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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σημερινή εποχή που οι εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας είναι 

ραγδαίες καθημερινά, οι οργανισμοί δέχονται μεγάλες πιέσεις αφού δρουν σε ένα 

περιβάλλον που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα 

και περιπλοκότητα. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση κάθε οικονομικής οντότητας 

καλείται να αποτρέψει ή τουλάχιστον να περιορίσει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε 

απειλή ή κίνδυνο, που μπορεί να αποτρέψει τον οργανισμό να πετύχει τους 

στρατηγικούς του στόχους,  εφαρμόζοντας ένα πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου.   

Στόχος της εργασίας είναι να ασχοληθεί µε τον εσωτερικό έλεγχο των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δίνοντας έμφαση στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την καλύτερη επίτευξη αυτής της  προσέγγισης  κρίνεται  

απαραίτητη η αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο, στο θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, 

στο αντικείμενο και τις δραστηριότητες του. 

Επίσης, αναλύεται  η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και στη συνέχεια αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο των 

ΑΕΙ στην Ελλάδα, η δραστηριότητα τους, ο τρόπος δομής των υπηρεσιών τους, 

καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός τους.  

Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης όσον αφορά  την εφαρμογή της 

λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στα ΑΕΙ, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, 

παραθέτοντας τους πιθανούς κινδύνους και τα πιθανά σφάλματα ή παραλήψεις που 

θα προέκυπταν, αλλά και τις προτάσεις που θα οδηγούσαν σε μια χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. Κατά αυτόν τον τρόπο τα ΝΠΔΔ και κατ επέκταση τα 

ΑΕΙ θα βελτίωναν ή θα ανασχεδίαζαν τις διαδικασίες λειτουργίας τους για την 

υλοποίηση των στόχων του δημοσίου, προσθέτοντας παράλληλα αξία στην 

προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση της κρατικής μηχανής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Εισαγωγικά 

Στη σύγχρονη, διεθνή οικονομία, όπου οι επιχειρήσεις και κυρίως οι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ξεφεύγουν από τα στενά σύνορα της χώρας στην 

οποία δραστηριοποιούνται και αποσκοπούν στην άντληση κεφαλαίων τόσο από 

εγχώριους αλλά και διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα αναζητούν συνεργασίες µε 

πελάτες και προμηθευτές εντός και εκτός συνόρων, καθίσταται επιτακτική και 

αναγκαία η ύπαρξη ακριβούς  και επαρκούς πληροφόρησης των δραστηριοτήτων και 

των αποτελεσμάτων τους. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η 

έκδοση  χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή του ισολογισμού ή της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης,  της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, 

της κατάστασης χρηματορροών κλπ.. 

Οι καταστάσεις αυτές παράγονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, 

εφαρμόζοντας τόσο τις λογιστικές αρχές που διέπουν την κάθε χώρα, όσο και τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Επειδή, αυτή η πληροφόρηση προέρχεται από την ίδια την οικονομική οντότητα, 

υπάρχει ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης, είτε ακούσια 

(λάθη και παραλείψεις) είτε εκούσια (δημιουργική λογιστική: π.χ. μείωση των 

εμφανιζόμενων κερδών για αποφυγή φόρου, ωραιοποίηση στοιχείων, αύξηση κερδών 

για προσέλκυση επενδυτών, κ.λπ.). 

Αποτέλεσμα της δημιουργικής λογιστικής είναι διάφορα σκάνδαλα που κατά 

καιρούς έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τον επιχειρηματικό κόσμο παγκοσμίως 

και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια, τίθεται επιτακτική η 

ανάγκη του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, αλλά και των οργανισμών του δημόσιου τομέα, τόσο από το εσωτερικό 

περιβάλλον των ιδίων, όσο και από το εξωτερικό τους περιβάλλον. 

Ο εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο τον έλεγχο της 

ορθότητας και της αντικειμενικότητας των οικονομικών καταστάσεων του 

οργανισμού, από έναν φορέα τελείως ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με 

σκοπό τη σωστή και αμερόληπτη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

της εκάστοτε οντότητας. Οπότε, ο εξωτερικός έλεγχος στοχεύει στην πιστοποίηση 
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του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης απεικονίζουν 

αμερόληπτα και ορθά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση 

της επιχειρηματικής οντότητας.
1
 

Από την άλλη πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίως ως στόχο του την 

ενημέρωση των ιδιοκτητών της επιχείρησης ή του δημόσιου οργανισμού για την 

πορεία της, τον εντοπισμό λαθών στους λογιστικούς χειρισμούς και τη διόρθωση 

αυτών, το συντονισμό των ενεργειών του μάνατζμεντ της οντότητας προς την 

επίτευξη των στόχων της ίδιας, που συνήθως είναι η αύξηση της δραστηριότητάς της, 

της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της. Όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στην 

δημιουργία της ελεγκτικής επιστήμης.
2
 

 

1.2. Σκοπός εργασίας 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο εσωτερικός έλεγχος στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), µε έμφαση κυρίως στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Για να επιτευχθεί αυτό αντλήθηκαν πληροφορίες από 

την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία και αρθογραφία, καθώς και από πολλούς 

ιστότοπους, με σκοπό να αναλυθεί το αντικείμενο και η δραστηριότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στην χώρα µας, μέσα από το υφιστάμενο νομοθετικό και διεθνές 

κανονιστικό πλαίσιο.  

Τελικός σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο εφαρμόζεται ο εσωτερικός 

έλεγχος στα ΝΠΔΔ και κυρίως στα ΑΕΙ κι αν αυτό δε συμβαίνει, πώς θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί σε ένα Πρότυπο ΑΕΙ και ποια προβλήματα και δυσκολίες 

προκύπτουν.  

 

1.3. Δομή Εργασίας 

Η δομή της εργασίας παρατίθεται παρακάτω, με το πρώτο κεφάλαιο να 

γίνεται αναφορά στο σκοπό ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου και στο σκοπό αυτής 

της διπλωματικής εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία γύρω από τον 

εσωτερικό έλεγχο και την εφαρμογή του σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές από ξένη 

κι ελληνική βιβλιογραφία σε άρθρα, βιβλία και από το διαδίκτυο που έχουν 

                                                 
1
Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Αθήνα 

2
Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 

Διπλογραφία, Αθήνα 
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δημοσιευτεί κατά καιρούς. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος ως έννοια, το 

θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, τα είδη του, η σπουδαιότητα και ο σκοπός του, το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου και οι διαφορές τους, η υπηρεσία του εσωτερικού 

ελέγχου κι ο ρόλος της επιτροπής του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος στα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αφού πρώτα έχει αναφερθεί ποια είναι αυτά, το 

θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει καθώς  και η λειτουργία τους. Έπειτα, αναλύεται ο 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στα ΝΠΔΔ, τα στάδια της διαδικασίας τους και τα 

μειονεκτήματά του και γίνεται μια σύντομη αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας και στα Διεθνή Πρότυπα τα Εφαρμογής του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του θεσμικού τους πλαισίου, της λειτουργίας τους και 

του κανονιστικού πλαισίου που τα διέπει. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται ο εσωτερικό έλεγχος στα ΑΕΙ και πώς θα 

έπρεπε να εφαρμόζεται και να λειτουργεί σαν τμήμα σε ένα πρότυπο ΑΕΙ και οι 

δυσκολίες και τα μειονεκτήματα που συναντάει σαν λειτουργία. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

σχετικά με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στα ΝΠΔΔ και κυρίως στα ΑΕΙ, 

αποτιμάται η αξία και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, αναλύονται οι 

δυσκολίες που συναντά και γίνονται προτάσεις για μελλοντική αντιμετώπισή τους,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1. Εισαγωγικά 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να τονιστεί η ύπαρξη συστημάτων 

ελέγχου χρησιμοποιώντας αναφορές από βιβλία και άρθρα που σχετίζονται με το 

θέμα. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς µε τον τομέα της 

ελεγκτικής (auditing). Όλοι οι συγγραφείς και ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα 

της ύπαρξης συστημάτων ελέγχου. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν 

αναφορές σε βιβλία, σε άρθρα καθώς και στο διαδίκτυο, με σκοπό να βρεθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

2.2. Αναφορά σε Πηγές Έρευνας 

Ενδεικτικά αναφέρεται: 

Ο Δρίτσας (2015) ασχολείται µε το πλαίσιο του «Διεθνούς Οργανισμού των 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων» (International Organization of Supreme Audit 

Institutions ή INTOSAI). Μέλος του συγκεκριμένου Οργανισμού είναι και η Ελλάδα. 

Κάνει αναφορά στις βασικές αρχές και τους στόχους του ελέγχου στο δημόσιο τομέα. 

Γίνεται επίσης  λόγος για τη σημασία των ανεξάρτητων ελέγχων στο δημόσιο τομέα 

από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς του ίδιου του δημοσίου, τονίζοντας τη 

σημασία της ανεξαρτησίας του ελεγκτή από την ελεγχόμενη οντότητα. 

Η Fountain (2015) εντοπίζει τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 

προσανατολισμένη στην αξία συμμόρφωσης με τα ελεγκτικά πρότυπα, στην 

ανάπτυξη σχέσεων με τη διοίκηση και στη διαχείριση των κινδύνων και της απάτης, 

τονίζοντας τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης όλων των πτυχών του 

εσωτερικού ελέγχου που αποφέρουν επαρκή ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή. Θεωρεί ότι το σχέδιο ελέγχου για να είναι κατάλληλο πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου που επιτρέπει την 

κατανομή των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τέτοιο τρόπο που βοηθά στην 

επίτευξη των στόχων της οικονομικής οντότητας. Υποστηρίζει ότι όταν ένας 

οργανισμός κινείται με ένα στρατηγικό σχέδιο είναι εύλογο και η διαδικασία του 
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εσωτερικού ελέγχου να έχει την ίδια φιλοσοφία και κατεύθυνση με την εταιρική 

φιλοσοφία. 

Ο Παπαστάθης (2014) αναφέρει ότι ένας ελεγκτής, εκτός από τις απαραίτητες 

γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής, θα πρέπει να κατέχει συγκεκριμένες 

ελεγκτικές τεχνικές όπως, η σωστή επικοινωνία µε τους ελεγχόμενους, η άριστη 

χρήση πληροφοριακών συστημάτων, κ.λπ., καθώς επίσης να κατέχει  και εργαλεία 

ελέγχου, όπως η χρήση οικονομικών μοντέλων και αριθμοδεικτών και άλλα, 

προκειμένου να είναι σε θέση να αντλήσει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα τον 

βοηθήσουν να ολοκληρώσει τον έλεγχο µιας επιχείρησης. 

Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013) θεωρούν ότι η ελεγκτική αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Η συνεχώς 

αυξανόμενη ανάγκη για πληροφόρηση, αλλά και διαφάνεια, οδήγησε στην ανάγκη 

σύνταξης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εν λόγω αξιοπιστία είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί µε την ορθή τήρηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών 

αρχών και κανόνων. Η διαδικασία του ελέγχου είναι αυτή που διασφαλίζει τα 

παραπάνω και σε συνέχεια την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

των επιχειρήσεων. 

Μεγάλη σημασία δίνεται στον εσωτερικό έλεγχο μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα 

στη σύγχρονη οικονομία, η διοίκηση μιας επιχείρησης δεν έχει την δυνατότητα να 

επιβλέπει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της, ειδικά όταν το μέγεθος µιας 

επιχείρησης αναπτύσσεται και οι διάφορες λειτουργίες της γίνονται ολοένα και πιο 

πολύπλοκες. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού εσωτερικού 

ελέγχου, που θα παρακολουθεί και θα αναλύει εκ των έσω όλες τις δραστηριότητες 

και λειτουργίες της επιχείρησης, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στη διοίκηση, οι 

οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους της ίδιας της 

επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητά της επιτυγχάνεται μόνο αν είναι ανεξάρτητη και 

αντικειμενική, για να είναι ικανή να παρέχει τη σωστή πληροφόρηση στη σωστή 

στιγμή, προσθέτοντας έτσι αξία στην επιχειρηματική οντότητα και βοηθώντας στη 

βελτίωση των λειτουργιών της. 

Ένα ακόμη σημαντικό έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η 

εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου (business risk), µε σκοπό τη πρόληψη ή 

ακόμη και την εξάλειψή του. Με τον τρόπο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος θα βοηθήσει 
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την επιχείρηση να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.
3
 

Ο Καραµάνης (2008) παρουσιάζει τον εσωτερικό  έλεγχο ως μέρος της λύσης 

στα πολύ σημαντικά ζητήματα της απόδοσης ευθυνών και της διαφάνειας. 

Αναφέρεται στη σπουδαιότητα του ελέγχου, ιδίως μετά και την υιοθέτηση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Αναφέρει 

τον έλεγχο ως µία διαδραστική διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων 

πληροφοριών και εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης. Κατά την άποψή του, ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι µια δραστηριότητα που δε στηρίζεται µόνο στην ελεγκτική 

και τη λογιστική, αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως της διοίκησης των 

επιχειρήσεων, της στατιστικής, της πληροφορικής, κ.λπ.. Σημειώνει ότι ο εσωτερικός  

έλεγχος είναι µια δραστηριότητα που εξετάζει το σύνολο των πτυχών μιας 

επιχείρησης, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά λογιστικά μεγέθη και τον απλό έλεγχο 

των παραστατικών παρελθόντων συναλλαγών. Αναφέρει, ακόμη ότι ο έλεγχος των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης δεν αποτελεί υπόθεση ενός και 

µόνου κράτους, αυτού στο οποίο έχει την έδρα της η επιχειρηματική οντότητα, αλλά 

είναι µία δραστηριότητα που επηρεάζεται από διεθνείς πολιτικοοικονομικούς 

παράγοντες στα πλαίσια της παγκοσματοποιημένης  πλέον οικονομίας.
4
 

Ο Griffiths (2006) παρέχει πρακτικές ιδέες για την εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου σε μια οικονομική οντότητα. Εξετάζει την εφαρμογή των κινδύνων και 

περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

ελέγχου. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διεξαγωγή του ελέγχου και την 

τεκμηρίωση που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα της 

εργασίας διαχείρισης και μείωσης των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα με σκοπό η 

οικονομική οντότητα να διασφαλίσει τους επιδιωκόμενους στόχους της. Το έργο 

διενεργείται με την αξιολόγηση της ωριμότητας του κινδύνου και των λειτουργικών 

διεργασιών που εμπλέκονται στον έλεγχο. Επιπρόσθετα αναλύει τους στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου ως τη διαδικασία εξασφάλισης εντοπισμού, αξιολόγησης και 

αντιμετώπισης των απειλών. Ενημερώνει για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου στην διοίκηση μέσω της έκθεσης ελέγχου. 

                                                 
3
Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 

Διπλογραφία, Αθήνα 
4
Καραµάνης Κ., (2008) «Σύγχρονη Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική σύμφωνα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα», ΟΠΑ 
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Ο Nashwa (2005) τονίζει τη σπουδαιότητα των ελέγχων στον δημόσιο τομέα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ενώ η ανήθικη συμπεριφορά (unethical behavior) στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει αντίκτυπο στους μετόχους μιας επιχείρησης, η 

αντίστοιχη συμπεριφορά στο δημόσιο τομέα έχει αντίκτυπο σε όλους τους 

φορολογούμενους και τους πολίτες. Η επιτροπή ελέγχου σε έναν δημόσιο οργανισμό 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

που εκδίδει ο οργανισμός, στο σύστημα των εσωτερικών ελέγχων του και στην ηθική 

του. Σημειώνει, τέλος, ότι µία ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου μπορεί να ενισχύσει την 

πεποίθηση ότι υπάρχει μηδενική ανεκτικότητα σε πιθανή απάτη (zero tolerance for 

fraud). 

Ο Φάκος (2003) οριοθετεί τον εσωτερικό έλεγχο ως ιδιαίτερο κλάδο της 

ελεγκτικής επιστήμης και αποσαφηνίζει τις γενικές αρχές του και τις επιδιώξεις του. 

