπαρκές όσον αφορά τους πόρους, για να είναι πλήρως αποτελεσματικό. Για να 

δοκιμαστούν αυτές οι υποθέσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο Chi-square
11

. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις 

απάτες και τις δόλιες δραστηριότητες στον δημόσιο τομέα και ότι οι δημόσιοι τομείς στην 

πολιτεία Kano έχουν ικανό αριθμό Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για να λειτουργήσουν 

αποδοτικά. Συνιστάται λοιπόν η κυβέρνηση, να παρέχει επαρκές προσωπικό για την 

ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων και να υποστηρίξει επίσης, ένα περιβάλλον εντός του 

οποίου οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να έχουν επαρκή ελευθερία για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
12

 

Πολλοί θα συμφωνούσαν με την άποψη του Thomas Asare (2009), ότι ο δημόσιος 

τομέας στο παρελθόν έτρεφε μια σειρά από προσδοκίες για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, 

τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας εμφανιζόταν περισσότερο συγκρατημένος. Αυτό 

δικαιολογεί και το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα κυριαρχούταν από 

προπληρωμένους ελέγχους. Συνεπώς, οι εσωτερικοί ελεγκτές αφιέρωναν τον περισσότερο 

χρόνο τους στα να ελέγχουν τις μεμονωμένες συναλλαγές προτού οι πληρωμές 

συντελεσθούν. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο εσωτερικός έλεγχος έχει λάβει μια 

στρατηγική διάσταση και το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το γιατί έχει καταστεί ένα 

απαραίτητο στοιχείο της διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα, συνακόλουθα με το γεγονός ότι 

επιφέρει οικονομικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Ο 

σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τη θέση ότι ο εσωτερικός έλεγχος στο 

                                                      
11

 Η στατιστική Chi-squared είναι ένα μέτρο για το πόσο παρόμοιες είναι οι δύο κατανομές πιθανών 

καταστάσεων. Αν οι δύο κατανομές είναι ίδιες, η στατιστική chi-squared είναι 0, αν οι διανομές είναι πολύ 

διαφορετικές, θα προκύψει κάποιος μεγαλύτερος αριθμός. 
12

 Angus Okechukwu Unegbu and Mohammed Isa Kida (2011), ″Effectiveness and fraud prevention, Internal 

auditing, Management and Public sector″, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 

Volume 2, Issue 4, Aug, p. 304 – 309. 
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δημόσιο τομέα όταν είναι σωστά δομημένος και δίνει την απαραίτητη εντολή για 

μεταρρυθμίσεις, βελτιώνεις τις επιδόσεις και προωθεί τις αρχές της καλής διακυβέρνησης.
13

 

Εξερευνώντας την οργανωτική κινητήρια δύναμη του εσωτερικού ελέγχου η μελέτη 

των Arena and Azzone (2009), είναι στραμμένη στη σκοπιά των πρόσφατων αλλαγών 

σχετικά με τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος. Μέσα από μια έρευνα 

153 ιταλικών εταιρειών, αποδεικνύεται ότι η αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: α) από τα χαρακτηριστικά της ομάδας του 

εσωτερικού ελέγχου β) από τη διαδικασία και τις δραστηριότητες του ελέγχου γ) από τους 

οργανωτικούς συνδέσμους. Η αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου αυξάνεται όταν η 

αναλογία μεταξύ του αριθμού των εσωτερικών ελεγκτών και των εργαζομένων μεγαλώνει και 

όταν ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται στενά με το Ινστιτούτο των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο στην 

εκτίμηση των κινδύνων και η επιτροπή ελέγχου συμμετέχει στις δραστηριότητες των 

εσωτερικών ελεγκτών.
14

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές συχνά εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

χρηματοοικονομικής αναφοράς των φορέων υποδοχής τους, ωστόσο η προσοχή στην έρευνα 

επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του εσωτερικού ελέγχου στις εξωτερικές οικονομικές 

αναφορές των εταιρειών. Στο δημοσίευμα των Prawitt et al. (2009), οι αρθρογράφοι για την 

αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, επέλεξαν να βασιστούν στα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα τα οποία περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την ικανότητα, όπως η 

εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία και η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών, 

όταν αυτοί ασκούν έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διεθνές Ελεγκτικό 

Πρότυπο 65 θεωρεί την ανεξαρτησία πολύ σημαντικό στοιχείο της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου. Ένα μέτρο αντικειμενικότητας, σχολιάζουν, είναι η αναφορά του διευθυντή 

εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση ή στην επιτροπή ελέγχου. Τέλος, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα αυτό, άλλο ένα κριτήριο για την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι το 

μέγεθος του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Με τον όρο μέγεθος εννοείται η χρηματοδότηση 

και το ποσό που δαπανάται για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην 

επιχείρηση.
15

 

                                                      
13

 Asare Thomas (2009), ″Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance 

Improvement″, International Journal on Governmental Financial Management. 
14

 Arena M. and Azzone G.(2009), ″Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness″, 

International Journal of Auditing. 
15

 Prawitt D. F, Smith J. L. and Wood D. A. (2009), ″Internal audit quality and earnings management″, The 

Accounting Review, 84(4), 1255-1280. 
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Οι συγγραφείς Mihret and Yismaw (2007), ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα της Αιθιοπίας. Σκοπός της μελέτης ήταν να 

προσδιοριστούν εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών 

των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Με βάση μια μελέτη περίπτωσης ενός μεγάλου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος δημόσιου τομέα στην Αιθιοπία, το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον 

οποίο επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου από την ποιότητα του, τη 

στήριξη της διοίκησης, τον οργανωτικό χαρακτήρα, τα χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων. Τα ευρήματα της μελέτης 

υπογραμμίζουν ότι, η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται έντονα από 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και την υποστήριξη της διοίκησης, ενώ τα χαρακτηριστικά 

του οργανωτικού πλαισίου και του ελεγχόμενου δεν έχουν ισχυρό αντίκτυπο σ’ αυτήν. Οι 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου έχουν προφανώς μέχρι τώρα αποτελέσει αντικείμενο 

περιορισμένης εξέτασης. Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει τους τομείς που απαιτούν 

βελτίωση.
16

 

Στο άρθρο των Goodwin Stewart and Kent (2006) μέσω μιας έρευνας που σκοπό είχε 

να καταδείξει τη χρήση του εσωτερικού ελέγχου από τις αυστραλιανές επιχειρήσεις, 

αναδείχθηκε ότι μόνο μία στις τρεις από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Ο αποφασιστικός παράγοντας φαίνεται να 

είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, όμως πέρα από αυτό φαίνεται να υπάρχει στενή σχέση 

μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και του μεγέθους της διαχείρισης των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση.
17

 

Στα πλαίσια ενός συμβουλευτικού φόρουμ στο Ναϊρόμπι της Κένυας, οι Gansberghe 

and Nordin (2005), διαπιστώνουν ότι στα αναπτυσσόμενα κράτη υποστηρίζονται οι 

αποδοτικότερες πρακτικές για τους επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές. Ο εσωτερικός 

έλεγχος γίνεται αντιληπτός ως μια απλή διοικητική διαδικασία που αποτελείται κυρίως από 

ελεγκτικά έγγραφα και υπολογιστικά στοιχεία θυμίζοντας παλαιούς τρόπους διοίκησης ενός 

οργανισμού. Όμως, στη σύγχρονη εποχή ένας συνδυασμός δυνάμεων έχει οδηγήσει σε μια 

«σιωπηλή» επανάσταση του επαγγέλματος. Μεγαλύτερα και περισσότερο περίπλοκα 

συστήματα απαιτούν, εξειδικευμένη επάρκεια γνώσεων και επαγγελματισμό από τις 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, τη στιγμή που ελάχιστες άλλες πηγές θα μπορούσαν να 

                                                      
16
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αποδειχθούν περισσότερο αποδοτικές στην ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των 

κινδύνων. Ακόμη, η τεχνολογική εξέλιξη πλέον καθιστά δυνατή την ανάλυση δεδομένων, με 

συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα. Αν και είναι ξεκάθαρο ότι ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο 

τομέα ποικίλει από έθνος σε έθνος, η μετάβαση στο σύγχρονο εσωτερικό έλεγχο μπορεί να 

αποδειχθεί ένα αξιόλογο εγχείρημα. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η μεταβολή από την 

απλή υπακοή στους κανόνες και τη νομοθεσία καθώς και στις διαδικασίες που απαιτεί η 

εποχή που διανύουμε, απαιτούνται πολλά περισσότερα από τις απλές δομικές μεταβολές ενός 

κράτους. Η μαζική αλλαγή κουλτούρας είναι κάτι που σίγουρα χρειάζεται, ειδικά για τις 

χώρες που παλεύουν με ένα σκληρό κοινωνικό ιστό που στέκεται απέναντι από τον 

εσωτερικό έλεγχο. Οι χαμηλές αμοιβές του προσωπικού, η χαλάρωση των ηθικών αξιών σε 

συνδυασμό με τις ανεπαρκείς κυβερνητικές πρακτικές, δεν δημιουργούν ισχυρά κίνητρα στην 

κατεύθυνση της αλλαγής. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο εσωτερικός έλεγχος δεν 

απολαμβάνει ανεξαρτησίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Ινστιτούτο των Εσωτερικών 

Ελεγκτών απεφάνθη ότι για 27 κράτη της Αφρικής στα οποία φαίνεται ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος διχάζει τον κοινωνικό ιστό, είναι απαραίτητες οι δομικές αλλαγές στις διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση που θα οδηγήσει  

στην εξάλειψη της φτώχειας.
18

 

Μια μελέτη από τον Ibrahim El Sayed Ebaid (2011), είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη 

φύση και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στις αιγυπτιακές 

εισηγμένες επιχειρήσεις και να αξιολογηθεί η ικανότητα του να εκπληρώσει το ρόλο του. Η 

μελέτη διεξήχθη μέσα από μια έρευνα ερωτηματολογίου που είχε ως στόχο, να διερευνήσει 

τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις αιγυπτιακές εισηγμένες επιχειρήσεις από 

τέσσερις κύριες πτυχές: τη σύναψη συμβάσεων εσωτερικής ή εξωτερικής ανάθεσης της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τις ρυθμίσεις της λειτουργίας του, την οργανωτική ρύθμιση 

– δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση με εξωτερικούς ελεγκτές. Τα ευρήματα της 

μελέτης δείχνουν ότι, ένα μεγάλο ποσοστό των αιγυπτιακών εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, αλλά η λειτουργία του σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει 

ωριμάσει. Απεναντίας, παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα οργανωτικής ανεξαρτησίας, υποστήριξης 

της διοίκησης και των προσόντων του αντίστοιχου προσωπικού. Επίσης, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον 

οικονομικό έλεγχο και στους εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης και δεν έχει ακόμη 
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προχωρήσει προς την κατεύθυνση του νέου διευρυμένου ρόλου που ορίζεται από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ένα αδύναμο 

επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών στην 

Αίγυπτο, ενώ μας κατευθύνουν στο γεγονός ότι, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις 

αιγυπτιακές εισηγμένες επιχειρήσεις, στην τρέχουσα κατάσταση, αντιμετωπίζει κάποια 

προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητά της. Ταυτόχρονα τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης, δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου ως μηχανισμού στις αιγυπτιακές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου, δείχνουν 

ότι πρέπει να καταβληθούν εκτεταμένες προσπάθειες για την ενίσχυση του επαγγέλματος του 

εσωτερικού ελέγχου στην Αίγυπτο. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να μελετηθούν 

από τις ρυθμιστικές αρχές στην Αίγυπτο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες 

ενέργειες για την ανάπτυξη του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, λόγω του 

σχετικά μικρού μεγέθους του δείγματος, αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνευθούν με 

προσοχή. Το άρθρο αυτό συμβάλλει στην κατανόηση της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου, μέσω της εμπειρικής διερεύνησης της φύσης και των χαρακτηριστικών της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στην Αίγυπτο, ως αναδυόμενη αγορά.
19

 

Οι συντάκτες, Allegrini et al. (2009), τονίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται ένας 

ιδιαίτερα σπουδαίος παράγοντας. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν στο τέλος της δεκαετίας του 1990 

τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα και το ολοένα αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για 

τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος και τα συστήματα 

εσωτερικών ελέγχων εντός των επιχειρήσεων.
20

 

Στο κείμενο των Coram et al. (2008), εκτιμήθηκε η ανίχνευση των κινδύνων απάτης. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσει κατά πόσο οι οργανισμοί που διαθέτουν 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσουν και να αναφέρουν 

φαινόμενα απάτης, από αυτούς που δεν έχουν. Σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιείται για 

πρώτη φορά ένα μοναδικό πρωτοαναφερόμενο μέτρο υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων. 

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της KPMG
21

 του 2004, η οποία αναφερόταν σε μια 
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απάτη από 491 οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την Αυστραλία 

και τη Νέα Ζηλανδία. Τα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου προέρχονται από ξεχωριστή 

έρευνα αλληλογραφίας που αποστέλλεται στους ερωτηθέντες της έρευνας της KPMG. 

Διαπιστώθηκε ότι, οι οργανισμοί με λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, είναι πιο πιθανό να 

ανιχνεύουν και να αναφέρουν μόνοι τους την απάτη, από εκείνους που δεν έχουν μια τέτοια 

λειτουργία. Επιπλέον, οι οργανισμοί που βασίζονται αποκλειστικά στην εξωτερική ανάθεση 

για τη λειτουργία του εσωτερικού τους ελέγχου, είναι λιγότερο πιθανό να ανιχνεύσουν και να 

αναφέρουν από μόνοι τους απάτες, από εκείνους που αναλαμβάνουν οι ίδιοι τουλάχιστον, 

μέρος της εσωτερικής τους λειτουργίας. Τα αποτελέσματα είναι η θετική συνάρτηση της 

ύπαρξης συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η σημασία των εσωτερικών ελεγκτών για την 

εύρεση σφαλμάτων σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση διεξαγωγής του ελέγχου. Η 

διατήρηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού είναι πιο 

αποτελεσματική από την πλήρη εξωτερική ανάθεση αυτής της λειτουργίας.  Επίσης τα 

αποτελέσματα υπήρξαν σημαντικά για κάποιες ομάδες ελέγχου, όπως, επενδυτές και στελέχη, 

επειδή προσθέτουν αξία στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου.
22

 

Στο ίδιο πλαίσιο, η βιβλιογραφία του εσωτερικού ελέγχου είναι αρκετά εκτεταμένη 

και παρέχει χρήσιμες απόψεις για τον τρέχοντα ρόλο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

στην εταιρική διακυβέρνηση. Επιχειρείται μια προσπάθεια σύνθεσης των υπαρχόντων 

απόψεων ώστε να υπάρξει ένα μέτρο καθοδήγησης των σκέψεων, των ιδεών και των ερευνών 

για τους νέους επεκτεινόμενους ρόλους του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Προκειμένου να ταξινομηθούν οι σκέψεις αυτές, υιοθετείται η οπτική που 

θέλει την εταιρική διακυβέρνηση να αποτελείται από τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους: τον 

εξωτερικό ελεγκτή, την επιτροπή ελέγχου, τη διοίκηση και τις λειτουργίες του εσωτερικού 

ελέγχου. Η μελέτη αυτή των Maletta et al. (2004), εστιάζει στο πως οι λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου μπορούν να συνεισφέρουν στις σχέσεις της εταιρικής διακυβέρνησης με 

τα υπόλοιπα τρία συνθετικά της στοιχεία. Επιπλέον, υιοθετείται η οπτική κατά την οποία η 

φύση και η αξία του εσωτερικού ελέγχου είναι σύμφυτη με την ποιότητα που αυτός 

ενσωματώνει.
23
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Τα τελευταία χρόνια επικρατεί όλο και αυξανόμενη η αποδοχή της σημασίας του 

εσωτερικού ελέγχου στη διασφάλιση των οικονομικών δεδομένων και την αποτροπή 

φαινομένων απάτης. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης και για 

αυτό το λόγο στο άρθρο των Cohen et al. (2002), θα καταδειχθεί η επίδραση κάποιων 

παραγόντων όπως είναι το συμβούλιο των διευθυντών και της επιτροπής ελέγχου στην 

διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρξει μια επαγγελματική καθοδήγηση 

για το πώς οι ελεγκτές πρέπει να επεξεργασθούν τέτοιες παραμέτρους τη στιγμή που 

σχηματοποιούν μια απαραίτητη στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου. Καθώς δεν υπάρχουν 

κάποια συγκεκριμένα «standards», επιδιώχθηκε να δομηθεί μέσα από συνεντεύξεις 36 

ελεγκτών σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου. Οι περισσότεροι 

ελεγκτές θεωρούν τη διοίκηση ως τον πρωταρχικό οδηγό, καθώς η τελευταία είναι αρκετά 

σημαντική για την αποδοχή των ζητουμένων των πελατών και τα διαλαμβανόμενα στη διεθνή 

πρακτική.
24

 

 

 

2.5 Mια Απόπειρα Σύγκρισης Του Εσωτερικού Ελέγχου Στο Δημόσιο Και 

Στον Ιδιωτικό Τομέα 

 

 

Το άρθρο αυτό διερευνά τις ομοιότητες και τις διαφορές του εσωτερικού ελέγχου 

μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (αν και σημειώνεται εδώ ότι τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν υφίστανται στο εξωτερικό με την έννοια που τα συναντάμε 

στη χώρα μας). Τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν, την οργανωτική 

κατάσταση, την εξωτερική ανάθεση με τη χρήση του εσωτερικού ελέγχου ως "λειτουργία 

καθήκοντος", τις δραστηριότητες και τις σχέσεις με τον εξωτερικό ελεγκτή. Η μελέτη 

βασίζεται σε μια έρευνα των επικεφαλής των εσωτερικών ελεγκτών σε φορείς στην 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στο 

καθεστώς του εσωτερικού ελέγχου ανάμεσα στους δύο τομείς, με τους ελεγκτές του δημόσιου 

τομέα να είναι λιγότερο πιθανόν να αναφέρονται στον επικεφαλής των οικονομικών 

υπηρεσιών. Παρόλο που και στους δύο τομείς παρόμοιο μέγεθος της ελεγκτικής εργασίας 

ανατίθεται σε τρίτους, εντούτοις οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα είναι πιθανότερο να 
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αναθέσουν τη διενέργεια ελέγχου σε εξωτερικό ελεγκτή  από ότι αυτοί του ιδιωτικού τομέα. 

Συναντάται συνεπώς κάποια διαφορά μεταξύ της αλληλεπίδρασης των διαδικασιών του 

εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αυτές των εξωτερικών ελεγκτών. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερο 

περιορισμό των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών σε σχέση με το δημόσιο τομέα.
25

 

 

 

2.6 Εσωτερικός Έλεγχος: Η σχέση Του Με Την Επιτροπή Ελέγχου 

 

 

Αφενός επειδή η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για την εποπτεία των αναφορών της Διοίκησης για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και 

αφετέρου επειδή οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αξιολόγηση και 

στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων και του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου, οι δύο αυτές οντότητες μοιράζονται μια υγιή αλληλεξάρτηση. Η 

κρίσιμη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και Εσωτερικού 

Ελέγχου υπαγορεύει στα μέλη της Επιτροπής να διατηρούν μια σε βάθος κατανόηση των 

βέλτιστων πρακτικών του Εσωτερικού Ελέγχου και αντίστοιχα η Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου που εποπτεύουν να λειτουργεί σε σχέση με αυτές.
26

 

Οι Baruaa et al. (2010), στο άρθρο τους αναφέρουν πως, οι ρυθμιστικές και άλλες αρχές, 

ανέδειξαν πρόσφατα τον όλο και σημαντικότερο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 

υποστήριξη και την αλληλεπίδραση του με την ελεγκτική επιτροπή, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ομοίως, ένας από τους ρόλους της επιτροπής ελέγχου είναι να εποπτεύει την ποιότητα των 

μηχανισμών παρακολούθησης που εφαρμόζει η επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της επιτροπής 

ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου είναι περιορισμένη. Συμπληρώνουν αυτό το κενό 

παρέχοντας τα πρώτα εμπειρικά στοιχεία της συσχέτισης μεταξύ των χαρακτηριστικών της 

επιτροπής ελέγχου και της επένδυσης στον εσωτερικό έλεγχο. Οι αναλύσεις, από ένα δείγμα 

181 εγγραφών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποδηλώνουν ότι, η επένδυση στον 

εσωτερικό έλεγχο (προϋπολογισμός εσωτερικού ελέγχου) συνδέεται αρνητικά με την 
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παρουσία ελεγκτικών εμπειρογνωμόνων στην επιτροπή και με τη μέση διάρκεια των μελών 

της επιτροπής ελέγχου, αλλά συνδέεται θετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων της 

επιτροπής ελέγχου (πληρεξούσιος για την επιμέλεια της επιτροπής ελέγχου). Αυτές οι 

παρατηρήσεις υποδεικνύουν πιθανές συμπληρωματικές και υποκαταστατικές επιδράσεις 

μεταξύ της επιτροπής ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου, και συνεπώς θέτουν τα κίνητρα 

για μελλοντική έρευνα.
27

 

Σύμφωνα με τους Abbott et al. (2010), η έρευνά τους έγκειται στη σχέση μεταξύ της 

επιτροπής ελέγχου και των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου. Η σημασία και οι ρόλοι 

τόσο της επιτροπής ελέγχου, όσο και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ελέγχου, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Για να 

ελέγξουν την υπόθεση τους, ερευνήσανε 134 επικεφαλής εσωτερικούς ελεγκτές, από τις 

εταιρείες «Fortune 1000»
28

, σχετικά με το ποσό των πόρων του εσωτερικού ελέγχου που 

διατέθηκαν για τις δραστηριότητες του, το οικονομικό έτος 2005. Στη συνέχεια, καταρτίσανε 

ένα σύνθετο μέτρο ελέγχου της επιτροπής, εξαρτώμενο από τον σχετικό έλεγχο που έχει η 

επιτροπή επί της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, έναντι της διοίκησης. Το σύνθετο 

μέτρο προκύπτει από τρεις βασικές πτυχές της σχέσης της επιτροπής ελέγχου με τον 

εσωτερικό έλεγχο: τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τα δικαιώματα τερματισμού και τον 

έλεγχο του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την υπόθεσή τους, τεκμηριώσανε μια ισχυρή, 

θετική σχέση μεταξύ της μεταβλητής επίβλεψης της επιτροπής ελέγχου και του ποσού του 

προϋπολογισμού της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου που διατίθεται για τις 

δραστηριότητες που βασίζονται σε εσωτερικούς ελέγχους.
29

  

Το άρθρο των συγγραφέων Sarens et al. (2009), βασίζεται σε τέσσερις βελγικές 

υποθέσεις μελέτης που παρέχουν γνώσεις σχετικά με το τι οδηγεί την επιτροπή ελέγχου στο 

να αποζητά την υποστήριξη των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου και σχετικά με το τι 

καθιστά τις λειτουργίες του κατάλληλες στο να παρέχουν διευκολύνσεις στην επιτροπή 

ελέγχου. Από τη μελέτη αποδείχθηκε ότι οι επιτροπές ελέγχου αποζητούν τις διευκολύνσεις 

αυτές με σεβασμό στο επιχειρησιακό περιβάλλον και στον εσωτερικό έλεγχο, δύο πεδία στα 
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οποία οι επιτροπές ελέγχου αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Πέρα από τον παραδοσιακό 

του ρόλο, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο να παρέχει διευκολύνσεις 

στην επιτροπή ελέγχου. Οι μοναδικές γνώσεις των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τη 

διαχείριση κινδύνων συνδυάζονται με τις διαπροσωπικές και συμπεριφορικές ικανότητές τους 

και τους καθιστά ικανούς στο να παρέχουν τις παραπάνω διευκολύνσεις. Εκτός των 

προαναφερθέντων, η θέση και η εξοικείωσή τους με την εταιρία και η εγγύτητά τους με τους 

ανθρώπους στο σύνολο της εταιρίας, είναι χαρακτηριστικά που δίνουν τα εχέγγυα στους 

εσωτερικούς ελεγκτές να παρέχουν αυτές τις διευκολύνσεις. Η επιτυχία των παραπάνω 

έγκειται στο συνδυασμό των υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
30

 

 

 

2.7 Η Ποιοτική Στάθμη Της Επιτροπής Ελέγχου Και Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος: Μια Εμπειρική Ανάλυση 

 

 

Σύμφωνα με τους Penini and Carmeli (2010), αν και ο έλεγχος σε οργανισμούς είναι ένας 

σημαντικός μηχανισμός για την ανάπτυξη καλύτερων εταιρικών διαδικασιών και γνώσεων, 

ελάχιστα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση τέτοιων βασικών ζητημάτων, όπως ο ορισμός του 

ελέγχου ποιότητας και ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και 

των αποτελεσμάτων. Σ΄ αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται ένα μοντέλο ελέγχου ποιότητας στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, η έρευνα αυτή εξετάζει το ρόλο της 

οργανωτικής υποστήριξης στην οικοδόμηση της ποιότητας του ελέγχου και του βαθμού στον 

οποίο η τελευταία επηρεάζει τα αποτελέσματα της οργάνωσης. Αποδεικνύεται δηλαδή, ότι η 

οργανωτική υποστήριξη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει τον έλεγχο της 

ποιότητας, γεγονός που με τη σειρά του έχει θετικά οργανωτικά αποτελέσματα. Τα ελεγκτικά 

συστήματα δίνουν περισσότερη έμφαση στον έλεγχο ποιότητας και κυρίως περιλαμβάνουν 

την αποτροπή, τα κίνητρα και τις διαδικασίες βελτίωσης και είναι βασικοί μηχανισμοί μέσω 

των οποίων οι οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή 
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τους. Η κατανόηση της δυναμικής που επιτρέπει στους οργανισμούς να διαχειρίζονται 

καλύτερα τα συστήματα ελέγχου τους, αποτελεί βασική πρόκληση για κάθε διοίκηση.
31

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ της ποιοτικής στάθμης της επιτροπής 

ελέγχου και της ποιότητας του εταιρικού εσωτερικού ελέγχου. Τη στιγμή που οι πληροφορίες 

για την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμες, οι εταιρίες 

εναλλάσσουν τους ελεγκτές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν όσα έμαθαν από 

τους προκατόχους της θέσης τους. Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται σε μια σύγκριση ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις που αποκαλύπτουν τα προβλήματα του εσωτερικού ελέγχου που 

αντιμετώπισαν και σε αυτές που ναι μεν εναλλάσσουν τους ελεγκτές αλλά δεν αποκαλύπτουν 

τα προβλήματα αυτά. Η ποιοτική στάθμη της επιτροπής ελέγχου μετριέται μέσω τριών 

διαστάσεων. Από το μέγεθός της, την ανεξαρτησία της και την τεχνογνωσία που η ίδια έχει 

αποκτήσει. Τα προβλήματα του εσωτερικού ελέγχου είναι συνήθως δύο διαβαθμιζόμενης 

σοβαρότητας. Αυτά είναι οι τεχνικές δυσλειτουργίες και οι συνθήκες επικοινωνίας. Η έρευνα 

του Jayanthi Krishnan (2005), καταδεικνύει ότι οι ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου και οι 

επιτροπές που διαθέτουν οικονομολογική τεχνογνωσία, πολύ λιγότερο έρχονται σε επαφή με 

τις επιπτώσεις των προβλημάτων του εσωτερικού ελέγχου.
32

 

Στο παρακάτω κείμενο των Zhang et al. (2006), εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ της 

ποιότητας της επιτροπής ελέγχου, της ανεξαρτησίας του ελεγκτή και της αποκάλυψης των 

αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου μετά την εφαρμογή του νόμου Sarbanes-Oxley. Αρχικά 

επεξεργάζονται ένα δείγμα επιχειρήσεων με αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου και με βάση τη 

βιομηχανία, το μέγεθος και τις επιδόσεις τους, ταιριάζουν αυτές τις επιχειρήσεις με ένα 

δείγμα εταιρειών ελέγχου χωρίς αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου. Οι σχετικές αναλύσεις  

δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ποιότητας της επιτροπής ελέγχου, της ανεξαρτησίας 

του ελεγκτή και των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου. Οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να 

εμφανίζουν μια αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εάν οι ελεγκτικές επιτροπές 

τους έχουν λιγότερες χρηματοοικονομικές γνώσεις. Είναι επίσης πιο πιθανό να εντοπιστούν 

με αδυναμία εσωτερικού ελέγχου, εάν οι ελεγκτές τους είναι πιο ανεξάρτητοι. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στον ελεγκτή είναι πιο πιθανό να έχουν αδυναμίες 

εσωτερικού ελέγχου. Οι περισσότερες από τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται 

με τα χρηματοοικονομικά συστήματα και τις διαδικασίες. Συνήθως αναφερόμαστε στις 
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οικονομικές διαδικασίες κλεισίματος, τη συμφωνία των λογαριασμών ή τη διαδικασία της 

απογραφής. Σαν δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία αδυναμιών εμφανίζονται τα ζητήματα 

προσωπικού, όπως ο μη ορθός καταμερισμός των καθηκόντων, η ελλιπής στελέχωση και 

άλλα θέματα συναφή με την εκπαίδευση και την εποπτεία.
33

 

Από την βιβλιογραφία και από τις παραπάνω έρευνες και αναφορές καθίστανται σαφές 

ότι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σήμερα εδραιώνεται όλο και περισσότερο. Η 

σπουδαιότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι πλέον αντιληπτή σε παγκόσμιο 

επίπεδο και όλες οι απόψεις καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι διοικήσεις που θα 

υποστηρίξουν τον εσωτερικό έλεγχο και φυσικά θα εξασφαλίσουν και τη σωστή συνεργασία 

με τον εξωτερικό έλεγχο, θα διασφαλίσουν την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων. Αναπόσπαστο κομμάτι ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο εσωτερικός έλεγχος. Οι υπηρεσίες που προσφέρει 

αποτελούν σημαντικό πόρο που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητάς της, θα προσθέσει 

αξία και θα βελτιώσει τις λειτουργίες του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Οι κλιμακούμενες οικονομικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η τάση 

απελευθέρωσης των αγορών, οι εξαγορές, οι αυξανόμενες ιδιωτικοποιήσεις και οι 

συγχωνεύσεις, παρατηρείται ότι έχουν αναμορφώσει τους κανόνες της ελεγκτικής 

διακυβέρνησης. Με τη διεθνοποίηση των αγορών είναι πλέον επιβαλλόμενος ένας 

ουσιαστικότερος διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος. Η αναζήτηση νέων δεδομένων και 

ανανεωτικών αντιλήψεων προς αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, είναι πλέον το 

ζητούμενο των διοικήσεων κάθε είδους οργανισμού. Είναι αδιαπραγμάτευτη αλήθεια ότι η 

ενδεχόμενη επιτυχία ή αποτυχία των επιχειρήσεων έχει άρρηκτη σχέση με την 

αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου, με την έγκαιρη διάγνωσή του, η 

οποία από μόνη της αποτελεί ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της διοίκησης που θα 

το επιτύχει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μιας απαιτητικής πραγματικότητας, εισέρχεται η 

επιστήμη της Ελεγκτικής και πιο συγκεκριμένα η ανεξάρτητη λειτουργία αυτής, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος, ο οποίος συμπληρώνει και επικουρεί τους διοικητές. Πρόκειται για 

έναν πυλώνα διακυβέρνησης, ένα σπουδαίο εργαλείο στο σύγχρονο τρόπο της άσκησης της 

διοίκησης των επιχειρήσεων και μια απαραίτητη συνθήκη στην προσπάθεια του ελέγχου και 

της διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς μιας 

επιχείρησης, ενός νομικού προσώπου, με οριοθετημένο και αρκετά συμπαγή τομέα δράσης 

και λειτουργίας. Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» κατά κύριο λόγο αποτυπώνει δύο βασικές 

έννοιες, αυτή του «Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» (Internal Control System) και του 

«Εσωτερικού Ελέγχου» ( Internal Audit).
34

 Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στον σκοπό του 

εσωτερικού ελέγχου αναλύοντας το νομικό πλαίσιο που το διέπει τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και το θεσμικό του πλαίσιο, αναφέροντας τη θέση 
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του εσωτερικού ελεγκτή, τα πρότυπα συμπεριφοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Συμπληρωματικά γίνεται και μια αναφορά στη σχέση του Εσωτερικού 

Ελέγχου με τις Δ.Ε.Κ.Ο. 