Επειδή, ο χώρος που εφαρμόζεται ή μπορεί να εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι αχανής, πολυποίκιλος και με τεράστια περιπτωσιολογία ανάλογα με την φύση 

και τις ιδιαίτερες λειτουργίες και δραστηριότητες κάθε οικονομικής μονάδας, ο 

συγγραφέας, φιλοδοξεί να καταδείξει τη φιλοσοφία που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο 

και την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και προσπαθεί να παραθέσει τους 

ελεγκτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες 

της οικονομικής οντότητας, καθώς και μια σειρά από ελεγκτικά μέτρα και 

διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή και αντιμετώπιση 

των κινδύνων αυτών.
5
 

Σύμφωνα με το Brierley Nafabib, Gwilliamc (2001), o εσωτερικός έλεγχος θα 

πρέπει να ικανοποιεί πέντε βασικά πρότυπα της οργανωτικής συμφωνίας που αφορά 

την ανεξαρτησία, την επαγγελματική επάρκεια, την απόδοση, την διαχείριση και το 

πεδίο εφαρμογής της εργασίας.
6
 

 

2.3. Συμπερασματικά Σχόλια 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις βιβλιογραφικές αναφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν στη συγγραφή αυτής της εργασίας. Όλες οι βιβλιογραφικές 

αναφορές τονίζουν τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου για τη σωστή και την 

αποτελεσματική λειτουργία μιας οικονομικής οντότητας, είτε ιδιωτικής, είτε 

                                                 
5
Φάκος Δ.,(2003), «Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», Αθήνα   

6
Brierley J., El- Nafabib H. and Gwilliamc  D., (2001). The Problems of Establishing Internal Audit in the 

Sudanese Public Sector 
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δημόσιας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά στη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου και στην έννοιά του, στα στάδια διαδικασίας που ακολουθεί, 

καθώς και στα είδη του. Επίσης, αναλύεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και η 

διάκρισή του από τον εσωτερικό έλεγχο. Στο τέλος, παρουσιάζονται οι λειτουργίες 

της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου. 



   14 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3.1. Θεσμικό Πλαίσιο 

Ο εσωτερικός έλεγχος σαν όρος χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, κυρίως από 

την περίοδο που θεσπίστηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 3016/2002, ο οποίος σχετίζεται, 

εκτός από πολλά άλλα και με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτόν οφείλεται ο 

εκσυγχρονισμός του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και καθιστά την ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον 

για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ίδιος ο 

ορισμός του καθιστά σαφές ότι δεν ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά θέματα.  

Αυτό που είναι αναγκαίο για να εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος σε μια 

επιχείρηση ή οργανισμό είναι η ύπαρξη καθορισμένων και καταγεγραμμένων 

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

ελέγχων. Η σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε οποιαδήποτε οικονομική 

μονάδα ξεκινάει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και προκειμένου να 

διορθωθούν απαιτείται ο γρήγορος εντοπισμός, η διόρθωση των λογιστικών 

σφαλμάτων και η αποτροπή απάτης και οικονομικού εγκλήματος. 
7
 

 

3.2. Ορισμοί, Έννοια και Περιεχόμενο του Εσωτερικού 

Ελέγχου  

Μέσα στην πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των διαδικασιών διάφοροι και 

διαφορετικοί ορισμοί έχουν δοθεί για τον εσωτερικό έλεγχο, λόγω της έντονης  

σημασίας του είναι ένας κλάδος που ενδιαφέρει τον επιστημονικό κόσμο. Η διεθνής 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη, αφού η σημασία του για την 

επιβίωση και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων είναι καθοριστική.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of internal 

Auditors - ΙΙΑ), ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, με σκοπό να αναπτύσσει και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Ο ίδιος ο οργανισμός τον χρησιμοποιεί 

για να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, εφαρμόζοντας μία συστηματική, 

                                                 
7
Γρηγοράκος Θ., (1989), Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, Αθήνα 
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επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
8
 

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

του εσωτερικού ελέγχου ως «μία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης των 

στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των καθιερωμένων 

κριτηρίων με τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης».  

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

συστηματική αναθεώρηση και αντικειμενική εξέταση ενός στοιχείου, και 

συμπεριλαμβάνει την επαλήθευση των συγκεκριμένων πληροφοριών όπως αυτή 

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

Σε συμφωνία ήταν και ο ορισμός από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(IIA, 1991; Taylor and Glezen, 1991; Konrath, 1996), σύμφωνα με τον οποίο, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ήταν «η ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί 

μέσα στον οργανισμό για να εξετάσει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας 

σημαντική υπηρεσία σε αυτόν».
9
 

Το 2004 το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Hellenic Institute of 

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

πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, κατάλληλα σχεδιασμένη και 

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

προσεγγίσεις αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος των λειτουργιών εσωτερικού 

ελέγχου.  

Αυτό που προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς είναι ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν αποτελεί απλά ένα μονόπλευρο εργαλείο για τον έλεγχο της τάξης και 

την ορθότητα ορισμένων καταστάσεων, αλλά είναι μία μέθοδος ανίχνευσης που 

συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομική μονάδα, 

επιτυγχάνοντας κερδοφορία και αύξηση του δείκτη αποτελεσματικότητας.  

Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας και των διαδικασιών που ακολουθεί, ο 

εσωτερικός έλεγχος συνδέεται με την εταιρική διακυβέρνηση μέσω μιας έκθεσης που 

                                                 
8
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-

Auditing.aspx (προσπελάστηκε στις 20/10/2017) 
9
http://www.academia.edu/7514527/THE_EFFECT_OF_INTERNAL_CONTROL_ON_ORGANIZATIONAL_

PERFORMANCE_A_CASE_STUDY_OF_ECOBANK_NIGERIA_PLC_ (προσπελάστηκε στις 20/10/2017) 
  
 

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
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συντάχτηκε από πέντε οργανώσεις, οι οποίες είναι οι American Accounting 

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

Auditors, Institute of Management Accountants και Financial Executive Institute. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτή την εξέταση αναλυόταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

στην εξασφάλιση βελτιωμένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission-COSO). 

Η έκθεση αναφερόταν σε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

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

του. Μέσω αυτής της έκθεσης δόθηκε ένας ακόμη ορισμός στον όρο που εξετάζεται 

και υποστηρίζει ότι είναι: «μία διαδικασία, που είναι σχεδιασμένη να παρέχει 

διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων στις παρακάτω 

κατηγορίες: αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών-διαδικασιών, 

αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων και συμμόρφωση με τους εφαρμόσιμους 

νόμους και τους κανονισμούς».
10

 

Αργότερα, υπήρξε το μοντέλο CADBURY από το Ινστιτούτο Ορκωτών 

Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας, το οποίο όριζε τον εσωτερικό έλεγχο σαν ένα 

συνολικό σύστημα ελέγχων, χρηματοοικονομικών και άλλων με σκοπό την παροχή 

ασφάλειας αναφορικά με: αποτελεσματικές και αποδοτικές λειτουργίες, εσωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους και συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και πολιτικές 

κάθε εταιρείας.  

Από όλους αυτούς τους ορισμούς και άλλους που έχουν εδραιωθεί στη διεθνή 

και ελληνική βιβλιογραφία αξίζει να σημειωθεί ότι ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου επιτρέπει σε οποιαδήποτε οικονομική μονάδα τη διασφάλιση και 

τη σιγουριά ότι δε θα προκύψουν προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων. Ακόμη, γίνεται σαφές ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι μία αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου «management» και 

χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια λειτουργίας της οικονομικής μονάδας και σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία 

αναπόσπαστη διαδικασία, που πραγματοποιείται από τη διοίκηση και το προσωπικό 

κι έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση και την πρόληψη κινδύνων, προσφέροντας 

διασφάλιση για την επιδίωξη της αποστολής της οικονομικής οντότητας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ικανός να προσφέρει βοήθεια προς τα μέλη του κάθε 
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http://www.drogalas.gr/internal-audit (προσπελάστηκε στις 22/10/2017) 
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οργανισμού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, διοικητικά και 

μη. 

Συνοψίζοντας, ο εσωτερικός έλεγχος δε χρησιμοποιείται μόνο για τον 

κλασσικό οικονομικό έλεγχο, αλλά αποτελεί ένα συμβουλευτικό εργαλείο για την 

οικονομική μονάδα χωρίς περιορισμούς.
11

 

 

3.3. Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου  

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό 

προληπτικών και κατασταλτικών μέσων και στη συνεχή αποτίμηση των κινδύνων. 

Σκοπός του είναι η αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών, που ακολουθούνται 

από τον οργανισμό, με στόχο να εξακριβωθούν αδυναμίες και λάθη ως προς την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών, να βρεθούν τα αίτια ύπαρξης της κάθε 

αδυναμίας και οι στόχοι που έπρεπε να επιτυγχάνονται. Με βάση αυτή την 

αξιολόγηση, ο εσωτερικός ελεγκτής προτείνει κινήσεις που σκοπό έχουν την επίτευξη 

των στόχων του οργανισμού και την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία των τμημάτων του.  

Η εφαρμογή αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τη 

σωστή και αποδοτική διοίκηση του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής 

εταιρικής διακυβέρνησης προς μία κατεύθυνση που εξασφαλίζει τη μακροχρόνια 

επιβίωση του οργανισμού και την προστασία του από την χρήση δόλου ή 

εξαπάτησης. Αυτή η ανάγκη προκύπτει από τα οφέλη που θα έχει να αποκομίσει, η 

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

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση, σημειώνοντας ότι δεν είναι 

αναγκαίο ο οργανισμός να είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών. Ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως οδηγούς τους στόχους της 

οικονομικής οντότητας, το σύνολο των δραστηριοτήτων της, κατανοώντας τις 

δραστηριότητες και τις πηγές των εσόδων της και αναγνωρίζοντας τους πιθανούς 

κινδύνους που ενδέχεται να αποτρέψουν την επίτευξη των στόχων του.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στον 

παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο, δηλαδή έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων, 

αντιθέτως κινείται σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής (π.χ. έλεγχοι παραγωγής, 

διοικητικοί έλεγχοι, λειτουργικοί έλεγχοι κ.λπ.) καλύπτοντας έτσι όλες τις λειτουργίες 
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του οργανισμού. Τελικός σκοπός της αξιολόγησης των διαδικασιών είναι ο 

εντοπισμός της ανεπαρκούς λειτουργίας των σημείων ελέγχου ή των πιθανών τρόπων 

βελτίωσης τους και η παροχή εισήγησης προς τη διοίκηση του οργανισμού για 

βελτίωση αυτών των διαδικασιών.
12

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται διαδικασίες για την εξασφάλιση 

της σωστής λειτουργίας των σημείων ελέγχου (π.χ. χρήση κωδικών για προστασία 

από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαχωρισμός καθηκόντων, έλεγχοι διαδικασιών, 

εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.), ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί από το διοικητικό συμβούλιο.  

Ενδεικτικά, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system) 

περιλαμβάνει μία σειρά υποσυστήματα, όπως
13

:  

 Τμήμα εσωτερικού έλεγχου.  

 Εγκεκριμένο οργανόγραμμα της επιχείρησης (καθορισμός και 

διαχωρισμός καθηκόντων). 

 Μηχανογραφικούς ελέγχους. 

 Εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών.  

 Προγραμματισμό δράσης (βραχυπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο) 

και απολογισμό. 

 Πολιτική αγορών - προμηθειών, προσωπικού. 

 Διαχείριση χαρτοφυλακίου, διαχείριση παγίων κ.λπ. 

Με αφορμή την πορεία των σημερινών χρηματοοικονομικών συνθηκών και 

των οικονομικών σκανδάλων που ταλανίζουν την οικονομία μας, η εμπιστοσύνη του 

επενδυτικού κοινού, των τραπεζών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων ομάδων 

(επενδυτές, προμηθευτές, δανειστές κ.λπ.) έχει κλονιστεί ως προς τη δίκαιη 

διαχείριση των οργανισμών, όμως είναι γνωστό ότι με την εφαρμογή των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης (δίκαιη διοίκηση, καθορισμός ρόλων των συμμέτοχων, 

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

συμμέτοχων και των εργαζομένων. Οι οργανισμοί για να καταστούν ανταγωνιστικοί 

θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν σε ένα πιο "ηθικό περιβάλλον" και να 
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εφαρμόζουν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να 

επιβιώσουν από αυτήν την πρωτόγνωρη χρηματοοικονομική κρίση.  

Ο κάθε εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του οργανισμού με ταυτόχρονα 

επιβεβαιωτική και συμβουλευτική δράση προς τη διοίκηση του οργανισμού. Η 

ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κουλτούρα του 

οργανισμού για τη σωστή διοίκηση και την ύπαρξη της εταιρικής διακυβέρνησης 

στον οργανισμό. Η επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων 

των εργαζομένων και όχι μόνο των εσωτερικών ελεγκτών.    

Καταλήγοντας, τονίζεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν υποκαθιστά την 

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

διενέργεια της εργασίας τους, απλά αποτελεί ένα χρήσιμο και συνεχές εργαλείο. 

 

3.4. Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου  

Η διεθνής και η εγχώρια χρηματοοικονομική κρίση αποτελεί μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία για τις οικονομικές οντότητες όλων των κλάδων. Στην παρούσα κατάσταση 

η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει, σε σημαντικό 

βαθμό, ως μέτρο προστασίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας 

στη βελτίωση της επιχειρηματικής τους απόδοσης. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, και 

στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα τόσο για τις 

επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όσο και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διοικούντες ισχυρίζονται, ότι τα πάντα στην 

επιχείρηση που διοικούν, λειτουργούν σωστά και αποδοτικά, σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες αποφάσεις, διαδικασίες και κανόνες, αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι 

αρκετός για να γίνει αποδεκτός από τη μεριά της ελεγκτικής. Αυτό είναι αποτέλεσμα 

της έλλειψης έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και οφείλεται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό σε προσωπικές αδυναμίες επίβλεψης των λειτουργιών από τα εποπτεύοντα 

στελέχη, καθώς και στις οργανωτικές αδυναμίες που παρατηρούνται στους φορείς. 

Στην πράξη, οι διοικήσεις δεν έχουν την άμεση και αντικειμενική 

πληροφόρηση που χρειάζεται για να εξακριβώσουν αν λειτουργούν οι κατάλληλες 

και απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, που έχουν 

υποχρέωση να γνωρίζουν. Ο εσωτερικός έλεγχος με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες 

που προσφέρει, ως σύμβουλος γίνεται αναγκαίος και χρήσιμος για να μπορέσει να 
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προσφέρει την πληροφόρηση που δεν είναι ικανή η διοίκηση να διαθέτει από μόνη 

της.  

Η αναγκαιότητα και η σημασία του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής και 

γίνεται κατανοητή από τις αδυναμίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Η κλοπή, 

η απάτη, τα ψεύδη και οι ατασθαλίες είναι έμφυτες σε ορισμένους ανθρώπους, 

αδύναμους λόγω μη ύπαρξης ηθικών φραγμών. Συνεπώς, αφού είναι αδύνατη η 

επέμβαση στην ανθρώπινη φύση, πρέπει να επιστρατευτεί ο εσωτερικός έλεγχος.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξακρίβωση και στην εξασφάλιση της 

διαφάνειας του οργανισμού και στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα όλων των μελών του 

οργανισμού δηλαδή των εργαζομένων, της διοίκησης και των τρίτων.    

Τέλος, η ύπαρξη ενός ορθού και κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου διευκολύνει 

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

παράλληλα στον οργανισμό χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αξία.
14

 

  

3.5. Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί και προσπαθεί να βελτιώσει την επάρκεια 

του ίδιου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και στόχος του είναι να καλύψει όλα 

τα πεδία λειτουργίας και τις εργασίες του ελεγχόμενου φορέα και δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά εφαρμόζεται καθολικά και γενικότερα. Γι’ αυτό το λόγο, 

διακρίνεται σε τόσα είδη, όσα και οι λειτουργίες του οργανισμού, όπως οικονομικό, 

λειτουργικό, εκπαίδευσης προσωπικού, διοικητικό, ποιοτικού ελέγχου, διαχείρισης 

αποθεμάτων, παραγωγής, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ασφάλειας των 

κτιρίων, εγκαταστάσεων, πωλήσεων, μηχανογράφησης, παραγωγικών μέσων, 

φυσικού περιβάλλοντος, είσπραξης ασφαλίστρων, υγιεινής και ασφάλειας των 

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

των δραστηριοτήτων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων. Γενικά, 

οποιαδήποτε δραστηριότητα και λειτουργία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της 

οικονομικής οντότητας. Γενικότερα, όμως χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, 

στις οποίες περιλαμβάνονται οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, το διοικητικό, 
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το διαχειριστικό (ή λογιστικό), τον έλεγχο παραγωγής και το λειτουργικό έλεγχο.
15

 

 Ο διοικητικός έλεγχος (Management Audit) έχει 

γενικότερους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι εξετάζουν σύμφωνα 

με επιστημονικές μεθόδους, τη συνολική διοικητική 

αποτελεσματικότητα του φορέα, αλλά και τις επιμέρους διοικητικές 

λειτουργίες αυτού, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν πριν 

και βάσει των αποδεχτών κανόνων της διοικητικής επιστήμης. 
16

 

Ως επί των πλείστων, οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το 

βαθμό διοικητικής αποτελεσματικότητας, της οργάνωσης, της 

συνεργασίας και της επικοινωνίας όλων των διοικητικών ιεραρχικών 

επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και τις 

αδυναμίες αυτού του τρόπου λειτουργίας. Βασικό στόχο τους έχουν 

την αξιολόγηση του συστήματος διοικητικού εσωτερικού ελέγχου, τον 

εντοπισμό αδυναμιών και των αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και τις 

συνέπειες των αδυναμιών αυτών. Επίσης, αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και τη στρατηγική της 

οικονομικής μονάδας όσον αφορά την υλοποίηση και την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων. Ασχολούνται, με το αν είναι ορθή και σωστή 

η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της υπό εξέτασης οικονομικής 

οντότητας. 