 

 

 3.2 Σκοπός Του Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Η ισχυροποίηση της οικονομικής αξίας της επιχείρησης και των εν γένει εταιρικών 

συμφερόντων εμφανίζεται ως αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου. Η 

επιστημονική προσέγγιση που προσφέρει ο Εσωτερικός Έλεγχος συντείνει σε μια 

περισσότερο αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των στελεχών, η οποία γίνεται απτή 

πραγματικότητα μέσω των συμβουλευτικών στρατηγικών που ο ίδιος προσφέρει. Ο κίνδυνος 

μετατρέπεται σε αξία με το λιγότερο δυνατό κόστος μέσω των εξειδικευμένων και τεχνικά 

τεκμηριωμένων υπηρεσιών που ο ίδιος προσφέρει, παρέχοντας ένα πλέγμα εκτιμήσεων, 

αναλύσεων, συστάσεων και παρατηρήσεων προς τα αρμόδια όργανα των επιχειρήσεων. 

Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος, εδράζεται στην ορθή κατανομή των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του εκάστοτε στελέχους, τον ακριβή και αξιόπιστο 

χαρακτήρα των λογιστικών συστημάτων, καθώς και στην αποδοτικότερη οργάνωση των 

οικονομικών συστημάτων της επιχείρησης. Τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν από τις 

διαδικασίες του Εσωτερικού Ελέγχου καθίστανται γνωστά και προσιτά στη διοικούσα αρχή 

της επιχείρησης, η οποία τα αξιολογεί και ανάλογα αποφασίζει εάν θα εκδώσει οδηγίες 

συμμόρφωσης προς αυτά.
35

 Στα πλαίσια του σκοπού αυτού ο Εσωτερικός Έλεγχος εξετάζει 

και αξιολογεί τον κάθε μορφής επιχειρηματικό κίνδυνο και την αποτελεσματική διαχείρισή 

του, την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

διαδικασιών, την τήρηση πολιτικής του προσωπικού και την εκπαίδευσή του, τον βαθμό 

συμμόρφωσης των εργαζομένων με τις αποφάσεις της διοίκησης και τους κανόνες 

λειτουργίας. Οπωσδήποτε ελέγχει την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της 

πληρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον προβαίνει στην 

                                                      
35
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αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων.
36

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη Διοίκηση καθώς τη διαφωτίζει για 

την επιλογή ορθών αποφάσεων. Παρεμβαίνει για να εξετάσει μια διαδικασία ή μια 

δραστηριότητα του οργανισμού και καταθέτει μια έκθεση η οποία βεβαιώνει λιγότερο ή 

περισσότερο την καλή λειτουργία, μια πρόγνωση, με σκοπό την επαγρύπνηση των υπευθύνων 

και της κεντρικής διοίκησης και μια βελτιωτική ενέργεια που αποβλέπει στη διασφάλιση των 

συμφερόντων του οργανισμού, στην αξιοπιστία των πληροφοριών, στην αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών και στην ανταγωνιστικότητα. Πρωταρχικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου 

είναι να βοηθάει όλα να στελέχη του οργανισμού (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης) να 

ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και με αυτό τον τρόπο να παρέχει εκτιμήσεις, 

συστάσεις, απόψεις και πληροφορίες που αφορούν τις εξεταζόμενες δραστηριότητες. 

Αντικείμενό του λοιπόν είναι η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και εφαρμογής των 

διαφόρων συστημάτων ενός οργανισμού και των συστημάτων ελέγχων αυτών, καθώς και η 

εξέταση της ποιότητας της δράσης των οργάνων στα πλαίσια των αναλαμβανομένων 

ευθυνών.
37

 

Η ύπαρξη ιδιαίτερου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική σε εταιρίες 

που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως βασική επιδίωξή της την αξιολόγηση των κινδύνων 

και την επισήμανση αυτών στο διοικητικό συμβούλιο και στους βασικούς μετόχους της 

εταιρίας, χωρίς βέβαια να υπάρχει ορατή η απειλή να ζημιωθούν τα συμφέροντα των 

επενδυτών/μετόχων της εταιρίας, αλλά και χωρίς να πλήττεται η απαιτούμενη διαφάνειά της 

εντός της χρηματιστηριακής αγοράς.
38

 Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει 

το κατά πόσο η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της 

οικονομικής και διοικητικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, την αξιοπιστία και την 

ακρίβεια των λογιστικών βιβλίων, αξιολογεί το πλάνο δράσης και τις ειλημμένες αποφάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου, όπως και την αποδοτικότητα των επενδύσεων και του αρχικού 

προϋπολογισμού της επιχείρησης. Τέλος κεφαλαιώδης, είναι η διάκριση των τριών πιο 

βασικών λειτουργιών μιας οικονομικής μονάδας, της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και 

                                                      
36

 Παπαστάθης Π. (2015), Παρουσίαση Θέματος: Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) - Σχεδιασμός και 

Μεθοδολογία Ελέγχου στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Λογιστικής και Ελεγκτικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
37

 Αργυριάδης Αθανάσιος, (2012), Η Σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα, Βασικές έννοιες, 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Αθήνα. 
38

 Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000 με θέμα «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν 

εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χ.Α.Α και των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων». 



28 

 

της λογιστικής. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με την ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων και 

των ευθυνών στο προσωπικό της επιχείρησης.  

 

 

3.3 Ιστορική Εξέλιξη Του Θεσμικού Και Νομικού Πλαισίου Του 

Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Η πρώτη ανάθεση του Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζεται ότι είχε σαν στόχο την 

ικανοποίηση πρωτευόντων επιχειρησιακών και οικονομικών αναγκών. Η κάθε επιχείρηση 

χρησιμοποιούσε τα μέσα του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη 

οικονομικών ατασθαλιών, την ανίχνευση κρουσμάτων απάτης, την ακριβή τήρηση των 

λογιστικών της βιβλίων. Θα λέγαμε ότι υπό αυτή τη μορφή ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούσε 

μια επικαιροποιημένη και περισσότερο ενισχυμένη διεύρυνση των καθηκόντων των 

εξωτερικών ελεγκτών. Το καθεστώς αυτό μεταστράφηκε όταν οι ελεγκτές κατανόησαν τη 

σημασία της θέσης τους και αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν με βασική επιδίωξη 

τον ακριβή προσανατολισμό των υπηρεσιών τους προς την αποδοτικότερη και περισσότερο 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.
39

 Την ουσιαστικότερη σημασία του ο 

Εσωτερικός Έλεγχος την απέκτησε με την αναγνώρισή του από το νομοθετικό σώμα των 

ΗΠΑ το 1977. Λίγο αργότερα, θεσμοθετήθηκαν αυστηρές κυρώσεις με πρόστιμα, αλλά και 

με ποινές φυλάκισης για όσες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν τα όσα θεσμοθετήθηκαν.  

 

 

Το Νομικό Πλαίσιο Του Εσωτερικού Ελέγχου Στην Ελλάδα  

 

 

Στη χώρα μας, η πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε νομοθετικά η αναγκαιότητα της 

ύπαρξης του Εσωτερικού Ελέγχου ήταν με τον Ν. 2396/1996 και τον Κώδικα Δεοντολογίας 

των Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), ο οποίος αφορούσε τις Εταιρείες 

της Κεφαλαιαγοράς. Απαράβατη προϋπόθεση έως και σήμερα προκειμένου να εισαχθεί μια 
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επιχείρηση στο Χρηματιστήριο Αξιών είναι να διαθέτει ένα επαρκές και σωστά δομημένο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια τους κανόνες συμπεριφοράς των 

εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των 

προσώπων που συνδέονται με αυτές. Μεταξύ άλλων ορίζονται υποχρεώσεις για τους 

βασικούς μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη και τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που συνδέονται με αυτές τις εταιρίες. Ενδεικτικά αναφέρονται, η έγκαιρη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με τους τομείς δράσης των εταιριών, οι οποίες 

θα πρέπει να είναι προσιτές στο κοινό, η αποφυγή μέτρων που διασαλεύουν την αξιοπιστία 

της αγοράς κινητών αξιών, ο αυστηρά εμπιστευτικός χαρακτήρας των παραπάνω 

πληροφοριών. Βέβαια, στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου θεσπίζονται οι υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης  στο κοινό των  προβλεπομένων στο άρθρο 3. Ακόμη, στα επόμενα άρθρα 

τίθενται μια σειρά από απαγορεύσεις και οι συνακόλουθες κυρώσεις αυτών. Συγκεκριμένα, 

ορίζεται στο άρθρο 12 ότι «κάθε εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α.Α. οφείλει να διαθέτει τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα παρακολουθεί τη λειτουργία της εταιρίας και θα 

ενημερώνει εγκαίρως σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για την εφαρμογή του 

κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας». Το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει να διευκολύνει με τη χρήση κατάλληλων μέσων την 

άσκηση του εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός. Τέλος, στον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια η σύνθεση, οι αρμοδιότητες 

και ο τρόπος επικοινωνίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου με τα υπόλοιπα τμήματα της 

εταιρείας.
40

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ενσωματώσει τα 

Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Επιπρόσθετα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1477/7.6.1985 απόφασή του 

προχώρησε στην ίδρυση του «Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών», το οποίο 

απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως μέλη του διακεκριμένους 

ελεγκτές τόσο για την ποιοτική στάθμη των γνώσεών τους, όσο και για τις αρχές του ήθους 

τους. Πρόκειται λοιπόν για τη συλλογική επαγγελματική ένωση των Εσωτερικών Ελεγκτών 

με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή.  

Με το Ν. 2477/1997 ιδρύθηκε το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Δημόσιας 

Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ). Αποστολή του είναι η διασφάλιση της αρμονικής λειτουργίας της 
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Δημόσιας Διοίκησης, η κατάδειξη των ζητημάτων κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, ισχνής 

παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ καλείται να 

αντιμετωπίσει φαινόμενα κακής οργάνωσης της διοικητικής συγκρότησης της εσωτερικής 

έννομης τάξης, τη λειτουργική αδιαφάνεια και τα αυξανόμενα επίπεδα της διαφθοράς. Έτσι, 

το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ προχωρεί σε ελέγχους και επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 

τηρείται η αρχή της νομιμότητας, αναζητεί τα λειτουργικά προβλήματα του δημοσίου τομέα, 

διενεργεί Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις προς διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που συνδέονται με το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ, 

συλλέγει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό για τα παραπάνω, καθώς και προχωρά στον 

έλεγχο των δημόσιων φορέων για να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 

10 του ν. 4305/2014 περί ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων του δημόσιου τομέα.
41

  

Ο νόμος διαμέσου του οποίου καθιερώθηκε ο εσωτερικός έλεγχος στη χώρα μας  είναι 

ο Ν. 3016/2002. Τίθεται με το νομοθέτημα αυτό η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και 

της συνακόλουθης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για το σύνολο των εισηγμένων εταιριών. 

Η στελέχωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας πραγματοποιείται με εσωτερικούς ελεγκτές 

εκλεγμένους από το Δ.Σ., οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτήν. Θεσπίζεται 

επιπρόσθετα, η ιεραρχική τους ανεξαρτησία, καθώς και η επιβαλλόμενη ανεξαρτησία κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  Μια σειρά ρυθμίσεων λειτουργικού χαρακτήρα όπως η 

πρόσβασή τους στο σύνολο των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης, σε κάθε είδους 

έγγραφα, αρχεία, δεδομένα, λογαριασμούς, επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Τέλος, οι εσωτερικοί ελεγκτές υπέχουν υποχρέωση ενημέρωσης του Δ.Σ. 

μια φορά κάθε τρεις μήνες για τα δεδομένα των διενεργούμενων από αυτούς ελέγχων. 
42

 

Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ο Ν. 2992/2002 με θέμα «Ρυθμίσεις Χρηματιστηριακής 

Νομοθεσίας, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα». Μεταξύ άλλων στο νόμο αυτό αναφέρεται ότι τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά την κατάρτιση των 

δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν ισολογισμό, κατάρτιση 

αποτελεσμάτων, κατάρτιση αποτελεσμάτων των ιδίων κεφαλαίων, κατάρτιση ταμειακών 

ροών κ.α.
43
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Η μάχη κατά της διαφθοράς θεσμοθετήθηκε με ένα σύνολο ελεγκτικών σωμάτων με 

ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον 

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κρίθηκε αναγκαία η θεσμοθέτησή του με τον Ν. 

3074/2002 εξαιτίας των ανεπαρκειών του ελέγχου και της επίβλεψης των ήδη υπαρχόντων 

ελεγκτικών οργάνων. Η αρμοδιότητα του ελέγχου επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρο το 

φάσμα των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, Α΄ και Β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των 

επιχειρήσεών τους, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών 

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων των οποίων τη 

διοίκηση την ορίζει το κράτος άμεσα με διοικητική πράξη. Κυριότερες αρμοδιότητές του 

είναι η άσκηση ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων και ο έλεγχος ζητημάτων 

διαφθοράς, γεγονότα με σοβαρή επιζήμια επίδραση εντός του κοινωνικού ιστού.
44

 Βέβαια το 

συγκεκριμένο ελεγκτικό σώμα δε δρα μόνο στο πεδίο της καταστολής τέτοιων φαινομένων, 

αλλά και της πρόληψης. Η αύξηση του εύρους των αρμοδιοτήτων του καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός οργάνου με συντονιστικές αρμοδιότητες που χαίρει 

εγγυήσεων και ανεξαρτησίας.   

Επόμενη σημαντική εξέλιξη στο νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην 

εσωτερική έννομη τάξη αποτελεί ο Ν. 3429/2005, διαμέσου του οποίου όλες οι Δ.Ε.Κ.Ο. 

(Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) έχουν την υποχρέωση να συστήσουν υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 3. Η θεσμοθέτηση αυτή της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αναδεικνύει τον καίριο ρόλο που κατέχει ο εσωτερικός 

έλεγχος ως εργαλείο του σύγχρονου management. Πέρα από αυτό, η αναγκαιότητα της 

καθιέρωσης του εσωτερικού ελέγχου υπογραμμίζει την αναγνώριση των ελεγκτικών 

υπηρεσιών από την πολιτεία και συνακολούθως του λειτουργήματος του Εσωτερικού 

Ελεγκτή.  Στο κείμενο του νόμου περιγράφονται ακόμη, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου όπως αυτές απαιτείται να καταγραφούν στον Κανονισμό της 

Λειτουργίας κάθε Οργανισμού, με παράλληλη υποχρέωση αυτές να συμβαδίζουν με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Επίσης, σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι στο άρθρο 4 του Ν. 

3429/2005 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο 6954/2006 του Υπουργείου Οικονομικών 

αναφέρεται ότι, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές απαιτείται να ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων, να χαίρουν ανεξαρτησίας και να μην υπόκειται ιεραρχικά σε οποιαδήποτε 

μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης, αφού οι υπηρεσίες τους παρέχονται δια έμμισθης 
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εντολής. Συνεπώς δεν εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ούτε αποκτούν την 

ιδιότητα του υπαλλήλου.
45

 Ο παρών νόμος αφορά, την πλειοψηφία των Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών που το κράτος ασκεί άμεσα ή έμμεσα επιρροή. Επιχειρείται ο 

εκσυγχρονισμός των φορέων αυτών σε νέες οργανωτικές αντιλήψεις για ουσιαστική 

συνεισφορά τους στην Εθνική Οικονομία. Μέσα από τη φιλοσοφία και τις κατευθύνσεις του 

νομικού αυτού πλαισίου και τις οδηγίες προς τις Διοικήσεις των οργανισμών επιδιώκεται 

ουσιαστικά η εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ανάπτυξη μιας εταιρικής και 

ελεγκτικής κουλτούρας.
46

 Η σύγχρονη αντίληψη διοίκησης απαιτεί τη λειτουργία Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε είδους επιχείρηση, γεγονός που υλοποιείται μέσω του Ν. 

3429/2005 ο οποίος και δίνει το έναυσμα. Παράλληλα όμως απαιτείται η αποδοχή και η 

στήριξη του Εσωτερικού Ελέγχου από την ίδια τη Διοίκηση και τις εποπτικές αρχές των 

οργανισμών για την ανάπτυξη Ελεγκτικής Κουλτούρας. 

 Λίγο αργότερα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3492/2006 (τροποποιήθηκε 

με το νόμο 4081/2012), θεσμοθετούνται πληρέστερα, η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, 

το σύστημα που τον διέπει και η μονάδα εσωτερικού ελέγχου στο σύνολο των υπουργείων 

και των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτά 

φορείς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί μια «ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης 

περί της επάρκειας συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη βελτίωση 

των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστημικές και 

δομημένες μεθοδολογίες». Στόχος των μεθοδολογιών αυτών είναι η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου. Ακολούθως, Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία παρέχει 

διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα. 

Τέλος, σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων 

ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών, και του εσωτερικού 

ελέγχου που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της 

επίτευξης των στόχων του με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο". 

Επιπρόσθετα, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου συγκροτούνται μέσω Προεδρικού 
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 Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314/27-12-2005) με θέμα: «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» και 
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Διατάγματος μετά από πρόταση δύο Υπουργών,  Εσωτερικών και Οικονομικών. Ο παρών 

νόμος ορίζει επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε), αποστολή 

της οποίας είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων, πρέπει να διαθέτει προσωπικό με 

αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εφαρμόζει τα πρότυπα των διεθνών 

ελεγκτικών οργανισμών.
47

 

Ο Νόμος 3697/2008 προβλέπει την ενίσχυση του ελέγχου σε δημόσιους φορείς, όπως οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τον προγραμματισμό της δράσης, τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εν 

γένει παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. Η Επιτροπή του άρθρου 8 υποστηρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους, καθώς και από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής. Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών επιμελείται των θεμάτων που αφορούν τα επιχειρησιακά σχέδια, τη σύνοψη 

προϋπολογισμών, την παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, την τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου και γενικά προτείνει μέτρα 

βελτίωσης της λειτουργίας και της οικονομικής θέσης των εποπτευόμενων φορέων (άρθρο 

13). Ειδικά για τις δημόσιες μονάδες υγείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου προβλέπεται 

η δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και 

λογιστικά. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας παρακολουθείται από το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου.
48

 

  Ακόμη πιο πρόσφατα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στη χώρα μας αναγκαίο είναι να 

αναφερθεί ο Ν. 3871/2010 με τον οποίο προβλέπεται η αναγκαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Κυριαρχούν και πάλι οι μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου και η γενική εποπτεία τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Παράλληλα με το νόμο αυτό ενισχύεται ο Ν. 3429/2005 ο οποίος θεσμοθέτησε τον εσωτερικό 
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 Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Ά 210/5.10.2006) με θέμα «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού 

Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».  
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 Ν. 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α'/25.09.2008) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 
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έλεγχο σε όλες τις ΔΕΚΟ.
49

 Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι το σύνολο του δημοσίου φορέα 

υπάγεται στο καθεστώς και τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου. Παρ' όλα αυτά οι παραπάνω 

νόμοι δεν έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως σήμερα. Ο δημόσιος τομέας αποτελεί ένα 

δυναμικό αλλά και αρκετά πολύπλοκο σύστημα διαθέτοντας ένα σύνολο θεσμικών οργάνων 

και φορέων με ανατεθειμένες αρμοδιότητες και ρόλους. Στην κατεύθυνση της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα έχει προταθεί η υιοθέτηση τεχνικών και μέσων, οι 

οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στον ιδιωτικό τομέα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον 

από την πλευρά των κυβερνήσεων για άμεση υιοθέτησή τους και στο δημόσιο τομέα. Αυτό το 

νέο «εργαλείο» αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως New Public Management. Σημαντικότατη 

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων είναι η λογοδοσία και η 

διαφάνεια, οι οποίες εγγυώνται τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και τη βιωσιμότητα. 

Είναι σαφές ότι η δημοσιονομική διαφάνεια αποτελεί την αντανάκλαση ενός συστήματος 

ορθά δομημένου, συμβάλλοντας στην επιτυχή χάραξη της δημόσιας πολιτικής και στην 

αποτελεσματική λογοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα αποκτήσει ένα πρόσωπο 

εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντάς την ως ένα διαφανές θεσμικό όργανο. 

Εξάλλου, σύμφωνα και με τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 168 «Εσωτερικός έλεγχος [άρθρο 3(1) Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ]», επισημαίνεται ότι «1. Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 

Ν.3492/2006. Ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που 

συστήνονται με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου υπό την γενική καθοδήγηση και εποπτεία του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Στα συστήματα λογιστικών και δημοσιονομικών 

αναφορών κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, στα οποία περιλαμβάνεται κάθε φορέας της 

Κεντρικής Διοίκησης, καθορίζονται κατάλληλες εσωτερικές δικλείδες, που αξιολογούνται 

από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. 3. Οι εκθέσεις 

ελέγχου των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των παραγράφων 1 και 2 κοινοποιούνται  στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο».
50

 

Με δεδομένα τα παραπάνω αξίζει επίσης να αναφερθεί και το άρθρο 44 του Νόμου 

4449/2017 σύμφωνα με το οποίο, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή 

ελέγχου, αναφέρει τα μέλη της και τις γνώσεις τους και ποιες οντότητες δεν υπόκεινται στην 
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υποχρέωση να διαθέτουν επιτροπή ελέγχου. Θα αποτελούσε παράλειψη να μην επισημάνουμε 

ορισμένα από τα καθήκοντα αυτής της επιτροπής, όπως ότι ενημερώνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και 

εξηγεί και το ρόλο της στην εν λόγω διαδικασία, συγχρόνως παρακολουθεί τη διαδικασία 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Παράλληλα, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαχείρισης των 

κινδύνων της επιχείρησης και τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία 

των ορκωτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιριών.
51

 

 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος Στη Δύση 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε και εκείνη στο επίκεντρο του προβλήματος για την 

εξεύρεση ενός ενιαίου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Βασικό κομμάτι του ενωσιακού δικαίου 

προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η Οδηγία "Markets in Financial Instruments Directive". 

Μέσω αυτής της Οδηγίας επιχειρείται η προσπάθεια εναρμόνισης των επενδυτικών 

υπηρεσιών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των όσων διαλαμβάνονται 

από αυτές. Από πολλούς θεωρήθηκε μια τολμηρή και ριζοσπαστική κίνηση προς την 

κατεύθυνση της τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και της προστασίας των 

καταναλωτών. Πάνω σε αυτές τις αρχές εδράζεται το Πρόγραμμα Δράσης 

Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Financial Services Action 

Plan). Εισάγεται με την προαναφερθείσα οδηγία η αρχή της "μέγιστης εναρμόνισης" κατά την 

οποία δίνεται έμφαση στο κράτος μέλος προέλευσης της υπηρεσίας σε ό,τι έχει να κάνει με 

την εποπτεία και τον έλεγχο. Ήδη, με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή είναι φανερή, αφού υπό το 

καθεστώς της προηγούμενης Οδηγίας, επικρατούσε κυριότερα η αρχή της "ελάχιστης 

εναρμόνισης". Ακόμη, μέσω αυτής της Οδηγίας κυριάρχησε η κατάργηση του "κανόνα 

συγκέντρωσης" εντός των κρατών μελών, τα οποία μπορούσαν να απαιτούν από τις 

επιχειρήσεις να δρομολογούν τα όσα οι πελάτες τους επιθυμούν μόνο μέσα στις ρυθμιζόμενες 
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αγορές, αποκλείοντας αυτόματα τις υπόλοιπες. Η εν λόγω Οδηγία βέβαια όπως είναι φυσικό, 

προσπαθεί συνεχώς να εμπλουτίζεται με νέες προοπτικές, νέες στρατηγικές, νέες λύσεις. Ένα 

νέο πλέγμα ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων ιδρύεται, με σκοπό την εναρμόνισή 

τους στο πεδίο των κρατών μελών. Ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται ουσιώδης στα πλαίσια 

μιας προοδευτικής και εξελιγμένης αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που διέπουν μια εταιρία 

επενδυτικών υπηρεσιών απαιτείται να είναι ορθολογικές και ακριβείς. Απαραίτητη κρίνεται η 

λήψη εύλογων μέτρων προκειμένου να αποτραπεί κάθε είδους λειτουργικός κίνδυνος. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση συντείνει και το "outsourcing".
52

 

Παράλληλα, η κατάρρευση της εταιρίας Enron το 2001 και η ευθύνη της ελεγκτικής 

εταιρίας Arthur Andersen
53

 η οποία έδινε εσκεμμένα λάθος πληροφόρηση όσον αφορά τα 

ευρήματα του ελέγχου της, οι αποκαλύψεις σκανδάλων και των αποτυχημένων ελέγχων σε 

εταιρίες όπως η Xerox, Global Crossing, κ.α. δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα στην 

Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Κογκρέσο. Στην προσπάθεια να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ψηφίστηκε ο νόμος Sarbanes - Oxley Art 

(σύμφωνο S.O.X) στις Η.Π.Α και θεσμοθετήθηκε στις 30 Ιουλίου 2002. Στόχο είχε την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους διεξαγόμενους ελέγχους επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Προβλέπει τη δημιουργία ενός συμβουλίου με ονομασία Public Company 

Accounting Oversight Board (P.C.A.O.B)
54

 και τη δημιουργία ελεγκτικής επιτροπής σε κάθε 

εταιρία. Ο νέος αυτός νόμος ήταν ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτέλεσε το έναυσμα για εξελίξεις σε Ευρωπαϊκές 

και άλλες χώρες. Στη συνέχεια σημειώθηκε η δεύτερη σημαντική εξέλιξη με την έκδοση της 

ελεγκτικής οδηγίας 43/ΕΕ/17-05-2006 η οποία θέτει κανόνες εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

αναγνώρισης και ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, απαιτεί τη δημιουργία 

θεσμικών οργάνων υπό την εποπτεία του κράτους για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων ώστε 
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 Ήταν η αρχαιότερη λογιστική εταιρεία της Αμερικής με έδρα το Σικάγο, ιδρυθείσα το 1913 από τον Arthur 

Andersen, υπέρμαχο  της ρήσης «Think Straight, Talk Straight». Η Arthur Andersen κατέστη σταδιακά ένας από 

τους πέντε μεγαλύτερους διεθνείς λογιστικούς οίκους στον κόσμο, τους τότε γνωστούς ως  «Big 5» και μάλιστα 

από τους πρωτοπόρους στην διαμόρφωση των λογιστικών προτύπων. Το 2002 η εταιρεία δέχθηκε μια 

καταστροφική απόφαση από το πρωτόδικο Δικαστήριο της Αμερικής η οποία την καταδίκασε σε σχέση με την 

απάτη στελεχών της ΕΝRON, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση της επαγγελματικής της άδειας 

στην Αμερική. Μια απόφαση η οποία αναμφισβήτητα επηρέασε στη συνέχεια ολόκληρο το λογιστικό 

επάγγελμα, αφού οι αλλαγές σε κανονισμούς και κώδικες ηθικής δεοντολογίας και πρακτικών άλλαξαν 

δραστικά. 
54
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να διασφαλίζεται η ποιότητα των πραγματοποιούμενων ελέγχων και επιβάλλει τη σύσταση 

οργάνων δημόσιας εποπτείας της λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος.
55

 

Και μια τρίτη εξέλιξη έχει να κάνει με τη δημιουργία το έτος 2005 του διεθνούς Συμβουλίου 

Εποπτείας Δημόσιου Συμφέροντος (Public Interest Oversight Board-P.I.O.B.) για την 

παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας της Διεθνής Ομοσπονδίας Λογιστών (Δ.Ο.Λ.). Το 

βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος του Συμβουλίου αυτού είναι ο έλεγχος και οι άλλες 

υπηρεσίες διασφάλισης. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εποπτεύει τον 

τρόπο λειτουργίας της Δ.Ο.Λ. σε ό,τι αφορά στη διαδικασία έκδοσης ελεγκτικών προτύπων 

και κανόνων, κανόνων δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, κανόνων εκπαίδευσης και 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
56

 Από το 2010 και μετά 

και κατόπιν συζητήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προώθηση 

συγκεκριμένων θεμάτων όπως, για το ρόλο του ελεγκτή, για την ανάγκη καλής επικοινωνίας 

μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή και άλλους παρεμφερείς προβληματισμούς 

εκδόθηκε η νέα Οδηγία 2014/56/ΕΕ και ο νέος Κανονισμός 2014/537/ΕΕ. Η νέα Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία προβλέπει αλλαγές που ενισχύουν την ανεξαρτησία και τον επαγγελματικό 

σκεπτικισμό των νομίμων ελεγκτών με στόχο την αύξηση της ποιότητας του ελέγχου τη 

διαφάνεια και τη βελτίωση της εποπτείας τους. Απαιτούνται επίσης περισσότερες 

πληροφορίες στις εκδιδόμενες εκθέσεις ελέγχου και στενότερη παρακολούθηση του έργου 

των νομίμων ελεγκτών από την Επιτροπή Ελέγχου που θα ενισχυθεί με πρόσθετες 

αρμοδιότητες.
57

 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου των 

κανονισμών και των οδηγιών που εκδίδει θεωρεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται 

κεφαλαιώδους σημασίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, αλλά και για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των αγορών. 
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Η Θέση Του Εσωτερικού Ελεγκτή - Πρότυπα Συμπεριφοράς - Κώδικας 

Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Αναπόσπαστο και καθοριστικό τμήμα του πεδίου των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης αποτελεί ο εσωτερικός έλεγχος. Η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου είναι 

απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη συνέχιση των καθηκόντων του 

ελεγκτή, γεγονός που οριοθετεί τις εξουσίες του και το ποσοστό της ευθύνης που του 

αναλογεί. Είναι ανάγκη κάθε εταιρία να εναρμονίζεται πλήρως με τα Διεθνή Πρότυπα 

Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου, την ισχύουσα νομοθεσία, τις Οδηγίες και 

τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επικρατούσες συνθήκες και πρακτικές. Ο 

σκοπός και η αποστολή του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια στον 

Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της Εταιρίας, συγκεκριμενοποιώντας με αυτόν τον 

τρόπο τη δικαιοδοσία και τις εξουσίες του. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει 

εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία απαιτείται να τηρούνται σχετικά με τη φύση και την 

έκταση του εσωτερικού ελέγχου. Συνοπτικά αναφερόμενα, τα πρότυπα διεξαγωγής του 

εσωτερικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα. Η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελεγκτή 

όσον αφορά τα καθήκοντά του εντός της επιχείρησης, η ορθή και πλήρης επαγγελματική του 

κατάρτιση, η οριοθέτηση του πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να κινούνται οι εξουσίες του, 

η ποιότητα των υπηρεσιών του καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διοικείται το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.
58

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ενστερνίζεται τις αρχές της αντικειμενικότητας, 

της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της εχεμύθειας και της επάρκειας. Απαιτείται να είναι 

άτομο με αίσθημα ειλικρίνειας, αντιλαμβανόμενο τη στάθμη των ευθυνών του και το κόστος 

που αυτές επιφέρουν. Θα πρέπει να επιμελείται προσωπικά τα γεγονότα και τις υποθέσεις που 

τον αφορούν και να αποφεύγει αντιεπαγγελματικές και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Ο 

ελεγκτής έχει την υποχρέωση να ασκεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικό τρόπο, να απέχει 

από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εταιρίας, να μην έρχεται σε 

επαφή με γεγονότα που επισκιάζουν την ευθυκρισία του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Ακόμη, θα πρέπει να δρα με συνέπεια, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία όντας 

πάντα ενημερωμένος για κάθε επικαιροποίηση αυτής. Σαν επαγγελματίας οφείλει να 
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ανανεώνει διαρκώς τις γνώσεις του, να καθίσταται ανταγωνιστικός στα γνωστικά αντικείμενα 

που επιλαμβάνεται, να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνικές και μεθόδους. Οφείλει να 

εφαρμόζει με επιμέλεια τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και να παρέχει τις ελεγκτικές του 

υπηρεσίες με τη δέουσα προσοχή και φροντίδα. Τέλος, ο επαγγελματίας ελεγκτής απαιτείται 

να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια, 

να συμμορφώνεται με αυτά μέχρι το σημείο που δε θίγεται, η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία 

του.
59

 

Σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών θα πρέπει να 

αναφερθούν τα ακόλουθα. Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να εξασφαλισθεί το 

καλύτερο δυνατό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε, ο εσωτερικός ελεγκτής να είναι σε 

θέση να επιτελέσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά του. Στόχος του είναι 

να προάγει κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών είναι ο εκδότης του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος 

συγκεκριμενοποιεί την ελάχιστη στάθμη των προτύπων συμπεριφοράς εν όψει 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών. Αναγνωρισμένες επαγγελματικές 

οργανώσεις για δεοντολογικούς λόγους θέσπισαν ένα σύνολο κανόνων επαγγελματικής 

συμπεριφοράς των εσωτερικών ελεγκτών. Πρόκειται για ένα πλέγμα πρακτικών οδηγιών που 

σχετίζονται με το εν λόγω επάγγελμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου. Αυτές οι νόρμες συμπεριφοράς βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των 

καθηκόντων, στην ασφαλέστερη εφαρμογή των θεωρητικών αρχών στην πράξη και στην 

καθοδήγηση της ηθικής συμπεριφοράς των εσωτερικών ελεγκτών. Οι παραβιάσεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας θα αξιολογούνται με βάση τους κανόνες συμπεριφοράς των μελών, 

στα οποία ενδέχεται να ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη. Οι βασικές αρχές του Κώδικα 

Δεοντολογίας είναι οι ακόλουθες. Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών η οποία 

εδραιώνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, μέσα από την ευθύτητα, την εντιμότητα και 

το αίσθημα του δικαίου στη παροχή των επαγγελματικών τους υπηρεσιών και σχέσεων. Οι 

ελεγκτές θα πρέπει να τελούν την εργασία τους επιμελώς, με εντιμότητα και υπεύθυνα, με 

υπακοή στους νόμους, ενώ παράλληλα απαιτείται να προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που 

απαιτούνται από τη νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που αυτοί υπόκεινται. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές θα πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας, να 

ακολουθούν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, να προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση 
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όλων των σχετικών περιπτώσεων και να μην επηρεάζονται από δικά τους συμφέροντα κατά 

το σχηματισμό των κρίσεών τους. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να τηρούν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εργασίας τους και να είναι υπεύθυνοι για τη μη διάδοσή τους εκτός και αν υπέχουν νομική 

υποχρέωση προς τούτο.
60

  Εξετάζοντας λοιπόν βιβλία και στοιχεία όλα καταλήγουν πως ο 

σκοπός των ελεγκτών είναι να έχουν την καλύτερη δυνατή κρίση σε μια δεδομένη 

κατάσταση. Καθώς κάθε κατάσταση αντιμετωπίζεται, ο ελεγκτής πρέπει να εφαρμόσει 

κατάλληλες αξίες - αρχές, ώστε να φτάσει σε μια ηθική – δεοντολογική απόφαση.
61

 

Εύκολα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η επίδραση και η σημαντικότητα 

των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και του σχετικού Κώδικα 

Δεοντολογίας στην δράση των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι μεγάλη καθώς 

συντελούν στην υιοθέτηση μιας ομοιόμορφης και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και 

βέλτιστων πρακτικών από τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως μεγέθους 

και κλάδου δραστηριότητας.
62

 

 

 

3.4 Εσωτερικός Έλεγχος Και Εταιρικές Διαδικασίες  

 

 

Στην αυξανόμενη τάση για παγκοσμιοποίηση των αγορών, των υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης, των ενιαίου φάσματος των αγορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού, τα κεφάλαια 

που πρέπει να διατεθούν για επενδυτική δραστηριότητα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 

Οι προοπτικές που δίνει η κεφαλαιαγορά δίνουν τη λύση στα παραπάνω προβλήματα που 

ανακύπτουν, προσφέροντας στους επενδυτές μετοχικούς τίτλους οι οποίοι μπορούν να 

διαπραγματευθούν εντός του Χρηματιστηρίου, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να εξευρεθούν 

μηχανισμοί διασφάλισης των παραπάνω κινδύνων και απόδοσης των κεφαλαίων που 

διατέθηκαν. Το καθεστώς της ιδιοκτησίας με αυτόν τον τρόπο αλλάζει μέσω της προσφοράς 

μετοχικών τίτλων των επιχειρήσεων. Παράλληλα, όμως κρίνονται αναγκαίες και 
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επιβεβλημένες κάποιες δομικές αλλαγές προς διασφάλιση των κινδύνων που αναλαμβάνονται 

από κάθε πλευρά. Είναι με άλλα λόγια αναγκαίος ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας, της 

ανάδειξης ικανών managers και των επαγγελματιών διαχειριστών. Θα πρέπει να 

απομακρυνθεί ο κίνδυνος της διακυβέρνησης των εταιριών από τους διαχειριστές κατά τα 

δικά τους συμφέροντα και όχι κατά το συμφέρον των μετόχων και των επενδυτών. Το 

θεσμικό πλαίσιο σε αυτό το σημείο έρχεται να δώσει την απαραίτητη και προσήκουσα λύση. 

Εγγυάται την υπαγωγή των ειδικών συμφερόντων της Διοίκησης, προς τα γενικά συμφέροντα 

του συνόλου της επιχείρησης και του συνόλου των μετόχων και των επενδυτών. Μέσω αυτού 

γίνεται περισσότερο ξεκάθαρος ο ρόλος που απαιτείται να επιτελούν οι επαγγελματίες 

διαχειριστές με τους εν γένει εμπλεκόμενους φορείς, ενώ παράλληλα θεσπίζονται οι 

απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που 

διακυβεύουν τα συμφέροντα της εκάστοτε εταιρίας. Το νομικό πλαίσιο έχει θέσει ένα 

συμπαγές πλέγμα τα τελευταία χρόνια το οποίο συμβάλλει στην ορθή ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων λόγω και του μεγάλου 

αριθμού των συγχωνεύσεων και του μεγάλου μεγέθους των επιχειρήσεων.
63

  

Ο συνδυασμός ενός συνόλου διαδικασιών και δομών καθορισμένων από το διοικητικό 

συμβούλιο της επιχείρησης έχουν άμεσο στόχο το γενικότερο συντονισμό, την επίβλεψη, την 

καθοδήγηση προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση της πορείας των 

στόχων και της συνολικής απόδοσής τους έχει ανατεθεί στους μετόχους, προκειμένου οι 

τελευταίοι να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους παραμένουν επικερδείς. Ένα σώμα 

εξωτερικών ελεγκτών ελέγχει τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης, ενώ παράλληλα η 

διοίκηση απαιτείται να λογοδοτεί στους μετόχους.
64

 Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο 

ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στον αγώνα για την 

αύξηση της εταιρικής απόδοσης, όπως και τη βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών 

καταστάσεων. Βέβαια, όπως είναι κατανοητό προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να 

προσδώσει σημαντική αξία υποχρεούται να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 

ορθολογικό προς ικανοποίηση των αντιτιθέμενων απαιτήσεων και συμφερόντων των φορέων 

και την αποφυγή της μεταξύ τους σύγκρισης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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Ο Νόμος 2190/1920 εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο κανόνων για την Εταιρική 

Διακυβέρνηση. Περιέχει άρθρα που μπορούν να εφαρμοσθούν σε εισηγμένες επιχειρήσεις 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε μη εισηγμένες. Τα άρθρα που περιέχει προβλέπουν 

την έγκυρη πληροφόρηση των μετόχων και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι μικρομέτοχοι μέσω της σύγκλισης έκτακτης Συνέλευσης έχουν τη δυνατότητα να 

προστατευθούν όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο. Εξασφαλίζεται μέσω των άρθρων ισότιμη 

μεταχείριση των επενδυτών καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους.
65

 

Στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω 

της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη 

συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Δ.Σ. των 

ελληνικών εισηγμένων εταιριών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου 

και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων 

νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες, όπως ο Νόμος 3693/2008 που 

επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρίας. 

Επίσης, ο Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές 

υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 

Γενικής τους Συνέλευσης. Ο Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη 

την Οδηγία 2006/46/EC 5
66

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης 

θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του.
67

 

Για την ορθή εφαρμογή όλων των αρχών είναι αναγκαίο να σημειωθούν οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις. Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των οργάνων της διοίκησης να 

συγκεκριμενοποιηθούν με περισσότερο σαφή τρόπο, να βελτιωθεί η οργανωτική δομή των 

εταιριών, η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον να καταστεί περισσότερο στοχευόμενη 

και οργανωμένη. Ο κατάλληλος σχεδιασμός των παραπάνω παραμέτρων της επιχείρησης, η 

βελτίωση των εσωτερικών δομών αποδεικνύονται κεφαλαιώδους σημασίας. Στην παράγραφο 
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3 του άρθρου 7 του Ν. 3016 αναφέρονται τα παρακάτω "οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται 

από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 

αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εκ 

αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 

οποιανδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή στην οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα 

εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή".
68

  

 

 

3.5 Ειδική Αναφορά: Εσωτερικός Έλεγχος Δ.Ε.Κ.Ο. 

 

 

 Το ακρωνύμιο Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και 

χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό 

Δημόσιο ή (σε κάποιο ποσοστό) ελέγχονται από αυτό. Ο Νόμος 3429/2005 ορίζει ως 

Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα 

ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της 

χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν». Ο ίδιος νόμος 

εισήγαγε την υποχρέωση των δημόσιων επιχειρήσεων να συντάσσουν νέο εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας ο οποίος και καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  

της δημόσιας επιχείρησης. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας εταιρίας έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 Να παρακολουθεί την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας, του καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας. 

 Να παρακολουθεί και να αναφέρει στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. των μετόχων, περιπτώσεις 

σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του συμβουλίου με τα συμφέροντα 

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

συμβουλίου. 

 Να ενημερώνει εγγράφως, μια φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, το Δ.Σ. καθώς και την 

Γ.Σ. των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί. 
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 Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί αρμοδίως και να διευκολύνει με κάθε 

πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας. 

Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής, ο 

οποίος είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται σε καμία ιεραρχική μονάδα, και παρέχει υπηρεσίες με 

έμμισθη εντολή. Ο εσωτερικός ελεγκτής αναφέρει στην επιτροπή ελέγχου κάθε θέμα που έχει 

σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, συντάσσει και παραδίδει έκθεση με 

τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών που αφορούν στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.    

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι βασικός στόχος είναι ο εσωτερικός έλεγχος να παρέχει 

εμπιστοσύνη για την αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης το σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή 

των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου, καθιστώντας έτσι τον εσωτερικό έλεγχο κομβικό άξονα 

και στο δημόσιο τομέα.
69

  

Η επιδίωξη της πολιτείας με την εφαρμογή του θεσμικού αυτού πλαισίου, είναι η 

προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στους εποπτεύοντες οργανισμούς, η αξιοποίηση των 

διαθεσίμων πόρων, καθώς η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των διαθεσίμων μέσων. 

Επιδιώκεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός σε υγιείς βάσεις, ο εκσυγχρονισμός και η 

προσαρμογή των οργανισμών στα νέα δεδομένα, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η 

διαφάνεια και η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των οργανισμών μέσω της 

εταιρικής νομοθεσίας και της στρατηγικής κατεύθυνσης από τους εποπτεύοντες φορείς των 

οργανισμών. Επίσης μέσα στις επιδιώξεις είναι και η παροχή προστιθέμενης αξίας των 

Διοικήσεων και η συστηματική ενίσχυση της οικονομικής τους αξίας. Η ύπαρξη Εσωτερικού 

Ελέγχου σε έναν Οργανισμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για το πέρασμα αυτού από τον 

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

ευρωπαϊκό και παγκόσμια ανταγωνιστικό αβέβαιο περιβάλλον, που απαιτεί συνεχώς 

εγρήγορση, ενημέρωση και αποφάσεις για να αποβεί ανταγωνιστικός ένας Οργανισμός.
70
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

 

4.1 Εισαγωγή   

 

 

Το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, η διεθνής 

αλλά και η εγχώρια κρίση, χαρακτηρίζονται από σύνθετη ποικιλομορφία και 

ανταγωνιστικότητα, μια πρωτοφανή κατάσταση για όλους τους κλάδους, γεγονός το οποίο 

ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν στη ζωή μιας επιχείρησης είναι 

πολλών ειδών και ενδέχεται να προέρχονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον της, τις 

οικονομικές συνθήκες, τις καινοτομίες που η επιχείρηση προωθεί, τις συνήθειες και τις 

δραστηριότητες που ακολουθεί. Η επιχείρηση προκειμένου να θωρακισθεί έναντι των 

εκουσίων ή ακουσίων σφαλμάτων, των ζημιογόνων ενεργειών, των παραλείψεων, των 

παραδρομών, γεγονότα με αδιαμφισβήτητο αρνητικό πρόσημο, υιοθετεί και ενστερνίζεται τα 

εργαλεία που τις παρέχει ο εσωτερικός έλεγχος, κάνοντας φανερό ότι η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα 

προστασίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, συμβάλλοντας στη 

βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Αντικειμενική επιδίωξη του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων υπηρεσιών που συνεπικουρούν το έργο της 

διοίκησης και αξιολογούν το σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης, παρέχοντας 

αξιοσημείωτη βοήθεια σε κάθε μέλος για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. 

Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο, επισημαίνει τους λόγους δημιουργίας του και εισάγει διορθωτικά μέτρα για την 

περιστολή του.  Επομένως βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας 

μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των ίδιων των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ο επαγγελματικός φορέας ο οποίος προάγει την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Ε.Ι.Ε.Ε.). Ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να εκπληρώσει το ρόλο του και να παρέχει 
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αποτελεσματικό έργο προς την Διοίκηση του οργανισμού / της επιχείρησης, πρέπει να 

διαθέτει:  

 Ευρύτατο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων 

 Επαγγελματική δεοντολογία 

 Ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών  

 Καλή γνώση των τμημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού που 

παρέχει τις υπηρεσίες του.
71

 

Με αφετηρία τη θέση αυτή, επιγραμματικά το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με τις 

διακρίσεις των ελέγχων, τον εσωτερικό ελεγκτή με τον ρόλο του στο έργο της διοίκησης, τα 

προσόντα, τη νομική του ευθύνη και τη σχέση του με τον ελεγχόμενο.  Ταυτόχρονα γίνεται 

αναφορά στην Υπηρεσία και στα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, στον Κώδικα Δεοντολογίας 

και στην Επιτροπή Ελέγχου. 

 

 

4.2 Διακρίσεις Ελέγχων / Κατηγορίες Ελεγκτών 

 

 

Δε συναντάται η ίδια μορφή ελέγχου σε κάθε εταιρία. Ο έλεγχος γνωρίζει διακρίσεις 

ανάλογα με το εύρος του, την περιοδικότητά του το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. 

Μερικά από τα κριτήρια διαφοροποίησης του ελέγχου είναι τα παρακάτω.  

Ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης του προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρία, ο έλεγχος 

διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο: 

 Εξωτερικός έλεγχος καλείται ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο - φυσικό ή 

νομικό - το οποίο δεν συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία και 

δεν έχει καμία οικονομική συσχέτιση με αυτήν και τη διοίκησή της. Είναι πάντως 

δεδομένο ότι και ο εξωτερικός ελεγκτής διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα επάρκειας 

των γνώσεών του, εντιμότητας, εχεμύθειας και ορθής κρίσης. Είναι ανεξάρτητος και 

αδέσμευτος προς την οικονομική μονάδα που ελέγχει. 

 Εσωτερικός έλεγχος καλείται ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο το οποίο είναι 

εφοδιασμένο με τα ενδεικνυόμενα επαγγελματικά προσόντα, την απαραίτητη εμπειρία 

και γνώσεις. Το πρόσωπο αυτό τελεί σε σχέση εξηρτημένης εργασίας με το νομικό 

πρόσωπο της εταιρίας καθώς είναι άμεσα σχετιζόμενο με τα στελέχη και τη διοίκηση 
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της εταιρίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής υπόκειται στον εσωτερικό κανονισμό της 

επιχείρησης, το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, τις υποδείξεις της διοίκησης, οι 

οποίες ενδέχεται να αποκλίνουν από τα ισχύοντα γενικά ελεγκτικά πρότυπα.
72

 

Ανάλογα με το εύρος τους διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους: 

 Γενικοί, καλούνται οι έλεγχοι του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρίας, 

αποβλέπουν στην ορθή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην 

τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της και πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.). 

 Ειδικοί είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικείμενο ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα 

(π.χ. έλεγχος αποθεμάτων). Συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά, προς 

αποκάλυψη λαθών ή μη τήρηση των διαδικασιών. 

Ανάλογα με την περιοδικότητα διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους: 

 Μόνιμοι είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρήσης.  

 Τακτικοί καλούνται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Έκτακτοι αναφέρονται οι έλεγχοι που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, για 

ειδικούς λόγους, σε τυχαία χρονική στιγμή. 

Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους: 

 Προληπτικοί είναι αυτοί που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση της συναλλαγής 

με σκοπό την πρόληψη των πιθανών λαθών. 

 Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην 

αποκάλυψη και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων. 

Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο διακρίνονται σε υποχρεωτικούς και προαιρετικούς 

ελέγχους: 

 Υποχρεωτικοί είναι οι έλεγχοι που επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, 

δικαστικές ή άλλες αρχές. 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους. 

Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν, διακρίνονται σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και 

φορολογικούς ελέγχους: 
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 Οι διαχειριστικοί έλεγχοι έχουν ως αντικείμενό τους τη διαχείριση των οικονομικών. 

Δεν ελέγχουν απευθείας τα αποτελέσματα, αλλά τις διαδικασίες και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσουν σε αυτά τα αποτελέσματα.  

 Διοικητικοί είναι όσοι ασχολούνται με την διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών. 

 Φορολογικοί είναι αυτοί που αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων.
73

 

 

 

4.3 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής Εντός Της Διοικητικής Λειτουργίας Της 

Εταιρίας  

 

 

Το μέγεθος και οι ανάγκες των εταιριών αποτελούν ένα διαρκές μεταβαλλόμενο μέγεθος 

με αποτέλεσμα η θέση των ελεγκτών και ο τρόπος που αυτοί δραστηριοποιούνται, να έχουν 

μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο εσωτερικός έλεγχος πλέον αποτελεί ένα 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης επιτελώντας μια αξιοσέβαστη λειτουργία, 

συνιστώντας μια ποιοτική υπηρεσία ιεραρχικού επιπέδου, η οποία απολαμβάνει τα εχέγγυα 

της ανεξαρτησίας, έχοντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο ευθυνών. Η εξέχουσα θέση που 

καταλαμβάνουν οι εσωτερικοί ελεγκτές φανερώνει την ανεπιφύλακτη υποστήριξη που 

παρέχουν στη διοίκηση της εταιρίας, αποτελώντας ουσιαστικά προϋπόθεση της επιτυχίας των 

εργασιών της. Είναι βέβαια αντιληπτό ότι, η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές δεν απαλλάσσει το διοικητικό συμβούλιο από τις αρμοδιότητες και τις 

ευθύνες που το βαρύνουν, σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας της λειτουργίας της 

εταιρίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή ο εσωτερικός έλεγχος εντάσσεται στα πλαίσια 

της ορθολογικής οργάνωσης της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με 

την αρμοδιότητα του διορισμού των εσωτερικών ελεγκτών.
74

  

Η ύπαρξη των εσωτερικών ελεγκτών εντός της εταιρίας δεν αναιρεί την ανάγκη 

οργάνωσης του πλαισίου δράσης του εσωτερικού ελέγχου από τα δύο ανώτατα όργανα της 

εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
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σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας, είναι υπεύθυνο για τη 

διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της. Η Γενική Συνέλευση με το δικαίωμα που έχει 

διορισμού και ανάκλησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ελέγχει τη δραστηριότητα 

των μελών αυτών. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της εταιρίας κατά το στάδιο της 

διενέργειας του ελέγχου, ασκεί ταυτόχρονα και διαχειριστικό έλεγχο μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων και λογαριασμών της εταιρίας. Παράλληλα, η νομοθεσία των ανωνύμων 

εταιριών προβλέπει τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους της διοίκησης της εταιρίας από τη 

μειοψηφία. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο έλεγχος νομιμότητας της 

λειτουργίας της εταιρίας από τη σκοπιά του εταιρικού δικαίου διενεργείται από το αρμόδιο 

υπουργείο. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, προστίθεται και ο έλεγχος της νομιμότητας της 

λειτουργίας της εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν η εταιρία είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
75

 Το ότι οι παραπάνω έλεγχοι υφίστανται, δεν 

απομειώνει την αξία και το εύρος του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται παράλληλα με 

τους παραπάνω ελέγχους, διατηρώντας πάντοτε την αυτοτέλειά του. Στην περίπτωση που ένα 

ζήτημα ευρίσκεται στο ρυθμιστικό πεδίο ελέγχου που διενεργείται από άλλο φορέα, δεν 

αναιρεί την υποχρέωση του εσωτερικού ελέγχου να το συμπεριλάβει και αυτό στο πλαίσιο 

του ελέγχου που διενεργεί. 

Στα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος θεωρείται απαραίτητο στοιχείο του έργου 

της διοίκησης της εταιρίας, περιλαμβάνονται, η αρωγή του στο διοικητικό συμβούλιο σε 

ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της εταιρικής δραστηριότητας, η εισαγωγή νέων ιδεών 

σχετικά με τον τρόπο που διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος προς την ελεγκτική επιτροπή, η 

ανανέωση των ηθικών αρχών προκειμένου αυτές να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των εργαζομένων, η διενέργεια ετήσιων ελέγχων και η ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων που ανακύπτουν στην ελεγκτική επιτροπή καθώς και η διευθέτηση των 

αναγκών προς την κατεύθυνση της διαφάνειας του εσωτερικού ελέγχου. Το εύρος των 

καθηκόντων και ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 

3016/2002 (ΦΕΚ/Α/110/17.05.2002) σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Στο άρθρο 7 

«οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου» του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα παρακάτω για 

τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της επιχείρησης και είναι πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης (παράγραφος 3), 

απολαμβάνουν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας χωρίς να τελούν σε ιεραρχική σχέση με κανένα 
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άλλο τομέα της επιχείρησης, εποπτεύονται από 1 έως 3 μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου (παράγραφος 2), διατηρούν πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, βιβλίο, αρχείο, 

λογαριασμό, υπηρεσία, για την απρόσκοπτη και αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων 

τους (παράγραφος 4). Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι απαγορεύεται να ορισθούν 

εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι ή συγγενείς 

μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Σε περίπτωση μεταβολής των προσώπων 

ή της οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης από την 

επιχείρηση σε διάστημα δέκα ημερών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (παράγραφος 3). 

Τέλος, μια από τις κεφαλαιώδεις υποχρεώσεις των εσωτερικών ελεγκτών είναι το να 

ενημερώνουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρεις μήνες, σχετικά με τα 

διαλαμβανόμενα και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τον εσωτερικό έλεγχο 

σύμφωνα με το άρθρο 8 «αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου» παρ. Γ .  

Συμπερασματικά, συνάγεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με την 

παροχή της διαβεβαίωσης προς τη διοίκηση ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί 

παράλληλα, συμπληρωματικά, αποτελεσματικά και ικανοποιητικά, με τρόπο που να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.  

 

 

4.4 Προσόντα Των Εσωτερικών Ελεγκτών - Επαγγελματική Ανεξαρτησία  

 

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants – I.F.A.C.), 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ελεγκτής πρέπει να είναι ευθύς, έντιμος, ειλικρινής κατά την 

εκτέλεση της επαγγελματικής του εργασίας. Πρέπει να είναι δίκαιος και να μην επιτρέπει  

προκαταλήψεις ή εύνοιες να επηρεάζουν την αντικειμενικότητά του. Πρέπει να τηρεί 

αμερόληπτη στάση και να είναι, αλλά και να φαίνεται ότι είναι, απαλλαγμένος από 

οποιοδήποτε συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν συμβιβάζεται με την 

ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα». Στον πρώτο κανόνα επαγγελματικής δεοντολογίας, 

ο οποίος φέρει τον τίτλο «Ανεξαρτησία», η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών αναφέρει ότι 

«η ανεξαρτησία είναι ο πρωταρχικός παράγοντας της αντικειμενικότητας. Προκειμένου ο 

ελεγκτής να είναι, αλλά και να φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητος, οφείλει να μην έχει 

προσωπικό συμφέρον ούτε να υπόκειται σε επιρροές που θα ήταν δυνατόν να έρχονται σε 
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σύγκρουση είτε με μία αντικειμενική προσέγγιση του έργου του, είτε με την ελευθερία του να 

εκφέρει την επαγγελματική γνώμη που σχηματίζει».
76

 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών έχει καταδείξει ορισμένες περιπτώσεις 

που εάν προκύψουν, ενδέχεται να ανακύψουν κίνδυνοι για τον ανεξάρτητο χαρακτήρα και 

την αντικειμενικότητα του ελεγκτή. Η παροχή συμβουλών σε φορολογικά, λογιστικά θέματα, 

ενώ δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ελεγκτή, ενδέχεται να εμποδίσει τον 

ελεγκτή από το να εκφέρει τη γνώμη του σε ορισμένους άλλους τομείς, το οικονομικό 

ενδιαφέρον του ελεγκτή ή των οικείων του ή του ελεγκτικού προσωπικού,  αποτελεί αιτία μη 

αντικειμενικότητας.
77

 

Προκειμένου το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μιας εταιρίας να λειτουργεί αποτελεσματικά και 

να συμβαδίζει με τις ανάγκες της επιχείρησης, απαιτείται να είναι επανδρωμένο με ελεγκτές 

υψηλών προσόντων και εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, 

ικανότητες και  δεξιότητες. Φυσικά, τα προσόντα αυτά δεν αποτελούν ένα άκαμπτο 

αντικείμενο, αλλά μια διαρκώς εξελισσόμενη σχέση, μιας και οι ελεγκτές απαιτείται συνεχώς 

να επιμορφώνονται και να συγκλίνουν με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

συμμετέχοντας σε προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης. Τα απαραίτητα προσόντα που είναι 

ανάγκη να συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του ελεγκτή, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε 

εκείνα που σχετίζονται με την επαγγελματική του κατάρτιση και σε εκείνα που έχουν σχέση 

με το χαρακτήρα του, την αντίληψη και την κριτική του ικανότητα. Στην πρώτη κατηγορία 

υπάγονται, η ανώτατη επαγγελματική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στις διαδικασίες και στα 

αντικείμενα του ελέγχου, το πλούσιο εργασιακό του ιστορικό και το μεγάλο εύρος της 

εμπειρίας που έχει αποκτήσει. Η διοικητική και η οργανωτική του ικανότητα, προκειμένου να 

επιτευχθεί το αναγκαίο οργανωτικό πρόγραμμα. Η καλή γνώση των διαδικασιών και των 

κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από την επιχείρηση. Ακόμη, ο ελεγκτής απαιτείται να 

διαθέτει επιχειρησιακό και διερευνητικό πνεύμα, οξύ κριτικό πνεύμα, ευρύτητα οριζόντων, 

καλή αντίληψη του επιχειρησιακού εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, ελεγκτική 

ικανότητα και εμπειρία στη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνικών και μέσων. Θα πρέπει 

επίσης να διαθέτει αντικειμενικότητα στην παροχή συμβουλών και εκτιμήσεων, 

διπλωματικότητα, διορατικότητα και διακριτικότητα στις επαγγελματικές του 

συναναστροφές. Θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν αναφέραμε την ικανότητα χρήσης των 

σύγχρονων μέσων εργασίας και εφαρμογής προτύπων εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών και 
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τεχνικών. Επίσης θα πρέπει να επιδιώκει τη συνεχή και συστηματική του εκπαίδευση. Τέλος, 

θα πρέπει να έχει αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης του και το πόσο είναι ικανός να 

επηρεάσει τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.  