Επίσης, εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων ως προς 

τις εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις της διοίκησης 

και γενικότερα την πολιτική διοίκησης της εταιρείας. Έπειτα, 

ασχολούνται με το βαθμό που το ανθρώπινο δυναμικό αξιολογείται 

και αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν το ίδιο είναι 

προσηλωμένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήμερο για 

τους στόχους της επιχείρησης και αν συμμετέχει ενεργά στην 

υλοποίηση αυτών. Αν οι σχέσεις των εργαζομένων με το φορέα, είναι 

σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται άμεσα τα προβλήματα 

που προκύπτουν. 
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Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα 

πολιτική διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήματα 

διοίκησης λειτουργούν αποδοτικά, με μοναδικό και βασικότερο σκοπό 

να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με το μεγαλύτερο όφελος.
17

 

 Ο διαχειριστικός ή λογιστικός έλεγχος (Financial 

Audit), έχει ως στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας, της ειλικρίνειας 

και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, 

στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την 

εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών 

πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με κάθε 

λεπτομέρεια επί των οικονομικών στοιχείων, των επιμέρους 

δοσοληψιών, συναλλαγών, κινήσεων κι επί κάθε είδους οικονομικού 

φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε 

διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Ο διαχειριστικός ή λογιστικός εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί: 

α) στη συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην 

προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και του κοινού της εταιρείας, 

20 β) στην ορθή καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών που αφορούν 

περιουσιακά στοιχεία και στη σύγκρισή τους με τα υπάρχοντα 

στοιχεία σε εύλογα χρονικά διαστήματα, γ) στην εκτέλεση των 

συναλλαγών και της πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα 

με σχετική εξουσιοδότηση της διοίκησης., δ) στην πλήρη λειτουργία 

του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές 

της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων.
18

 

 Ο έλεγχος παραγωγής (Productions Audit) εξετάζει το 

κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής 

διαδικασίας, αν οι παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο από τη διοίκηση πρόγραμμα, αν γίνεται σωστή διαχείριση 

και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αν τα τμήματα είναι σωστά 
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Παπάς Α., (1999), Εισαγωγή στην Ελεγκτική, Αθήνα 
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Παπαστάθης Π., (2014), Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) και η πρακτική εφαρμογή 
του, Αθήνα 
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και κατάλληλα στελεχωμένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένα, αν γίνεται σωστά ο εφοδιασμός της παραγωγής από 

υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες 

πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης και αν τα προϊόντα 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον, 

αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής των ετοίμων 

προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν 

τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και 

τα μέσα που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις.
19

 

 Ο λειτουργικός έλεγχος (Operational Audit) στοχεύει 

στη διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, την αξιολόγηση και την 

εκτίμηση της δομής του υπάρχοντος συστήματος προτείνει την 

ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν 

απαξιωθεί. Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και 

την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Αναφέρονται στις επιμέρους λειτουργίας των διαδικασιών και στον 

τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. Οι έλεγχοι αυτοί 

στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά κατά την υλοποίησης των αποφάσεων. 

Επιπροσθέτως, αποβλέπουν στη διαπίστωση κατά πόσο ένα τμήμα 

λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική δομή, αν 

επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές 

παρεμβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις και τέλος αν οι λειτουργίες 

συμβάλουν στη βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας 

μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ τμημάτων.
20

 

 

3.6. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, 
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Παπάς Α., (1999), Εισαγωγή στην Ελεγκτική, Αθήνα 
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Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Αθήνα  
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αποτελείται από τις πολιτικές και τις  διαδικασίες που εφαρμόζονται από έναν 

οργανισμό ή μία επιχείρηση, με σκοπό να επιβεβαιώνουν ότι οι στόχοι τους θα 

επιτευχθούν οικονομικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αυτές οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες έχουν σαν στόχο: α) οι πληροφορίες που κατέχει η οντότητα να είναι 

ακριβείς και σωστές, β) να συμμορφώνεται και να ακολουθεί τις πολιτικές, τα σχέδια, 

τους νόμους και τους κανονισμούς, γ) τη διαφύλαξη και την προστασία των 

περιουσιακών  στοιχείων του οργανισμού, δ) την οικονομική και αποτελεσματική 

χρήση των πόρων και ε) την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι
21

: 

 ότι αποτελεί το εργαλείο της διοίκησης για την 

υλοποίηση των επιλεγμένων στρατηγικών στόχων, όπως επίσης και η 

παροχή της δυνατότητας εκτίμησης και μέτρησης του αποτελέσματος 

και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους, 

 να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό 

πνεύμα και είναι ικανό να καλύψει τις ζωτικές ανάγκες του 

οργανισμού και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να είναι ευέλικτο και 

αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις τρέχουσες κι επίκαιρες 

συνθήκες κι ανάγκες, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη 

βιωσιμότητα του οργανισμού μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

 να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής 

διαχείρισης των διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των 

παραγωγικών μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη 

διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, επίσης, αποβλέπει στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους, 

 να χαρακτηρίζεται από τους κανόνες επιχειρησιακής 

και επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που εξασφαλίζουν το γεγονός ότι 

ο επιχειρηματικός κίνδυνος θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο για την αποφυγή λαθών, 

 να εφαρμόζεται και στο ίδιο εσωτερικός έλεγχος για 

την αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος 

εσωτερικών ελέγχων, 
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Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα 
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  εφαρμόζει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων και 

υποχρεώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μεταξύ των τμημάτων 

και των εργαζομένων σε αυτά, αλλά και η ρύθμιση των σχέσεων 

μεταξύ αυτών είναι ένας από τους στόχους του συστήματός, καθώς 

πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ 

των απασχολουμένων, 

 να παρέχει τη γνώση αν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις 

είναι γνωστές σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται 

από όλη την πυραμίδα ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν 

θεσπιστεί από το φορέα, 

 να μη θέτει περιορισμούς στις πρωτοβουλίες των 

εργαζομένων και των στελεχών της μονάδας, αλλά να προάγει τις 

πρωτοβουλίες και τη δημιουργική εργασία, 

 τελικά, ως σύστημα πρέπει να στοχεύει στη θέσπιση και 

τη διασφάλιση συγκεκριμένων δικλείδων ασφάλειας ελέγχου, στο ίδιο 

το σύστημα για να συμβάλει στο συντονισμό και την αρμονική 

συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του. 

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια επιχείρηση. Κάποια 

από αυτά τα συστήματα-υποσυστήματα είναι: το γενικό οργανόγραμμα της 

επιχείρησης, η τρέχουσα στελέχωσή του, καθώς και η διάκριση των λειτουργιών σε 

πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, η αποτύπωση της επιχειρησιακής στρατηγικής και 

πολιτικής βασιζόμενη σε προγραμματισμό δράσης, το οργανωτικό πλαίσιο 

περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών, το Ολοκληρωμένο Διοικητικό 

Πληροφοριακό Σύστημα (Management Information System, M.I.S.), το οποίο θα 

πρέπει να είναι αξιόπιστο και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης, το αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα που θα παρέχει σωστή 

πληροφόρηση, το σύστημα ISO ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων 

και υπηρεσιών, οι κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης π.χ. κανονισμό 

ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγικής διαδικασίας, εγχειρίδια διαδικασιών κ.λπ.. 

Επίσης, άλλα υποσυστήματα είναι: η πολιτική αγορών και προμηθειών που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση σε όλες τις λειτουργίες της, η πολιτική πωλήσεων και 

τιμολόγησης σε όλα τα επίπεδα πελατών, η διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, 
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μετοχών, ιδίων και ξένων κεφαλαίων, η πολιτική διαχείρισης προσωπικού όπως η 

πρόσληψη, η μισθοδοσία, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση , το σύστημα εξουσιοδότησης 

και ο ίδιος ο εσωτερικό έλεγχος.
22

 

 

Με τη συνεισφορά των βασικών αρχών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

οι ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας υποχρεώνουν τους φορείς να πληρούν ορισμένες 

ελάχιστες προϋποθέσεις. Η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ενός ΣΕΕ εξαρτάται 

και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
23

: 

 το κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, 

 το ίδιο το σύστημα να είναι προσαρμοσμένο στο 

μέγεθος και στη φύση των εργασιών της κάθε εκάστοτε επιχείρησης, 

 να υπάρχει αποκέντρωση της διοίκησης, δηλαδή το 

κάθε τμήμα στον τομέα του να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες 

ευθύνες, 

 να υπάρχει σαφής διαχωρισμός καθηκόντων , σε όλα τα 

επίπεδα της πυραμίδας 

 να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 

 να διαθέτει κατάλληλα μέτρα πρόληψης λαθών, 

παρατυπιών, παραλείψεων και καταχρήσεων, 

 να υποστηρίζεται από συστήματα σύγχρονης 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας.  

 να διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς για τον έγκαιρο 

εντοπισμό, την ανάλυση και διαχείριση όλων των κινδύνων, 

 να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και λεπτομερώς 

καταγεγραμμένο 

 και να υπάρχει συστηματική επιτήρηση και επιθεώρηση 

της εργασίας των στελεχών και εργαζομένων κατά το στάδιο 

εκτέλεσης και να προσδιορίζει με σαφήνεια τη διορθωτική δράση και 

να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή αυτής. 
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https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf, 

(προσπελάστηκε στις 23/10/2017)  
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Υπάρχουν ακόμη πέντε συστατικά στοιχεία που αποτελούν ένα 

αποτελεσματικό σύστημα και αυτά είναι οι πολιτικές, οι ενέργειες, οι διαδικασίες, οι 

μηχανισμοί και τα μέτρα που λαμβάνονται, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι οι στόχοι 

του οργανισμού και οι οδηγίες της διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων 

ακολουθούνται πιστά. Αυτά τα πέντε στοιχεία είναι: το περιβάλλον ελέγχου, η 

αξιολόγηση κινδύνου, οι δραστηριότητες ελέγχου, η πληροφόρηση και η επικοινωνία 

και η παρακολούθηση. Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και συνθέτουν τη βάση για την αξιολόγηση του. 

Για να γίνουν λίγο περισσότερο αντιληπτά θα αναφερθούν κάποια 

χαρακτηριστικά τους. Το περιβάλλον ελέγχου επηρεάζεται από την ιστορία και την 

κουλτούρα μίας επιχείρησης. Είναι η βάση για τα υπόλοιπα συστατικά του 

εσωτερικού ελέγχου και αναφέρεται στη γενικότερη λειτουργία της διοίκησης και 

διακυβέρνησης. Το περιβάλλον ελέγχου είναι αυτό που επηρεάζει την ψυχολογία και 

τον τρόπο σκέψης του προσωπικού , καθώς δημιουργεί συνθήκες πειθαρχίας για όλο 

το προσωπικό, σε κάθε ιεραρχική βαθμίδα.  

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως όποιο κι αν είναι το μέγεθος τους ή το 

αντικείμενο δραστηριοτήτων τους, αντιμετωπίζουν διάφορους και διαφορετικούς 

κινδύνους, που μπορούν να  αποτελέσουν απειλή για την πορεία τους ή ακόμη και για 

τη βιωσιμότητα τους. Οι κίνδυνοι επηρεάζουν την πρόθεση κάθε επιχείρησης να είναι 

ανταγωνιστική, τη δημόσια εικόνα της, την οικονομική δύναμή της, την ποιότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να μειωθούν, αλλά 

μπορούν να αξιολογηθούν και να μελετηθούν από τη διοίκηση, που ήδη έχει 

αποφασίσει τι βαθμό κινδύνου θ αναλάβει, έτσι θα μπορέσει να είναι 

προετοιμασμένη. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει από τον καθορισμό των 

επιχειρηματικών στόχων. 

Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και 

οι μηχανισμοί που βοηθούν στην καθοδήγηση της διοίκησης. Αυτές οι 

δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για την πορεία των επιχειρήσεων προς την επίτευξη 

των αντικειμενικών στόχων τους. Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι ένα αναπόσπαστο 

τμήμα του προγραμματισμού μίας επιχείρησης καθώς και της επίτευξης των 

αποτελεσμάτων της. Εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι εγκρίσεις, 

οι επαληθεύσεις και οι αναθεωρήσεις της απόδοσης. 

Μία οικονομική μονάδα για να μπορέσει να εφαρμόσει και να ελέγξει σωστά 
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τις διαδικασίες της, πρέπει να έχει αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με 

εσωτερικά καθώς επίσης και εξωτερικά γεγονότα, για να μπορεί να επιτυγχάνει τους 

στόχους της. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ροής πληροφοριών 

στην επιχείρηση, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη 

μετάδοση των πληροφοριών. Βέβαια, μια ακόμη λειτουργία που το πληροφοριακό 

σύστημα συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό είναι η επικοινωνία.  

Η επικοινωνία είναι μία ευρεία έννοια και αναφέρεται, κυρίως, στην ύπαρξη 

υπευθυνότητας και λογοδοσίας, τόσο για τη διοίκηση όσο και για το προσωπικό, 

σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και τη 

γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Στη σημερινή πραγματικότητα, η επικοινωνία 

εφαρμόζεται με διάφορους τρόπους όπως εγγράφως, ηλεκτρονικά και προφορικά. 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου για να μπορούν να λειτουργήσουν 

αποδοτικά πρέπει και να ελέγχονται. Αυτό αποτελεί μία διαδικασία που αξιολογεί την 

ποιότητα της απόδοσης του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η 

διαδικασία αξιολογεί το αν το σύστημα ελέγχου λειτουργεί με βάση το σχεδιασμό 

του, αν έχουν προκύψει αδύνατα σημεία και αν το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί 

για να καλύψει τυχόν αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης. Η 

αξιολόγηση γίνεται είτε σε μόνιμη βάση, είτε αυτοτελώς. Η παρακολούθηση σε 

μόνιμη βάση μπορεί να δώσει έγκαιρη ενημέρωση για τα υπάρχοντα προβλήματα 

ενώ, η αυτοτελής αξιολόγηση λειτουργεί εκ των υστέρων, χωρίς όμως αυτό να 

μειώνει την αξία της.
24

 

Οι δικλίδες ασφαλείας αποτελούν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του, 

καθώς και την πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση ανεπιθύμητων καταστάσεων και 

κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, οι δικλείδες ασφαλείας υφίστανται για να επισημαίνουν 

και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τους κινδύνους που πιθανόν να 

αντιμετωπίζει ο οργανισμός και δρα με τρεις τρόπους: οργανωτικά, προληπτικά και 

κατασταλτικά. 

Οι οργανωτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν τη βασική οργάνωση 

των δραστηριοτήτων του οργανισμού και εξετάζουν τις εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας αναφορικά με τους στόχους, τους κανονισμούς προσωπικού, τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κτλ. Οι προληπτικές δικλίδες εσωτερικού 
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Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Αθήνα 
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ελέγχου αφορούν στην ανάδειξη λαθών όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των 

διαδικασιών του οργανισμού. Τέλος, οι κατασταλτικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

αφορούν στην παρέμβαση των εσωτερικού ελεγκτή σε περιπτώσεις που εντοπιστούν 

αποκλίσεις από την ορθή λειτουργία του οργανισμού, καθώς και σε μέτρα που μπορεί 

να ληφθούν για την αντιμετώπιση τους. Οι δικλίδες ασφαλείας ανάλογα με το εύρος 

και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου διακρίνονται σε γενικές 

και εξειδικευμένες.
25

 

 

3.7. Διάκριση Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου  

Υπάρχουν φορές που δεν είναι σαφής η διαφορά και η διάκριση μεταξύ των 

όρων Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου και γι’ αυτό το λόγο 

θα έπρεπε να αποσαφηνιστούν σε αυτό το σημείο. 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τις πολιτικές και διαδικασίες 

που τίθενται από έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση, οι οποίες δίνουν την επιβεβαίωση 

ότι οι στόχοι τους θα πραγματοποιηθούν οικονομικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την φιλοσοφία του να 

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

οργανισμούς στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από μία συστηματική προσέγγιση 

αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και ειδικότερα αυτών της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

3.8. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου26
 

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

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή των 

μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι 

ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή 
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Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π., (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Αθήνα 
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Νόμος υπ’ αριθ. 3016/2002: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 
διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002) 
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μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν 

μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 

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

ή εξ αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.  