Στα στοιχεία του χαρακτήρα του εσωτερικού ελεγκτή εντάσσονται η τιμιότητα και η 

εχεμύθεια ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες. Η ειλικρίνεια, ώστε 

να υπερασπίζεται την αλήθεια μαχόμενος τους κινδύνους. Ιδιαίτερα να τον χαρακτηρίζει η 

ευγένεια και η υπομονή. Συγχρόνως, οφείλει να διακρίνεται από λεπτότητα και 

διακριτικότητα, από ακεραιότητα ώστε να αξιολογεί ορθά τις καταστάσεις, διορατικότητα 

ώστε να ενεργεί προληπτικά και να εστιάζει στο μέλλον. Να είναι αντικειμενικός, 

απαλλαγμένος από αθέμιτες επιρροές, να αξιολογεί τους κινδύνους και να αποφεύγει τυχόν 

πειρασμούς.
78

  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ευθύτητα του, η προθυμία του καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου του, όπως επίσης η αυτοπεποίθηση, η σιγουριά του και πάνω απ’ όλα η 

ηθική του, δημιουργούν ένα βαθύ πλαίσιο εμπιστοσύνης από και προς την Διοίκηση.
79

 

 

 

4.5 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Καθώς το μέγεθος και η πολύπλοκη φύση των επιχειρήσεων αυξάνονται, η ανάγκη για 

θέσπιση μέτρων μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 

καθίσταται επιτακτική. Στην ελεγκτική βιβλιογραφία ο όρος εσωτερικός έλεγχος 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει τόσο το έργο της επιχειρηματικής εκείνης μονάδας η οποία 

είναι επιφορτισμένη κυρίως με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων όσο και το σύνολο των 

ασφαλιστικών δικλείδων, των μέτρων, των μεθόδων και των τεχνικών που θεσπίζει η 

διοίκηση της επιχείρησης για να διασφαλίσει την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων 

αλλά και την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των παραγωγικών της πόρων, 

γνωστό ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε). Η εννοιολογική αυτή ασάφεια προέρχεται 

από την απόδοση στην Ελληνική με τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» των δύο όρων της 

Αγγλικής «internal control» και «internal audit». Για να αποκλειστεί η δημιουργία της 

οποιασδήποτε σύγχυσης από την ασάφεια αυτή, χρησιμοποιείται ο όρος «Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου» για να αποδώσει την ανεξάρτητη και αντικειμενική εκείνη λειτουργία 
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της επιχείρησης που διενεργεί ελέγχους, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσθέτει αξία 

και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
80

 

Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το εργαλείο του εσωτερικού ελέγχου ή καλύτερα το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Τα πρόσωπα μέσω των οποίων διενεργείται ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι αποτελούν στελέχη της ίδιας επιχείρησης ή 

του οργανισμού που μέσα από τον έλεγχο και την επιθεώρηση των διαδικασιών, παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές συνεπικουρώντας το έργο της διοίκησης, σχετικά με 

τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση κινδύνων, διασφαλίζοντας την καλύτερη 

λειτουργία της επιχείρησης. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η σαφής αποτύπωση και γνώση, από την πλευρά του 

εσωτερικού ελεγκτή, του σκοπού και τρόπου λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου.
81

   

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου «είναι 

μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη 

ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Μέσω τεχνικών και 

επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, 

τον περιορισμό ή την εξάλειψή του, βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς και υπηρεσιακούς του στόχους».
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Αντικειμενική επιδίωξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή τεχνικά άρτιων 

και εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή του 

οργανισμού για τη σωστή και αποδοτικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των 

καθηκόντων τους, με παράλληλες λύσεις, υποδείξεις, συμβουλές, παρατηρήσεις στις 

συναλλαγές και τις λειτουργίες της εταιρίας. Τα παραπάνω είναι διακριτά και στην εισαγωγή 

προτύπων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών σύμφωνα με τα οποία, αντικειμενική 

επιδίωξη και στοχοθέτηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι, «η βοήθεια προς τα μέλη 

του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, 

συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες». Με βάση τα 

παραπάνω καθίσταται αντιληπτό ότι το βασικότερο αντικείμενο της υπηρεσίας εσωτερικού 
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ελέγχου είναι η οριοθέτηση ενός συστήματος διοικητικής λειτουργίας της επιχείρησης, το 

οποίο έχει ως επιδίωξη την ορθή οργάνωση και τον έλεγχο των λογιστικών, οικονομικών, 

μηχανογραφικών συστημάτων της επιχείρησης, την δίκαιη και αποδοτική κατανομή των 

αρμοδιοτήτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των λογιστικών 

εγγράφων της επιχείρησης. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω είναι ανάγκη οι εσωτερικοί 

ελεγκτές να ακολουθούν τις αρχές, τους κανόνες, τις διαδικασίες που τίθενται έχοντας ως 

συνεχή επιδίωξη την αποδοτικότερη και ορθότερη λειτουργία της επιχείρησης.  

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες - 

ενδεικτικά αναφερόμενες. Πρωταρχικά, παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού και εκτιμά το βαθμό 

συμμόρφωσης της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης με τις ισχύουσες 

θεσπισμένες διαδικασίες. Προβαίνει εγγράφως σε ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλλοντας συστάσεις και γνώμες. Κατά την άσκηση των 

καθηκόντων αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συμφερόντων των μελών του ή διευθυντικών στελεχών, με τα συμφέροντα της επιχείρησης. 

Ελέγχει τη σαφήνεια και την ακρίβεια των εγγράφων και των λογιστικών βιβλίων της 

επιχείρησης, εκτιμά το κόστος κάθε τμήματος της επιχείρησης, επισημαίνει τα σημεία τα 

οποία επιδέχονται βελτίωση, αξιολογεί το βαθμό απόδοσης των επενδύσεων. Οφείλουν να 

παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 

εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές. Συνεργάζεται με τη διοίκηση και τους εξωτερικούς 

ελεγκτές για τη συγκεκριμενοποίηση και το σχεδιασμό των τακτικών και έκτακτων 

εξωτερικών ελέγχων, προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας των αμοιβών κάθε φύσης κ.α. Είναι 

βέβαια αντιληπτό ότι η επιτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων έχει ως έρεισμα την 

ανάπτυξη ενός σωστά δομημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
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4.6 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί κεφαλαιώδη λειτουργία 

του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και δρα εντός του πλαισίου που έχει 

συγκεκριμενοποιήσει το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. «Πότε όμως μπορούμε να 

μιλάμε για ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου; Όταν η ποιότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επίσης και από τις δύο συνιστώσες που συντελούν στην λειτουργία του, τα χαρακτηριστικά 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο σύνολό της και τα χαρακτηριστικά του 

μεμονωμένου ελεγκτή». Η ίδρυση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, το μέγεθος της ευθύνης 

και το εύρος των εξουσιών του, απαιτείται πρώτα να έχουν εγκριθεί από το διοικητικό 

συμβούλιο, αλλά και να είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου, την ισχύουσα νομοθεσία, τις αρχές της επιστήμης και τις 

επικρατούσες συνθήκες. Προκειμένου να αξιολογηθεί το έργο και η δραστηριότητα της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών μια 

σειρά από πρότυπα τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν για τους εμπλεκομένους, ένα 

εργαλείο για το τι ακριβώς πρέπει να προσδοκάται από τον εσωτερικό έλεγχο. Τα πέντε 

γενικόλογα πρότυπα διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται κυρίως με τον ρόλο 

που διαδραματίζει, αλλά και την προσωπικότητα του εσωτερικού ελεγκτή. Αυτά είναι, η 

ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά του, η ορθή επαγγελματική του κατάρτιση και η 

εξειδίκευσή του, το πλαίσιο δραστηριότητας του εσωτερικού ελεγκτή, η ποιοτική στάθμη των 

διαδικασιών τις οποίες ακολουθεί, ο τρόπος με τον οποίο διοικείται το τμήμα του εσωτερικού 

ελέγχου.
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Σε αντιστοιχία με το Επαγγελματικό Πρότυπο 100, ο εσωτερικός ελεγκτής απαιτείται να είναι 

ανεξάρτητος σε σχέση με τη δραστηριότητα που ασκεί. Μόνο τότε το έργο του μπορεί να έχει 

εγγυήσεις αμεροληψίας. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή επιτυγχάνεται μέσω της 

οργανωτικής διάρθρωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία απαιτείται να είναι σε 

ικανοποιητικό βαθμό επαρκής και να διευκολύνει την εκπλήρωση των επιδιώξεων για τις 

οποίες έχει ιδρυθεί. Μέσω της αρωγής της διοίκησης σύμφωνα με το Επαγγελματικό 

Πρότυπο 110, επιτυγχάνεται η ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή 
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μακριά από εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις. Ακόμη, το Επαγγελματικό Πρότυπο 120 

ορίζει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής απαιτείται να εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση τις αρχές 

της αντικειμενικότητας. Προκειμένου μα επιτευχθεί το παραπάνω απαιτείται ο ελεγκτής να 

συλλέξει όλες τις διαφορετικές απόψεις επί ενός ζητήματος, χωρίς βέβαια να υποπέσει σε 

κανενός είδους συμβιβασμό στην ποιότητα του έργου του και του λειτουργήματος που 

επιτελεί, να τηρεί μια απροκάλυπτη και αμερόληπτη στάση. Καθίσταται όμως αντιληπτό ότι 

δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε απόλυτο βαθμό η αντικειμενικότητα, αφού ο εσωτερικός 

ελεγκτής δεν παύει να αποτελεί στέλεχος της επιχείρησης.  

Στη συνέχεια, το Επαγγελματικό Πρότυπο 200 ορίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες από 

τον εσωτερικό ελεγκτή θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επαγγελματική επάρκεια και 

δέουσα επαγγελματική προσήλωση. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατάλληλη στελέχωση του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου από άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία το 

απαιτούμενο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και να εφαρμόζουν την επιμέλεια και τις 

δεξιότητες ενός εύλογα συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή (επαγγελματικό πρότυπο 

210 και 220). Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 

συνεχής και αδιάλειπτη εποπτεία των προσώπων που συνεπικουρούν το έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή. Απαιτείται, εκτός των παραπάνω, ο εσωτερικός ελεγκτής να συμμορφώνεται με τις 

αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας (επαγγελματικό πρότυπο 230 και 240). Επίσης, το 

Επαγγελματικό Πρότυπο 250 δίνει έμφαση στις γνώσεις, δεξιότητες και στην εξειδίκευση, 

επαναβεβαιώνοντας το Πρότυπο 220, έτσι ώστε να γίνονται σαφείς και κατανοητοί οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι, προσεγγίζοντας όμως αυτά τα προσόντα και από την πλευρά της 

ατομικής ευθύνης και όχι μόνο από την πλευρά της ευθύνης του διευθυντή εσωτερικού 

ελέγχου. Το Επαγγελματικό Πρότυπο 220, ακόμη, κάνει λόγο για την ανάγκη διαρκούς 

επιμόρφωσης του εσωτερικού ελεγκτή λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών της σύγχρονης 

εποχής. Συμπληρωματικά, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος 

απαιτείται να έχει την απαραίτητη ευχέρεια στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, η συνεχής 

επαγρύπνηση για τη διαρκή επιμόρφωση και την ενημέρωση σε πρότυπα, διαδικασίες και 

τεχνικές ελέγχου και η απαίτηση να επιδεικνύει υψηλό αίσθημα συνέπειας και 

επαγγελματισμού κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου, αναφέρονται στα 

Επαγγελματικά Πρότυπα 260, 270 και 280. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Επαγγελματικό Πρότυπο 300, το οποίο ορίζει ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος οφείλει να διαπιστώσει τον βαθμό επίτευξης των αντικειμενικών στόχων που έχουν 
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τεθεί και των επιδιώξεων της οικονομικής μονάδας. Αναλυτικότερα θα πρέπει, να ελέγχεται η 

αξιοπιστία και η ειλικρίνεια των πληροφοριών, να εξετάζεται κατά πόσο οι διαδικασίες της 

εταιρίας συμμορφώνονται με οδηγίες, κανονισμούς, σχέδια δράσης και νόμους, να 

διασφαλίζονται τα περιουσιακά στοιχεία με την καταγραφή και την αξιολόγηση τους, την 

οικονομική διαχείριση των πόρων και την εκπλήρωση των στόχων λειτουργίας. 

Ακόμη, το Επαγγελματικό Πρότυπο 400 περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση του εσωτερικού 

ελέγχου, πρώτα μέσω του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου και αναφέρει ότι η 

εκλαμβανόμενη πληροφορία απαιτείται να φιλτραριστεί, να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί 

προκειμένου να κοινοποιηθούν τα πορίσματα που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες που 

έχουν ακολουθηθεί. Με άλλα λόγια αφορά τη σύνταξη ενός προγράμματος καταθέτοντας 

τους αντικειμενικούς στόχους, τον τρόπο του ελέγχου αλλά και την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων (Ε.Π.410). Στη συνέχεια ασχολείται με την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 

του ελέγχου μέσα από τη συλλογή, την ερμηνεία και την ταξινόμηση των πληροφοριών 

(Ε.Π.420). Με το επόμενο στάδιο της υποβολής έκθεσης ελέγχου, οι ελεγκτές αρχικά 

κοινοποιούν στη Διοίκηση τα αποτελέσματα του ελέγχου και συζητούν τα ευρήματα αυτού 

(Ε.Π.430). Για να επιβεβαιώσουν ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 

τους, διενεργούν ελέγχους προς εξακρίβωση (Ε.Π. 440). 

Παράλληλα, το Επαγγελματικό πρότυπο 500 ορίζει ότι ο διευθυντής του εσωτερικού ελέγχου 

θέτει τους στόχους της λειτουργίας του τμήματος, την οργανωτική διάρθρωση και την 

περιγραφή θέσης των απασχολουμένων, τα οποία και θα πρέπει να εγκρίνονται από τη 

διοίκηση της εταιρίας (Ε.Π. 510). Θα πρέπει να εκπονεί σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του (Ε.Π. 520) και να μεριμνά για την ύπαρξη όλων των γραπτών 

διαδικασιών (Ε.Π. 530). Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού του 

τμήματος του όπως και για την εκπαίδευση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του (Ε.Π. 540). 

Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά για τη συντονισμένη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ 

του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (Ε.Π.550). Τέλος, το πρόγραμμα ορίζει ότι ο 

διευθυντής εσωτερικού ελέγχου διαβεβαιώνει ότι το τμήμα συμμορφώνεται με τα πρότυπα 

διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου, με τον κανονισμό του και την ισχύουσα νομοθεσία.
85
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4.7 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

 

Αδιάλειπτη επιδίωξη των υπηρεσιών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι το υψηλό 

επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί σκοπό του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο εν λόγω Κώδικας έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών και περιέχει την ελάχιστη βάση των απαιτούμενων προτύπων 

συμπεριφοράς σχετικά με συγκεκριμένο εύρος αρμοδιοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών. Ο 

Κώδικας Δεοντολογίας εντάσσει στο ρυθμιστικό του πεδίο τον υπεύθυνο του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου και όσους έχει υπό την εποπτεία του. Πρόκειται για τις κεφαλαιώδεις 

αρχές που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή και όσων ατόμων 

τον βοηθούν στην επιτέλεση του έργου του. Τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στον κώδικα 

δεοντολογίας αποτελούν τις βασικές αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων του εσωτερικού 

ελεγκτή της εταιρίας ή του οργανισμού και των λοιπών ατόμων που συνδράμουν στο έργο 

του. Ο εσωτερικός ελεγκτής απαιτείται να συναισθάνεται το μέγεθος των ευθυνών του, 

καθώς η σύγκλιση με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας εναπόκειται στην δική του κρίση 

και εκτίμηση. Να συνειδητοποιεί ότι η εφαρμογή των αρχών του κώδικα βασίζεται και στη 

προσωπική του κρίση και εκτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

ενστερνίζονται τις αρχές της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, της εχεμύθειας και της 

επάρκειας. 

Η διεκπεραίωση του έργου του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια 

και υψηλό επίπεδο γνώσεων. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς 

παρέχει τη βάση για την εμπιστοσύνη στη κρίση τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα. Να τηρούν και να 

σέβονται τους νόμους, τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού και να μην 

εμπλέκονται συνειδητά σε παράνομες δραστηριότητες. Ακόμη, ο ελεγκτής απαιτείται να 

καταπιάνεται μόνο με ζητήματα για τα οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιος και να αποφεύγει τις 

ενέργειες εκείνες οι οποίες αντίκειται στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της επιχείρησης. 

Απαιτείται να διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση να μη δέχεται δώρα 

ή αμοιβές από στελέχη ή υπαλλήλους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν την 

επαγγελματική τους αντικειμενικότητα κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση 

των πληροφοριών για τη διαδικασία που εξετάζουν. Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να 

βλάψει την επαγγελματική τους εκτίμηση. 
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Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός ελεγκτής υπέχει καθήκον εχεμύθειας για όσα διαλαμβάνονται 

κατά την εκτέλεση του έργου του, να μην κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες 

ενδέχεται να πλήξουν τα συμφέροντα της εταιρίας του και να μη χρησιμοποιεί στοιχεία για 

προσωπικό του όφελος. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών τους σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και να βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Επίσης να παραμένουν 

νομοταγείς και επιμελείς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, η 

ισχύουσα νομοθεσία και οι αρχές της επιστήμης δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή στον 

εσωτερικό ελεγκτή, τα απαραίτητα εφόδια ώστε να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέσα 

προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις οικονομικές ατασθαλίες, τις παραλείψεις, τις 

ανεπάρκειες, τα λάθη και τις σπατάλες. Πρέπει να είναι σε θέση να επισημαίνουν τους 

κινδύνους και τις αδυναμίες των συστημάτων της εταιρίας και να αξιολογούν τα 

προσφερόμενα στοιχεία. Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση 

του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ορθότητα της 

γνώμης που εκφράζει.  

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

του υπεύθυνου τμήματος εσωτερικού ελέγχου και των ατόμων που εποπτεύονται από αυτόν. 

Τα Πρότυπα και ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελούν τις βασικές αρχές στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των 

προσώπων που ασκούν εσωτερικό έλεγχο και τη φύση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού 

ελέγχου.
86

 
87

 

 

 

4.8 Σχέσεις Ελεγκτών Και Ελεγχομένων  

 

 

Η αντίληψη που έχει κανείς για τον έλεγχο προϊδεάζει για τον τρόπο µε τον οποίο τον 

αντιμετωπίζει, είτε βρίσκεται στην θέση του ελεγκτή, είτε του ελεγχόμενου. Κατ’ αρχήν, 

αναφορικά µε τον ελεγχόμενο, ο έλεγχος εμπνέει φόβο, λόγω της αμφισβήτησης που 
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πρεσβεύει, προκαλεί άγχος, και δίνει την εικόνα του εμποδίου το οποίο θα πρέπει να 

υπερπηδήσει κανείς. Αντίστοιχος φόβος μπορεί να διακατέχει τον ελεγκτή που διεξάγει τον 

έλεγχο, όπως ο φόβος της λαθεμένης κρίσης ή της παράβλεψης σημαντικών στοιχείων. Ο 

επαγγελματισμός του ελεγκτή είναι το στοιχείο εκείνο που θα βοηθήσει στην ορθολογικότερη 

αντιμετώπιση.
88

 

Είναι ευρέως αντιληπτό ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι δυνατόν να προκαλέσει στους 

εργαζόμενους ένα αίσθημα άμυνας απέναντι στον εσωτερικό ελεγκτή και κάποιο αρνητικό 

αντίκτυπο στις δραστηριότητες και το έργο του ελεγκτή, ο οποίος αντί να παραμένει 

προσηλωμένος στην επιτέλεση του έργου του, πρέπει να αντισταθμίσει και την πρόκληση 

αυτή. Για αυτόν το λόγο με κοινή προσπάθεια της Διοίκησης και του Ινστιτούτου των 

Εσωτερικών Ελεγκτών, προωθείται η αντίληψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος μόνο οφέλη μπορεί 

να προσφέρει στη διοικητική οργάνωση της επιχείρησης, επιβοηθώντας την να αντικρούσει 

τους πολλαπλούς κινδύνους που προέρχονται από το εξωτερικό και το εσωτερικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Κάποιοι από τους ενδεχόμενους λόγους που προκαλούν τη μη 

ευρύτατη αποδοχή του εσωτερικού ελέγχου από το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι η 

ανεπάρκεια ελεγκτικής κουλτούρας από τους εργαζομένους και τα στελέχη της επιχείρησης 

και η έλλειψη ορθά δομημένης ελεγκτικής πολιτικής. Ακόμη, είναι δυνατόν να σημειωθούν 

λανθασμένοι χειρισμοί από τους εσωτερικούς ελεγκτές με άμεσο αποτέλεσμα την 

παρακώλυση του έργου τους και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας. Προκειμένου να 

μπορέσει ο εσωτερικός ελεγκτής να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του απαιτείται να 

σημειωθούν κάποια βήματα συνεννόησης και καλής συνεργασίας και από τις δύο πλευρές 

πάντα με αρωγό την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου.
89

  

Η επικοινωνιακή πολιτική που ασκείται κατά τον έλεγχο συντελεί στην ομαλή διεξαγωγή του 

ελέγχου. Η σωστή επικοινωνία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου αποτελεί εγγύηση για την 

επιτυχή έκβαση του ελεγκτικού έργου. Υπάρχουν τρόποι συμπεριφοράς του ελεγκτή που 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον ελεγχόμενο και να συμβάλουν στην αλλαγή της 

αντίληψης που έχει ο τελευταίος για τον έλεγχο και εν γένει στην τροποποίηση της στάσης 

του και της αντιμετώπισης του ελέγχου. Γι’ αυτό θα πρέπει ο ελεγκτής να είναι συνεπής, 

ευγενής και εχέμυθος. Να πιστεύει στο έργο των ελεγχομένων και στο γεγονός ότι έχουν 

γνώση του αντικειμένου. Να υπογραμμίζει την ανάγκη ότι μπορούν οι ελεγχόμενοι να 

προτείνουν λύσεις και προτάσεις όταν αντιλαμβάνονται δυσλειτουργίες ή προβλήματα. Έτσι, 
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προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κυριαρχεί και η σκέψη ότι οι ελεγκτές είναι 

υπάλληλοι της επιχείρησης που εργάζονται για το συμφέρον του συνόλου της. Οι ελεγκτές 

οφείλουν να έχουν καλή διάθεση απέναντί στους ελεγχόμενους. Το κλίμα που θα επικρατήσει 

κατά τη διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου, αποτελεί πολύ σημαντικό συστατικό για την 

επιτυχή διεξαγωγή του. Υποδειγματική συμπεριφορά κατά τον έλεγχο μπορεί να 

προστατεύσει τα µέλη του ελεγκτικού κλιμακίου από κακόβουλες κριτικές, σε περίπτωση που 

τα πορίσματα είναι αρνητικά για τον ελεγχόμενο ή ο έλεγχος διαπιστώσει παρατυπίες.
90

  

Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι αμφότεροι μέλη μιας εν γένει συμμετοχικής διαδικασίας 

που θα διαπνέεται από επαγγελματισμό, σοβαρότητα, ευγένεια και τυπικότητα η οποία είναι 

ικανή να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Άλλωστε, η 

ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθίσταται υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις, 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

 

4.9 Νομική Ευθύνη Των Ελεγκτών  

 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι απαραίτητο να αντικατοπτρίζουν τα όσα 

πραγματικά διαλαμβάνονται σε αυτήν και να μην παραπλανούν τους εσωτερικούς και τους 

εξωτερικούς χρήστες αυτών. Για την ορθή σύνταξη αυτών των καταστάσεων εξέχοντα ρόλο 

διαδραματίζουν η ισχύουσα νομοθεσία και το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Στο παραπάνω πλαίσιο σημαντικό ρόλο εκτός από τη Διοίκηση και τους 

οικονομικούς διευθυντές, έχουν και οι εσωτερικοί ελεγκτές, εν γένει οι ελεγκτικοί φορείς. Οι 

νόμιμοι ελεγκτές (ορκωτοί ελεγκτές) κατά τη διαδικασία του ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτείται να συμβαδίζουν με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) και τα όσα ισχύουν στη φορολογική νομοθεσία καθώς και στα πρότυπα 

δεοντολογικής συμπεριφοράς. Η απαρέγκλιτη τήρηση αυτών των προτύπων έχει ιδιαίτερη 

σημασία καθώς εάν η ελεγχόμενη εταιρία ζημιωθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

ελεγκτή, έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του ελεγκτή με αγωγή αποζημίωσης για 
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παράβαση όρων της σύμβασής του ή για ενδεχόμενη υπαιτιότητά του κατά την επιτέλεση του 

έργου του.
91

  

Το θέμα της ευθύνης των ελεγκτών για την ποιότητα του ελεγκτικού τους έργου είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό. Διεθνώς, η ευθύνη αυτή μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη: την αστική 

ευθύνη (ευθύνη αποζημίωσης προς ζημιωθέντα πρόσωπα), την ποινική ευθύνη (ευθύνη για 

παράβαση του ποινικού δικαίου) και την πειθαρχική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του 

πειθαρχικού κανονισμού που ρυθμίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος).
92

 

Η αστική ευθύνη του ελεγκτή δεν έχει μόνο προσωποπαγή χαρακτήρα, αλλά είναι συλλογική. 

Ευθύνεται δηλαδή παράλληλα και εις ολόκληρον το κάθε στέλεχος της εταιρίας, ενώ 

αλληλέγγυα συνυπεύθυνο είναι και το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. Για αυτόν το λόγο οι 

ελεγκτές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
93

 Προκειμένου να θεμελιωθεί 

υπαιτιότητα του ελεγκτή, απαιτείται να αποδειχθεί ο δόλος ή η βαριά αμέλειά του. Αν και 

όπως είναι λογικό οι ελεγκτές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ακρίβεια των οικονομικών 

καταστάσεων, ενδέχεται να είναι συνυπεύθυνοι για τον παραπλανητικό τους χαρακτήρα 

απέναντι σε τρίτα πρόσωπα. Τέλος, ο ελεγκτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη από το Σώμα 

για παράβαση των αρχών του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, ενώ επίσης υπέχει 

ποινική ευθύνη για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης από τη διενέργεια του ελέγχου.
94

 

Τα τελευταία χρόνια, ύστερα από μια σειρά ελεγκτικών σκανδάλων έχει διαμορφωθεί μια 

σαφής τάση, ο πειθαρχικός έλεγχος και γενικότερα η εποπτεία της λειτουργίας του 

ελεγκτικού επαγγέλματος, να γίνει πιο ουσιαστική και να ανατεθεί σε ανεξάρτητες αρχές. 

 

 

4.10 Επιτροπή Ελέγχου 

 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) είναι ένα σύνολο κανόνων που 

εφαρμόζονται στις Ανώνυμες Εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας. Με την Ε.Δ επιδιώκεται η υπεύθυνη 

οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και ο έλεγχος μιας εταιρείας, με στόχο την αύξηση της αξίας 

της και τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της, κυρίως όμως των 

μετόχων μειοψηφίας, έναντι των μεγαλομετόχων. 

Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, 

καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης 

έναντι των μετόχων. Ένας από τους κανόνες αυτούς είναι η λειτουργία της «Επιτροπής 

Ελέγχου» στην εταιρεία, η οποία «ελέγχει τους ελεγκτές».
95

 Η Επιτροπή Ελέγχου (audit 

committee) μιας εταιρίας, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και βοηθάει το Δ.Σ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

Αποτελείται από μέλη του Δ.Σ τα οποία μπορεί να μην διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, 

αλλά κατέχουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά όπως γνώση και εμπειρία για να βοηθούν 

στο έργο των ανώτατων στελεχών. Ωστόσο στη επιτροπή απευθύνονται και έχουν πρόσβαση 

οι υπεύθυνοι του εσωτερικού ελέγχου, όπως και οι ορκωτοί λογιστές. Ουσιαστικά είναι ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ της εκτελεστικής διοίκησης και των μετόχων. Τα κύρια καθήκοντα 

της επιτροπής είναι: 

 αρμόδια για θέματα σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την παρακολούθηση του έργου της 

Εσωτερικής Επιθεώρησης, σχετικά με την ποιότητα και την εφαρμογή των 

διαχειριστικών ελέγχων. 

 αρμόδια για την παροχή γνώμης κατά το στάδιο αξιολόγησης και πρόσληψης 

εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. 

 Η παροχή διαβεβαίωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι εφαρμόζονται πλήρως οι 

νόμοι και οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας. 

 Η εξέταση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των 

σημειώσεων και πληροφοριών που προορίζονται προς δημοσίευση ή για υποβολή 

προς τις αρμόδιες φορολογικές ή χρηματιστηριακές αρχές. 

                                                      
95

 https://el.wikipedia.org/ 



64 

 

 Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου, των εσωτερικών 

και εξωτερικών ελεγκτικών οργάνων για ανταλλαγή απόψεων και οικονομικών 

πληροφοριών.
96

 

Επειδή η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την 

εποπτεία των αναφορών της Διοίκησης για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και επειδή οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αξιολόγηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

οι δύο αυτές οντότητες μοιράζονται μια υγιή αλληλεξάρτηση. Η κρίσιμη σχέση μεταξύ της 

αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου υπαγορεύει στα μέλη 

της Επιτροπής να διατηρούν μία σε βάθος κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών του 

Εσωτερικού Ελέγχου και πώς η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου που εποπτεύουν, λειτουργεί σε 

σχέση με αυτές.
97

 

Η Επιτροπή Ελέγχου παίζει επομένως καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την ακεραιότητα 

και την αξιοπιστία των χρηματοπιστωτικών πληροφοριών της εταιρίας ή του οργανισμού, του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τη νομική και ηθική συμπεριφορά της 

διοίκησης και των εργαζομένων της. Μια ισχυρή Επιτροπή Ελέγχου αποτρέπει τους ελεγκτές 

από συμβιβασμούς της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της αντικειμενικότητάς τους. 
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 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Εκδόσεις: 

Διπλογραφία, σελ 144-145. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Το παρόν κεφάλαιο συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει το αντικείμενο και τις 

αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και να αναφέρει τις διαδικασίες λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Για το σκοπό αυτό, αρχικά θα παρατεθούν επιγραμματικά 

μερικοί ορισμοί των βασικών εννοιών που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο όπως είναι οι 

έννοιες του κινδύνου, της διαδικασίας, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της 

δειγματοληψίας κλπ. 

Στη συνέχεια θα περιγραφεί συνοπτικά η αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει του θεσμικού πλαισίου που την διέπει, του πεδίου 

εφαρμογής των ενεργειών της  και του τρόπου λειτουργίας της σύμφωνα με τις διεθνώς 

αποδεκτές αρχές και τα κατάλληλα πρότυπα ποιότητας ελέγχων. 

 

 

5.2 Ταυτότητα Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί 

υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.). Κύρια αποστολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι πληρωμές και ο 

έλεγχος για τη χορήγηση όλων των κοινοτικών ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται για λογαριασμό της χώρας, 

τις ενισχύσεις των δύο ευρωπαϊκών ταμείων για τη χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών 

του κοινοτικού προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και το 
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) καθώς και τις ενισχύσεις 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.). 