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται 

να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού 

λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν 

να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και 

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

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

του έργου τους. 

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

Εσωτερικού Ελέγχου είναι
27

:  

1. να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της 

εταιρίας, καθώς και της γενικής νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και 

ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της 

χρηματιστηριακής, 

2. να αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας όλες τις 

περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με 

τα γενικότερα και ειδικότερα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες 

διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 

3. οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν 

εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο 

για τον έλεγχο που πραγματοποιούν και να παρίστανται κατά τις 
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γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές 

Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο 

παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 

3.9. Επιτροπή Ελέγχου28
 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, κάθε οντότητα δημοσίου 

ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο 

τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 

οργάνου διοίκησης της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα 

λογιστικής και ελεγκτικής.  

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις: την 

παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση 

της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης 

οντότητας. Επίσης, οφείλει να παρακολουθεί την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου 

των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, να παρακολουθεί 

θέματα που είναι σχετικά με την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας 

και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 

αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο 

ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόταση του 

οργάνου διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό 

νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής 
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 Νόμος υπ’ αριθ. 3693/2008: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ 

περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση 

των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 

84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις. [Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου]» 
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Ελέγχου.  

Αντίστοιχα, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει 

στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα 

αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να παραδίδει συγκεκριμένη έκθεση με 

τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που περιλαμβάνουν τις 

αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 

τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

3.10. Συμπερασματικά Σχόλια 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρθηκε η έννοια και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τον εσωτερικό έλεγχο. Έγινε αναφορά στα είδη και στα στάδια διαδικασίας του, στην 

αναγκαιότητα του στις επιχειρήσεις. Επίσης, έγινε αναφορά και στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου και στις διαφορές τους, στην Υπηρεσία και την Επιτροπή 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη παρουσία των Νομικών 

Προσώπων Δημόσιου Δικαίου και στον τρόπο που εφαρμόζεται ο εσωτερικός 

έλεγχος, όπως αναφέρθηκε σε αυτό το κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

4.1. Εισαγωγικά 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων η έννοια και η 

εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και η 

λειτουργία του στις οικονομικές μονάδες. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στον 

εσωτερικό έλεγχο και στον τρόπο που χρησιμοποιείται στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και στο ποια είναι αυτά. Συγκεκριμένα, θα 

αναλυθούν η έννοια των ΝΠΔΔ, το νομικό πλαίσιο που τα περιβάλει, οι μηχανισμοί 

που χρησιμοποιούν γύρω από τον εσωτερικό έλεγχο. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται 

από άτομα που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την ιδιωτική επιχείρηση ή το 

δημόσιο οργανισμό. Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί τον τρόπο 

λειτουργίας της οντότητας και καταγράφει τις δραστηριότητες της, δημιουργώντας 

δικλείδες ασφαλείας, με στόχο να εκμηδενίζεται η πιθανότητα εμφάνισης λαθών και 

σφαλμάτων στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων της. 

 

 

4.2. Το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(ΝΠΔΔ) 

Δημόσιο είναι η Γενική Κυβέρνηση και οι Δημόσιες Υπηρεσίες και 

Οργανισμοί.. Η Γενική Κυβέρνηση αποτελείται από την Κεντρική Κυβέρνηση, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση, δηλαδή το 

κράτος και τα Νομικά Πρόσωπα. Τα Νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). Τα ΝΠΔΔ είναι ενώσεις φυσικών 

προσώπων ή ομάδες περιουσίας που έχουν αυτοτελώς ικανότητα δικαίου, είναι 

δηλαδή φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σκοπός της σύστασής τους είναι να 
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επιτελέσουν κάποια κρατική λειτουργία ή υπηρεσία και ιδρύονται συνήθως από το 

Κράτος. 

Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και κυρίως των ΝΠΔΔ διέπεται από 

Νόμους, που πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν 

καθοριστεί, παρόλο το αβέβαιο περιβάλλον και τους κίνδυνους που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν.
29

 

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του συντάγματος, η διοίκηση του κράτους 

οργανώνεται με βάση το αποκεντρωτικό σύστημα. Τα περιφερειακά όργανα του 

κράτους (π.χ. ∆ήμοι) έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις που 

αφορούν τις περιφέρειές τους. Επίσης, αναφέρεται ότι η διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ όπως 

αναφέρθηκαν και παραπάνω), οι οποίοι έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Τα κεντρικά όργανα του κράτους (π.χ. Υπουργεία), πέραν των ειδικών τους 

αρμοδιοτήτων, έχουν τη γενική κατεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο της νομιμότητας 

των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. 4270/2014 

γίνεται ευρεία αναφορά στην έννοια του δημοσίου τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει, πιο 

αναλυτικά
30

: 

 τη Γενική κυβέρνηση: 

1. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (δήμοι 

και περιφέρειες) μαζί με τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που τους 

ανήκουν,  ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ,  

2. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ): ασφαλιστικά 

ταμεία, οργανισμοί απασχόλησης και οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών υγείας. 

 Κεντρική κυβέρνηση: 

1. Κεντρική διοίκηση ή δημόσιο ή κράτος: προεδρία της 

δημοκρατίας, υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, 

ανεξάρτητες αρχές, 

2. ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που δεν ανήκουν σε ΟΤΑ και ΟΚΑ. Ως 
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N.4270/2014: «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014  
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N.4270/2014: «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014 
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νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) μπορούμε να 

πούμε ότι χαρακτηρίζονται εκείνες οι ενώσεις φυσικών 

προσώπων των οποίων ο σκοπός αφορά στην επιτέλεση 

κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας  (π.χ. οι οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης, α ́ βαθμού: δήμοι και β ́ βαθμού: 

περιφέρειες). 

 

4.3. Θεσμικό Πλαίσιο Ελέγχου στα ΝΠΔΔ 

Τα ΝΠΔΔ έχουν κάποιες υποχρεώσεις που καλούνται να τηρούν από το νόμο 

και ανάμεσα σε αυτές είναι να δημοσιεύουν τις λογιστικές πληροφορίες τους. Οι 

λογιστικές πληροφορίες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, θεσπίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, με νόμους του κράτους 

θεσπίζονται τα όργανα ελέγχου των ΝΠΔΔ και παρατίθενται παρακάτω. Αυτά είναι
31

: 

1. Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΝΠ∆∆: με το Προεδρικό Διάταγμα 

205/1998 ορίστηκε αναλυτικά το λογιστικό σχέδιο που πρέπει να 

τηρούν τα ΝΠΔΔ. Τα ΝΠ∆∆ ήταν υποχρεωμένα να καταρτίζουν μέχρι 

την έκδοση του Διατάγματος που αναφέρθηκε,  προϋπολογισμό και 

απολογισμό δαπανών και εσόδων. Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των 

ΝΠ∆∆ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 

και η λειτουργία της γενικής λογιστικής και η λογιστική 

παρακολούθηση του προϋπολογισμού των ΝΠ∆∆.  Ο προϋπολογισμός 

είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και 

καθορίζονται τα όρια των εξόδων του ΝΠ∆∆ για κάθε οικονομικό 

έτος.  Ο προϋπολογισμός,  μαζί με την εισηγητική έκθεση,  

καταρτίζεται και υποβάλλεται έναν τουλάχιστον μήνα πριν την έναρξη 

του οικονομικού έτους,  για έγκριση από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα. 

Ο απολογισμός είναι η κατάσταση που δείχνει το κατά πόσο 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προϋπολογισμού. Οι οικονομικές 

καταστάσεις που πρέπει να εκδίδουν τα ΝΠ∆∆ είναι: ο ισολογισμός 

τέλους χρήσης, η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, η κατάσταση του 
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λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης και τα προσαρτήματα του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο εφαρμόζεται από όλα τα ΝΠ∆∆ 

που υποχρεούνται να καταρτίζουν προϋπολογισμό και να 

παρακολουθούν την εκτέλεσή του, υποχρεωτικά από 1/1/2001. Μέσα 

στην πάροδο των χρόνων, έχουν εκδοθεί και Προεδρικά Διατάγματα 

που αναφέρονται σε πιο συγκεκριμένα είδη ΝΠΔΔ, όπως των ΟΤΑ, 

των Δημοσίων μονάδων υγείας κ.ά. 

Στη συνέχεια, με τον Ν. 4270/2014 ενσωματώθηκε στη δημοσιονομική 

διαχείριση η από 8/11/2011 Οδηγία της Ε.Ε., η οποία αναφέρεται στις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά τη δημιουργία των 

προϋπολογισμών από τα κράτη-μέλη (requirements for budgetary 

frameworks of the Member States). Η συγκεκριμένη οδηγία κάνει λόγο 

για ανεξάρτητη στατιστική αρχή, για διαφάνεια στα οικονομικά 

στοιχεία της κεντρικής διοίκησης, για οικονομικές καταστάσεις που θα 

συντάσσονται με βάση κοινές αρχές, για λογιστικά στοιχεία 

απαλλαγμένα από λάθη και παρεμβάσεις, για τη σωστή διαχείριση των 

οικονομικών των κρατών μελών, για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, 

για ελέγχους εσωτερικούς και εξωτερικούς, για κατάρτιση 

προϋπολογισμών εναρμονισμένων με το γενικό προϋπολογισμό της 

Ε.Ε. 

2. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο είναι μία 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου 

έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και δε λαμβάνουν 

οδηγίες από κανέναν κυβερνητικό φορέα ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 

οργανισμό. Το Συμβούλιο αξιολογεί τις μακροοικονομικές 

προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 

δημοσιονομικής στρατηγικής και το προσχέδιο και το σχέδιο για τον 

ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά με 

την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ιδιαίτερα όταν 

διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους μεσοπρόθεσμους στόχους, έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από οποιονδήποτε 

οργανισμό του δημοσίου. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το Ελληνικό 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το πρώτο διαρθρωτικό μέτρο που 
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εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας το 2015.  

3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο ασχολείται με την 

κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικών 

στόχων, τη γνωστοποίηση χρονοδιαγράμματος κατάρτισης του 

προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και την παροχή 

οδηγιών κατάρτισης σε όλα τα υπουργεία και φορείς της γενικής 

κυβέρνησης, την κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού 

καθώς και του απολογισμού του, του ισολογισμού και των λοιπών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κεντρικής διοίκησης. Την 

άσκηση ελέγχου στην οικονομική διαχείριση των δημοσίων 

επιχειρήσεων και οργανισμών, των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο 

δημόσιο. 

Επίσης, παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές για τη διαχείριση των 

οικονομικών του δημοσίου: 

 Η αρχή της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

 Η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. 

 Η αρχή της διαφάνειας. 

 Η αρχή της ειλικρίνειας. 

Τις ίδιες αρχές συναντάμε και στους κανόνες που κατά καιρούς θεσπίζουν οι 

IFAC και INTOSAI (μέλος των οποίων είναι και η Ελλάδα). 

 

4.4. Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη Διακυβέρνηση του 

Δημοσίου  

Ο έλεγχος αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία όσον αφορά  την καλή 

διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα. Μέσω αυτού παρέχονται απροκατάληπτες, 

αντικειμενικές αξιολογήσεις σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων κι αν 

αυτή γίνεται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και στόχοι του δημοσίου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να 

πετύχουν λογοδοσία και ακεραιότητα, να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών 

(stakeholders). Κυρίως, η επιτυχία του δημόσιου τομέα μετράται από την ικανότητά 

του να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες και να υλοποιεί προγράμματα με 
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δικαιοσύνη και ακεραιότητα. Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, ο έλεγχος στο δημόσιο 

τομέα θα πρέπει να έχει την εξουσία και την επάρκεια, ώστε να αξιολογεί τη 

νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομικότητα 

των δράσεων και της χρήσης των πόρων. Επιπλέον, ο έλεγχος πρέπει να διαφυλάσσει 

τις θεμελιώδεις αξίες του δημόσιου τομέα, καθώς αυτός υπηρετεί όλους τους πολίτες. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα υποστηρίζει τη 

διακυβέρνηση στις λειτουργίες της εποπτείας, της κατανόησης και της πρόβλεψης
32

. 

 Εποπτεία: ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά αυτούς που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις στην άσκηση εποπτείας, αξιολογώντας κατά 

πόσο οι φορείς του δημοσίου επιτελούν τις καθορισμένες για αυτούς 

λειτουργίες, δαπανώντας τους πόρους για τους σκοπούς που τους 

έχουν τεθεί και συμμορφούμενοι ως προς τη νομοθεσία και τις οδηγίες 

που τους έχουν δοθεί. Οι έλεγχοι εποπτείας συμβάλλουνε στη 

λογοδοσία των φορέων του δημοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε 

στοιχεία σχετικά με την απόδοσή τους προς ενδιαφερόμενα μέρη εντός 

και εκτός του ελεγχόμενου οργανισμού. 

Η εποπτεία περιγράφει, επίσης, το ρόλο που έχουν πολλοί 

ελεγκτές του δημόσιου τομέα στην ανακάλυψη και στην αποτροπή της 

διαφθοράς, περιλαμβανομένης της απάτης, της σπατάλης, της 

εσφαλμένης διοίκησης και άλλων μορφών κακής χρήσης της εξουσίας 

και των πόρων που έχει εμπιστευτεί η Πολιτεία στους δημόσιους 

λειτουργούς. Οι ελεγκτές παρακολουθούν και αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου που έχουν αναπτύξει οι 

διοικήσεις με σκοπό την αναγνώριση και τον περιορισμό των 

συνθηκών που γεννούν τη διαφθορά. 

 Κατανόηση: ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει αυτούς που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις να αποκτήσουν βαθειά αντίληψη και γνώση 

των καταστάσεων. Αυτό το επιτυγχάνει, αξιολογώντας ποια 

προγράμματα και ποιες πολιτικές είναι επιτυχείς, αναδεικνύοντας 

καλές πρακτικές και πληροφορίες συγκριτικών αξιολογήσεων και 

εξετάζοντας, από τη μια μεριά, οριζόντια μεταξύ φορέων του 

δημοσίου και, από την άλλη, κάθετα μεταξύ των επιπέδων του 
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δημόσιου τομέα, για να ανακαλύψει ευκαιρίες για την υιοθέτηση, 

προσαρμογή ή ανασχεδιασμό διοικητικών πρακτικών. Η ελεγκτική 

λειτουργία συμβάλλει στην ανάπτυξη της πρακτικής της 

οργανωσιακής μάθησης, παρέχοντας διαρκή επαναπληροφόρηση με 

στόχο την αναπροσαρμογή των πολιτικών. Οι ελεγκτές επιτελούν το 

έργο τους συστηματικά και αντικειμενικά, έτσι ώστε να αναπτύξουν 

μία εμπεριστατωμένη κατανόηση των λειτουργιών και να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία. Επομένως, οι έλεγχοι μπορούν 

να δώσουν μία εις βάθος περιγραφή των προβλημάτων, των πόρων, 

των ρόλων και των ευθυνών που, σε συνδυασμό με την κατανόηση της 

θεμελιώδους αιτίας του προβλήματος και τις χρήσιμες προτάσεις, 

μπορεί να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανεξετάσουν τις 

λύσεις των προβλημάτων. 

Μέσω της πορείας αυτής, ενισχύεται η ικανότητα του 

δημόσιου τομέα να χειρίζεται προβλήματα και να θέτει ερωτήματα 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεών του. Σε συνδυασμό 

με τη λογοδοσία, οι έλεγχοι συμβάλλουν στη βελτίωση των 

λειτουργιών του δημόσιου τομέα. 

 Πρόβλεψη: ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει τους 

οργανισμούς να κοιτάζουν μπροστά, διαβλέποντας τάσεις και 

εφιστώντας την προσοχή σε αναδυόμενες προκλήσεις πριν αυτές 

εξελιχθούν σε κρίσεις. Η ελεγκτική λειτουργία μπορεί να επισημάνει 

τις προκλήσεις που έρχονται και που συνδέονται, για παράδειγμα, με 

δημογραφικές τάσεις, με τις οικονομικές συνθήκες ή με τις 

μεταβαλλόμενες απειλές για την ασφάλεια και να αναγνωρίσει 

κινδύνους και ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις ταχύτατες 

εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, από την πολυπλοκότητα 

της σύγχρονης κοινωνίας, από διεθνή γεγονότα και από τις αλλαγές 

στη φύση της οικονομίας. 