Ο Οργανισμός εδρεύει στην Αθήνα. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου του 

έχει συστήσει, 6 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 4 Περιφερειακές Μονάδες επιπέδου 

Υποδιεύθυνσης και 39 Νομαρχιακές Μονάδες, επιπέδου Τμήματος. Διοικείται από 13 μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

 

5.3 Ιστορία Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

  

 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συστήθηκε το 1998 με το Νόμο 2637 (ΦΕΚ 200/Α/1998) ως 

επιχειρησιακός οργανισμός. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2002 έλαβε την οριστική διαπίστευση ως 

οργανισμός πληρωμών. Από το 2006 είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που έχει την 

ευθύνη για τις επιδοτήσεις της μεταρρυθμισμένης Κ.Α.Π.  Η μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. έλαβε 

χώρα λόγω της αναδιοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων σε δύο νέα γεωργικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

(Ε.Γ.Τ.Ε.) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Οδήγησε 

στην πλήρη αναδιάρθρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την άνοιξη 

του 2007. Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει την ευθύνη για τις πληρωμές από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.), βάσει του Νόμου 3508 (ΦΕΚ 249/Α/2006, άρθρο 3). 

Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά 

και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 

γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας, τις 

ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του 

κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) 

και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) καθώς και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.). Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες-

κτηνοτρόφοι αλλά και οι επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και προτείνει,  δεν προσδιορίζει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της 

κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που 

σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν 
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όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική 

Πολιτική. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να 

κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου τρία (3) δισεκατομμύρια ευρώ που 

διαχειρίζεται ετησίως.
98

 

 

 

5.4 Αντικείμενο Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

  

 

Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Ν.Π.Ι.Δ. και σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Ιδρυτικού 

Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αυτός ισχύει, είναι: 

Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 

1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της 

εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των 

παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν 

καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. 

 

 

5.5 Αρμοδιότητες Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

  

 

Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του Ιδρυτικού Νόμου 

2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αυτός ισχύει είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
99

 

α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των 

δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) του άρθρου 26 του Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979), η έγκριση της 
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  http://www.opekepe.gr 
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 Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200/27-10-1998) με θέμα «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο 

Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α. Ε. και άλλες διατάξεις». 
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πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Η τήρηση 

στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών. 

 β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την 

κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή 

αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης. 

 γ)  Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των 

ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης. 

 δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που 

καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των 

εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν 

μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς Πληρωμών. 

 ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και 

πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την 

εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών 

σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά 

περίπτωση Υπουργού, από τον O.Π.E.K.E.Π.E., ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου 

των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία 

δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου 

των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, 

της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των 

αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή 

αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση. 

ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών 

για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής-εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η 

φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών. 

η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του 

Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση των 

συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού. 



69 

 

θ) Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των 

εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. 

 ι) Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την 

άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979) 

στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ια) Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων.
100

 

 

 

5.6 Καθεστώτα Ενίσχυσης 

 

 

Στην ενότητα αυτή δίνονται επιγραμματικά αναφορές για όλα τα προγράμματα ενίσχυσης 

(ενεργά και αναμενόμενα), που αφορούν το αντικείμενο και το στόχο κάθε προγράμματος, 

τους δυνητικούς δικαιούχους, και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το καθένα από αυτά. 

1) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής
101

 

2) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
102

 

3) Μέτρα Αγοράς
103

  

4) Άμεσες ενισχύσεις
104

 

Αναλυτικά τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία παρατίθενται στο 

Παράρτημα 5. 
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 Τα μέτρα του προγράμματος αφορούν στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 

της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα, στη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση 

της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, καθώς και στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader. 
102

 Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα προωθείται η εξασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας μέσω μέτρων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, στην προστασία και 

ανάπτυξη του υδάτινου περιβάλλοντος, στην κοινωνικοοικονομική στήριξη των παράκτιων και αλιευτικών 

περιοχών, στην ενίσχυση των επενδύσεων, της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και της 

υδατοκαλλιέργειας. 
103

 Τα μέτρα αγοράς περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών 

προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες. Χρηματοδοτείται επίσης η βελτίωση της παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. Προωθείται η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία. 

Χρηματοδοτείται η εξαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων για την οποία απαιτείται προηγουμένως η έκδοση 

του σχετικού πιστοποιητικού και ενισχύονται οι παραγωγοί στον τομέα της αμπελουργίας. Τέλος στον τομέα 

του ελαιολάδου ενισχύονται οι οργανώσεις ελαιουργικών φορέων και αντίστοιχες οργανώσεις παραγωγών στον 

τομέα των οπωροκηπευτικών. 
104

 Με τις άμεσες ενισχύσεις επετεύχθη η αποσύνδεση της άμεσης στήριξης από την παραγωγή. 
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5.7 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας 

  

 

 Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

 Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

 Νομική Υπηρεσία 

 Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης 

 Διεύθυνση Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

 Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

 Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 

 Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 

 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

5.8 Ορισμοί – Έννοιες 

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση θα παρατεθούν οι ορισμοί των βασικότερων εννοιών που 

αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο. 

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit): Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και 

αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει 

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

τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
105

  

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal control system): Οποιαδήποτε πράξη επιτελέσθηκε 

από την διοίκηση, το συμβούλιο και άλλα όργανα για να διαχειριστεί τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την δυνατότητα επίτευξης των προσδιορισμένων αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων. Η διοίκηση σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει την διενέργεια επαρκών ενεργειών 

                                                      
105

 Altamonte Springs (2005), The professional practices framework, FL:IIA Research Foundation. 
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και ασφαλιστικών δικλείδων προκειμένου να παράσχει επαρκή διαβεβαίωση ότι θα 

επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι.  

Κίνδυνος (Risk): Ως κίνδυνος εννοείται η πιθανότητα ή απειλή κατά την οποία ένα λάθος, 

ζημία που θα μπορούσε να συμβεί, δεν θα αποφευχθεί ή ανακαλυφθεί και διορθωθεί σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Ο αποτελεσματικός 

εσωτερικός έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο ελέγχου.
106

   

Εγγενής κίνδυνος (Inherent risk): Εγγενής είναι ο κίνδυνος που ενυπάρχει σε έναν οργανισμό, 

μία δραστηριότητα, διαδικασία κλπ., πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τον περιορισμό του.  

Υπολειμματικός κίνδυνος (Residual risk): Υπολειμματικός είναι ο κίνδυνος που παραμένει 

μετά τη λήψη μέτρων από τη Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου για τη μείωση των επιπτώσεων και της πιθανότητας εμφάνισης ενός ανεπιθύμητου 

γεγονότος. 

Αποδεκτός κίνδυνος (Acceptable risk): Ως αποδεκτός χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος ο οποίος, με 

βάση την πιθανότητα του ή τις συνέπειες του, αξιολογείται ως χαμηλός και θεωρείται από τη 

Διοίκηση ότι δεν αποτελεί απειλή τέτοια ώστε να πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον 

περιορισμό του.  

Διαχείριση κινδύνων (Risk management): Ως διαχείριση κινδύνων εννοείται το σύνολο των 

κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζονται ώστε να κατευθύνουν τη δράση ενός 

οργανισμού σε σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Είναι η διεργασία μέσω της 

οποίας ο οργανισμός προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους που συνδέονται με τις 

δραστηριότητές του, τους αξιολογεί και εφαρμόζει την κατάλληλη πολιτική για την 

αντιμετώπιση τους.  

Έργο (Engagement): Μια συγκεκριμένη ανάθεση, εργασία ή δραστηριότητα επισκόπησης 

εσωτερικού ελέγχου, όπως μια εργασία εσωτερικού ελέγχου, επισκόπηση αυτό-αξιολόγησης 

ελέγχου, εξέταση απάτης ή συμβουλευτικό έργο. Ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει 

πολλαπλές εργασίες ή δραστηριότητες σχεδιασμένες να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο 

σχετικών μεταξύ τους αντικειμενικών σκοπών.  

Αντικειμενικοί σκοποί έργου (Engagement objectives): Ευρείες δηλώσεις διαμορφωμένες 

από εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι καθορίζουν τα επιδιωκόμενα επιτεύγματα του έργου.  
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Διαδικασία (Process): Ως διαδικασία εννοείται μία αυστηρά προκαθορισμένη αλληλουχία 

ενεργειών, με συγκεκριμένα σημεία αφετηρίας, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, η οποία πρέπει 

να ακολουθείται ώστε να επιτελεστεί ορθά μία εργασία.  

Επιχειρησιακή λειτουργία ή διεργασία (Organizational activity or process): Σειρά 

αλληλοεξαρτώμενων και συνδεδεμένων διαδικασιών οι οποίες, σε κάθε στάδιο, 

χρησιμοποιούν πόρους (χρόνο του ανθρώπινου δυναμικού, ενέργεια, μηχανές, χρήμα) για να 

μετατρέψουν εισροές (πληροφορίες, υλικά κλπ.) σε εκροές. Οι εκροές αυτές 

χρησιμοποιούνται ως εισροές για το επόμενο στάδιο, μέχρις ότου ένα γνωστό τελικό 

αποτέλεσμα επιτευχθεί.  

Διακυβέρνηση (Governance): Ο συνδυασμός των διαδικασιών και των δομών που έχουν 

διαμορφωθεί από την ανώτατη διοίκηση έτσι ώστε να παρέχουν πληροφόρηση, να 

κατευθύνουν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του οργανισμού 

προς την επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών. 

 Συμμόρφωση (Compliance): Ως συμμόρφωση εννοείται η συμφωνία και πιστή εφαρμογή της 

πολιτικής, των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών, συμβάσεων ή άλλων απαιτήσεων της 

διοίκησης του οργανισμού. Αντίστοιχα, ως μη συμμόρφωση ορίζεται η περίπτωση μη ορθής 

εφαρμογής των αρχών και κανόνων που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού. 

Ως μη συμμόρφωση εννοείται, επίσης, η απόκλιση ενός κανόνα (π.χ. μιας θεσπισμένης 

διαδικασίας) από μία γενικότερη αρχή με την οποία θα έπρεπε να συνάδει.  

Διορθωτική ενέργεια (Correction): Η ενέργεια στην οποία αναλαμβάνει να προβεί η αρμόδια 

Υπηρεσία, ώστε να αρθεί μία μη συμμόρφωση προς τους κανόνες της νομοθεσίας, της 

δεοντολογίας κλπ., η οποία εντοπίστηκε από τον εσωτερικό έλεγχο.  

Προληπτική ή Βελτιωτική ενέργεια (Preventive action): Η ενέργεια στην οποία αναλαμβάνει 

να προβεί η αρμόδια Υπηρεσία, με σκοπό να αποτραπεί ή να μετριαστεί ο κίνδυνος 

εμφάνισης μίας μη συμμόρφωσης ή ο κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων του οργανισμού.  

Διοικητικός έλεγχος: Ο έλεγχος που διενεργείται στα έγγραφα που υποστηρίζουν μια αίτηση 

ενίσχυσης και πληρωμής. Αφορά στη φύση, στο περιεχόμενο, στην πληρότητα και στην 

εγκυρότητά τους και διακρίνεται σε οπτικό και μηχανογραφικό. 

Επιτόπιος έλεγχος: Φυσική εξέταση ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας με επιτόπου 

επίσκεψη στο χώρο ενέργειας ή στον αρμόδιο φορέα για την επίσκεψη. 

Έλεγχος εποπτείας: Ο έλεγχος που διενεργείται από τον Οργανισμό Πληρωμών στους φορείς 

στους οποίους έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες ελέγχου και έγκρισης των πληρωμών 
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προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πιστή εφαρμογή των κανονισμών και των διαδικασιών 

ελέγχου. 

Εκ των προτέρων έλεγχος ή πρωτογενής (ex ante): Ο έλεγχος που διενεργείται πριν την 

έγκριση μιας αίτησης ενίσχυσης ή πληρωμής. 

Εκ των υστέρων έλεγχος (ex post): Ο έλεγχος που διενεργείται μετά την έγκριση και την 

πληρωμή μιας αίτησης και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της κανονικότητας της πληρωμής. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος:  Ο έλεγχος επιλεγμένου αριθμού αιτήσεων πληρωμής ενός 

μέτρου ή μιας δραστηριότητας βάσει ανάλυσης κινδύνου. 

Διασταυρωτικός έλεγχος: Η επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης ενίσχυσης ή πληρωμής 

κατόπιν μηχανογραφικής σύγκρισης των στοιχείων της με εκείνα των διοικητικών και 

επιτόπιων ελέγχων κάθε βαθμίδας καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του 

Οργανισμού Πληρωμών ή και τρίτων.
107

  

Επαρκής έλεγχος (Adequate control): υπάρχει εάν η διοίκηση έχει προγραμματίσει ή 

οργανώσει (σχεδιάσει) τις λειτουργίες του οργανισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται 

επαρκής διαβεβαίωση ότι η διαχείριση των κινδύνων του οργανισμού υπήρξε 

αποτελεσματική και ότι οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού θα επιτευχθούν 

αποδοτικά και οικονομικά.  

Παρεμποδίσεις (Impairments): Παρεμποδίσεις στην ατομική αντικειμενικότητα και την 

επιχειρησιακή ανεξαρτησία μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές συγκρούσεις 

συμφερόντων, περιορισμούς πλαισίου εργασίας, περιορισμούς στην πρόσβαση σε αρχεία, 

προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία και περιορισμούς πόρων (χρηματοδότηση).
108

  

 

 

5.9 Θεσμικό Πλαίσιο Της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 

11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών 

και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις 
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108

 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 



74 

 

εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, στο παράρτημα 1 «Κριτήρια διαπίστευσης» στη 

παράγραφο 4 «Παρακολούθηση», αναφέρονται τα παρακάτω: 

Α. Τρέχουσα παρακολούθηση μέσω των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 

Οι δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: 

i) Παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών και των εξουσιοδοτημένων φορέων που είναι 

αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων με σκοπό τη 

διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων, των κατευθυντήριων 

γραμμών και των διαδικασιών. 

ii) Δρομολόγηση της τροποποίησης συστημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα 

ελέγχου εν γένει. 

iii) Επανεξέταση των αιτήσεων και των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στον οργανισμό 

πληρωμών, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων που εγείρουν υπόνοιες για 

παρατυπίες. 

iv) Παρακολούθηση των διαδικασιών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων 

απάτης και παρατυπιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς των δαπανών της Κ.Γ.Π. 

αρμοδιότητας του οργανισμού πληρωμών που είναι εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο 

απάτης ή άλλων σοβαρών παρατυπιών. 

Η τρέχουσα παρακολούθηση εντάσσεται στις κανονικές, συνήθεις δραστηριότητες 

λειτουργίας του οργανισμού πληρωμών. Σε όλα τα επίπεδα οι καθημερινές λειτουργίες και οι 

δραστηριότητες ελέγχου του οργανισμού πληρωμών παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, 

προκειμένου να διασφαλιστεί μια επαρκώς διεξοδική διαδρομή ελέγχου. 

Β. Χωριστές αξιολογήσεις μέσω της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

Ο οργανισμός πληρωμών θεσπίζει εν προκειμένω τις ακόλουθες διαδικασίες: 

i) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τα άλλα τμήματα του οργανισμού 

πληρωμών και υπάγεται απευθείας στον διευθυντή του οργανισμού πληρωμών. 

ii) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξακριβώνει κατά πόσον οι διαδικασίες που θεσπίζονται 

από τον οργανισμό πληρωμών είναι κατάλληλες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ελέγχεται 

η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες και ότι οι λογαριασμοί είναι ακριβείς, πλήρεις 

και έχουν καταρτιστεί έγκαιρα. Οι εξακριβώσεις μπορούν να περιορίζονται σε επιλεγμένα 

μέτρα και σε δείγματα συναλλαγών, υπό τον όρο ότι ένα πρόγραμμα ελέγχου διασφαλίζει ότι 

όλοι οι σημαντικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που είναι αρμόδια για την 

έγκριση, καλύπτονται σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
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iii) Το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκτελείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα, καταγράφεται σε έγγραφα εργασίας και οδηγεί σε εκπόνηση εκθέσεων και 

συστάσεων που απευθύνονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη του οργανισμού 

πληρωμών.
109

 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 132537/2011 των υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας 

των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης 

Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ, στην οποία καθορίζονται η διάρθρωση και οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού.
110

 

Παράλληλα με βάση το κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17
ης

 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 

τη παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, το άρθρο 7 αναφέρει ότι, «χρειάζονται 

διατάξεις για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών από τα κράτη μέλη, την εφαρμογή 

διαδικασιών οι οποίες θα επιτρέπουν τη σύνταξη των αναγκαίων διαχειριστικών δηλώσεων 

αξιοπιστίας και την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης, καθώς 

και την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών από ανεξάρτητους οργανισμούς».
111

  

Συμπληρωματικά η λειτουργία και οι διαδικασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, 

τον Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών και το Πλαίσιο Επαγγελματικής 

Πρακτικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 
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5.10 Αποστολή Της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
112 

 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (στο εξής Δ.Ε.Ε.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποτελεί 

ανεξάρτητη υπηρεσία από τις υπόλοιπες του Οργανισμού και υπάγεται απευθείας στον 

Πρόεδρο. Αποτελεί μεταξύ άλλων πηγή πληροφόρησης για τον Πρόεδρο του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή την «ετήσια δήλωση 

αξιοπιστίας» καθώς και τυχόν επιφυλάξεις ως προς την αλήθεια και πληρότητα των 

λογαριασμών και την επάρκεια του συστήματος ελέγχων. Επιπλέον, αξιολογείται και 

αξιοποιείται κάθε χρόνο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης 

της συμμόρφωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τα κριτήρια της διαπίστευσής του. 

Η αποστολή της Δ.Ε.Ε. είναι να εξακριβώνει κατά πόσον οι διαδικασίες που θεσπίζονται από 

τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι κατάλληλες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ελέγχεται η 

συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες και ότι οι λογαριασμοί είναι ακριβείς, πλήρεις και 

έχουν καταρτιστεί έγκαιρα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου δεν 

αντικαθιστά το λειτουργικό – διοικητικό έλεγχο που είναι ευθύνη των προϊσταμένων των 

Δ/νσεων ή εποπτευομένων φορέων. 

Το έργο της Δ.Ε.Ε. εκτελείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καταγράφεται σε 

έγγραφα εργασίας και οδηγεί σε εκπόνηση εκθέσεων και συστάσεων που απευθύνονται στη 

διοίκηση του οργανισμού. 

Ευθύνη της Δ.Ε.Ε. είναι να παρακολουθεί τις υπηρεσίες του οργανισμού και τους 

εξουσιοδοτημένους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και των άλλων 

λειτουργιών, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων, 

των κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών, να δρομολογεί την τροποποίηση των 

συστημάτων προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς τα συστήματα ελέγχου εν γένει και να 

επανεξετάζει τις αιτήσεις και τα αιτήματα που υποβάλλονται στον Οργανισμό, καθώς και 

άλλα στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για παρατυπίες. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

περιλαμβάνεται η άσκηση εσωτερικού ελέγχου και στην οικονομική διαχείριση του 

Οργανισμού. 
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5.11 Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
113

 

 

 

Η Δ.Ε.Ε. συγκροτείται από τα εξής τμήματα: 

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. 

β) Τμήμα Επιθεωρήσεων και Δευτεροβάθμιων Ελέγχων. 

γ) Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης. 

Η Δ.Ε.Ε. αποτελείται συνολικά από 19 τακτικούς υπαλλήλους εκ των οποίων οι δύο είναι 

αποσπασμένοι στο υπουργείο εργασίας και στη γενική γραμματεία συντονισμού. Οι 15 

τακτικοί υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι ειδικότητας, ΠΕ 1 Γεωπόνοι, ΠΕ 9 

Διοικητικοί, ΠΕ 10 Οικονομικοί, ΠΕ 11 Τοπογράφοι-Μηχανικοί, ΠΕ 12 Πληροφορικοί. Οι 3 

τακτικοί υπάλληλοι είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης ως, ΤΕ 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ 6 

Διοικητικών-Λογιστικών και 1 τακτικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ 12 

Προσωπικού Η/Υ. Κάθε τμήμα αποτελείται από 6 (έξι) υπαλλήλους και υπάρχει και η θέση 

του προϊσταμένου διεύθυνσης. 

Μερικές από τις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε. ανάγονται στα πιο κάτω θέματα τα οποία 

κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως ακολούθως: 

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 

 

(α) Η ανάπτυξη κατάλληλου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) μέσα από τον 

προσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων του Σ.Ε.Ε., την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 

εργασιών σε ενότητες διεργασιών, την ανάπτυξη και τυποποίηση πρότυπων διαδικασιών για 

την υλοποίηση των ανωτέρω διεργασιών κατά τρόπο τεκμηριωμένο, την ανάλυση του 

λειτουργικού κινδύνου στις ανωτέρω διαδικασίες, τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου και την ενσωμάτωση των καταλλήλων δικλείδων ασφαλείας στα σημεία αυτά και η 

υποβολή του στη Διοίκηση προς έγκριση. Πεδίο εφαρμογής του Σ.Ε.Ε. αποτελεί τόσο η 

πληρωμή τρίτων, όσο και η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού. 

(β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και αναθεώρηση πάσης φύσεως συστημάτων διαχείρισης που 

αναφέρονται ή όχι σε πρότυπα/πρωτόκολλα/οδηγίες εθνικές ή κοινοτικές και έχουν σχέση με 

τις οργανωτικές, διοικητικές ή επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, 
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συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και των συστημάτων 

διαχειριστικής επάρκειας. 

(γ) Η ανάπτυξη συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (M.I.S.) που θα επιτρέπει στη 

Διοίκηση του οργανισμού την παρακολούθηση του Σ.Ε.Ε. και η υποβολή του στη Διοίκηση 

προς έγκριση. 

(δ) Ο προσδιορισμός των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που θα διασφαλίζουν την ορθή 

λειτουργία του συστήματος, η κατάρτιση προγράμματος τρέχουσας παρακολούθησης του 

ΣΕΕ, καθώς και πενταετούς προγράμματος χωριστών αξιολογήσεων σύμφωνα με τα διεθνώς 

αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και η υποβολή του στη Διοίκηση προς έγκριση. 

(ε) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου. 

(στ) Η αξιολόγηση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η εισήγηση προς τη Διοίκηση του 

Οργανισμού σχετικά με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Σ.Ε.Ε. 

(ζ) Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και τις υπηρεσίες του Οργανισμού και εισήγηση όπου απαιτείται διορθωτικών 

μέτρων. 

(η) Η μέριμνα για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς με 

βάση τα συμπεράσματα των ελέγχων που διενεργούνται από εθνικά και κοινοτικά όργανα. 

(θ) Η σύνταξη και η υποβολή πάσης φύσεως αναφορών και ειδικών (ad hoc) εκθέσεων 

διοικητικής πληροφόρησης προς τη Διοίκηση. 

(ι) Η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης προς τη Διοίκηση. 

(ια) Η εισήγηση για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά δευτεροβάθμιων 

ελέγχων. 

(ιβ) Η τήρηση του αρχείου του Τμήματος. 

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Επιθεωρήσεων Και Δευτεροβάθμιων Ελέγχων 

 

(α) Η αξιολόγηση της επάρκειας (θέματα σχεδιασμού) και της λειτουργίας (θέματα 

εφαρμογής) του Σ.Ε.Ε. μέσω της δοκιμασίας των επιμέρους λειτουργιών ελέγχου (test of 

controls). 

(β) Η διενέργεια οικονομικών ελέγχων στο λογιστικό σύστημα που αφορά στα συστήματα 

διαχείρισης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το 
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Ε.Τ.Α, καθώς και στο λογιστικό σύστημα που αφορά στην οικονομική διαχείριση του 

Οργανισμού. 

(γ) Η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης που αφορούν στην ανασκόπηση τόσο του λογιστικού 

συστήματος του Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων, όσο και του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το 

Ε.Τ.Α., με στόχο τη διακρίβωση της συμμόρφωσης με το κοινοτικό πλαίσιο και τις οικείες 

υπουργικές αποφάσεις. 

(δ) Η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης που αφορούν στην ανασκόπηση τόσο του λογιστικού 

συστήματος του Λογιστηρίου του Οργανισμού, όσο και των διαδικασιών οικονομικής 

διαχείρισης του Οργανισμού, με στόχο τη διακρίβωση της συμμόρφωσης με την κείμενη 

νομοθεσία. 

(ε) Η διενέργεια λειτουργικών ελέγχων που αφορούν στην ολοκληρωμένη ανασκόπηση των 

διαφόρων διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δραστηριοτήτων που 

χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ε.Τ.Α, με στόχο την αξιολόγηση της 

επάρκειας και αποτελεσματικότητάς τους. 

(στ) Η διενέργεια λειτουργικών ελέγχων που αφορούν στην ολοκληρωμένη ανασκόπηση των 

διαφόρων διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, με στόχο την αξιολόγηση 

της επάρκειας και αποτελεσματικότητάς τους. 

(ζ) Η διενέργεια ελέγχων συστημάτων πληροφορικής των δραστηριοτήτων που 

χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ε.Τ.Α. και των δραστηριοτήτων 

οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, 

εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών. 

(η) Η διενέργεια στοχευόμενων ελέγχων κατ’ εντολή της Διοίκησης και ο έλεγχος των 

καταγγελιών. 

(θ) Η μέριμνα για την λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων (επιβολή κυρώσεων και 

ανάκτηση παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών) από τους αρμόδιους φορείς. 

(ι) Η σύνταξη εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων. 

(ια) Η τήρηση του αρχείου του Τμήματος. 
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Αρμοδιότητες Τμήματος Εποπτείας Φορέων Και Πιστοποίησης 

 

α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και την συγκρότηση των ελεγκτικών 

ομάδων σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει εγκριθεί ή την ανάθεση σε κατάλληλη 

ελεγκτική εταιρεία ελεγκτικού έργου ή εμπειρογνωμοσύνης. 

(β) Η διενέργεια ελέγχων στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και στους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς, καθώς και 

σε φορείς στους οποίους ο Οργανισμός έχει εκχωρήσει αρμοδιότητές του, όσον αφορά στην 

ορθή λειτουργία τους και γενικότερα την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. 

(γ) Η διενέργεια ελέγχων στους δικαιούχους ενισχύσεων Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Α. και 

επιτόπιων ελέγχων στις πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Αλιείας. 

(δ) Η διενέργεια στοχευόμενων ελέγχων κατ’ εντολή της Διοίκησης. 

(ε) Η μέριμνα για την λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων (επιβολή κυρώσεων και 

ανάκτηση παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών) από τους αρμόδιους φορείς. 

(στ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η μέριμνα για την καταχώριση των πορισμάτων 

ελέγχων στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα και την κοινοποίησή τους στο δικαιούχο. 

(ζ) Η επεξεργασία και πρόταση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και η εκπόνηση ανάλυσης 

κινδύνου. 

(η) Η επεξεργασία και πρόταση του προγραμματισμού ελέγχων σε συνεργασία με άλλες 

Διευθύνσεις. 

(ια) Η τήρηση του αρχείου του Τμήματος. 

 

 

5.12 Πεδίο Εφαρμογής.114 

 

 

Ελεγχόμενα συστήματα αποτελούν : 

α) Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Δ/νσεις, 

Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες). 

β) Οι επιχειρησιακές, οι επιτελικές και οι υποστηρικτικές λειτουργίες του Οργανισμού. 
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γ) Οι φορείς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες του Οργανισμού. 

δ) Οι διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. 

ε) Οι διαδικασίες, τόσο αυτές που αφορούν συναλλαγές με το κοινό όσο και οι εσωτερικές. 

στ) Τα εκτελούμενα έργα από τον Οργανισμό. 

ζ) Τα πληροφοριακά συστήματα. 

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα ελέγχονται από τη Δ.Ε.Ε. είτε ως αυτόνομα 

συστήματα είτε στο πλαίσιο του ελέγχου των διαδικασιών ή των λειτουργιών που 

υποστηρίζουν. Ελέγχονται χαρακτηριστικά όπως, η πληρότητα των εφαρμογών (στοιχεία που 

εισάγονται, επεξεργασίες, αυτοματισμοί, υπολογισμοί, οι εκτυπώσεις και αναφορές που 

παράγονται κλπ.) η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η φιλικότητα προς το χρήστη και η ύπαρξη 

διαλειτουργικότητας με τις αναγκαίες εφαρμογές. 

 

 

5.13 Αρχές Και Χαρακτηριστικά Εσωτερικού Ελέγχου
115 

 

 

Για να ασκεί η Δ.Ε.Ε. αποτελεσματικά το ρόλο της και να συμβάλλει θετικά στη 

λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες και ειδικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη λειτουργία, την οργάνωσή της, αλλά και τον τρόπο εργασίας 

των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 

Εσωτερικοί Ελεγκτές 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χαρακτηρίζονται από επαγγελματική επάρκεια όταν 

συγκεντρώνουν τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα :  

 διαθέτουν πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση. 

 διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση και συναφή εμπειρία σε αντικείμενα και 

δραστηριότητες που αφορούν τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του Οργανισμού. 

 έχουν κατανόηση των αρχών διοίκησης, ώστε να έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν 

και να αξιολογούν τις αποκλίσεις από τη χρηστή υπηρεσιακή πρακτική. 
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 έχουν συνεχή ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν και επηρεάζουν την 

εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. 

 έχουν γνώση και ικανότητα εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Επαγγελματικής 

Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 διαθέτουν γνώσεις τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο αντικειμένων όπως η Οικονομία, η 

Λογιστική και η Στατιστική. 

 έχουν επάρκεια στο χειρισμό των Η/Υ και ειδικότερα στη χρήση των λειτουργικών 

συστημάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣΕΑΕ), λογιστικών φύλλων 

(Microsoft Excel), επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), βάσεων δεδομένων 

(Microsoft Access) καθώς και εξειδικευμένων ελεγκτικών προγραμμάτων (ACL), και 

στατιστικών πακέτων (SPSS). 

 διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής. 

 εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Επιθυμητή είναι επίσης η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά 

προτίμηση αγγλικής) για την απρόσκοπτη συμμετοχή-εκπροσώπηση της Δ.Ε.Ε. στα 

ευρωπαϊκά όργανα, όπου και όταν απαιτείται από τον Οργανισμό. 

 

Ανεξαρτησία 

 

Η Δ.Ε.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητη / ελεύθερη από επιδράσεις ή επεμβάσεις. 

Ειδικότερα: 

Η Δ.Ε.Ε. είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και υπάγεται 

απευθείας στον Πρόεδρο. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν συμμετέχουν σε λειτουργίες του 

Οργανισμού που ενδέχεται να κληθούν να ελέγξουν. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης 

πρέπει να γίνεται διάκριση αρμοδιοτήτων και να διευκρινίζεται εγγράφως ότι δεν 

λειτουργούν ως Εσωτερικοί Ελεγκτές. 

 

Αντικειμενικότητα 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος που ασκεί η Δ.Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του. Για το λόγο αυτό: 
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- Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εργάζονται πάντα κατά ομάδες. Επιδιώκεται να διαφοροποιείται η 

σύσταση των ομάδων για κάθε έλεγχο στο ίδιο ή σε διαφορετικά αντικείμενα ώστε να 

αποφεύγεται η οικειότητα και να διασφαλίζεται η αμεροληψία. 

- Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν συμμετέχουν σε ελέγχους που εμπλέκονται προσωπικά 

συμφέροντα ή συμφέροντα συγγενικών και φιλικών προσώπων. 

- Τέλος, η αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών δεν πρέπει να επηρεάζεται από 

αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση. 

 

Εμπιστευτικότητα Και Εχεμύθεια 

 

Η Δ.Ε.Ε. έχει συχνά πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορεί να χαρακτηρισθούν 

ευαίσθητες ή εμπιστευτικές και οφείλει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου: 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να είναι εχέμυθοι και να μη μεταφέρουν προφορικά ή 

γραπτά, πληροφορίες που σχετίζονται με τους ελέγχους που διενεργούν και να επιδεικνύουν 

την οφειλόμενη επαγγελματική επιμέλεια ώστε έγγραφες πληροφορίες να προστατεύονται 

δεόντως. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές ασφάλειας πληροφορικών 

συστημάτων, όπως αυτές υπαγορεύονται από την πολιτική ασφάλειας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

(clean desk, τακτική ανανέωση κωδικών PC, διαβάθμιση του επιπέδου εμπιστευτικότητας 

των εγγράφων κλπ). Τα έγγραφα εργασίας, η αλληλογραφία με την ελεγχόμενη μονάδα και 

τα σχέδια εκθέσεων, είναι εμπιστευτικά έγγραφα. Όταν η Δ.Ε.Ε. κοινοποιεί εκθέσεις, σχέδια 

εκθέσεων ή έγγραφα, πρέπει να διευκρινίζει με σαφήνεια στους αποδέκτες ότι αυτά δεν 

πρέπει να διακινούνται περαιτέρω. 

 

Συνεργασία Και Αναφορά Στη Διοίκηση 

 

Η Δ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και αναφοράς στον Πρόεδρο. 

Υποστηρίζεται από τη Διοίκηση και η προβολή του ρόλου της προς τον υπόλοιπο οργανισμό 

αυξάνει το κύρος της και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές που στελεχώνουν τη Δ.Ε.Ε. πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους με 

στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δ.Ε.Ε. και τη συνεχή αναβάθμιση των 

διενεργούμενων ελέγχων. Ως εκ τούτου: 
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 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να διέπονται από ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας 

και να συνεργάζονται στενά με τους προϊσταμένους των τμημάτων και της 

διεύθυνσης. 

 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ανταλλάσσουν μεταξύ τους εμπειρίες και πληροφορίες ώστε 

να αυξάνεται η ελεγκτική τους ικανότητα. Για το σκοπό αυτό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις εργασίας, και έχουν πρόσβαση στο κοινό 

αρχείο εγγράφων της Δ.Ε.Ε. το οποίο εμπλουτίζεται και συμπληρώνεται διαρκώς. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι λειτουργία λήψης διοικητικών αποφάσεων. 

Οι αποφάσεις για την υιοθέτηση ή την εφαρμογή των προτάσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται από τη 

διοίκηση. 

 

 Συνεχής Κατάρτιση 

 

Για την ορθή λειτουργία της Δ.Ε.Ε. είναι σημαντική η εκπαίδευση των Εσωτερικών 

Ελεγκτών καθώς και η συσσώρευση εμπειρίας για την αναβάθμιση των ελεγκτικών τους 

ικανοτήτων. Για το σκοπό αυτό: 

 Η αρχική εκπαίδευση ενός Εσωτερικού Ελεγκτή πραγματοποιείται μέσω σχετικού 

προγράμματος κατάρτισης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης
116

 ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ή σε άλλο έγκυρο 

σχετικό με το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου, φορέα επιμόρφωσης. 

 Η Δ.Ε.Ε. αναγνωρίζει τις ανάγκες επιμόρφωσης των Εσωτερικών Ελεγκτών σε 

ειδικότερα θέματα της αρμοδιότητάς τους και διαμορφώνει σχέδιο κατάρτισης τους. 

 Η Δ.Ε.Ε. μεριμνά για την υλοποίησή τους από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

& Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Ε.Ι.Ε.Ε.) ή άλλο έγκυρο, σχετικό με το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου, φορέα 

επιμόρφωσης. 

 Η Δ.Ε.Ε. οργανώνει συναντήσεις εργασίας των ελεγκτών και εσωτερικά σεμινάρια για 

την ανταλλαγή εμπειρίας και την ενημέρωση των ελεγκτών. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 

εκπαιδεύονται από εξωτερικούς εκπαιδευτές σε θέματα ελεγκτικής επιστήμης και 

διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων. Αντικείμενα εκπαίδευσης επίσης 

αποτελούν: διαδικασίες, τεχνικές και πρότυπα ελέγχου, μεθοδολογία ελέγχου και 
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ελεγκτικές διαδικασίες, αρχές οικονομίας και λογιστικής, βασικά νομικά θέματα 

καθώς και στοιχειώδη θέματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς. 

 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές ενημερώνονται συνεχώς επί των αντικειμένων που χειρίζεται 

ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις εξελίξεις σε αυτά. 

Στη Δ.Ε.Ε. πρέπει να κοινοποιούνται τα έγγραφα που παράγουν οι Διευθύνσεις του 

οργανισμού και αφορούν στη λειτουργία του και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από 

αυτές. Επίσης πρέπει να κοινοποιούνται και οι τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου 

(κανονισμοί, αποφάσεις, εγκύκλιοι) που αφορούν στα καθεστώτα αρμοδιότητάς τους. Για 

τους παραπάνω σκοπούς η Δ.Ε.Ε. διαθέτει και συνεχώς εμπλουτίζει βιβλιοθήκη με όλα τα 

παραπάνω θέματα. 

 

 

 

5.14 Είδη Εσωτερικών Ελέγχων.
117

 

 

 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε: α) προγραμματισμένους, εφόσον περιλαμβάνονται στο 

Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων και β) σε έκτακτους, που πραγματοποιούνται με 

εντολή της Διοίκησης για κάποιο σοβαρό ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τόσο οι 

προγραμματισμένοι όσο και οι έκτακτοι, διακρίνονται σε διάφορα είδη, ανάλογα με το 

αντικείμενο και το σκοπό τους. Αναλυτικότερα: 

 Οι οικονομικοί έλεγχοι, εξετάζουν την οικονομική διαχείριση (κατάρτιση και 

εκτέλεση προϋπολογισμού, λογιστική παρακολούθηση και αναφορά, προμήθειες 

υλικών και υπηρεσιών κλπ.) του Οργανισμού. 

 Οι έλεγχοι λειτουργίας, ερευνούν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού 

για την διεκπεραίωση των πληρωμών των δικαιούχων και των τριών ταμείων 

(Ε.Γ.Τ.Ε., Ε.Γ.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.). 

 Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν τις διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες. 

 Οι έλεγχοι συμμόρφωσης εξετάζουν αν τηρούνται οι κανόνες (νομοθεσία, 

κανονιστικές πράξεις, εγκύκλιοι κλπ.) που διέπουν τη λειτουργία των ελεγχόμενων 

συστημάτων. 

 Οι έλεγχοι απόδοσης του οργανισμού. Εξετάζουν αν τα ελεγχόμενα συστήματα 

λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά, δηλαδή αν παράγουν υψηλής ποιότητας 
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και επαρκές όγκου έργο, κάνοντας τη βέλτιστη χρήση των πόρων τους, καθώς και αν 

επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτά αρχικά. 

 Οι έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής (έλεγχοι ηλεκτρονικής πληροφόρησης και 

έλεγχοι ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων). Εξετάζουν την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την επεξεργασία των 

δεδομένων και τα αποτελέσματα αυτών, την ασφάλεια των αρχείων και του 

εξοπλισμού, τις εφαρμογές, κλπ. 

 Οι έλεγχοι των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που έχει εγκαθιδρύσει ο 

Οργανισμός. Εξετάζουν την επάρκεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

αυτών, την προσαρμογή τους στο περιβάλλον του οργανισμού, καθώς και τα 

σημαντικά κενά τους. 

 Οι έλεγχοι παρακολούθησης (follow-up). Εξετάζουν την εφαρμογή των διορθωτικών 

ενεργειών που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η αρμόδια δομή, ως αποτέλεσμα 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

5.15 Προγραμματισμός Εσωτερικών Ελέγχων
118

 

 

 

Ο προγραμματισμός προτείνεται από τη Δ.Ε.Ε και εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α αριθ.132537/2011 είναι πενταετής 

και καλύπτει όλους τους παρακάτω βασικούς τομείς λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

 καθεστώτα Ε.Γ.Τ.Ε. συμβατά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων 

(Ο.Σ.Δ.Ε.). 

 καθεστώτα Ε.Γ.Τ.Ε μη συμβατά με Ο.Σ.Δ.Ε. 

 καθεστώτα Ε.Γ.Τ.Α.Α. συμβατά με Ο.Σ.Δ.Ε. 

 καθεστώτα Ε.Γ.Τ.Α.Α. μη συμβατά με Ο.Σ.Δ.Ε. 

 δαπάνες και μέτρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Αλιείας και Θάλασσας (καν.1198/06 και 1303/13) 

Βάσει του πενταετούς προγράμματος και των κριτηρίων που προβλέπονται στους 

Καν1306/2013 και 907/2014, οι παρακάτω τομείς ή καθεστώτα αποτελούν κάθε έτος 

αντικείμενο ελέγχου της Δ.Ε.Ε.: 
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 Βασική Ενίσχυση 

 Προκαταβολές – εγγυήσεις 

 Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

 Δηλώσεις δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών, 

ενώ οι παρακάτω άξονες αποτελούν τα ευρύτερα πλαίσια ελέγχου της Δ.Ε.Ε. κατά την 

διάρκεια υλοποίησης αυτού του ελεγκτικού προγράμματος: 

 Άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις στήριξης 

 Μηχανισμοί Αγοράς 

 Αγροτική Ανάπτυξη 

 Αλιεία 

Εφόσον συντρέχουν λόγοι το πρόγραμμα αναθεωρείται στη διάρκεια της πενταετίας. Τα 

επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης ή τα μέτρα που θα ελεγχθούν καθώς και ο αριθμός τους, 

αποτελούν αντικείμενο της κατάρτισης των επιμέρους ετήσιων προγραμμάτων. Αυτά 

επιλέγονται με βάση: 

α) τη σπουδαιότητα τους στο πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων 

του Οργανισμού. 

β) τον βαθμό επικινδυνότητας που ενδεχομένως εμπεριέχουν και απειλούν την επίτευξη των 

στόχων που θέτει η Διοίκηση, όπως αυτός έχει εκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση κινδύνων του 

αρμόδιου τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Δ.Ε.Ε.. Ο 

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

εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού
119

. Η εκτίμηση των 

κινδύνων πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Οι συνήθεις παράγοντες 

που επηρεάζουν το βαθμό κινδύνου ενός συστήματος και ενδεχομένως το καθιστούν υψηλής 

προτεραιότητας για έλεγχο είναι: 

 το πολύπλοκο ή ασαφές κανονιστικό πλαίσιο 
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 http://www.hiia.gr /Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού  ελέγχου/Πρότυπα 

Διεξαγωγής 2010 Προγραμματισμός: Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραμμα 

ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους στόχους του οργανισμού. 2010.A1 Το πρόγραμμα έργων της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων, η οποία πρέπει να διενεργείται 

τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η άποψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου πρέπει να ληφθεί 

υπόψη σε αυτή την διαδικασία.2010.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάζει την περίπτωση 

διεξαγωγής συμβουλευτικών έργων που του έχουν προταθεί, με βάση τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα έργα να 

βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Τα 

έργα που γίνονται αποδεκτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα έργων.  

http://www.hiia.gr/


88 

 

 η έλλειψη καταγεγραμμένων και τυποποιημένων διαδικασιών 

 η ανεπάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων 

 ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών 

 η μεγάλη αξία των συναλλαγών 

 ο ελλιπής διοικητικός έλεγχος 

 η ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού 

 το χαμηλό ηθικό του προσωπικού. 

γ) τους διαθέσιμους πόρους. 

Για την κατάρτιση του προγράμματος αξιοποιούνται στοιχεία και δεδομένα από όλες τις 

Δ/νσεις του Οργανισμού, από παλαιότερες εκθέσεις της Δ.Ε.Ε., από την έκθεση του φορέα 

Πιστοποίησης καθώς και από κάθε άλλη πηγή που κρίνεται χρήσιμη. Στο τέλος κάθε 

οικονομικού έτους συντάσσεται απολογιστική έκθεση πεπραγμένων της Δ.Ε.Ε. και 

διαβιβάζεται στην Διοίκηση του Οργανισμού. 

 

 

5.16 Ανάθεση Εσωτερικού Ελέγχου
120

 

 

 

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

εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να 

επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα»
121

. Για τον σκοπό αυτό, στην αρχή κάθε 

οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της Δ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους διαθέσιμους 

πόρους, τη φύση και την πολυπλοκότητα του κάθε ελέγχου και την εμπειρία των εσωτερικών 

ελεγκτών, αναθέτει εγγράφως σε διμελείς - τουλάχιστον - ομάδες εσωτερικών ελεγκτών τους 

τακτικούς ελέγχους που θα πρέπει να υλοποιηθούν. 

Το έγγραφο της ανάθεσης αναφέρει τουλάχιστον: (α) το είδος και το αντικείμενο του 

ελέγχου, σαφώς και λεπτομερώς προσδιορισμένο, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης 

κατανόηση εκ μέρους των ελεγκτών για το αντικείμενο που αναλαμβάνουν. 
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 http://www.hiia.gr /Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού  ελέγχου / Πρότυπα 

Διεξαγωγής 2030 Διαχείριση Πόρων. 

Επεξήγηση : Ο όρος «κατάλληλος» αναφέρεται στον συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και λοιπών ικανοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του προγράμματος. Ο όρος «επαρκής» αναφέρεται στην ποσότητα των 

πόρων που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Οι πόροι αξιοποιούνται αποτελεσματικά όταν 

χρησιμοποιούνται με βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη του εγκεκριμένου προγράμματος.  
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(β) την ελεγχόμενη περίοδο, η οποία μπορεί να εξαρτάται από την φύση του έργου. 

(γ) την προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Πρότυπο 1130.Α1 των Διεθνών προτύπων για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, «Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

αποφεύγουν την αξιολόγηση συγκεκριμένων λειτουργιών για τις οποίες ήταν οι ίδιοι 

υπεύθυνοι στο παρελθόν. Η αντικειμενικότητα θεωρείται ότι κλονίζεται όταν ένας 

εσωτερικός ελεγκτής παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για μια δραστηριότητα για την οποία 

ήταν ο ίδιος υπεύθυνος κατά το προηγούμενο έτος».
122

  Επομένως, δεν πρέπει να ανατίθενται 

σε πρόσωπα που μεταφέρθηκαν ή προσωρινά απασχολούνται στη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που εκτελούσαν στο παρελθόν, μέχρι να παρέλθει 

μια λογική χρονική περίοδος (τουλάχιστον ένα έτος). Η περιστασιακή διενέργεια μη 

ελεγκτικής εργασίας από τους εσωτερικούς ελεγκτές, με πλήρη γνωστοποίηση κατά την 

διαδικασία αναφοράς, δεν κλονίζει απαραιτήτως την ανεξαρτησία. Ωστόσο, αυτό θα 

απαιτούσε προσεκτική εξέταση από την διοίκηση και τον εσωτερικό ελεγκτή ώστε να 

αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην αντικειμενικότητα. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον 

έλεγχο που τους ανατέθηκε. Για τον σκοπό αυτό δε διαχειρίζονται περισσότερες από τρεις (3) 

εντολές ταυτόχρονα και λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτές να βρίσκονται σε διαφορετικό 

στάδιο εξέλιξης. 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης. Ο συντονισμός του ελεγκτικού έργου, αποτελεί ευθύνη των προϊσταμένων των 

ελεγκτικών τμημάτων της Δ.Ε.Ε. (τμήμα Επιθεωρήσεων και Δευτεροβάθμιων ελέγχων και 

τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης) για τα ελεγκτικά θέματα αρμοδιότητάς τους. Ο 

συντονιστής των ομάδων έλεγχου, εκπροσωπεί την ομάδα προς τις Υπηρεσίες, καταρτίζει το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, οργανώνει και κατανέμει μεταξύ των μελών την ελεγκτική 

εργασία και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε. Ο 

προϊστάμενος της Δ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη όλου του ελεγκτικού έργου. Για το λόγο αυτόν 

ασκεί την γενική εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Δ/νσης προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων, να υποβάλλονται οι αναφορές στην 

ανώτατη διοίκηση και να επανελέγχονται τα αποτελέσματα του έργου. 
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5.17 Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου. Σχεδιασμός – Εκτέλεση -

Αποτύπωση
123

 

 

 

Τα βασικά στάδια κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης ενός Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι τρία: 

α) ο σχεδιασμός, β) η εκτέλεση και γ) η αποτύπωση του αποτελέσματος ελέγχου. 

Ο σχεδιασμός του ελέγχου, είναι το βασικότερο στάδιο του ελέγχου καθώς αφορά τη 

συλλογή όλων εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την ανάλυση και 

περιγραφή του ελεγχόμενου συστήματος, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των σημείων 

ελέγχου (κρίσιμα σημεία καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων του υπό έλεγχου 

συστήματος). Κατά την εκτέλεση του σχεδίου ελέγχου πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι, 

αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεντεύξεις με τους αρμόδιους 

υπαλλήλους, ώστε να δημιουργηθεί πλήρης και ακριβής εικόνα για τη λειτουργία του 

ελεγχόμενου συστήματος. Η αποτύπωση του αποτελέσματος της εκτέλεσης του σχεδίου 

ελέγχου, γίνεται με τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου ύστερα από διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Η έκθεση καταγράφει κάθε σημείο ελέγχου και καταλήγει σε κρίση 

επί της επάρκειας ή μη, της λειτουργίας του υπό έλεγχου συστήματος καθώς και σε 

προτεινόμενες διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες. Τα παραπάνω βασικά στάδια αναλύονται 

σε επιμέρους ενότητες ενεργειών οι οποίες παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα-προϊόντα 

τα οποία παρουσιάζονται διαγραμματικά στο σχετικό Παράρτημα 6 του παρόντος εγχειριδίου 

και περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες υποενότητες. 

 

Σχεδιασμός Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου 

Συγκέντρωση Και Μελέτη Του Θεσμικού Πλαισίου 

 

 

Για κάθε έλεγχο, οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος και λεπτομέρεια τα όσα 

ορίζονται από το ισχύον, κατά την ελεγχόμενη περίοδο, θεσμικό πλαίσιο που διέπει το 

ελεγχόμενο έργο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο στάδιο αυτό οι ελεγκτές να μην συγχέουν τα 

όσα πρέπει να ισχύουν βάσει του θεσμικού πλαισίου, με τα όσα εφαρμόζονται στην πράξη, 
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ενδεχομένως κατά παρέκκλιση από το θεσμικό πλαίσιο. Ο εντοπισμός τυχόν παρεκκλίσεων 

αποτελεί επόμενο στάδιο του ελέγχου. Οι ελεγκτές ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους στον 

έλεγχο φορείς για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Συγκεντρώνουν και μελετούν όλα τα στοιχεία 

που συνθέτουν το θεσμικό πλαίσιο του ελεγχόμενου καθεστώς όπως: 

- Βασικούς και εφαρμοστικούς κανονισμούς του Συμβουλίου ή της Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές και λοιπά κανονιστικά έγγραφα. 

- Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

- Αποφάσεις της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

- Εγχειρίδια διαδικασιών και έγγραφα των Δ/νσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

- Συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας με φορείς στους οποίους ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναθέσει 

αρμοδιότητες, δικαστικές αποφάσεις, τεύχη λειτουργικών προδιαγραφών για τα πληροφορικά 

συστήματα κλπ. Επίσης, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να γνωρίζουν τα πορίσματα και 

τις συστάσεις παλαιότερων ελέγχων και να τα λαμβάνουν υπ’ όψιν χωρίς αυτό να επηρεάζει 

την αντικειμενικότητά τους. Ειδικότερα, συγκεντρώνουν και μελετούν τα ακόλουθα:  

- εκθέσεις παλαιότερων Εσωτερικών Ελέγχων των επιμέρους διευθύνσεων του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και λοιπών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από εθνικούς φορείς. 

- εκθέσεις ελέγχου οργάνων και κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή υπηρεσία O.L.A.F
124

., κλπ. 

Η αναζήτηση των ανωτέρω γίνεται κυρίως από το αρχείο της Δ.Ε.Ε. και από το κεντρικό 

αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης από το διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του ΥΠ.Α.Α.Τ. κλπ. Επιπλέον, τα 

ανωτέρω είναι δυνατό να ζητούνται από την αρμόδια για το ελεγχόμενο αντικείμενο Δ/νση 

του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή φορέα. Τα ανωτέρω έγγραφα που συγκεντρώνονται, αρχειοθετούνται 

σε φάκελο ο οποίος ονομάζεται «μόνιμος φάκελος» και συνοδεύει την έκθεση ελέγχου. Μετά 

το πέρας του ελέγχου, παραδίδεται στο εσωτερικό αρχείο της Δ.Ε.Ε. όπου τηρείται. Η ομάδα 

Εσωτερικών Ελεγκτών που έχει ήδη μελετήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφόσον το κρίνει 

αναγκαίο, πραγματοποιεί επίσκεψη στην αρμόδια για το ελεγχόμενο καθεστώς Δ/νση της 

Κεντρικής Υπηρεσίας ή φορέα, προκειμένου να λάβει τυχόν απαραίτητες συμπληρωματικές 

πληροφορίες και στοιχεία για τον σχεδιασμό του ελέγχου και την εξαγωγή δείγματος 
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ελέγχου. Στο στάδιο της μελέτης και κατανόησης του θεσμικού πλαισίου, προτείνεται στους 

ελεγκτές να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

- σύνταξη λίστας των εγγράφων που συνθέτουν το θεσμικό πλαίσιο του ελεγχόμενου 

καθεστώτος ενίσχυσης. Τα βασικότερα εκ των εγγράφων που αναφέρονται στη λίστα αυτή θα 

πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση ελέγχου. 

- Αρχειοθέτηση των εγγράφων στο «μόνιμο φάκελο ελέγχου». 

- Εντοπισμός των κρίσιμων σημείων της ελεγχόμενης διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την σύνταξη ελεγκτικού προγράμματος και φύλλων ελέγχου (check lists). 

- Πραγματοποίηση του ελέγχου της συμβατότητας μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού 

πλαισίου. Τυχόν ασυμβατότητες αποτελούν ελεγκτικά ευρήματα και θα πρέπει να 

περιληφθούν στην έκθεση ελέγχου. 

 

Καθορισμός Και Ιεράρχηση Στόχων Ελέγχου 

 

Ο σχεδιασμός πρέπει να τεκμηριώνεται και οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου και το 

πλαίσιο εργασιών πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια
125

. Οι αντικειμενικοί σκοποί του 

έργου αποτελούν γενικές δηλώσεις και καθορίζουν τις επιδιώξεις του έργου. Δεδομένου ότι 

οι αντικειμενικοί σκοποί πρέπει να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την 

υπό επισκόπηση δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι ενδεχόμενες πηγές 

κινδύνου που πρέπει να εξεταστούν. Ο όρος κίνδυνος ερμηνεύεται ως η αβεβαιότητα σχετικά 

με την εμφάνιση ενός γεγονότος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών. Ο σκοπός της αξιολόγησης των κινδύνων κατά την φάση του 

σχεδιασμού του έργου είναι να αναγνωρίσει σημαντικές περιοχές λειτουργίας που πρέπει να 

εξετασθούν. Τέτοιες περιοχές ελέγχου μπορούν να είναι: 

- H συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και η γνωστοποίηση, 

αναθεώρηση και τήρηση του κανονιστικού πλαισίου. 

- Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ενοτήτων και των προτύπων 

διεργασιών που έχει θεσπίσει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Η εξέταση και δοκιμασία των κρίσιμων σημείων ελέγχου (test of controls) και των 

δικλείδων ασφαλείας στα σημεία που έχει καθορίσει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 
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- H ορθή λογιστική αποτύπωση των οικονομικών λειτουργιών. 

- Η αξιολόγηση της επιλογής, κατάρτισης, αξιοποίησης και, γενικά, της διαχείρισης του 

προσωπικού. 

- Ο χειρισμός των πληροφοριών και η εξέταση των συστημάτων που τις υποστηρίζουν. 

Από τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητο ότι οι γενικοί στόχοι πρέπει να αναφέρονται 

στα εισαγωγικά κεφάλαια της έκθεσης έλεγχου. Από τους γενικούς στόχους θα προκύψουν οι 

επιμέρους ελεγκτικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι οποίες θα 

εξειδικευθούν κατά την σύνταξη του ελεγκτικού σχεδίου. Τέλος, κρίνεται σημαντικό να 

αναφερθεί, πέρα από την ανάλυση κινδύνων και η ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας, δηλαδή των βασικών όρων που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι δυνατή η 

επίτευξη των στόχων.  

 

Εντοπισμός Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 

 

Για κάθε έλεγχο, ο ελεγκτής πρέπει να αναγνωρίζει το σύνολο των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών / φορέων και να προσδιορίζει τα σημεία ελέγχου σε κάθε συμμετοχή τους στη 

διαδικασία. Συνήθως, αυτές οι υπηρεσίες είναι : 

- οι αρμόδιες Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

- οι Φορείς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες. 

- οι τελικοί δικαιούχοι και κ.α. 

Η αποτύπωση των υπηρεσιών/φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία του υπό έλεγχο 

συστήματος και των διαδικασιών που διενεργούνται, καταγράφεται σε διάγραμμα ροής στο 

οποία αποτυπώνεται σχηματικά η ροή των εργασιών και η ακολουθία των ενεργειών που 

τηρούνται. Έτσι, αναλύεται η πολυπλοκότητα του συστήματος σε απλά μέρη, εντοπίζονται τα 

βασικά σημεία ελέγχου και παρέχεται συνοπτικά, η συνολική εικόνα του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργεί το υπό έλεγχο σύστημα στα βασικά του μέρη. Διευκρινίζεται ότι οι τελικοί 

δικαιούχοι είναι αντικείμενο του ελέγχου, όμως δεν αποτελούν τον στόχο του ελέγχου, αλλά 

εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ορθότητα υλοποίησης των 

διαδικασιών των υπηρεσιών. 
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Σύνταξη Ελεγκτικού Σχεδίου – Κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος 

 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και καταγραφής του ελεγχόμενου συστήματος, η 

ελεγκτική ομάδα προχωρά στην κατάρτιση του ελεγκτικού σχεδίου. Το ελεγκτικό σχέδιο 

αποτελεί την ανάλυση των στόχων του ελέγχου σε επιμέρους σημεία. Η κατάρτισή του 

προϋποθέτει σαφή ιεράρχηση των στόχων και προτεραιοτήτων του ελέγχου. Το ελεγκτικό 

σχέδιο περιλαμβάνει απαραιτήτως το σαφή καθορισμό : 

- των ελεγκτικών σημείων, δηλαδή τον προσδιορισμό του τόπου, του χρόνου, των 

παραγόντων και των διαδικασιών που θα ελεγχθούν. 

- των ελεγκτικών ενεργειών, δηλαδή τα συγκεκριμένα βήματα ελέγχου που θα 

ακολουθηθούν, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που ισχύει στο υπό έλεγχο 

σύστημα. 

- τις τεχνικές επαλήθευσης που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους 

θα διεκπεραιωθεί ο έλεγχος (διοικητικός έλεγχος, επιτόπιος έλεγχος, έλεγχος πληροφοριακών 

συστημάτων, λειτουργική προσομοίωση, συνεντεύξεις, κλπ) 

Το περιεχόμενο του ελεγκτικού σχεδίου δύναται, εφόσον κριθεί χρήσιμο, να εμπλουτισθεί 

κατά την πορεία του ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου προγραμματίζει χρονικά τις επιμέρους 

ενέργειες προετοιμασίας και διενέργειας του έλεγχου ώστε να διασφαλισθεί η εκτέλεση τους 

με την σωστή σειρά, σε κατάλληλη περίοδο του έτους, και εντός των προβλεπομένων 

προθεσμιών. Το χρονοδιάγραμμα διευκολύνει τον ελεγκτή αλλά και τον συντονιστή στην 

παρακολούθηση της πορείας του ελέγχου. Το χρονοδιάγραμμα είναι δυνατό να 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία του ελέγχου. Ωστόσο, η παράδοση των εκθέσεων 

θα πρέπει να πραγματοποιείται όπως έχει προβλεφθεί και μόνο κατ’ εξαίρεση επαρκώς 

τεκμηριωμένη, δύναται να παραταθεί ο χρόνος παράδοσής της. Παράδειγμα 

χρονοδιαγράμματος ελέγχου βρίσκεται στο Παράρτημα 7. 

 

Σύνταξη Φύλλων Ελέγχου 

 

Για την συστηματική εξέταση των επιμέρους φακέλων και εγγράφων που αφορούν 

στην επαλήθευση των σημείων ελέγχου του ελεγκτικού προγράμματος συντάσσονται λίστες 

ελέγχου όπου ο ελεγκτής σημειώνει τα ευρήματά του κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τις 

οποίες και υπογράφει. Τα φύλλα έλεγχου (working papers) είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον 

έλεγχο των εντολών πληρωμής και των συνοδευτικών  δικαιολογητικών, φακέλων αιτήσεων 
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πληρωμής, πρακτικών έλεγχων κλπ. Τα φύλλα ελέγχου οφείλουν να περιέχουν κάθε σημείο 

ελέγχου και συνεπώς κάθε κρίσιμο σημείο της υπό έλεγχο διαδικασίας ή συστήματος. Τα 

φύλλα έλεγχου φέρουν κωδικό «Φ.Ε:ΑΑΑ» (ΑΑΑ: αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα). Τα 

ευρήματα του ελέγχου που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου παραπέμπουν στον κωδικό του 

φύλλου ελέγχου και τον αύξοντα αριθμό της γραμμής του «Φ.Ε:ΑΑΑ/ΧΧΧ» (ΧΧΧ: α/α 

γραμμής). Επίσης παραπομπή στον κωδικό αυτό υπάρχει και στον «φάκελο ελέγχου» όπου 

τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 

Υπόδειγμα φύλλου έλεγχου για εντολές πληρωμής βρίσκεται στο Παράρτημα 8. 