Τα ζητήματα αυτά, συχνά, αντιπροσωπεύουν 

μακροπρόθεσμους κινδύνους, που μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ 

τον χρονικό ορίζοντα των εκλεγμένων ή διορισμένων αξιωματούχων 

και ενδέχεται να τίθενται χαμηλά στις προτεραιότητες όταν οι λιγοστοί 

πόροι στρέφουν την προσοχή σε πιο επείγουσες ανάγκες. Μία συνήθης 
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προσέγγιση του ελέγχου επικεντρώνει τον έλεγχο στο συνολικό 

πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού. Η προσέγγιση αυτή 

βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση και αποτροπή μη αποδεκτών 

κινδύνων. 

 

4.5. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα ΝΠΔΔ 

Σύμφωνα με το Ν. 4270/2014 ορίζεται η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου στα 

ΝΠΔΔ από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων. Ο εσωτερικός έλεγχος 

πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης με βάση τον Ν. 

3492/2006. Με τον παραπάνω νόμο συστήνεται και η Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ∆∆Ε).  

Αποστολή της είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

του κρατικού προϋπολογισμού.  Οι αρμοδιότητες της Γ∆∆Ε είναι οι ακόλουθες: ασκεί 

έλεγχο α) στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι τα ποσά που ψηφίστηκαν ή χορηγήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για 

τους σκοπούς που εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν και β)  στα συστήματα διαχείρισης και 

ελέγχου των φορέων, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους. Επίσης,  

επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, έπειτα συνεργάζεται με 

αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε. σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. Ακόμα, συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση ελέγχου.  

Σύμφωνα με τον Ν. 3492/2006, με προεδρικά διατάγματα συνιστώνται 

μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας. 

 

 

 4.6. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών
33

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει τις 

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

οργανώσεων, κατά τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου. Περιγράφει τις ελάχιστες 

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

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής  

στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, με κύρια χαρακτηριστικά την 

καταλληλότητα και αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς φέρνει 

στην επιφάνεια την εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης 

θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκτείνεται πέρα από τον ορισμό του 

εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να συμπεριλάβει δύο θεμελιώδη συστατικά 

στοιχεία: α) τις αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου και β) τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να 

ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και 

μετατροπή των αρχών σε πρακτική εφαρμογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν 

την ηθική συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.
34

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας 

ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τα νομικά που παρέχουν 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Για τα μέλη του Ινστιτούτου και τους κατόχους ή 

υποψηφίους για τις επαγγελματικές πιστοποιήσει, οι παραβιάσεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς και τις Διοικητικές Οδηγίες του Ινστιτούτου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

(μέλη του Ινστιτούτου ή κατόχους ή υποψήφιους κατοχής επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων και όσοι παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον 

ορισμό του) πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με: 

 Ακεραιότητα: η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών 

εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της 

κρίσης τους. 

 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 
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ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν 

επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα ή τα 

συμφέροντα άλλων κατά το σχηματισμό των κρίσεων.
35

 

 Εμπιστευτικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την 

αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν 

κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός 

εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι 

τέτοιο. 

 Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για την 

παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

Με βάση τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, οι πρότυποι κανόνες 

συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν τους εσωτερικούς ελεγκτές είναι: 

 Ακεραιότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

1. Θα εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, 

επιμέλεια και υπευθυνότητα. 

2. Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις 

κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το 

επάγγελμα. 

3. Δε 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. 

4. Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους 

νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού. 

 Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

1. Δε θα συμμετέχουνε 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 

                                                 
35

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx, 
(προσπελάστηκε στις 23/10/17) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory%20guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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συμφέρονται του οργανισμού. 

2. Δε θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει 

ή να θεωρείται ότι βλάπτει την επαγγελματική τους εκτίμηση. 

3. Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να 

παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό 

έλεγχο δραστηριοτήτων. 

 Εμπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

1. Θα είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των 

πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων τους. 

2. Δε θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για 

προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή 

επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς του οργανισμού. 

 Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

1. Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες 

για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και 

εμπειρία. 

2. Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

3. Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

4.7. Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing)36
 

Οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς 

                                                 
36

United States General Accounting Office, (1999), Standards of Internal Control in the Federal 
Government 
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που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από 

άτομα εντός ή εκτός του οργανισμού, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους αντίστοιχα. Γι’ 

αυτό το λόγο είναι σαφές ότι αυτές οι διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον,  αλλά για να αποφευχθεί 

αυτό υπάρχουν τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου και είναι θεμελιώδη, προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με τη συμμόρφωση τους ως προς αυτά.  

Σε περίπτωση που οι εσωτερικοί ελεγκτές ή η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

εμποδίζονται από το ισχύον νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο να εφαρμόσουν ορισμένα 

μέρη των Προτύπων, αναλόγως με το περιβάλλον και τις συνθήκες που λειτουργούν, 

είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα υπόλοιπα μέρη τους και να 

προβαίνουν στις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, αν τα Πρότυπα 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα Πρότυπα που εκδίδονται από άλλους 

επίσημους φορείς, οι κοινοποιήσεις του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αναφέρουν τη 

χρήση αυτών των Προτύπων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο εσωτερικός 

έλεγχος και οι ελεγκτές, οφείλουν να συμμορφώνονται με όλα τα Πρότυπα που 

πρέπει να ακολουθήσει ο έλεγχος και ο ίδιος ο οργανισμός. 

  Ο σκοπός των Προτύπων είναι πολύπλευρος και εμπεριέχει πολλές 

συνιστώσες, όπως ότι: πρέπει να κάνουν κατανοητές τις βασικές αρχές που 

αντιπροσωπεύουν την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, να δημιουργήσουν ένα 

πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση ενός συνόλου υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου που προσφέρει προστιθέμενη αξία στον οργανισμό, να δημιουργήσουν τη 

βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου, να προωθήσουν τις 

βελτιωμένες διαδικασίες και λειτουργίες που προσφέρει ο ίδιος ο έλεγχος.  

Τα Πρότυπα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αρχές και έχουν ως 

υποχρεώσεις να ορίσουν τις απαιτήσεις για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

και της αξιολόγησης της αποδοτικότητάς του και να προσφέρουν τη δυνατότητα να 

γίνουν κατανοητοί όροι και έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτές τις απαιτήσεις.    

Τα Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και από τα 

Πρότυπα Διεξαγωγής. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα 

χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. 

Τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει ο 

εσωτερικός έλεγχος και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των 
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υπηρεσιών. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής αφορούν το σύνολο των 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.8. Διαδικασία και Στάδια Εσωτερικού Ελέγχου 

Οτιδήποτε είδους κι αν είναι κάποιος έλεγχος, έτσι και ο εσωτερικός, 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: το σχεδιασμό του ελέγχου, τη διενέργεια του 

ελέγχου και την κατάρτιση έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου. Τα τρία αυτά 

στάδια θα αναλυθούν πιο λεπτομερώς παρακάτω. 

Ο εκάστοτε ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο που έχει σκοπό να 

πραγματοποιήσει, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διενεργείται έλεγχος υψηλής ποιότητας 

με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Ο κύριος παράγοντας 

που επηρεάζει την επιτυχή και χωρίς προβλήματα διεξαγωγή του εσωτερικού 

ελέγχου, αποτελεί ο λεπτομερής και σωστός σχεδιασμός του, ο οποίος συμβάλλει 

στον ορισμό σαφών και επιτεύξιμων στόχων. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να 

εφαρμοστούν αναλυτικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της 

ελεγχόμενης υπηρεσίας και στις δραστηριότητες της, πιο συγκεκριμένα των ΝΠΔΔ, 

και στον εντοπισμό των τομέων πιθανού κινδύνου. 

Τα άτομα που ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να 

συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τα ΝΠΔΔ, όπως η νομοθεσία 

που διέπει τη λειτουργία τους, η οργανική τους διάρθρωση, οι δραστηριότητές τους 

(που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια) και να προγραμματίσει τις εργασίες 

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

εξασφαλίσει την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα επιτρέψει διορθωτικές 

δράσεις και θα αποτρέψει τη σπατάλη χρόνου.  

Ο σχεδιασμός του ελέγχου περιλαμβάνει δύο κύρια στάδια: την 

πραγματοποίηση της προκαταρκτικής μελέτης, με κύριο αντικείμενο την κατάστρωση 

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

κατάρτιση πρόχειρου προγράμματος ελέγχου.
37

 

Η προκαταρκτική μελέτη παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να εξετάσει 

τους σημαντικούς κινδύνους για τη σωστή δημοσιονομική διαχείριση και τους 

πιθανούς στόχους, τρόπους προσέγγισης και μεθοδολογίες του ελέγχου που 

                                                 
37

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου» 
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χρησιμεύουν στο να καθοριστεί κατά πόσο ο έλεγχος είναι ρεαλιστικός, 

πραγματοποιήσιμος και χρήσιμος.  

Όλα ξεκινούν με την αναζήτηση στοιχείων για την προς έλεγχο υπηρεσία. Στο 

βήμα αυτό εξετάζεται αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο ελεγκτικό Σώμα και αν 

δεν υπάρχουν, αναζητούνται και δημιουργείται φάκελος του εκάστοτε φορέα, ο 

οποίος συνήθως περιλαμβάνει: το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του 

οργανισμού και τις διαδικασίες που θα ελεγχθούν, τις χρήσιμες πληροφορίες για τη 

δραστηριότητα της υπηρεσίας, όπως η οργανωτική της δομή (οργανόγραμμα) και 

πληροφορίες από προηγούμενους ελέγχους που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί ή 

από πορίσματα ελέγχων άλλων υπηρεσιών. 

Βασισμένος σε αυτό το φάκελο, λαμβάνεται η απόφαση για τη διενέργεια ή 

όχι του ελέγχου, προσδιορίζονται τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί και να 

προσέξει περισσότερο, σχεδιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν τον έλεγχο και 

καταστρώνεται το πλάνο εργασίας.  

Αντικειμενικοί στόχοι της προκαταρκτικής μελέτης: είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στο αρμόδιο μέλος και στην ομάδα ελέγχου να αξιολογήσουν την 

αναγκαιότητα διενέργειας του συγκεκριμένου ελέγχου και να χρησιμεύσει ως βάση 

για το λεπτομερή σχεδιασμό του ελέγχου που θα καθοριστεί στο πλάνο εργασίας του 

ελέγχου.  

Το πλάνο εργασίας είναι η βάση των ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας και 

εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο. Σύμφωνα με το πλάνο εργασίας, το οποίο είναι 

συνοπτικό και περιεκτικό
38

: 

 εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα/υπηρεσίας που 

πρόκειται να υποστεί τον έλεγχο, 

 λαμβάνεται υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία του, 

 αποφασίζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί 

 σχεδιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συλλογή 

και η ανάλυση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, 

 δημιουργούνται τα ερωτηματολόγια διενέργειας 

ελέγχου και λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις που αφορούν στον 

έλεγχο.  
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Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου» 
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Για να μπορέσει να ετοιμαστεί ένα χρήσιμο πλάνο εργασίας θα πρέπει αρχικά 

να διατυπωθούν και να απαντηθούν τα ερωτήματα ελέγχου, με βάση τα 

αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης. Η διατύπωση και η απάντηση των 

ερωτημάτων έχει μεγάλη σημασία για τον έλεγχο και πρέπει να βασίζεται σε 

ορθολογικό και αντικειμενικό συλλογισμό. Αυτά τα ερωτήματα, ανάλογα με το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος είναι: 

 Στο πεδίο έρευνας όπως:  

 Ποιο είναι το εύρος του ελέγχου;  

 Στα ζητήματα προς διερεύνηση όπως:  

 Ποιο είναι το αντικείμενο του ελέγχου;  

 Ποιος είναι ο σκοπός του ελέγχου και τι είδος 

ελέγχου θα πραγματοποιηθεί; 

 Ποια είναι τα στοιχεία που η συλλογή τους 

κρίνεται απαραίτητη; 

 Ποια επιπλέον στοιχεία θα απαιτηθούν; 

 Ποια είναι η υπάρχουσα μηχανογραφική 

υποδομή;  

 Στον τρόπο διενέργειας του ελέγχου όπως:  

 Ποιες μέθοδοι και τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν 

για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων; 

 Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να αναζητηθούν; 

 Ποιες πηγές θα χρησιμοποιηθούν; 

 Ποιες θα είναι οι υπευθυνότητες κάθε μέλους 

του ελεγκτικού κλιμακίου; 

 Στις ενέργειες/χρονοδιαγράμματα όπως: 

 Ποιες συγκεκριμένες λειτουργίες θα ελεγχθούν 

και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

 Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τον επιτόπου 

έλεγχο; 

 Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν; 

 Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η κάθε μία; 
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 Ποιες από αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα 

άλλων προκειμένου να αρχίσουν; 

 Ποιες μπορούν να γίνουν παράλληλα; 

 Ποιος ο χρόνος για τη συλλογή και ανάλυση 

των αποδεικτικών στοιχείων; 

 Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τη συγγραφή 

της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ελέγχου; 

Μετά την κατάρτιση του πλάνου εργασίας και πριν τη διενέργεια του ελέγχου 

ετοιμάζεται το πρόγραμμα ελέγχου.  

Το πρόγραμμα ελέγχου καθορίζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, το 

εύρος, το στόχο και τη μεθοδολογία του ελέγχου, τα βασικά στάδια τα οποία πρέπει 

να υλοποιηθούν, τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ δίνει πληροφορίες για 

τον προγραμματισμό των ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας.
39

 

Η διενέργεια του ελέγχου ξεκινάει κατά την έναρξη των ελεγκτικών 

εργασιών, αφού έχει εγκριθεί το πλάνο εργασίας και συνεχίζεται έως την έναρξη της 

κατάρτισης της τελικής έκθεσης. Άρα, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των ελεγκτικών 

διαδικασιών για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων, την αξιολόγηση των 

πραγματικών περιστατικών σε σχέση με προκαθορισμένα κριτήρια, την κατάρτιση 

των διαπιστώσεων του ελέγχου, καθώς και την κατάρτιση και έκδοση εκθέσεων 

αρχικών διαπιστώσεων.  

Η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα και περιλαμβάνει 

απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία
40

: 

 το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό σώμα 

που διενεργεί τον έλεγχο, 

 την πλήρη ονομασία του ελεγχόμενου 

φορέα/οργανισμού, 

 την ημερομηνία έναρξης, τη διάρκεια και τον τόπο 

διενέργειας του ελέγχου (αυτοψία), 

 το θεματικό αντικείμενο του ελέγχου 

 το κλιμάκιο ελέγχου, 

                                                 
39

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007), «Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου» 
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 την έγκριση των αναγκαίων μετακινήσεων εντός/εκτός 

έδρας και των σχετικών δαπανών, 

 το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ελέγχου και 

υποβολής της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου.
41

 

Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά 

στοιχεία, ώστε να μπορεί να καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα επί των οποίων θα 

θεμελιώνει τη γνώμη του. Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης από τον ελεγκτή σχετικά με την επιλογή των 

ζητημάτων και των τομέων που θα υποβληθούν σε έλεγχο, καθώς και της φύσης, του 

χρόνου και του εύρους των δειγματοληπτικών ελέγχων και των διαδικασιών ελέγχου. 

Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζονται ως επαρκή, συναφή και 

αξιόπιστα.  

Τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου είναι επαρκή, όταν ο αριθμός τους είναι 

τέτοιος, ώστε να πεισθεί ένα λογικό άτομο ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 

ελέγχου είναι έγκυρα. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως συναφή, στην περίπτωση που 

συνδέονται με τα ερωτήματα, τα κριτήρια και τις διαπιστώσεις του ελέγχου, κατά 

σαφή και λογικό τρόπο. Τέλος, τα αποδεικτικά στοιχεία ορίζονται ως αξιόπιστα, αν 

διασταυρώνονται από διάφορες πηγές ή όταν λαμβάνονται πληροφορίες από 

διαφορετικές πηγές. Τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου μπορεί να είναι τεσσάρων ειδών, και συγκεκριμένα: α) φυσικά αποδεικτικά 

στοιχεία όπως οι σημειώσεις, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες ή 

οπτικοακουστικό υλικό, β) έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία όπως υπηρεσιακά έγγραφα, 

εκθέσεις, δημοσιεύσεις, συμβάσεις, αποτελέσματα ερευνών, εργασίες τρίτων, 

εγχειρίδια και κανονισμοί, γ) προφορικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως πληροφορίες 

από συζητήσεις με στελέχη/εργαζομένους της ελεγχόμενης μονάδας ή ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, δ) αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως δείκτες, στοιχεία 

στατιστικής ανάλυσης, στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης. Τέτοιου είδους 

αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με την άσκηση επαγγελματικής κρίσης για 

την αξιολόγηση των φυσικών, βάσει εγγράφων και προφορικών αποδεικτικών 

στοιχείων.
42
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Αφού τελειώσει ο έλεγχος και πριν γίνει η κατάρτιση της Έκθεσης 

Αποτελεσμάτων ελέγχου, εξετάζονται και αξιολογούνται τα αποδεικτικά στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν και καταρτίζεται η Έκθεση Αρχικών Διαπιστώσεων, η οποία 

αποστέλλεται στην ελεγχόμενη μονάδα. Αυτή η διαδικασία έχει σαν σκοπό την 

παροχή επιβεβαίωσης ως προς την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών και των 

διαπιστώσεων. Είναι πολύ πιθανόν αυτή η επιβεβαίωση να παράσχει πρόσθετα 

αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου ή πληροφορίες που δεν βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του 

επιτόπιου ελέγχου. Οι αρχικές διαπιστώσεις ελέγχου πρέπει να εκτιμώνται σε 

συνδυασμό με τις απαντήσεις της ελεγχόμενης μονάδας. 

Αφού πραγματοποιηθεί ο κάθε έλεγχος, ο ελεγκτής οφείλει να καταρτίζει 

γραπτώς σχετική γνώμη ή ενδεχομένως έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζονται με 

την κατάλληλη μορφή τα ευρήματα του ελέγχου. Το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει 

να είναι εύκολα κατανοητό και να μην περιέχει ασάφειες ή αοριστίες, αλλά μόνο τις 

πληροφορίες που υποστηρίζονται από κατάλληλα και συναφή αποδεικτικά στοιχεία, 

καθώς και να είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική, δίκαιη και εποικοδομητική.  

Το στάδιο της κατάρτισης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ελέγχου 

περιλαμβάνει
43

: 

 τη σύνταξη της τυποποιημένης έκθεσης αποτελεσμάτων 

ελέγχου από την ελεγκτική ομάδα με διατύπωση συμπερασμάτων και 

προτάσεων προς τον ελεγχόμενο φορέα και προθεσμία υλοποίησής 

τους, 

 την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον 

Προϊστάμενο του ελεγκτικού σώματος και  

 τη διαβίβαση της έκθεσης στους εμπλεκόμενους φορείς 

που ελέγχθηκαν.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις  από τους ισχύοντες κανονισμούς, το 

ελεγκτικό κλιμάκιο προβαίνει στην διατύπωση αντίστοιχων προτάσεων προς τον 

ελεγχόμενο φορέα. Αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται με την πρόταση της αναγκαίας 

διορθωτικής δράσης, με το χρονικό διάστημα υλοποίησής της και τον τρόπο 

ενημέρωσης της ελεγκτικής αρχής για τη συμμόρφωση.  

Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της νομιμότητας, 

ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 
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 διαβίβαση της έκθεσης αποτελεσμάτων στο φορέα που 

εποπτεύει την ελεγχόμενη υπηρεσία, 

 επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την ισχύουσα για κάθε ελεγκτικό σώμα νομοθεσία και 

 διαβίβαση των στοιχείων στις Εισαγγελικές Αρχές και 

τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.  

 

Όσον αφορά την δομή της έκθεσης ελέγχου, αυτή υποδιαιρείται σε δύο κύρια 

μέρη και προαιρετικά προστίθεται ακόμα ένα μέρος (παράρτημα), όπως συνοψίζεται 

παρακάτω
44

: 

 Μέρος 1
ο
: σύνοψη: αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα 

στοιχεία κάθε έκθεσης, εφόσον αποτελεί το μέρος που δίνεται η 

μεγαλύτερη προσοχή. Πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια και 

πληρότητα το περιεχόμενο της έκθεσης και να είναι καθοδηγητική, 

προκειμένου ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται τη σημασία των 

ερωτημάτων του ελέγχου και των σχετικών απαντήσεων. Επίσης, 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια συμπεράσματα του 

ελέγχου και στη σύντομη παράθεση των προτάσεων. 

 Μέρος 2
ο
: Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου με 

τέσσερα μέρη: 

1. Γενικά στοιχεία ελέγχου: παρατίθεται 

επιγραμματικά το πλαίσιο ελέγχου παρέχοντας στον 

αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει τον έλεγχο και τα 

αποτελέσματά του.  

2. Διενέργεια ελέγχου: αναφέρονται συνοπτικά τα 

ερωτήματα ελέγχου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και η 

υλοποίηση των στόχων. 

3. Αποτελέσματα ελέγχου: καταχωρούνται 

περιληπτικά και δομημένα όλες οι πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρωθεί με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν 

αποτυπωθεί στα φύλλα ελέγχου και οδηγούν σε διαπίστωση. 
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4. Συμπεράσματα και προτάσεις: στα 

συμπεράσματα καταγράφεται η πληρότητα του ελέγχου και η 

επίτευξη των αρχικών στόχων. Σε περίπτωση που κάποια 

θέματα που είχαν προγραμματισθεί δεν καλύφθηκαν, 

αναφέρονται οι αιτίες που προκάλεσαν την εν λόγω έλλειψη. 

Επίσης, γίνεται τελική τοποθέτηση πάνω στα ευρήματα που 

αιτιολογεί την υποβολή των προτάσεων. Όσον αφορά τις 

προτάσεις, αυτές πρέπει να προκύπτουν από τις διαπιστώσεις 

και να βασίζονται στα συμπεράσματα με τα οποία θα πρέπει να 

αντιστοιχούν απόλυτα, να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και 

εφικτές λύσεις και να διατυπώνονται μόνον όταν μπορούν να 

υποδειχθούν πρακτικά μέτρα καταπολέμησης των αδυναμιών 

που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. 

 Μέρος 3ο: Παραρτήματα (προαιρετικά). Τα 

παραρτήματα είναι προαιρετικά, παρατίθενται στην έκθεση αν κριθεί 

σκόπιμο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά επιθεώρησης-

ελέγχου και περιέχουν ενότητες, όπως η μεθοδολογία δράσης, το 

νομικό πλαίσιο, η διάρθρωση οργανωτικής δομής, τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης, κ.ά.
45

 

  

4.9. Συμπερασματικά σχόλια 
Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε ποια είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει και τη λειτουργία τους. Ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος σε αυτά και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται. 

Επίσης, είδαμε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διακυβέρνηση, τον 

Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και τα Διεθνή Πρότυπα Εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια και ο ρόλος των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το κανονιστικό τους πλαίσιο και η λειτουργία τους, 

καθώς αποτελούν κι αυτά ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για να δούμε 

αργότερα τον τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος σε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ( ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) 

5.1. Θεσμικό Πλαίσιο ΑΕΙ 

 Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η αποστολή των Α.Ε.Ι. είναι
46

: 

 να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την 

έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την 

εφαρμογή της και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,  

 να συμβάλουν στη διά βίου μάθηση με σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από 

απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο 

ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

κριτήρια, 

 να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις 

δεξιότητες των φοιτητών, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες 

για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την επιστημονική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 

 να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της 

χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των 

τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και 

την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής 

δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 

 καθώς και να συμβάλουν στο εθνικό σχέδιο για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης, 
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 να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, την 

αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των 

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή 

και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα,  

 να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, 

ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και 

πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας, 

 να αναπτύσσουν κοινούς, ανοικτούς πόρους στην 

εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. παρέχουν ποιοτική και 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της 

τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής. 

 

5.2. Κανονιστικό Πλαίσιο Αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ 

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ιδρύματα οργανώνονται και 

λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση 

ιδίως των αρχών
47

: 

1. της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, 

2. της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, 

3. της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

4. της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του 

προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,  

5. της διαφάνειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους, 

6. της αμεροληψίας των οργάνων τους κατά την άσκηση 

του έργου τους και κατά τη λήψη ατομικών και συλλογικών 

αποφάσεων, 
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7. της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του 

προσωπικού τους, 

8. της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του 

σεβασμού κάθε διαφορετικότητας. 

Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επιμέρους 

στόχοι κάθε Ιδρύματος,  ορίζονται από τα ίδια τα ΑΕΙ και τον Εσωτερικό Κανονισμό 

λειτουργίας τους. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου. 

Με τον Οργανισμό, ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα εξής: η οργάνωση των ακαδημαϊκών, 

διοικητικών και οικονομικών δομών του Ιδρύματος, η οργάνωση των διοικητικών 

υπηρεσιών του Ιδρύματος, η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του 

Ιδρύματος και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη 

διάρθρωση και στη λειτουργία κι αυτές είναι: η υπηρεσία πληροφόρησης για 

ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για 

την υποστήριξη φοιτητών, στην οποία μέλη Δ.Ε.Π. ασκούν καθήκοντα συμβούλων 

σπουδών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την περαιτέρω επαγγελματική 

αποκατάσταση των αποφοίτων, η υπηρεσία προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, 

του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, η υπηρεσία υποστήριξης και 

διασφάλισης της προσβασιμότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος 

με ειδικές ανάγκες, η νομική υπηρεσία, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των κάθε είδους και αντικειμένου συμβάσεων 

που καταρτίζει το Ίδρυμα, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος και η 

τεχνική υπηρεσία. 

Μέσα στις υποχρεωτικές διαδικασίες που ακολουθούν τα ΑΕΙ είναι
48

: 

1. η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονομικού 

συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη 

διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους, η σύσταση και 

συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του 
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φοιτητή» και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και 

λειτουργία του. 

2. Επίσης, η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η 

ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις 

αρμοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους, η σύσταση και η 

κατάργηση θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.), ο ελάχιστος αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να 

υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς. 

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

Πρύτανη και γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι.. 

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας 

του συγκεκριμένου Α.Ε.Ι. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω
49

: 

1. η οργάνωση των σπουδών ανά Τμήμα και πιο 

συγκεκριμένα: ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη χορήγηση 

τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών και η 

δυνατότητα παροχής επιλεγόμενων μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, η 

αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους, η 

ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων 

μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των 

εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των 

φοιτητών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και 

άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, 

2. ο τρόπος αξιολόγησης, από τους φοιτητές, του 

διδακτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 

και Ε.Τ.Ε.Π.., 

3. ο τύπος των τίτλων σπουδών ανά Τμήμα και η 

διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων. Στην περίπτωση των 
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Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου 

τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης, 

4. οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάταξης των πτυχιούχων 

Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος, τα εξεταζόμενα μαθήματα, το 

εξάμηνο κατάταξης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο 

άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), καθώς και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τη διαδικασία εξετάσεων κατάταξης και τη διαδικασία 

αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων, 

5. οι διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών 

στους φοιτητές, τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών 

του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, 

στέγασης και σίτισης, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την 

υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και προσωπικού με αναπηρία, 

6. οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία χορήγησης 

υποτροφιών στους φοιτητές, 

7. τα κριτήρια και η διαδικασία απονομής των τίτλων του 

Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, 

8. οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης 

των μελών Δ.Ε.Π. για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού 

και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή 

και κοινωνική προσφορά τους, 

9. τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του 

προσωπικού του Ιδρύματος 

10. η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των 

μελών Δ.Ε.Π., των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα 

συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, όπου στον παρόντα δεν ορίζεται 

11. οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής 

των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 

ανάδειξη των μονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του 

Ιδρύματος, 

12. τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων, των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του 

Ιδρύματος, 
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13. οι προϋποθέσεις λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου 

σε Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 22, 

14. οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα 

και δημόσιων σχέσεων, 

15. η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού, 

16. τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, τα αρμόδια 

όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των μελών Δ.Ε.Π., των 

μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού, οι 

ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων και η πειθαρχική 

διαδικασία 

17. τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της 

Επιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 47, 

18. τα ειδικότερα θέματα προστασίας και ασφάλειας των 

φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς 

και οι ειδικότεροι κανόνες για τη συντήρηση της εν λόγω περιουσίας, 

19. η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών 

προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του ν. 

4009/2011, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και έγκρισης του ετήσιου 

απολογισμού της εκτέλεσης των συμφωνιών αυτών, 

20. οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία 

πρόσκλησης επισκεπτών διδασκόντων, καθώς και οι όροι 

απασχόλησης και κάθε σχετικό θέμα. 

Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και 

Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται 

με απόφαση της Συγκλήτου. 

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι: η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο 

Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, τα οποία ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όσες 

προβλέπονται από τη Νομοθεσία, τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Ιδρύματος.
50
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Το κάθε Α.Ε.Ι. οργανώνεται σε  διευθύνσεις και τμήματα ανάλογα με το 

αντικείμενο, τις δραστηριότητες και τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Παρακάτω 

παρατίθενται ενδεικτικά οι διευθύνσεις και τα τμήματα των Α.Ε.Ι., καθώς το 

αντικείμενο και οι ευθύνες που έχει το καθένα
51

.  

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:  έχει την ευθύνη 

για την εύρυθμη, αποτελεσματική και σύννομη διαχείριση των 

θεμάτων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος, της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών, καθώς και της 

ορθής και ταχείας διακίνησης της αλληλογραφίας του Ιδρύματος. 

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

1. Τμήμα Προσωπικού, που ως ευθύνες έχει: α) τη 

διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή 

κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος , β) 

τα θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

του Ιδρύματος , γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων που 

αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού 

προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

καθώς και του έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου ή έργου, δ) η Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΕΙ και 

ΙΕΚ, ε) η μέριμνα για την αποτελεσματική διοικητική 

οργάνωση του Ιδρύματος, στ) η μέριμνα για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού (διοικητικό προσωπικό και προσωπικό 

ειδικών κατηγοριών) του Ιδρύματος, ζ) η εκτύπωση και η 

αναπαραγωγή εγγράφων και παντός άλλου εντύπου. 

Στο Τμήμα Προσωπικού ανήκει και το Τμήμα 

Προσωπικού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 

επιμερίζεται ως ακολούθως: α) Γραφείο Διδακτικού 

Προσωπικού, β) Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης 

που ως τομείς ευθύνης του έχει: α)  τη διάθεση των 

πανεπιστημιακών χώρων για διαλέξεις, συγκεντρώσεις και 
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άλλες εκδηλώσεις, β) τη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων 

και της περιουσίας του Πανεπιστημίου, γ) την εποπτεία και το 

συντονισμό του βοηθητικού προσωπικού του ιδρύματος 

(επιμελητές, φύλακες, νυχτοφύλακες, οδηγοί κ.λπ.), δ) η 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των 

πολιτών και της ακριβείας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή 

φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά 

δικαιολογητικών, ε) η άσκηση των αρμοδιοτήτων ΠΣΕΑ 

μέχρις ιδρύσεως αυτοτελούς οργανικής μονάδας σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, στ) η προώθηση όλων των διαδικασιών 

για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των κάθε είδους 

συλλογικών οργάνων του ιδρύματος, την εκλογή ή την 

υπόδειξη των μελών, το διορισμό των μονομελών οργάνων και 

τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των 

συλλογικών οργάνων, επιτροπών και συμβουλίων που 

λειτουργούν νόμιμα στο ίδρυμα με εξαίρεση αυτά που 

υποστηρίζονται διοικητικά από άλλες οργανικές μονάδες 

καθώς και τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 

Προϊσταμένου Γραμματείας στην άσκηση των καθηκόντων 

τους, ζ) η παρακολούθηση όλων των γενικών διοικητικών 

θεμάτων που λόγω της φύσης των δεν μπορούν να υπαχθούν σε 

κάποιο άλλο Τμήμα. 

3. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και 

Διακίνησης Αλληλογραφίας, που οι ευθύνες του είναι: α) η 

παραλαβή, πρωτοκόλληση και διανομή της εισερχόμενης 

αλληλογραφίας, η διεκπεραίωση της εξερχόμενης 

αλληλογραφίας και η τήρηση αρχείου, β) η εκτύπωση και 

αναπαραγωγή εγγράφων και παντός άλλου εντύπου, γ) η 

διακίνηση αλληλογραφίας από και προς το Πανεπιστήμιο. 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία έχει την 

ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική και σύννομη διαχείριση των 

οικονομικών πόρων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό και τις προτεραιότητες και στόχους του Ιδρύματος 
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όπως καθορίζονται από τα Όργανα Διοίκησής του. Τα Τμήματα της 

είναι: 

1. Τμήμα Λογιστηρίου που ως ευθύνες του έχει: α) 

την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων) του Ιδρύματος, β) τη διαχείριση του Ταμείου του 

Ιδρύματος, γ) τη λογιστική διαχείριση των δαπανών του 

Ιδρύματος. 

2. Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 

Περιουσίας που ασχολείται με: α) τη διαχείριση των 

διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κάθε είδους 

και από κάθε πηγή χρηματοδότησης, β) τη διαχείριση του 

Κέντρου Εκτυπώσεων και Φωτοτυπιών του Πανεπιστημίου, γ) 

τη διαχείριση των παγίων και των αναλωσίμων του Ιδρύματος, 

δ) τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής περιουσίας και 

των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος 

3. Τμήμα Μισθοδοσίας που ευθύνεται για: α) τη 

μηνιαία έκδοση τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού του 

Ιδρύματος και παρακολούθηση πάσης φύσεως μεταβολών, β) 

την υποβολή δηλώσεων προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία, γ) 

την υποβολή δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση. 

 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών, η οποία έχει 

την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη 

με τις προτεραιότητες και στόχους του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται 

από τα Όργανα Διοίκησης του, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού 

έργου των Σχολών του Ιδρύματος, της λειτουργίας του Τμήματος 

Φοιτητικής Μέριμνας, του Τμήματος Σπουδών και του Τμήματος 

Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης. Σε αυτή την Διεύθυνση υπάγονται: 

1. Οι Κοσμητείες των Σχολών που έχουν την 

ευθύνη για την αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη με τις 

προτεραιότητες και στόχους του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται 

από τα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών 

και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών των Σχολών, καθώς 
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και της λειτουργίας των Οργάνων των Σχολών και των 

Τμημάτων της. 

2. Το Τμήμα Σπουδών, που είναι υπεύθυνο για α) 

τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

παρεχόμενης από το Ίδρυμα εκπαίδευσης, β) τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας Υποστήριξης Φοιτητών. 

Το Τμήμα Σπουδών διαρθρώνεται σε Γραφεία ως εξής: 

α) Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών, β) Γραφείο 

Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών γ) Γραφείο Ξένων 

Γλωσσών. 

3. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, που είναι 

αρμόδιο για α) τη συγκέντρωση και την ταξινόμηση όλων των 

νομοθετημάτων και αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα 

φοιτητικής μέριμνας, β) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 

παροχής κάθε είδους ενισχύσεων, οικονομικών και ηθικών 

στους φοιτητές του ιδρύματος, γ) τη διαχείριση, λειτουργία και 

φύλαξη της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου. 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται σε 

Γραφεία ως εξής: Γραφείο Φοιτητικής Εστίας, Γραφείο 

Σίτισης, Γραφείο Στέγασης, Γραφείο Υγειονομικής 

Περίθαλψης Φοιτητών, Γραφείο Φυσικής Αγωγής -

Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου,  Γραφείο συμβουλευτικής 

και στήριξης των φοιτητών, Γραφείο Προσβασιμότητας για 

ΑΜΕΑ, Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή. 

4. Το Τμήμα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης που 

αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Δια Βίου 

Μάθησης, β) Γραφείο Ακαδημαϊκής Συμβουλευτική, γ) 

Γραφείο Εθελοντισμού , Γραφείο Ευρεσιτεχνίας και πατέντας 

και Γραφείο Προώθησης Αριστείας. 

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία έχει την 

ευθύνη για την αποτελεσματική και σύμφωνη με τις στρατηγικές του 

Ιδρύματος και την υφισταμένη νομοθεσία, αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων που διατίθεται για την αγορά, μίσθωση, κατασκευή και 

συντήρηση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων και εν γένει 
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του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα προκειμένου να 

προσφέρει ποιοτικές υποδομές και τεχνικές υπηρεσίες για την κάλυψη 

των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του. Η Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία ως εξής: α) 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, 

γ) Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, δ) 

Γραφείο Διοικητική Υποστήριξης. 

1. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών που ως 

τομείς ευθύνης έχει: το σχεδιασμό-προγραμματισμό, τη 

σύνταξη, την ωρίμανση και τη παρακολούθηση των 

απαραίτητων τεχνικών μελετών οποιουδήποτε είδους για τις 

κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το 

Ίδρυμα με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους, την κατάρτιση 

τεχνικών προδιαγραφών για μελέτες, τεχνικά έργα, τεχνικές 

υπηρεσίες, τεχνικό εξοπλισμό της αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για υπηρεσίες, τεχνικό 

εξοπλισμό της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την κτήση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση 

ακινήτων ή υποδομών του Ιδρύματος, τη διερεύνηση άλλων 

πηγών χρηματοδότησης, πλην του τακτικού προϋπολογισμού 

του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

για- την υλοποίηση των τεχνικών έργων και των μελετών του 

Πανεπιστημίου καθώς και τη σύνταξη προτάσεων για τη 

διαχείριση και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

Ιδρύματος. 

2. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, που είναι υπεύθυνο 

για την υλοποίηση όλων των τεχνικών έργων του Ιδρύματος με 

ανάθεση σε τρίτους ή με αυτεπιστασία. 

3. Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης, που 

ασχολείται με την επιθεώρηση, τη συντήρηση (προληπτική και 

μη), την επισκευή των κτιριακών υποδομών και τον έλεγχο της 

καλής λειτουργίας συντήρησης των κτιριακών υποδομών, των 

εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού 

(πλην του μηχανογραφικού) που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα. 
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Υπάρχουν, επίσης, και κάποιες αυτοτελείς Διευθύνσεις και Τμήματα 

μέσα στα Α.Ε.Ι και αυτά είναι: 

 Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου 

Πληροφόρησης, που έχει την ευθύνη για την εύρυθμη, 

αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη με τις προτεραιότητες και 

στόχους του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται από τα Όργανα Διοίκησης 

του, λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος για την κάλυψη των 

αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και της 

ευρύτερης κοινότητας, καθώς και για τη συγκέντρωση, διατήρηση, 

διάχυση και προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του 

Ιδρύματος. 

Σε αυτή τη Διεύθυνση λειτουργεί το Γραφείο Διοικητικής 

Υποστήριξης με ευθύνη τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 

της Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε Υπηρεσίες ως εξής: α) 

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και Οργάνωσης Πληροφοριών, που 

συμπεριλαμβάνει το Γραφείο Πρόσκτησης Μονογραφιών, το Γραφείο 

Περιοδικών Εκδόσεων, το Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας, β) 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών, που αποτελείται από το Γραφείο 

Δανεισμού, το Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και 

Τεκμηρίωση, γ) Υπηρεσία Αυτοματισμού, που διαθέτει το Γραφείο 

Αυτοματισμού. 

 Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Το Τμήμα αυτό 

είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και 

οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας). Στο Τμήμα αυτό ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες 

οικονομικού αντικειμένου που αφορούν τον Ε.Λ.Κ.Ε., 

συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. Το Τμήμα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. διαρθρώνεται σε Γραφεία και 

ειδικότερα ως εξής: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας και Τεχνικής 

Υποστήριξης, Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
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Παρακολούθησης Έργων, Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης που 

συμπεριλαμβάνει τη Μονάδα Προμηθειών και τη Μονάδα 

Οικονομικών Συναλλαγών και το Γραφείο Οικονομικών και 

Διοικητικών Συναλλαγών που συμπεριλαμβάνει τη Μονάδα 

Διοικητικών Συναλλαγών. 

 Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και 

Πληροφορικής, που είναι υπεύθυνο για τη διαρκή υποστήριξη και 

αναβάθμιση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του 

Ιδρύματος, τη διαχείριση, παραμετροποίηση και βελτίωση των 

υφισταμένων υποδομών, καθώς και την ανάλυση, το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων για τη 

στήριξη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών 

του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε Γραφεία ως εξής: α) 

Γραφείο Επικοινωνιών και Δικτύων, β) Γραφείο Προσβασιμότητας 

Υπολογιστών και Εργαστηρίων, γ) Γραφείο Διακομιστών δ) Γραφείο 

Εκπαιδευτικών Μέσων και Εφαρμογών, ε) Γραφείο 

Μηχανοργάνωσης, Εφαρμογών Λογισμικού και Διαδικτύου , στ) 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΚΥΔ (Κέντρο Υπολογιστών και 

Δικτύων) που συμπεριλαμβάνει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών. 

 Γραφείο Πρυτανείας που είναι υπεύθυνο για τη 

διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Πρύτανη, 

των Αναπληρωτών του Πρύτανη, 

 Γραμματεία Συγκλήτου 

 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, που έχει ως 

αντικείμενο: τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος, τη 

διαχείριση των δημοσίων σχέσεων και τη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων του Ιδρύματος, την παρακολούθηση των εντύπων και 

ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και τις σχέσεις 

και την επικοινωνία με αυτά. 

Τέλος, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες και μονάδες που είναι εκτός του τυπικού 

Οργανογράμματος και αυτές είναι: 

 Δικαστικό Γραφείο. Ο χειρισμός των δικαστικών και 

εξωδίκων υποθέσεων του Πανεπιστημίου διενεργείται από το 
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Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την 

οριζόμενη, στις ως άνω διατάξεις, διαδικασία. Το Δικαστικό Γραφείο 

έχει, επιπροσθέτως, την αρμοδιότητα απάντησης επί υποβαλλόμενων 

προς αυτό ερωτημάτων δια της έκδοσης γραπτών και προφορικών 

γνωμοδοτήσεων και περιλαμβάνει και τη Γραμματεία Δικαστικού 

Γραφείου. 

 Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να 

γνωμοδοτεί για τα τεχνικά θέματα που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις της νομοθεσίας για την κατασκευή δημοσίων έργων, 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών ή τα ΠΔ (Προεδρικά Διατάγματα), 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, όπως και για κάθε τεχνικό 

θέμα το οποίο παραπέμπεται από την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, ή τη Σύγκλητο καθώς και από άλλα αρμόδια όργανα. 

 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο είναι υπεύθυνο 

για τον έλεγχο της τήρησης νομιμότητας, της οικονομικής και 

διοικητικής διαχείρισης του Ιδρύματος. 

 Γραφείο Erasmus και Διεθνούς Κινητικότητας, το οποίο 

έχει την ευθύνη της διοικητικής στήριξης της διεθνούς εκπαιδευτικής 

κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση, του 

διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και του διοικητικού 

προσωπικού για επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus και των λοιπών προγραμμάτων διεθνών 

ανταλλαγών. 

 Γραφείο ΔΑΣΤΑ, που ασχολείται με: τις δράσεις 

διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, τις δράσεις πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την προώθηση της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος. 

Το Γραφείο ΔΑΣΤΑ διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία: 

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης και Γραφείο Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας. 
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 Γραφείο Αποφοίτων. 

 Γραφείο Υποστήριξης της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας, το οποίο ασχολείται με την επιστημονική και διοικητική 

υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π) του εκάστοτε Α.Ε.Ι.. 

 Τεχνικός Ασφάλειας και το αντίστοιχο Γραφείο 

απαρτίζεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας. Ο 

τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, 

γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια 

της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο γιατρός 

εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στη Διοίκηση του 

Ιδρύματος, στους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. 

 Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-Θυρωρείο-

Οδηγοί. 

 Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΑS. 

 Εκτυπωτικό Κέντρο. 

 

5.3. Συμπερασματικά Σχόλια 
 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα ΑΕΙ σαν Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει, οι υποχρεώσεις τους η 

λειτουργία τους, καθώς και  ο εσωτερικός τους κανονισμός και το οργανόγραμμά 

τους.  

Αυτό έγινε με σκοπό να μπορέσουμε να δούμε στο επόμενο κεφάλαιο πώς μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα πρότυπο ΑΕΙ ο εσωτερικός έλεγχος και πώς θα ωφελούσε στη 

λειτουργία και στο έργο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. 

6.1. Εισαγωγικά 

Όπως είναι γνωστό η λειτουργία των Φορέων του Δημοσίου που 

διαχειρίζονται πόρους του κρατικού Προϋπολογισμού, υπηρετούν τις ανάγκες και τη 

βούληση της Ελληνικής κοινωνίας για αποτελεσματικότητα, χρηστή διοίκηση, 

διαφάνεια και λογοδοσία. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν θεσμοθετηθεί και 

εφαρμόζονται μεταρρυθμιστικές δράσεις, όπως π.χ. «διαύγεια» «,εφαρμογή 

διπλογραφικού συστήματος», «ΚΗΜΔΗΣ», «Εσωτερικός έλεγχος στις ΔΕΚΟ και 

Νοσοκομεία, ΟΤΑ» κ.λπ. Εξάλλου, ο Δημόσιος Τομέας δέχεται μεγάλες πιέσεις, 

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

χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσίου και δη στη 

λειτουργία του κράτους υπάρχουν ελεγκτικά σώματα και υπηρεσίες Επιθεώρησης, 

που ελέγχουν σημαντικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της 

οντότητας. Τα Ελεγκτικά Σώματα με τους ελέγχους που διενεργούν, αποσκοπούν 

κατά κύριο λόγο στην επίτευξη των παρακάτω γενικών στόχων όπως
52

: α) στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κάθε πολίτη με αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, β) στη βελτίωση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, με έλεγχο της διαχείρισης και της οργάνωσης υπηρεσιών προς 

τον πολίτη και εξοικονόμηση κόστους, γ) στην τήρηση της νομιμότητας και έλεγχος 

φαινομένων διαφθοράς, δ) στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, της 

εργασίας κ.λπ.. 

Εκτός από το  Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Γενικό Λογιστήριο 

του κράτους, έλεγχοι διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικά και κατασταλτικά.  
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Παρ’ όλα αυτά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η Διοίκηση κάθε οργανισμού 

καλείται να περιορίσει ή και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε μορφής 

κινδύνων που είναι δυνατό να αποτρέψουν τον οργανισμό να πετύχει τους 

στρατηγικούς του στόχους. Σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση αυτών των κινδύνων 

αποτελεί η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου. 

Αναφορικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο ήδη γνωρίζουμε ότι
53

: 

 Είναι γνωμοδοτικό όργανο με σχετική ανεξαρτησία και ο σκοπός του 

είναι η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του ΑΕΙ σε όλα τα 

επίπεδα , στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων του. 

 Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, κινείται στα πλαίσια των 

τιθέμενων προϋπαρχόντων εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, του 

οργανογράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού των διαφόρων 

τμημάτων της Διοίκησης που υπηρετούν. Διενεργείται μέσω μιας 

επαγγελματικής προσέγγισης, που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του 

περιβάλλοντος ελέγχου των υπηρεσιών των ΑΕΙ και των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει και οι οποίοι δύναται να αποτρέψουν από το να πετύχει 

τους στόχους του. Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται σε συνεχή βάση, με 

απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του περιβάλλοντος ελέγχου, των 

λειτουργιών και διαδικασιών, την αποφυγή λαθών, 

αναποτελεσματικών πρακτικών και διαδικασιών. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος ασχολείται με διαδικασίες και όχι με πρόσωπα. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος όπου έχει εφαρμοστεί είτε υποχρεωτικά 

(Δημόσια Νοσοκομεία και ΔΕΚΟ), είτε προαιρετικά (όπως π.χ. στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης) έχει δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, 

δεδομένου ότι υπηρετεί αρχές και αξίες συμβατές με την τρέχουσα 

συγκυρία. 
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Επομένως, όπως πολύ σωστά λέγεται, ο Εσωτερικός Έλεγχος όχι μόνο 

καθίσταται αναπόσπαστο μέρος, αλλά 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 όλη οργάνωση και 

τη συμμόρφωση των υπηρεσιών των οντοτήτων.  

 

 

6.2. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου σε Πρότυπο Α.Ε.Ι 

 

Σε ένα πρότυπο σχέδιο οργανισμού των ΑΕΙ προβλέπεται πλέον βάσει νόμου 

η σύσταση και η λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο δίνει 

αναφορά για τις διαδικασίες και τις τεχνικές που ακολουθεί στα όργανα διοίκησης 

(Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο)  του ΑΕΙ. Σε αυτά και  μόνο, προτείνει τις λύσεις 

ή τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να γίνει το έργο του ελέγχου πιο αποδοτικό 

και χρήσιμο για το Ίδρυμα κι το ίδιο το Ίδρυμα καλύτερο και αποδοτικότερο. 