 

Επιλογή Δείγματος 

 

Στόχος των εσωτερικών ελεγκτών είναι να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν 

αντικειμενικά το ελεγχόμενο αντικείμενο, προκειμένου να οδηγηθούν σε ορθά 

συμπεράσματα. Όταν ο πληθυσμός των μονάδων που απαρτίζουν μια κατηγορία συναλλαγών 

ή διαδικασιών είναι πολύ μικρός και μεγάλης αξίας, ενδείκνυται να εξετασθεί το σύνολο 

τους. Ωστόσο, στα περισσότερα έργα που οι εσωτερικοί ελεγκτές αναλαμβάνουν, δεν είναι 

δυνατό να εξετάζεται το σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή το 100% των πληρωμών που  

πραγματοποιήθηκαν ή των διαδικασιών που ακολουθούνται. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο 

να επιλέγεται ένα δείγμα του πληθυσμού προς εξέταση. Η δειγματοληψία μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση τόσο στατιστικών όσο και μη στατιστικών μεθόδων. Η στατιστική 

δειγματοληψία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: την τυχαία επιλογή δείγματος και την χρήση 

της θεωρίας πιθανοτήτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείγματος, 

συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του κινδύνου δειγματοληψίας. Η στατιστική 

δειγματοληψία ενισχύει τον παράγοντα της αξιοπιστίας και δημιουργεί μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στο πόρισμα του ελέγχου καθώς αξιοποιεί επιστημονικές μεθόδους. Από την 

άλλη μεριά η μη στατιστική δειγματοληψία δίνει έμφαση στην προσωπική κρίση και εμπειρία 

του ελεγκτή. Γενικά, προτείνεται να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά της στατιστικής 

επιλογής. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι και στην μη στατιστική δειγματοληψία, η 

επιλογή του δείγματος γίνεται με τυχαίο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του δείγματος 

θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο «κίνδυνος της 

δειγματοληψίας», δηλαδή η πιθανότητα να εξαχθεί διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που 

θα προέκυπτε εάν ο έλεγχος πραγματοποιούνταν στο σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή, το 

δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
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θα εντοπισθούν τα στοιχεία εκείνα που είναι αντικανονικά ή ανακριβή και συνιστούν 

σημαντικά σφάλματα. Έπειτα, τα σφάλματα τα οποία ενδεχομένως θα εντοπισθούν στο 

δείγμα αυτό, θα αξιολογηθούν ως προς την σημαντικότητά τους προκείμενου να εκτιμηθεί η 

επίπτωσή τους στο σύνολο του πληθυσμού.  

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εξαγωγής δείγματος είναι να καθοριστεί ο πληθυσμός και η 

μονάδα της δειγματοληψίας. Ειδικά για τους σκοπούς των δοκιμών συμμόρφωσης, κάθε 

στοιχείο δειγματοληψίας πρέπει να θεωρείται ένα αρχείο/μία πράξη, όταν πρέπει να ελεγχθεί 

η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοζόμενους βασικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια των 

εφαρμοζόμενων διαδικασιών (ανάθεση συμβάσεων, έγκριση (συμπεριλαμβανομένου του 

επιτόπιου ελέγχου), εκτέλεση των πληρωμών και λογιστική καταχώριση). 

Στην συνέχεια πρέπει να επιλεχθεί εάν θα γίνει εξαγωγή δείγματος απ’ ευθείας από το σύνολο 

του πληθυσμού ή μετά από στρωματοποίηση του, δηλαδή την διαίρεση του σε ομάδες βάσει 

κάποιου κριτηρίου που θεωρείται σημαντικό. Η επόμενη διαδικασία είναι ο καθορισμός του 

μεγέθους του δείγματος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται ασφαλή συμπεράσματα 

χωρίς να αυξηθούν υπερβολικά οι απαιτήσεις σε διαθέσιμους πόρους και χρονική διάρκεια 

του ελέγχου.  

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του μεγέθους είναι δύο 

(ανάλογα με την μονάδα δειγματοληψίας που έχει επιλεγεί κατά το πρώτο στάδιο): Η 

μέθοδος της νομισματικής μονάδας (Monetary Unit Sampling) και η μέθοδος των εγγραφών 

(Record sampling).  

 

Εκτέλεση Σχεδίου Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου είναι μια πολυσύνθετη και χρονοβόρα 

διαδικασία. Περιλαμβάνει αφ’ ενός την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και 

πληροφοριών από ετερογενείς πηγές και αφετέρου την επεξεργασία και την αξιολόγηση τους 

με διάφορα μέσα, η οποία ολοκληρώνεται με την σύνταξη της τελικής έκθεσης ελέγχου. 

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

καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του ελέγχου.
126

 Οφείλουν δε, να καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδικασιών που διέπουν το 

ελεγχόμενο έργο.  Η εκτέλεση του σχεδίου ελέγχου και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται 
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σε στάδια. Οι εργασίες συνήθως αρχίζουν με μια εναρκτήρια συνάντηση για συζήτηση 

σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του ελέγχου και εμπλουτισμό της εικόνας που 

έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές  για το ελεγχόμενο σύστημα και τη λειτουργία του. Σε αυτή τη 

φάση, η δημιουργία ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων είναι 

σημαντική διότι, η συνεργασία συμβάλλει θετικά στην κατανόηση των θεμάτων, την 

ανάλυση τους και την τελική κρίση. 

Στην συνέχεια πραγματοποιούνται αναλυτικοί διοικητικοί και ενδεχομένως επιτόπιοι έλεγχοι. 

Οι διαδικασίες διεξαγωγής των παραπάνω ελέγχων μπορεί να διαφέρουν. Η χρησιμότητα των 

αναλυτικών ελεγκτικών διαδικασιών έγκειται στην αναγνώριση μεταξύ άλλων:
127

 

- Διαφορών που δεν αναμένονται. 

- Απουσίας διαφορών όταν αυτές αναμένονται. 

- Πιθανών λαθών. 

- Πιθανών παρατυπιών ή παράνομων πράξεων. 

- Άλλων ασυνήθιστων ή μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών ή γεγονότων. 

Οι αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες μπορούν να διεξαχθούν με τη χρήση νομισματικών 

ποσών, φυσικών ποσοτήτων, δεικτών και ποσοστών. Όταν από τις διαδικασίες αυτές 

προκύπτουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή σχέσεις, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

εξετάζουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτά ή τις σχέσεις. Αυτή η εξέταση και η 

αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήματα προς την διοίκηση και εφαρμογή και άλλων 

διαδικασιών του έργου μέχρι, οι εσωτερικοί ελεγκτές να ικανοποιηθούν ότι τα αποτελέσματα 

ή οι σχέσεις έχουν επαρκώς εξηγηθεί. 

Ειδικά στον έλεγχο καθεστώτων ενίσχυσης είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται η «ανάπλαση 

της πορείας» του ενδιάμεσου ή τελικού δικαιούχου της ενίσχυσης (π.χ. οργάνωση 

παραγωγών, παραγωγός, μεταποιητής κλπ.) από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ή την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για λήψη ενίσχυσης μέχρι και την καταβολή της και τη λήξη των 

υποχρεώσεών του. Αυτή είναι μια «κάθετη» μέθοδος, η οποία συμπληρώνεται από την 

«οριζόντια» μέθοδο που περιορίζεται στον έλεγχο μιας μόνο διαδικασίας (π.χ. υποβολή 

αίτησης, πρωτοβάθμιος έλεγχος, κατάθεση εγγύησης κλπ.) αλλά για μεγαλύτερο αριθμό 

δικαιούχων. 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελεγκτικού έργου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι προσεκτικοί σε σχέση με τη χρήση προσωπικών 
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δεδομένων και πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες γενικώς αναφέρονται σε 

πληροφορίες που μπορεί να συνδεθούν με συγκεκριμένο άτομο ή έχουν χαρακτηριστικά 

αναγνώρισης τα οποία θα μπορούσαν συνδυαζόμενα με άλλες πληροφορίες να κάνουν το 

ίδιο. Μπορεί να είναι πραγματικές ή υποκειμενικές, καταγεγραμμένες ή μη, σε οποιαδήποτε 

μορφή ή μέσο. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να περιέχουν για παράδειγμα όνομα, 

διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, εισόδημα, περιεχόμενα φακέλων εργαζομένων. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται μια τελική συνάντηση – κλείσιμο του ελέγχου όπου 

επιχειρείται μια ανακεφαλαίωση και επισημαίνονται όλα τα θέματα/ζητήματα που χρήζουν 

ενημέρωσης ή/και περαιτέρω διευκρινίσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

Αποτύπωση 

 

Μετά την εκτέλεση του σχεδίου ελέγχου και την συλλογή όλων των ελεγκτικών 

τεκμηρίων, ακολουθεί η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. Η έκθεση αποτυπώνει την ελεγκτική 

εργασία που πραγματοποιήθηκε και τα συμπεράσματα του.  Οι εκθέσεις πρέπει να είναι 

πλήρεις, ακριβείς, σαφείς και περιεκτικές. Να είναι αμερόληπτες, τεκμηριωμένες και 

ουδέτερες ως προς τον τόνο και το ύφος. Τέλος, η έκθεση ελέγχου πρέπει να καταλήγει σε 

προτάσεις που βελτιώνουν ή /και διορθώνουν την λειτουργία του ελεγχόμενου συστήματος. 

 

Δομή Και Περιεχόμενο Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι εκθέσεις της Δ.Ε.Ε. έχουν μια ενιαία δομή, που περιγράφεται ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αντικείμενο εργασίας και σκοπός του ελέγχου. 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία της ανάθεσης, (ημερομηνία, αριθμό 

πρωτοκόλλου και τα ονόματα των ελεγκτών, ελεγχόμενη περίοδο κλπ), τον τίτλο του 

ελεγχόμενου καθεστώτος και μια γενική περιγραφή του σκοπού και των ειδικότερων στόχων 

του ελέγχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θεσμικό πλαίσιο. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται κατάλογος των κοινοτικών κανονισμών, υπουργικών 

αποφάσεων, εγχειριδίων διαδικασιών κλπ που διέπουν το ελεγχόμενο καθεστώς ενίσχυσης 

και πάνω στους οποίους βασίσθηκε ο έλεγχος. Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται στον «μόνιμο φάκελο θεσμικού 

πλαισίου» που συνοδεύει την έκθεση έλεγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιγραφή διαδικασιών. 

Συνοπτική αλλά περιεκτική και κατανοητά διατυπωμένη περιγραφή της λειτουργίας του 

τομέα ελέγχου όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επιλογή δείγματος και μεθοδολογία. 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή και αιτιολόγηση των κριτηρίων και 

του τρόπου επιλογής του δείγματος. Γίνεται συνοπτική αναφορά στον τρόπο εργασίας της 

ομάδας ελέγχου, π.χ. αναφέρεται αν πραγματοποιήθηκαν επιτόπου επισκέψεις ή 

συνεντεύξεις, αν εξετάσθηκαν  εντολές πληρωμής, λογιστικές καταστάσεις, τυχόν ειδικές 

συνθήκες που επηρέασαν τη διενέργεια του έλεγχου και άλλες σημαντικές πληροφορίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σύνοψη διαπιστώσεων. 

Περιληπτική περιγραφή σε πίνακα των επιμέρους βασικότερων διαπιστώσεων και ευρημάτων 

του ελέγχου. Στον συνοπτικό πρότυπο πίνακα του οποίου υπόδειγμα παρέχεται στο 

Παράρτημα 9 του παρόντος εγχειριδίου, περιγράφονται τα τέσσερα βασικά πεδία ελέγχου 

που πρέπει να αποτελούν στόχο κάθε ελέγχου και οι συνιστώσες τους οι οποίες 

αξιολογήθηκαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, η σαφής διατύπωση των διαπιστώσεων. Κάθε 

συνιστώσα μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους διαπιστώσεις οι οποίες βαθμολογούνται 

χωριστά. Η βαθμολογία κάθε συνιστώσας εξάγεται ως ο μέσος όρος των επιμέρους 

βαθμολογιών. Οι διαπιστώσεις παρατίθενται με λογική σειρά και αξιολογούνται σύμφωνα με 

την εξής βαθμολόγηση: 

(1) Δεν λειτουργεί: Διαπιστώνεται κατάφωρη παραβίαση του κριτηρίου διαπίστευσης ή 

διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις (η σοβαρότητα των ελλείψεων είναι τέτοια ώστε 

επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού πληρωμών να εκτελεί τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013). Το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου δεν αντιμετωπίζει όλους τους κινδύνους και/ή είναι επιρρεπές σε συχνές αστοχίες. Η 

επίδραση στην αποτελεσματική λειτουργία των βασικών απαιτήσεων είναι σημαντική – το 

ΣΕΕ υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου. Οι ανεπάρκειες είναι συστηματικές και ευρέος 

φάσματος. Κατά συνέπεια, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί από το σύστημα. 

Βαθμολογία = [1 έως 1,5] 

(2) Λειτουργεί μερικώς: Διαπιστώνονται άλλες ελλείψεις που δεν εμπίπτουν στο σημείο (1), 

αλλά οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο παρακολούθησης σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής. 

Όλοι οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται σε κάποιο βαθμό μέσω ελέγχων, αλλά οι έλεγχοι αυτοί δεν 

λειτουργούν πάντα αποτελεσματικά. Οι επιπτώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία των 
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βασικών απαιτήσεων είναι σημαντικές. Συστάσεις έχουν εκδοθεί ή πρέπει να εκδοθούν και 

σχέδιο δράσης έχει ή θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή. Βαθμολογία = [1,51 έως 2,5] 

(3) Λειτουργεί: Εντοπίστηκαν δευτερεύοντα ζητήματα αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

Όλοι οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επαρκώς από τους ελέγχους οι οποίοι είναι πιθανόν να 

λειτουργούν αποτελεσματικά με μερικές ανεπάρκειες που έχουν χαμηλό ή μέτριο αντίκτυπο 

στη λειτουργία των βασικών απαιτήσεων. 

Έχουν διατυπωθεί συστάσεις. Βαθμολογία = [2,51 έως 3,5] 

(4) Λειτουργεί αποτελεσματικά: Δεν υπάρχουν ελλείψεις ή διαπιστώθηκαν μικρές μόνο 

ελλείψεις. Όλοι οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσω ελέγχων οι οποίοι είναι πιθανόν 

να λειτουργούν αποτελεσματικά. Βαθμολογία = [3,51 έως 4,0]  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Προτάσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση των βασικών ευρημάτων 

του έλεγχου που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5. Οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο την 

βελτίωση της διαχείρισης του καθεστώτος με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Μπορεί 

ωστόσο να προτείνεται και η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου όπου κρίνεται ότι μια 

τέτοια τροποποίηση θα βελτιώσει τη λειτουργία του καθεστώτος, θα αυξήσει την αξιοπιστία 

του συστήματος ελέγχων, θα διασφαλίσει καλύτερα τις πληρωμές και θα βελτιώσει την 

συμβατότητα του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Οι προτάσεις παρατίθενται με 

λογική σειρά και εφόσον ενδείκνυται ομαδοποιούνται ανά φορέα τον οποίο αφορούν ή ανά 

στάδιο της διαδικασίας το οποίο επηρεάζουν. Τα κεφάλαια 5 και 6 μπορούν να ενοποιούνται 

σε ένα κεφαλαίο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους ελεγκτές.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναλυτικά αποτελέσματα 

Αναλυτική καταγραφή όλων των ευρημάτων του ελέγχου. Τα αναλυτικά ευρήματα 

επιδιώκεται να ομαδοποιούνται είτε: 

- ανά φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για το στάδιο της διαδικασίας όπου εντοπίσθηκαν τα 

ευρήματα. Για παράδειγμα: Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ., Ε.Α.Σ., 

Τεχνική Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Λογιστήριο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κλπ. 

- ανά στάδιο της διαδικασίας του καθεστώτος ενίσχυσης που εντοπίσθηκαν τα ευρήματα. Για 

παράδειγμα: αιτήσεις, επιτόπιοι έλεγχοι, πληρωμές, κλπ. 

- ανά είδος ελέγχου που πραγματοποιήθηκε όπως: διοικητικός έλεγχος (λογιστικός και 

διαδικασιών), επιτόπου έλεγχος κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε εύρημα που παρατίθεται στο κεφάλαιο αναλυτικών 

αποτελεσμάτων θα πρέπει υπάρχει παραπομπή στα αντίστοιχα φύλλα έλεγχου (check lists) 
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και στο αντίστοιχο σημείο του «φακέλου ελέγχου» όπου τηρούνται τα σχετικά υποστηρικτικά 

έγγραφα και τεκμήρια. Στο Παράρτημα 10, παρατίθεται υπόδειγμα των περιεχόμενων μιας 

έκθεσης ελέγχου. 

 

Δημιουργία Φακέλων Τεκμηρίωσης Του Ελέγχου 

 

Ο έλεγχος στοιχειοθετείται και τεκμηριώνεται σε ειδικό φάκελο που περιέχει 

απαραιτήτως: 

1) όλο το θεσμικό πλαίσιο κοινοτικό και εθνικό που σχετίζεται με το ελεγχόμενο έργο σε 

έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. 

2) τις εκθέσεις ελέγχων. 

3) λοιπά έγγραφα που ορίζουν τις διαδικασίες του ελεγχόμενου έργου. 

4) το έγγραφο της ανάθεσης του ελέγχου. 

5) την οριστική έκθεση, με τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα. 

6) το ελεγκτικό πρόγραμμα. 

7) τα συμπληρωμένα φύλλα ελέγχου (check lists). 

8) φωτοτυπίες όλων των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα ευρήματα που αναφέρονται ως 

αναλυτικά ή συνοπτικά αποτελέσματα ελέγχου (κεφάλαια 7 και 5 της έκθεσης ελέγχου). 

9) φωτοτυπίες από τα βασικότερα έγγραφα που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο του ελεγκτικού 

προγράμματος συμπεριλαμβανόμενων και εκτυπώσεων του αναλυτικού καθολικού. 

10) τα εργαλεία και τα έγγραφα εργασίας του ελέγχου όπως, ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν σε συνεντεύξεις, σημειώσεις σκαριφήματα από επιτόπιους ελέγχους, 

δελτία συνεργασίας κλπ. 

11) έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα κριτήρια για την ανάλυση κίνδυνου. 

12) έγγραφα από τα οποία έγινε η αρχική στρωματοποίηση (πχ πίνακες των X, 

συγκεντρωτικές καταστάσεις κλπ). 

13) εκτυπώσεις του προγράμματος δειγματοληψίας. 

14) το δείγμα. 

Αναλυτικό φύλλο ελέγχου (check list) των περιεχομένων του φακέλου παρατίθεται στο 

Παράρτημα 11. 
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Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων
128

 

Προσωρινή Έκθεση 

 

Η συνταχθείσα έκθεση υποβάλλεται από τον συντονιστή του ελέγχου στον 

Προϊστάμενο της Δ/νσης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κοινοποίηση στα 

μέλη της ελεγκτικής Ομάδας, ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύεται στον κοινό ηλεκτρονικό χώρο 

της Δ/νσης. Η έκθεση, που σε αυτό το στάδιο ονομάζεται «προσωρινή έκθεση», διαβιβάζεται 

από τον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Σχεδιασμού & Αξιολόγησης. 

 

Αξιολόγηση Έκθεσης 

 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 

λαμβάνει την προσωρινή έκθεση προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι ελεγκτές ενήργησαν 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τηρώντας όλες τις διαδικασίες προκειμένου να ελέγξουν το 

έργο που τους είχε ανατεθεί. Ειδικότερα, ελέγχει εάν η έκθεση χαρακτηρίζεται από 

πληρότητα, αντικειμενικότητα και σαφήνεια, αν υπάρχει ακολουθία μεταξύ των 

αποτελεσμάτων και των προτάσεων του ελέγχου καθώς και εάν τα ελεγκτικά τεκμήρια είναι 

επαρκή.
129

 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταγράφεται σε ειδικό Σημείωμα, το οποίο 

υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε.. Με βάση το Σημείωμα Αξιολόγησης, καθώς και 

την προσωπική του αντίληψη, ο αξιολογητής δύναται να ζητήσει από τους Ελεγκτές την 

τροποποίηση της έκθεσης (για την οποία ενδέχεται να απαιτείται συμπληρωματική ελεγκτική 

εργασία) και την επανυποβολή της. 

 

Οριστικοποίηση Της Έκθεσης Ελέγχου 

 

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, η προσωρινή έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στις 

ελεγχόμενες Δ/νσεις προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους επί των 

ευρημάτων του ελέγχου, σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να 

                                                      
128

 http://www.hiia.gr /Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού  ελέγχου / Πρότυπα 

Διεξαγωγής 2400 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων «Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα 

αποτελέσματα των έργων». 
129

 http://www.hiia.gr /Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού  ελέγχου / Πρότυπα 

Διεξαγωγής 2400 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 2410 Κριτήρια κοινοποιήσεων. 

http://www.hiia.gr/
http://www.hiia.gr/
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πραγματοποιηθεί και συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Στην συνοδευτική 

επιστολή (βλ. παράρτημα 12) με την οποία αποστέλλεται η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον 

ελεγχόμενο, πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι η έκθεση είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται η 

κοινοποίηση μέρους ή του συνόλου της έκθεσης σε τρίτους. Οι παρατηρήσεις ή διαφωνίες 

του ελεγχόμενου επί των ευρημάτων του ελέγχου θα πρέπει, να είναι τεκμηριωμένες επαρκώς 

προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν. Η έκθεση στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι απόψεις του 

ελεγχόμενου, ονομάζεται «οριστική έκθεση ελέγχου». Η οριστική έκθεση ελέγχου 

υπογράφεται από όλα τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας και τον συντονιστή και υποβάλλεται 

στον προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε. σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονικό αρχείο. Ο 

προϊστάμενος της Δ.Ε.Ε., εφ’ όσον συμφωνεί, εγκρίνει την έκθεση και την προωθεί στην 

γραμματεία της Διεύθυνσης προκειμένου να λάβει εσωτερικό πρωτόκολλο. Η οριστική 

έκθεση αποθηκεύεται στον κοινό ηλεκτρονικό χώρο της Διεύθυνσης και λαμβάνεται 

εφεδρικό αντίγραφο σε μαγνητικό μέσο ή οπτικό δίσκο, ενώ αρχειοθετείται αντίστοιχα και σε 

έντυπη μορφή με τις πρωτότυπες υπογραφές μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο τεκμηρίωσης. 

Η διαδικασία παρατίθεται διαγραμματικά στο Παράρτημα 13. 

 

Αναφορά Στη Διοίκηση 

 

Η οριστική έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε. στον 

Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος, εφόσον συμφωνεί με τις διαπιστώσεις, την αιτιολόγησή τους, τις 

προτάσεις και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, υιοθετεί την έκθεση ολικώς ή 

μερικώς. Η αποδοχή της κοινοποιείται από το γραφείο διοίκησης στη Δ.Ε.Ε. και στις 

ελεγχόμενες Διευθύνσεις, οι οποίες είναι αρμόδιες να εφαρμόσουν τις προτάσεις που 

περιγράφονται στην έκθεση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης, 

κοινοποιείται και το μέρος της έκθεσης που αφορά σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η 

υλοποίηση των προτάσεων ελέγχεται στο πλαίσιο της εποπτικής παρακολούθησης (follow-

up), όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
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5.18 Παρακολούθηση Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών. 

 

 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιωτικών/διορθωτικών ενεργειών (follow 

up)
130

, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και φορείς, οι οποίες προτάθηκαν στην έκθεση ελέγχου 

και υιοθετήθηκαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

α) Επιβεβαίωση της πραγματοποίησης ενεργειών βελτίωσης ή/και συμμόρφωσης σύμφωνα 

με την απόφαση υιοθέτησης της έκθεσης ελέγχου του Πρόεδρου του Οργανισμού. 

β) Εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις προταθείσες ενέργειες βελτίωσης ή/και 

συμμόρφωσης. 

γ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, για τη 

μείωση των κινδύνων. 

δ) Εξέταση της αναγκαιότητας επανελέγχου. 

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτηση της 

έκθεσης ελέγχου από τον Πρόεδρο και σε κάθε περίπτωση εντός του οικονομικού έτους που 

έπεται του έτους της έκθεσης. Αναλυτικά η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των 

βελτιωτικών ενεργειών έχει ως εξής: 

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, αναθέτει εγγράφως την παρακολούθηση 

της υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών, κατά προτεραιότητα στην ομάδα των 

Εσωτερικών Ελεγκτών που πραγματοποίησαν τον έλεγχο, όχι όμως αποκλειστικά. Η ομάδα, 

επισκοπεί τα αρχικά ευρήματα καθώς και τις συστάσεις/προτάσεις που υιοθετήθηκαν από τη 

σχετική απόφαση υιοθέτησης του Προέδρου του Οργανισμού. Επικοινωνεί εγγράφως με τις 

ελεγχθείσες Διευθύνσεις και φορείς, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους 

ώστε να διαπιστώσει την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, καθώς και την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, (εάν έχει τεθεί). 

Η ομάδα Εσωτερικών Ελεγκτών εξετάζει την απάντηση, εκτιμά τις πραγματοποιηθείσες 

ενέργειες των εμπλεκόμενων Δ/νσεων και φορέων με κάθε δυνατό τρόπο (επιτόπιο έλεγχο, 

συνεντεύξεις, στατιστικά στοιχεία συστήματος κλπ) και συντάσσει την έκθεση εποπτικής 

παρακολούθησης, η οποία καταλήγει σε συμπέρασμα ως προς την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων ενεργειών ή τη διατήρηση υπολειμματικών κινδύνων. Σημειώνεται ότι 

                                                      
130

 http://www.hiia.gr /Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού  ελέγχου / Πρότυπα 

Διεξαγωγής 2500 Παρακολούθηση Προόδου «Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να 

διατηρεί ένα σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη 

διοίκηση». 

http://www.hiia.gr/
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σημαντικό είναι, να προκύπτει συμπέρασμα ως προς το εάν τελικά υλοποιήθηκαν οι 

προτάσεις που καταγράφηκαν στην προηγούμενη έκθεση ελέγχου, συγκεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής 

εφαρμογή των ορισθεισών ενεργειών ή μεταβολή στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των 

ελεγχθέντων συστημάτων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη επαρκώς δικαιολογημένη αιτία, 

με βάση το βαθμό επικινδυνότητας, η ομάδα μπορεί να εισηγηθεί τη διενέργεια 

συμπληρωματικού ελέγχου ή επανελέγχου. Η έκθεση εποπτικής παρακολούθησης, με την 

έγκριση του Προϊσταμένου του αρμοδίου για τον έλεγχο τμήματος, υποβάλλεται στον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Στη συνέχεια η έκθεση εποπτικής παρακολούθησης 

κοινοποιείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης της Δ.Ε.Ε. ώστε να αξιολογηθεί και να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση 

κινδύνου που απαιτείται στη εισήγησή του προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης κατά τη 

σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου της Δ/νσης. Αφού εγκριθεί από τον 

Προϊστάμενο της Δ.Ε.Ε. υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να 

υιοθετηθεί και να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την ενημέρωσή τους ή για 

ενδεχόμενες ενέργειές τους. Η παρακολούθηση των προτάσεων της Δ.Ε.Ε. αρχειοθετείται 

στον σχετικό φάκελο της έκθεσης ελέγχου και καταχωρείται στο σχετικό ψηφιακό αρχείο το 

οποίο τηρείται σε κοινόχρηστο ψηφιακό φάκελο της Δ.Ε.Ε. και στον οποίο έχουν πρόσβαση 

οι ελεγκτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Το παρών κεφάλαιο έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση και συνοπτική παρουσίαση των 

συμπερασμάτων της διπλωματικής εργασίας καθώς και την ανάδειξη των βασικότερων 

σημείων όπως προκύπτουν τόσο από την αρθρογραφική επισκόπηση, όσο και από την μελέτη 

περίπτωσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της εργασίας και προτείνεται 

θέμα προς μελλοντική έρευνα. 

 

 

6.2 Συμπεράσματα 

 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι οργανισμοί έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στη 

βελτίωση της ποιότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Έχουν επενδύσει για 

διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.) είναι: «ο καλός 

εσωτερικός έλεγχος είναι καλός επιχειρηματικός τομέας - βοηθά τους οργανισμούς να 

διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι λειτουργικοί, οικονομικοί και οι στόχοι συμμόρφωσης. Ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων τους, να τους 

διατηρήσουν και φυσικά να τους βελτιώσουν και να τους εξελίξουν». Η C.O.S.O. όρισε το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως «τη διαδικασία που σχεδιάζεται για να παρέχει μια 

αιτιολογημένη διαβεβαίωση για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας 

τα απαραίτητα στοιχεία για μια καλή διαχείριση των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 
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στο περιβάλλον ελέγχου, στην αξιολόγηση του κινδύνου, στις δραστηριότητες ελέγχου, στην 

πληροφόρηση και επικοινωνία και τέλος στην παρακολούθηση».
131

  

Ολοένα και περισσότερο κυριαρχεί η εντύπωση ότι ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζεται 

πάρα πολύ από την διοίκηση. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το θέμα του εσωτερικού 

ελέγχου, αρχικά μέσω ερευνών και μελετών σε διεθνή αρθρογραφικά μέσα, κατόπιν μέσω 

του νομικού αλλά και του θεσμικού του πλαισίου και εν τέλει μέσω των ελεγκτικών 

διαδικασιών που υφίστανται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Αναλύθηκαν οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, το πεδίο εφαρμογής της 

και παρουσιάστηκαν οι αρχές και τα χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελέγχου. Παράλληλα 

έγινε αναφορά στα είδη και στον προγραμματισμό των Εσωτερικών Ελέγχων, όπως επίσης 

και τον τρόπο που γίνεται η ανάθεση των τακτικών ελέγχων στους εσωτερικούς ελεγκτές. 

Αμέσως μετά αναδείχτηκε με λεπτομέρειες η διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός - το πρώτο από τα τρία βασικά στάδια - μέσω της 

συγκέντρωσης και μελέτης του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, ο καθορισμός και η 

ιεράρχηση των στόχων, ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η σύνταξη ελεγκτικού 

σχεδίου με την ταυτόχρονη κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, η σύνταξη φύλλων εργασίας και 

ο τρόπος επιλογής του δείγματος. Στη συνέχεια έγινε καταγραφή του δεύτερου σταδίου, 

δηλαδή της εκτέλεσης του σχεδίου του εσωτερικού ελέγχου και του τρίτου σταδίου, της 

αποτύπωσης του αποτελέσματος ελέγχου, καθορίζοντας τη δομή και το περιεχόμενο της 

έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, αναφέροντας επίσης και τη δημιουργία των φακέλων 

τεκμηρίωσης αυτού. Ακολούθως υπογραμμίστηκε ο τρόπος κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων, αρχικά της προσωρινής έκθεσης στον Προϊστάμενο του Τμήματος και 

έπειτα της οριστικής έκθεσης ελέγχου στη Διοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τέλος για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών. 

Με την παρουσίαση, την καταγραφή και την εφαρμογή των ελεγκτικών διαδικασιών 

διαπιστώνεται, ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο εσωτερικός έλεγχος στα πλαίσια 

ενός οργανισμού και η αναγκαιότητα ύπαρξης μονάδας εσωτερικού ελέγχου εντός του 

οργανισμού. Η διοίκηση του κάθε οργανισμού οφείλει να λειτουργεί ένα σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή εκείνες τις διαδικασίες και εκείνα τα μέτρα που παρέχουν 

αιτιολογημένη διαβεβαίωση για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις που έχει λάβει, τους 
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νόμους και τους κανονισμούς για τη λειτουργία και προστασία του οργανισμού, για την 

αξιοπιστία των πληροφοριών και αναντίρρητα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων 

με αφετηρία την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι 

ότι ένα αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό, ενισχύει το ρόλο του 

καθώς αξιολογείται αν διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της 

ακεραιότητας. Παράλληλα κρίνεται αν βοηθάει τη διοίκηση να προσδιορίσει και να 

αξιολογήσει τους κινδύνους, υποδεικνύοντας κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης τους. 

Αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε και στην αναγκαιότητα κατάρτισης και επιμόρφωσης όλων 

των υπαλλήλων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές για να εκπληρώσουν το 

ελεγκτικό τους έργο και να παρέχουν αποτελεσματικό έργο προς τη Διοίκηση, πρέπει να 

έχουν ευρύτατο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων από μια σειρά συγγενών γνωστικών 

αντικειμένων, πέραν της εξοικείωσης με επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λόγω του πλήθους των καθεστώτων και της πολυπλοκότητας των 

διαδικασιών, η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Είναι απαραίτητο να 

επισημανθεί ότι οι ελεγκτές πρέπει να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Διεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν το έργο τους με εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα. 

Φυσικά, χρειάζεται καλή γνώση των τμημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών του 

οργανισμού που παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Κρίνεται επίσης αναγκαία η συνεργασία με 

όλους τους φορείς που θα μπορέσουν να συμβάλλουν, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πιστοποιημένους εξωτερικούς φορείς (ιδιώτες ή 

δημοσίου), με απώτερο στόχο την παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων 

εσωτερικού ελέγχου. 

Ο σχεδιασμός
132

 και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αυτού κάθε 

μέρα μπορεί να είναι τρομακτική. Τα νέα και ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά 

μοντέλα, η μεγαλύτερη χρήση και εξάρτηση από την τεχνολογία, οι αυξανόμενες 

κανονιστικές απαιτήσεις, η παγκοσμιοποίηση και άλλες προκλήσεις, απαιτούν οποιοδήποτε 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου να είναι ευέλικτο όσον αφορά την προσαρμογή του στις 
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αλλαγές των επιχειρηματικών, λειτουργικών και ρυθμιστικών περιβαλλόντων. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου απαιτεί περισσότερο από μία αυστηρή τήρηση 

πολιτικών και διαδικασιών: απαιτεί τη χρήση κρίσης. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και ειδικά κατόπιν της παρουσίασης της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των διαδικασιών που εκτελεί, θα μπορούσε να 

προταθεί για λόγους συνεχούς βελτίωσης και συμφωνίας με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και 

των εξελίξεων εντός του οργανισμού και των εποπτευόμενων τμημάτων, να γίνεται ετήσια 

ανασκόπηση των διαδικασιών και αν αυτό κρίνεται σκόπιμο οι διαδικασίες να 

τροποποιούνται καταλλήλως.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι χρειάζεται να προβλεφθούν δράσεις ενίσχυσης των 

διαδικασιών σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και 

στοχευόμενες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και την προσαρμογή 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού στις επιχειρούμενες αλλαγές. 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι μόνο μια σειριακή διαδικασία αλλά μια δυναμική και 

ολοκληρωμένη διαδικασία. Καλείται όχι μόνο να αντιμετωπίσει τους υπάρχοντες κινδύνους, 

αλλά και να δει τους κινδύνους του αύριο και να τους παρουσιάσει στη Διοίκηση και στην 

Επιτροπή Ελέγχου. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ως μια 

ισχυρή βάση υποστήριξης των διευθυντικών και ανώτερων διοικητικών στελεχών για να 

επιτύχει σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. 

 

 

6.3 Περιορισμοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

 

Η ερευνητική μελέτη περιορίστηκε τόσο στην αναφορά του αντικειμένου και των 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, όσο και στη καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

Καθώς η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου κρίνεται ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πορεία είτε μιας επιχείρησης είτε ενός οργανισμού, μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι η παράθεση συγκριτικών συμπερασμάτων για την 

ύπαρξη, το ρόλο και το βαθμό λειτουργίας τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς 

που εποπτεύονται από το κράτος στην  Ελλάδα με αντίστοιχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Αρχές 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες 

αρχές: 

 

1. Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη 

βάση για στήριξη της κρίσης τους. 

2. Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών 

για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε 

μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών 

περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα 

συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων. 

3. Εμπιστευτικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

4. Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που 

απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

 

Κανόνες συμπεριφοράς 
1. Ακεραιότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

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

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

νομοθεσία και το επάγγελμα. 

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

θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ή για τον 

οργανισμό. 

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

του οργανισμού. 

2. Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

2.1 Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή θα συνάπτουν σχέσεις που 

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

Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να 

συγκρούονται με τα συμφέροντα του οργανισμού. 
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2.2 Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση. 

2.3 Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και 

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

δραστηριοτήτων. 

3. Εμπιστευτικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

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

διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. 

3.2 Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με τη 

νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού. 

4. Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

4.1 Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

4.2 Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

4.3 Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την 

ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (www.hiia.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiia.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

1000 Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη 

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

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

σύμφωνα με την Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου και τα υποχρεωτικά στοιχεία του 

Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής (τις Θεμελιώδεις Αρχές για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Ηθικής, τα Πρότυπα και 

τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου). Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αναθεωρεί τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη της 

ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου για έγκριση. 

1000.A1 Η φύση των υπηρεσιών διαβεβαίωσης που παρέχονται στον οργανισμό πρέπει να 

καθορίζονται στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον πρόκειται να παρασχεθούν 

υπηρεσίες διαβεβαίωσης σε ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του οργανισμού, η φύση αυτών των 

υπηρεσιών πρέπει επίσης να καθορίζεται στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου. 

1000.C1 Η φύση των συμβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να καθορίζεται στον κανονισμό 

λειτουργίας  εσωτερικού ελέγχου. 

1010 Αναγνώριση των Υποχρεωτικών Οδηγιών στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου 

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

Θεμελιωδών Αρχών για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, του 

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

εσωτερικού ελέγχου συνιστάται να συζητά την Αποστολή Εσωτερικού Ελέγχου και τα 

υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής με την ανώτερη 

διοίκηση και το συμβούλιο. 

1100 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

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

πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

1110 Οργανωσιακή Ανεξαρτησία 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο 

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

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

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

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

1110.A1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε παρέμβαση 

κατά τον προσδιορισμό του εύρους εργασίας του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο επικεφαλής εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιεί μία τέτοια παρέμβαση στο συμβούλιο και να συζητά τις 

επιπτώσεις.  

1111 – Σχέση με το Συμβούλιο 

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

συμβούλιο. 
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1112 – Οι ρόλοι του επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή πέρα από τον Εσωτερικό Έλεγχο. Σε 

περίπτωση που ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου έχει ή αναμένεται να αποκτήσει ρόλους και 

καθήκοντα πέραν του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να τεθούν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας 

ώστε να περιορίζεται η παρεμπόδιση στην ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα. 

1120 Ατομική Αντικειμενικότητα 

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

αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. 

1130 Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας 

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

λεπτομέρειες της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμό δια όργανα. Η φύση της 

κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεμπόδισης. 

 1130.A1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν την αξιολόγηση συγκεκριμένων 

λειτουργιών για τις οποίες ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. Η αντικειμενικότητα 

θεωρείται ότι κλονίζεται όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για 

μια δραστηριότητα για την οποία ήταν υπεύθυνος κατά το προηγούμενο έτος. 

1130.A2 Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης για λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να εποπτεύονται από κάποιον εκτός της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου. 

1130.A3 – Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για 

λειτουργίες για τις οποίες είχε παλαιότερα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον η 

φύση του συμβουλευτικού έργου δεν παρεμπόδισε την αντικειμενικότητα και εφόσον η 

ατομική αντικειμενικότητα διαφυλάσσεται κατά την διάθεση πόρων στο έργο. 

1130.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με 

λειτουργίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. 

1130.C2 Εφόσον οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιμετωπίζουν πιθανή παρεμπόδιση της 

ανεξαρτησίας ή της αντικειμενικότητας σε σχέση με προτεινόμενες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση προς τον πελάτη πριν την αποδοχή του έργου. 

1200 Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική 

επιμέλεια. 

1210 Επαγγελματική Επάρκεια 

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

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

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

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

της. 

1210.A1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λαμβάνει επαρκείς συμβουλές και 

βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου στερείται των γνώσεων, των δεξιοτήτων 

και άλλων ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους του έργου. 

1210.A2 Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις για να μπορεί να αξιολογεί 

τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο διαχείρισής του από τον οργανισμό, αλλά δεν αναμένεται 

να έχει την εξειδίκευση του ατόμου που έχει ως πρωταρχική του αρμοδιότητα τον εντοπισμό 

και τη διερεύνηση απάτης. 

1210.A3 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν γνώσεις των βασικών κινδύνων και των 

μηχανισμών ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των διαθέσιμων 

ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία, για την εκτέλεση των εργασιών που 

τους ανατίθενται. Ωστόσο, δεν αναμένεται όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές να έχουν την 

εξειδίκευση ενός εσωτερικού ελεγκτή που έχει ως πρωταρχική του αρμοδιότητα τον έλεγχο 

πληροφοριακών συστημάτων. 
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1210.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μην αναλαμβάνει συμβουλευτικά έργα 

ή να αποκτά επαρκείς συμβουλές και βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου 

στερείται των γνώσεων, δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση 

του συνόλου ή μέρους του έργου. 

1220 Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

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

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

αλάθητο. 

• Την έκταση των εργασιών που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί του 

έργου. 

• Τη σχετική πολυπλοκότητα, ουσιαστικότητα ή σημαντικότητα θεμάτων στα οποία θα 

εφαρμοστούν υπηρεσίες διαβεβαίωσης. 

• Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου. 

• Την πιθανότητα σημαντικών λαθών, απάτης ή μη συμμόρφωσης. 

• Το κόστος για την παροχή διαβεβαίωσης σε σχέση με τα πιθανά οφέλη. 

1220.A2 Εφαρμόζοντας δέουσα επαγγελματική επιμέλεια, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στη τεχνολογία και 

στην ανάλυση δεδομένων. 

1220.A3 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση αναφορικά με 

σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις 

λειτουργίες ή τους πόρους.  Ωστόσο, οι διαδικασίες διαβεβαίωσης από μόνες τους, ακόμα και 

εάν επιτελούνται με τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια, δεν εγγυώνται τον εντοπισμό όλων 

των σημαντικών κινδύνων. 

1220.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συμβουλευτικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων όπως η 

φύση, ο χρόνος και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 

• Τη σχετική πολυπλοκότητα και έκταση των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου να 

επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου. 

• Το κόστος του συμβουλευτικού έργου σε σχέση με τα πιθανά οφέλη.  

1230 Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση 

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

ικανότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης. 

1300 Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

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

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. 

1310 Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας Το πρόγραμμα 

διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και 

εξωτερικές αξιολογήσεις. 

1311 Εσωτερικές Αξιολογήσεις 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

• Περιοδικές αυτοαξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτομα εντός του οργανισμού που 

διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

1312 Εξωτερικές Αξιολογήσεις 

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

από έναν πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός του 

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

με : 
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• Tη μορφή και συχνότητα διεξαγωγής εξωτερικών αξιολογήσεων 

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

συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων 

1320 Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του 

προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο. Οι γνωστοποιήσεις 

περιλαμβάνουν: 

• Το εύρος και τη συχνότητα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών αξιολογήσεων. 

• Τα προσόντα και ανεξαρτησία του αξιολογητή ή της ομάδας αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων. 

• Τα συμπεράσματα των αξιολογητών. 

• Διορθωτικά σχέδια δράσης. 

1321 Χρήση της φράσης « Συμμορφώνεται με τα διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου ». Η επισήμανση ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

«συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου» αρμόζει να γίνεται μόνο εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας . 

1322 Αποκάλυψη της μη Συμμόρφωσης 

Σε περίπτωση όπου η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής ή τα Πρότυπα επηρεάζει το 

συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τότε ο 

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

της στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

2000 Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διοικεί αποτελεσματικά τη λειτουργία 

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

οργανισμό. 

2010 Προγραμματισμός 

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

εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους στόχους του οργανισμού. 

2010.A1 Το πρόγραμμα έργων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην 

εκτίμηση των κινδύνων, η οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η 

άποψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την 

διαδικασία. 

2010.Α2 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζει και να λαμβάνει υπόψη 

του τις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης, του συμβουλίου και λοιπών ενδιαφερόμενων 

μερών για τη διατύπωση γνώμης και άλλων συμπερασμάτων εσωτερικού ελέγχου. 

2010.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάζει την περίπτωση διεξαγωγής 

συμβουλευτικών έργων που του έχουν προταθεί, με βάση τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα 

έργα να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Τα έργα που γίνονται αποδεκτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα έργων.  

2020 Κοινοποίηση και Έγκριση 

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

εσωτερικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών 

ενδιάμεσων μεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο, για επισκόπηση και 
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έγκριση. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσης να κοινοποιεί την επίδραση του 

περιορισμού των πόρων. 

2030 Διαχείριση Πόρων 

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

ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να 

επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

2040 Πολιτικές και Διαδικασίες 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να 

καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

2050 – Συντονισμός και Επίκληση στην εργασία λοιπών παρόχων 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συνιστάται να μοιράζεται πληροφορίες, να συντονίζει 

δραστηριότητες και να εξετάζει το ενδεχόμενο επίκλησης στην εργασία άλλων εσωτερικών 

και εξωτερικών παρόχων διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει την ορθή κάλυψη και να ελαχιστοποιεί την αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. 

2060 Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει αναφορά στην ανώτερη 

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

απόδοση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με το ελεγκτικό πλάνο καθώς και 

με τη συμμόρφωσή της με τον Κώδικα Ηθικής και τα Πρότυπα. Η αναφορά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους, μνημονεύοντας και κινδύνους απάτης, καθώς και 

ζητήματα ελεγκτικών μηχανισμών, διακυβέρνησης και λοιπά θέματα τα οποία χρήζουν 

προσοχής από την ανώτερη διοίκηση και/ή το συμβούλιο. 

2070 Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

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

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

διατήρηση μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. 

2100 Φύση των Εργασιών 

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

διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου του οργανισμού 

υιοθετώντας μια συστηματική, πειθαρχημένη και βάσει κινδύνων προσέγγιση. Η αξία και η 

αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου ενισχύονται όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές δρουν 

προληπτικά και οι εκτιμήσεις τους παρέχουν καινοτόμες ιδέες και λαμβάνουν υπόψη 

μελλοντικές επιπτώσεις. 

2110 Διακυβέρνηση 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες 

εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης του οργανισμού σχετικά με : 

• τη λήψη στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων,  

• την εποπτεία της διαχείρισης κινδύνων και των μηχανισμών ελέγχου, 

• την προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό 

• τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης και 

λογοδοσίας, 

• την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς προς τους αρμόδιους μέσα στον οργανισμό, 

• τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του 

συμβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών, άλλων παρόχων διαβεβαίωσης και 

της διοίκησης. 

2110.A1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των αντικειμενικών σκοπών, των προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που σχετίζονται με το σύστημα ηθικών αξιών. 

2110.A2 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί εάν η διακυβέρνηση των 
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πληροφοριακών συστημάτων υποστηρίζει και συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών και 

αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

2120 – Διαχείριση Κινδύνων 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους. 

2120.A1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την έκθεση σε κινδύνους 

σχετικά με τα συστήματα διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήματα 

του οργανισμού, όσον αφορά : 

• Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

• Την αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πληροφόρησης.  

• Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών και των προ γραμμάτων. 

• Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων. 

• Τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και συμβάσεις. 

2120.A2 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την πιθανότητα ύπαρξης απάτης 

και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης. 

2120.C1 Κατά την διάρκεια των συμβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

εντοπίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται με τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου και να 

επαγρυπνούν για την ύπαρξη άλλων σημαντικών κινδύνων. 

2120.C2 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ενσωματώνουν τις γνώσεις σχετικά με κινδύνους, 

που αποκτούν από συμβουλευτικά έργα στην εκτίμηση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων του οργανισμού. 

2120.C3 – Υποστηρίζοντας την διοίκηση προκειμένου να καθιερώσει ή να βελτιώσει τις 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αναλαμβάνουν 

διοικητική ευθύνη μέσω της διαχείρισης κινδύνων. 

2130 – Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί 

αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους. 

2130.A1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου ως προς την αντιμετώπιση κινδύνων σχετικά 

με τα συστήματα διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήματα του 

οργανισμού, όσον αφορά : 

• Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

• Την αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πληροφόρησης. 

• Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών και των προ γραμμάτων. 

• Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων. 

• Τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και συμβάσεις. 

2130.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ενσωματώνουν τις γνώσεις σχετικά με τους 

μηχανισμούς στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, που αποκτούν από συμβουλευτικά έργα, 

στην εκτίμηση των διαδικασιών ελέγχου του οργανισμού. 

2200 Σχεδιασμός Έργου 

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

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

χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των πόρων. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τις στρατηγικές του οργανισμού, σκοπούς και κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.  

2201 Παράγοντες Σχεδιασμού 

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

υπόψη τους: 

• Τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς σκοπούς της δραστηριότητας που επισκοπείται 

και τα μέσα με τα οποία η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοση της. 
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• Τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, τους αντικειμενικούς 

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

των κινδύνων διατηρείται σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

• Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης 

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

πλαίσιο ή μοντέλο. 

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

κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου της δραστηριότητας. 

2201.A1 Όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές σχεδιάζουν ένα έργο για ενδιαφερόμενα μέρη εκτός 

του οργανισμού, πρέπει να δημιουργήσουν ένα υπόμνημα κατανόησης όπου θα 

περιγράφονται οι αντικειμενικοί σκοποί, το εύρος, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και άλλες 

προσδοκίες, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη διανομή των αποτελεσμάτων του 

έργου και στην πρόσβαση στα αρχεία του έργου. 

2201.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποσαφηνίζουν με τους πελάτες του 

συμβουλευτικού έργου, τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, τις αντίστοιχες 

αρμοδιότητες, καθώς και άλλες προσδοκίες των πελατών. Για ση μαντικά έργα, αυτή η 

αποσαφήνιση πρέπει να τεκμηριώνεται. 

2210 Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου 

Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί. 

2210.A1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διεξάγουν μια προκαταρκτική εκτίμηση των 

κινδύνων που σχετίζονται με την υπό επισκόπηση λειτουργία. Οι αντικειμενικοί σκοποί του 

έργου πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης κινδύνων. 

2210.A2 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα για 

σημαντικά λάθη, απάτη, μη συμμόρφωση και άλλα είδη έκθεσης σε κινδύνους, όταν 

καθορίζουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. 

2210.Α3 Είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκή κριτήρια για την αξιολόγηση των 

συστημάτων διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξακριβώσουν κατά πόσο η διοίκηση ή/και το συμβούλιο 

έχουν θεσπίσει κατάλληλα κριτήρια, προκειμένου να προσδιορίσουν ότι οι στόχοι και οι 

αντικειμενικοί σκοποί του έργου επιτεύχθηκαν. Εάν τα κριτήρια είναι επαρκή, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν στην αξιολόγησή τους. Εάν δεν επαρκούν, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συνεργαστούν με τη διοίκηση ή/ και το συμβούλιο για να 

καθοριστούν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης. 

2210.C1 Οι αντικειμενικοί σκοποί των συμβουλευτικών έργων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

θέματα διακυβέρνησης, τους κινδύνους και τις διαδικασίες ελέγχου, στον βαθμό που 

συμφωνήθηκε με τον πελάτη. 

2210.C2 Οι αντικειμενικοί σκοποί των συμβουλευτικών έργων πρέπει να συνάδουν με τις 

αξίες, τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 

2220 Εύρος έργου 

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

αντικειμενικών σκοπών του έργου. 

2220.A1 Για τον καθορισμό του εύρους του έργου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά 

συστήματα, τα αρχεία, το ανθρώπινο δυναμικό και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπό τον έλεγχο τρίτων. 

2220.A2 Εάν προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για συμβουλευτικά έργα κατά τη διάρκεια 

μιας υπηρεσίας διαβεβαίωσης, πρέπει να συμφωνηθούν εγγράφως και συγκεκριμένα οι 

αντικειμενικοί σκοποί, το εύρος, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και οι άλλες προσδοκίες και τα 

αποτελέσματα του συμβουλευτικού έργου πρέπει να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα 

που αφορούν στα συμβουλευτικά έργα. 
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2220.C1 Κατά την εκτέλεση συμβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι το εύρος του έργου είναι επαρκές για την επίτευξη των συμφωνηθέντων 

αντικειμενικών σκοπών. Εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν επιφυλάξεις σχετικά με το εύρος 

εργασίας κατά τη διάρκεια του έργου, αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να συζητηθούν με τον 

πελάτη, έτσι ώστε να αποφασιστεί εάν το έργο θα συνεχιστεί. 

2220.C2 Κατά τη διάρκεια συμβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

διαχειρίζονται τους μηχανισμούς ελέγχου σύμφωνα με τους αντικειμενικούς σκοπούς του 

έργου και να επαγρυπνούν για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους μηχανισμούς ελέγχου. 

2230 Διάθεση Πόρων στο Έργο 

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

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

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

διαθέσιμων πόρων. 

2240 Πρόγραμμα Έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν πρόγραμμα τα έργου 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου.  

2240.A1 Τα προγράμματα έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις διαδικασίες για την 

αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριών κατά την διάρκεια του 

έργου. Το πρόγραμμα έργου πρέπει να έχει εγκριθεί πριν την έναρξη των εργασιών και όλες 

οι αναπροσαρμογές πρέπει να εγκρίνονται έγκαιρα. 

2240.C1 Τα προγράμματα των συμβουλευτικών έργων μπορεί να ποικίλλουν ως προς τη 

μορφή και το περιεχόμενο, ανάλογα με τη φύση του έργου. 

2300 Διεξαγωγή του Έργου 

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

καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του έργου. 

2310 Εντοπισμός Πληροφοριών 

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

πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. 

2320 Ανάλυση και Αξιολόγηση 

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

έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις. 

2330 Καταγραφή Πληροφοριών 

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

πληροφορίες για την υποστήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. 

2330.A1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ελέγχει την πρόσβαση στα αρχεία του 

έργου. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποκτά την έγκριση της ανώτερης 

διοίκησης ή/και του νομικού συμβούλου, όπως αρμόζει, προτού επιτρέψει την πρόσβαση σε 

αυτά τα αρχεία σε τρίτα μέρη εκτός του οργανισμού. 

2330.A2 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύξει τις προϋποθέσεις 

διατήρησης των αρχείων των έργων, ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσης κάθε αρχείου. Οι 

προϋποθέσεις διατήρησης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του οργανισμού και με 

σχετικές εποπτικές ή άλλες απαιτήσεις.  

2330.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθορίζει τις πολιτικές για τη φύλαξη 

και τη διατήρηση των αρχείων των συμβουλευτικών έργων, καθώς επίσης τη διάθεσή τους 

εντός και εκτός του οργανισμού. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 

του οργανισμού και με σχετικές εποπτικές και άλλες απαιτήσεις. 

2340 Εποπτεία Έργων 
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Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των 

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

δυναμικού. 

2400 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων. 

2410 Κριτήρια Κοινοποιήσεων 

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

αποτελέσματα του έργου. 

2410.A1 Η τελική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου πρέπει να περιλαμβάνει 

εφαρμόσιμα συμπεράσματα καθώς και εφαρμόσιμες συστάσεις και/ή σχέδια δράσης. Όπου 

κριθεί σκόπιμο, η γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να δίδεται. Όταν διατυπώνεται μια 

γνώμη ή ένα συμπέρασμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες της ανώτερης 

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

υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

2410.A2 Οι εσωτερικοί ελεγκτές συνιστάται να αναγνωρίζουν την ικανοποιητική απόδοση 

στις κοινοποιήσεις του έργου. 

2410.A3 Όταν τα αποτελέσματα έργων διατίθενται σε τρίτους, εκτός του οργανισμού, η 

κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στη διάθεση και χρήση των 

αποτελεσμάτων.  

2410.C1 Η κοινοποίηση της προόδου και των αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών έργων 

ποικίλλει σε μορφή και περιεχόμενο, ανάλογα με τη φύση του έργου και τις ανάγκες του 

πελάτη. 

2420 Ποιότητα των Κοινοποιήσεων 

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

εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες και έγκαιρες. 

2421 Λάθη και Παραλείψεις 

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

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωμένες πληροφορίες σε όλους όσοι 

έλαβαν την αρχική κοινοποίηση. 

2430 Χρήση της φράσης «Συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου». Η αναφορά ότι τα έργα τα διενεργήθηκαν σε 

συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου, είναι κατάλληλη μόνο εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας . 

2431 Αποκάλυψη μη Συμμόρφωσης Έργου 

Όταν η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής ή τα Πρότυπα επηρεάζει ένα συγκεκριμένο 

έργο, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να αποκαλύπτει: 

• Αρχή/ές ή κανόνα/ες συμπεριφοράς του Κώδικα Ηθικής ή του/των Προτύπων με τα οποία 

δεν προέκυψε πλήρης συμμόρφωση, 

• Λόγο/ους της μη συμμόρφωσης, και 

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

έργου.  

2440 Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου 

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

κατάλληλα μέρη. 

2440.A1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των 

τελικών αποτελεσμάτων σε εκείνα τα μέρη που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι αποδίδεται η 

δέουσα σημασία στα αποτελέσματα. 
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2440.A2 Εάν οι νομικές, θεσμικές ή εποπτικές ρυθμίσεις δεν επιβάλλουν κάτι διαφορετικό, ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, πριν εκδώσει τα αποτελέσματα σε τρίτους, εκτός του 

οργανισμού, πρέπει: 

• Να αξιολογεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τον οργανισμό. 

• Να διαβουλεύεται αρμοδίως με την ανώτερη διοίκηση και/ή το νομικό σύμβουλο. 

• Να ελέγχει τη διάδοση των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τη χρήση τους. 

2440.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος να κοινοποιεί τα τελικά 

αποτελέσματα των συμβουλευτικών έργων στους πελάτες. 

2440.C2 Κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών έργων, μπορεί να εντοπιστούν θέματα 

διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ελεγκτικών μηχανισμών. Όταν αυτά τα θέματα 

είναι σημαντικά για τον οργανισμό, πρέπει να κοινοποιούνται στην ανώτερη διοίκηση και το 

συμβούλιο. 

2450 – Συνολική Γνώμη 

Όταν εκδοθεί μια συνολική γνώμη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές, 

αντικειμενικούς σκοπούς και κινδύνους του οργανισμού και τις προσδοκίες της ανώτερης 

διοίκησης, του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Η συνολική γνώμη 

πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

2500 Παρακολούθηση Προόδου 

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

παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση. 

2500.A1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία 

επανελέγχου για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες της διοίκησης έχουν 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά ή ότι η ανώτερη διοίκηση έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της μη 

ανάληψης δράσης. 

2500.C1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθεί την τακτοποίηση των 

αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών έργων, στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί με τον 

πελάτη. 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων 

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

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

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

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

συμβούλιο προς διευθέτηση. 

 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (www.hiia.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πηγή: Παναγιώτου Νικόλαος (http://panayiot.simor.ntua.gr/el/research/internal-audit) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Πηγή:  O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr) 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 

1) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής  

- Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης 

- Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων Γεωργών- Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών 

και γεωργικών εργατών 

- Μέτρο 114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση 

γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

- Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

- Μέτρο 122 Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών 

- Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

- Μέτρο 123Β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

- Μέτρο 125Α Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και 

προσαρμογή της γεωργίας 

- Μέτρο 125Β Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και 

προσαρμογή της δασοκομίας 

- Μέτρο 126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από 

φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

- Μέτρο 131 Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία 

- Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων 

- Μέτρο 133 Στήριξη ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 

των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα τροφίμων 

- Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα 

- Μέτρο 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών 

περιοχών 

- Μέτρο 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία για τα 

Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ) 

- Μέτρο 214 Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 

- Μέτρο 216 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 
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- Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

- Μέτρο 224 Ενισχύσεις Natura 2000 

- Μέτρο 226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

- Μέτρο 227 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 

- Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

- Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

- Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

- Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

- Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

- Μέτρο 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

- Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή με στόχο την προπαρασκευή 

και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

- Μέτρο 41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

- Μέτρο 411 Ανταγωνιστικότητα 

- Μέτρο 413 Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση 

- Μέτρο 421 Διατοπική και διεθνική συνεργασία 

- Μέτρο 431 Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων & εμψύχωση στην περιοχή 

- Μέτρο 511 Τεχνική βοήθεια των μέτρων του ΠΑΑ 

- Μέτρο 144 Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης 

Αγοράς 

 

2) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας  

- Μέτρο 1.1 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

- Μέτρο 1.2 Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

-Μέτρο 1.3 Επενδύσεις επι αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών 

εργαλείων 

- Μέτρο 1.4 Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας 

- Μέτρο 1.5 Μέτρα κοινωνικοοικονομικής αποζημίωσης για την διαχείριση του στόλου 

- Μέτρο 2.1 Μέτρο για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

- Μέτρο 2.2 Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα 

- Μέτρο 2.3 Μέτρα για τη δημόσια υγεία 

- Μέτρο 2.4 Μέτρα για την υγεία των ζώων 

- Μέτρο 2.5 Αλιεία εσωτερικών υδάτων 
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- Μέτρο 2.6 Επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας 

 

- Μέτρο 3.1 Συλλογικές δράσεις 

- Μέτρο 3.2 Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας 

- Μέτρο 3.3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια 

- Μέτρο 3.4 Ανάπτυξη νέων αγροτών και εκστρατείες προώθησης 

- Μέτρο 3.5 Πιλοτικά σχέδια 

- Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 

 

 

3)  Μέτρα Αγοράς  

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες 

- Πρόγραμμα προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες 

χώρες 

- Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 

- Καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των 

αποξηραμένων χορτονομών 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ρυζιού 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ζάχαρης 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 

Προϊόντων 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Σκόρδων 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Μήλων 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Μπανάνας 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης 

- Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κονσερβών Μανιταριών 

- Καθεστώς Εξαγωγικών Επιστροφών Προϊόντων εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης 

- Πρόγραμμα εφοδιασμού Νησιών Αιγαίου Πελάγους με Άλευρα και Ζωοτροφές 

-Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων 
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4) Άμεσες ενισχύσεις  

- Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 

- Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 

- Καθεστώς πράσινης ενίσχυσης 

- Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων 

- Καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων 

- Καθεστώς μικροκαλλιεργητών 

- Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας 

- Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 

- Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 

- Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων 

- Κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

- Επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών & ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών 

για προ-αναγνώριση 

- Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων 

 

 

 

 

Πηγή:  O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΔΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (για εντολές πληρωμής) 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 



137 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΨΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

 