Τομέας ευθύνης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, είναι ο έλεγχος της 

τήρησης νομιμότητας και της χρηστής  οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του 

Ιδρύματος. Στον τομέα αυτόν οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ιδίως οι εξής
54

: 

 Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτόν 

κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και 

ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας. 

 Η μέριμνα για τη δημιουργία και την ενημέρωση και 

επικαιροποίηση του κανονισμού εσωτερικού οικονομικού ελέγχου με 

βάση τον οποίο ενεργεί το Τμήμα. 

 Η διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου του Ιδρύματος, περιλαμβανομένων των 

συστημάτων πληροφορικής, μετά από καταγραφή, κριτική επισκόπηση 

και έλεγχο των συστημάτων αυτών. 

 Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών, 

οικονομικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 

της οργανωτικής δομής, της επαρκούς στελέχωσης και αξιοποίησης 
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του προσωπικού, του λειτουργικού κόστους των τμημάτων και των 

μεθοδολογιών και των διαδικασιών που εφαρμόζει το Ίδρυμα για την 

υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του. 

 Η πιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας η επαλήθευση 

των περιοδικών στόχων, της πληρότητας και της ακρίβειας των 

λογιστικών εγγράφων και καταστάσεων, καθώς και η παροχή 

επίκαιρων και αξιόπιστων δημοσιονομικών και διαχειριστικών 

πληροφοριών. 

 Η διενέργεια τακτικού και έκτακτου ελέγχου στην 

πάγια προκαταβολή του Ιδρύματος. 

 Η μέριμνα για τη διαφύλαξη των παγίων στοιχείων του 

Ιδρύματος. 

 Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου 

των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων του Ιδρύματος. 

 Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων σε 

περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης 

πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 

απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια Υπηρεσία ή στα 

Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του 

Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247). 

 Η έρευνα ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την 

παρ. 7 του άρθρου 41 του Ν.2362/1995. 

 Ο έλεγχος της νομιμότητας των ενεργειών των 

υπηρεσιών του Ιδρύματος για τη χρήση των κατ’ αποκοπή 

εγκεκριμένων παγίων δαπανών. 

 Η συστηματική παρακολούθηση όλων των 

ενδεχόμενων κινδύνων και η διασφάλιση της καλής εσωτερικής και 

εξωτερικής εικόνας του Ιδρύματος. 

 Η διενέργεια ειδικών ερευνών, όταν απαιτείται και 

ειδικά για την καταπολέμηση της απάτης και της κλοπής. 

 Η σύνταξη εκθέσεων-αναφορών, τα στοιχεία των 

οποίων προέρχονται από τους διενεργούμενους ελέγχους. Οι εκθέσεις 
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περιλαμβάνουν  περιγραφή της φύσεως της ελεγκτικής εργασίας, των 

εκάστοτε προβλημάτων, παραπτωμάτων και δυσκολιών, αλλά και 

προτάσεις για την αντιμετώπιση τους ανάλογα με τη σημαντικότητά 

τους. Μετά από έγκριση των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος, το 

περιεχόμενο των προτάσεων μπορεί να εντάσσεται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Ιδρύματος ή σε αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης 

για την εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες και το προσωπικό του 

Ιδρύματος. 

Το Τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα με ίδια 

μέσα ή και με την προσφυγή σε υπηρεσίες εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό να λειτουργεί ως λήπτης υπηρεσιών (προμηθεύεται 

υπηρεσίες) για την υποστήριξη του Ιδρύματος στην άσκηση των ελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων αυτού. Λεπτομέρειες μπορούν να ορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Ιδρύματος. 

 

6.3. Προβλήματα Εσωτερικού Ελέγχου στα ΑΕΙ 
 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες για πλήρη εφαρμογή της εκάστοτε Νομοθεσίας, τη χρηστή 

οικονομική διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των δομών των υπηρεσιών, πιθανόν να 

προκύψουν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου.  

Αυτά μπορεί να είναι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του 

ελέγχου που κατά κύριο λόγο είναι  συνυφασμένα µε τη συμπεριφορά ελεγκτών και 

ελεγχομένων. Γενικά ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται σε αδιατάρακτο περιβάλλον, 

ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου και κυρίως να µην αφήνει ο 

ελεγκτής τον ελεγχόμενο να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ο ελεγκτής θα πρέπει να 

επαναφέρει τα πράγματα υπό τον έλεγχό του υπενθυμίζοντας τις προθεσμίες, και τα 

θέματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.  

 

Ενδεικτικά παρατίθενται πιθανά προβλήματα που παρεμποδίζουν το ελεγκτικό έργο 

καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους: 
55
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Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α./Ε.Π. «Πολιτεία» Αθήνα Δεκέμβριος 2007 
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Επιθετικότητα ελεγχομένου  

- Υπενθύμιση της υποστηρικτικής πλευράς του ελέγχου για αφοπλισμό της τυχόν 

κακής προδιάθεσης του ελεγχομένου.  

- Επιβράβευση των καλών πρακτικών για ανάπτυξη θετικής προσέγγισης του 

ελέγχου.  

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

 

Ανταγωνιστική συμπεριφορά από πλευράς ελεγχόμενου  

- Ανωτερότητα στη συμπεριφορά και ώριμη αντιμετώπιση.  

- Αποφυγή επίδειξης ισχύος.  

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

επίπεδο.  

Δημιουργία/ πρόκληση εκνευρισμού/ Διαπληκτισμοί  

- Ψύχραιμη αντιμετώπιση. 

 - Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση µε την περίπτωση της επιθετικότητας.  

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

ελεγχόμενο  

- Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση µε την περίπτωση της επιθετικότητας. 

 - Τα σχόλια αντιμετωπίζονται ουδέτερα και αποφεύγεται η προσωπική 

αντιπαλότητα.  

Αμυντική στάση/ παθητικότητα / έλλειψη συνεργασίας 

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

ελέγχου, καθόσον η συμπεριφορά αυτή εκφράζει την άλλη πλευρά του χλευασμού  

και της επιθετικότητας και η παθητικότητα υποδεικνύει περιφρόνηση του ελεγκτή και 

του ελεγκτικού έργου.  

- Εστίαση στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που προβλέπονται.  

Εκφοβισμός του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο 

 - Συμπεριφορά που προβάλλει την ανεξαρτησία του ελεγκτικού κλιμακίου.  

- Αναλυτική αναφορά τέτοιων συμπεριφορών στην Έκθεση Αποτελεσμάτων 

Ελέγχου.  

Κολακεία  

- Ανάπτυξη από τα µέλη του ελεγκτικού κλιμακίου υψηλής αυτογνωσίας  

- Απόσταση από οποιουσδήποτε επηρεασμούς.  

Οικειότητα  
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- Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τον ελεγχόμενο.  

- Αποφυγή ανάπτυξης υπερβολικής οικειότητας. 

 - Επίδειξη επαγγελματισμού στην αντιμετώπισε των καταστάσεων.  

Κωλυσιεργία / καθυστερήσεις κατά την έναρξη του ελέγχου ή στην προσκόμιση 

των στοιχείων.  

- Καλός χρονοπρογραμματισμός του ελέγχου. 

 - Συνέπεια των ελεγκτών και ακριβής τήρηση του προγράμματος. 

 - Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης του ελεγκτικού έργου 

(ιδιαίτερα για ελέγχους µε μεγάλο εύρος).  

- Υπενθύμιση των υπολειπόμενων ενεργειών και τήρηση αναλυτικών σημειώσεων. 

 - Υπενθύμιση στον ελεγχόμενο των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση 

παρακώλυσης του ελέγχου. 

 Μη προσκόμιση στοιχείων  

- Υπενθύμιση των στοιχείων που λείπουν.  

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

προσκόμιση στοιχείων.  

Μη διαθεσιμότητα προσωπικού 

 - Σχεδιάζεται ο όγκος του ελέγχου µε λογικές απαιτήσεις.  

Παρέκκλιση από τον στόχο του ελέγχου  

- Παρακολούθηση της ομαλής πορείας του ελέγχου µέσω βοηθητικών πινάκων.  

Έλλειψη επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση του ελέγχου  

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

πρέπει να διακόπτεται και να ορίζεται νέα ημερομηνία για συμπληρωματικά στοιχεία. 

 Έλλειψη επικοινωνίας 

- Άμεση επικοινωνία µε τον υπεύθυνο (και όχι µέσω του διοικητικού προσωπικού). 

- Διαθεσιμότητα και συνεργασιμότητα των µελών του ελεγκτικού κλιμακίου για κάθε 

τι που αφορά στον έλεγχο. 

Εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις οι έλεγχοι αλληλεπικαλύπτονται με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται καθεστώς αβεβαιότητας και να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία 

της διοίκησης 
56

: 

Γι αυτό θα πρέπει οι οντότητες να τηρούν διαδικασίες που να διευκολύνουν στην 

πραγματοποίηση του ελέγχου, όπως καταρχήν η χρησιμοποίηση κατάλληλης 
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«Πολλαπλοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναποτελεσματικοί έλεγχοι» (Ρεπορτάζ) περιοδικό 
Επιθεώρηση Φεβρουάριος 2007 
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μηχανογράφησης με την παραγωγή ανά πάσα στιγμή αξιόπιστων στοιχείων και 

αναφορών. Έτσι θα ενημερώνεται η διοίκηση άμεσα, θα ελαχιστοποιούνται οι 

πιθανότητες λαθών, λόγω μικρότερης συμμετοχής των υπαλλήλων στις διαδικασίες 

και θα είναι ευκολότερη η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς και η 

τυποποίηση των ελέγχων. Τέλος θα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις 

συναλλαγές καθώς με τα μηχανογραφικά συστήματα θα είναι δυνατή η 

παρακολούθηση όλης της διαδρομής της κάθε συναλλαγής. 

Παράλληλα θα πρέπει να αναφερθεί η σημασία των καταγεγραμμένων διαδικασιών 

στα Τμήματα της Διοίκησης σε διαγράμματα ροής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η ροή 

των εργασιών σε κάθε τμήμα και να μη δυσχεραίνεται το έργο των ελεγκτών. 

Προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και να δυσχεράνουν έναν αποτελεσματικό 

και σωστό εσωτερικό έλεγχο μπορεί να είναι πολλά, όμως η προσπάθεια για συνεχή 

βελτίωση και επισήμανση των αδυναμιών είναι εποικοδομητική. Κατά αυτόν τον 

τρόπο τα ΝΠΔΔ  θα μπορούν να δραστηριοποιούνται να εκπληρώνουν την αποστολή 

τους και τους στρατηγικούς στόχους τους κατά τρόπο ασφαλές, αποδοτικό, 

αποτελεσματικό και οικονομικό. 

 

6.4. Συμπερασματικά Σχόλια 
 Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους κρίνεται 

απαραίτητη η ύπαρξη του  εσωτερικού ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. Με την χρήση μιας πρότυπης δομής ΑΕΙ αναδείχθηκαν ο τρόπος 

λειτουργίας καθώς και τα οφέλη από την εφαρμογή του. 

 

 Επίσης, αναφερθήκαμε στα ενδεχόμενα προβλήματα και δυσκολίες που θα 

συναντούσε κατά την εφαρμογή του, αλλά και τις πιθανές λύσεις.  

 

 Παρ’ όλα αυτά η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας Τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι άμεση κι επιτακτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Με  γνώμονα όλα όσα αναφέρθηκαν αναλυτικά, στην παρούσα εργασία 

δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα καθιέρωσης του εσωτερικού ελέγχου στο 

Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και δη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο για την κάθε οντότητα, 

εφόσον αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα. 

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στα ΑΕΙ βοηθάει στη βούληση της 

πολιτείας για χρηστή διαχείριση και διοίκηση, διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη του 

σκοπού τους. Ο εσωτερικός έλεγχος επισκοπώντας σε συνεχή βάση τη ροή 

πληροφοριών, είτε οριζόντια,  είτε κάθετα στο δίκτυο θέσεων εργασίας και ευθύνης 

του Ιδρύματος, συντελεί στην αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου φορέα εξ 

αιτίας της προληπτικής δράσης του.  

Εξάλλου, έμφαση δόθηκε στον χώρο των Α.Ε.Ι. όσον αφορά  στην οργάνωση 

και στη λειτουργία τους, στο οργανόγραμμά τους, στους σκοπούς και στη νομολογία 

που τους διέπει. 

Παρακολουθώντας τις αδυναμίες και τα προβλήματα στη λειτουργία των ΑΕΙ, 

η υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία είναι σχεδιασμένη να προσθέτει 

αξία στην οντότητα,  έχει κυρίαρχο  σκοπό  να βελτιώνει τις διαδικασίες και τις 

λειτουργίες του. 

Παράλληλα, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος τόσο για κάθε 

ιδιωτική επιχείρηση όσο και για κάθε ΝΠΔΔ, καθόσον η διαρκής αξιολόγηση των 

επιμέρους διαδικασιών και της συνολικής απόδοσης, προσφέρει στην διοίκηση την 

κρίσιμη πληροφορία για το που και πότε πρέπει να επέμβει. Η συστηματική και 

οργανωμένη προσέγγισή του παρακινεί τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν λογική 

και νοοτροπία εσωτερικού ελέγχου, μεταβάλλοντας έτσι µε θετικό τρόπο την 

γενικότερη κουλτούρα της οντότητας. 

Ακριβώς, για αυτό το λόγο έγινε η προσπάθεια να παρουσιαστεί το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου σε ένα πρότυπο ΑΕΙ, που θα μπορούσε να λειτουργήσει και να 
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αποφέρει αποτελέσματα δίνοντας αναφορά και κατευθυντήριες γραμμές στη 

Διοίκηση κάθε Πανεπιστημίου. Περιγράφηκαν οι τομείς ευθύνης του και το 

αντικείμενο λειτουργίας κι οι αρμοδιότητες του, με βάση τους κινδύνους και τα 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. 

Όπως παρατηρούμε στον πρότυπο οργανισμό των ΑΕΙ προβλέπεται σύσταση 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η ένταξη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο 

οργανόγραμμα του Ιδρύματος το οποίο δεν υπάγεται σε καμία άλλη υπηρεσιακή 

μονάδα και εποπτεύεται μόνο από τα όργανα Διοίκησης   του Ιδρύματος, επιδρά με 

θετικό τρόπο στην ανεξαρτησία του τμήματος, αλλά και στην αποδοτικότητα του 

στόχου του Ιδρύματος. 

Μέσω του Τμήματος εσωτερικού ελέγχου οργανωμένου με στελέχη ικανά που 

να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το σώμα ελεγκτών, και εφόσον τηρούν τον 

κώδικα δεοντολογίας, θα διασφαλιστεί η διαφανής και δίκαιη διοίκηση σε όλα τα 

επίπεδα. 

Ο εσωτερικός έλεγχος όταν ολοκληρωθεί έχει σαν σκοπό την υποστήριξη 

προς τα μέλη του ΑΕΙ για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 

Συνεπώς, η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου διαθέτει στο προσωπικό συμβουλές, 

αναλύσεις και αξιολογήσεις . 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν επιβάλλει ποινές και δεν έχει σκοπό την 

παραπομπή των υπευθύνων. Απλά, προτείνει λύσεις και βελτιώσεις και πρωταρχικό 

του μέλημα είναι να διαβεβαιώσει στη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα ότι τα 

συστήματα ελέγχου είναι επαρκή και καλύπτουν τους κίνδυνους που έχουν 

αναγνωριστεί από τη διοίκηση. 

Παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε 

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

εξασφαλίζει παράλληλα τη βιωσιμότητά του μέσω της οργανωτικής και 

δημοσιονομικής κουλτούρας του 
57

 στη Δημόσια Διοίκηση δεν εφαρμόζεται 

ικανοποιητικά ώστε να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα διότι δεν 

ανταποκρίνεται  πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. 

Εν τέλει, θα πρέπει να δεχτούμε γενικά τον έλεγχο (εξωτερικό και εσωτερικό) 

ως κάτι θετικό, που αποσκοπεί στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τότε, θα είμαστε σε θέση να 
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Coram P., Ferguson C .and   Moroney R, (2008) Internal audit, alternative internal audit structures 
and the level of misappropriation of assets fraud. 
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δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς στο δημόσιο, που 

κύριο μέλημά τους θα είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και κατ’ 

επέκταση και η κοινωνική ευημερία. 

Όσο δε αφορά τα Ελληνικά Πανεπιστήμια η συμμετοχή του Εσωτερικού 

Ελέγχου τόσο στην εφαρμογή των κανόνων και  αξιών, όσο και στην προσπάθεια 

τους για εξωστρέφεια και καινοτομία θα τα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την επιτυχή 

ανταγωνιστικότητα τους σε σχέση με τα ξένα Πανεπιστήμια. 
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