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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι βασική διαδικασία της δημόσιας διοίκησης, η 

οποία πρέπει να γίνεται συστηματικά και αντικειμενικά προκειμένου να 

επιτυγχάνεται βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ελευθερία του κάθε 

κράτους να οργανώσει το δικό του σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν μια πλειάδα ελεγκτικών μηχανισμών. Παρόλο που ο κάθε ένας από την 

πλευρά του προσπαθεί να λειτουργήσει σύμφωνα με του σκοπούς του, υπάρχουν 

συχνά προβλήματα έλλειψης προσωπικού ή άλλων πόρων για να μπορέσουν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους. Ακόμη, διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη 

συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων. Το Υπουργείο 

Οικονομικών έχει ένα οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που είναι 

συγκριτικά με άλλους κλάδους του δημόσιου τομέα πιο οργανωμένο. Υπάρχει 

διακριτή υπηρεσία που ασχολείται με τον εσωτερικό έλεγχο, εγχειρίδιο εσωτερικού 

ελέγχου και πληροφοριακά συστήματα για τη διασταύρωση των πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συνεντευξιαζόμενων ελεγκτών, προκύπτει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο Οικονομικών είναι μια λεπτομερής διαδικασία, 

που χρειάζεται μακροχρόνια προετοιμασία ερωτηματολογίων πριν από την επιτόπια 

αυτοψία, συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους προϊστάμενους και έχει ως 

αποτέλεσμα εκθέσεις οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση του παραγόμενου έργου.  

 

Λέξεις – κλειδιά: Εσωτερικός έλεγχος, διαδικασίες ελέγχου, αποτελεσματικότητα 

δημόσιου τομέα, Υπουργείο Οικονομικών 
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ABSTRACT 

 

Internal control is a fundamental process of public administration, which 

should be systematic and objective in order to improve the efficiency of the public 

and private sectors. It is based on international standards, without this hindering the 

freedom of each government to organize its own internal control system. There are a 

number of control mechanisms in Greece. Although each one tries to function 

according to its scope, there are often problems due to lack of adequate number 

personnel or scarcity of other resources. Furthermore, there is a lack of coordination 

and exchange of information between the agencies. The Ministry of Finance has an 

organized internal control system that is more organized than audit departments of 

other ministries. There is a distinct service dealing with internal control, auditors 

follow and internal control manual and an information system exists for intersecting 

information. According to the testimonials of interviewing auditors, internal control at 

the Ministry of Finance is a detailed process that requires long-term preparation of 

questionnaires prior to on-site autopsy, collaboration with employees and supervisors, 

and results in reports that may improve the procedures.  

 

Keywords: Internal Audit, auditing procedures, public sector efficiency, Ministry of 

Finance  
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

1.1. Ιστορική αναδρομή 

 

Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί έχουν την ανάγκη ελέγχου των λειτουργιών 

και των διαδικασιών τους για να αποφύγουν τα λάθη και τους κινδύνους. Παρόλα 

αυτά, για πολλά χρόνια, ο έλεγχος δεν αναγνωρίζονταν ως μια ξεχωριστή διακριτή 

υπηρεσία συγκεκριμένων εργαζομένων που αφιερώνουν σημαντικό χρόνο σε αυτήν. 

Συνεπώς πρόκειται για μια σχετικά νέα ολοκληρωμένη λειτουργία στο οικονομικό 

περιβάλλον (Pickett, 2011). 

 

Ο έλεγχος ως διαδικασία υφίσταται μολαταύτα σχεδόν όσο και η λογιστική. 

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι από το 4000 π.Χ. στην Εγγύς Ανατολή θεσπίστηκαν από 

κυβερνήσεις και οργανωμένες επιχειρήσεις για πρώτη φορά τα επίσημα συστήματα 

τήρησης αρχείων προκειμένου να μετριάσουν τις ανησυχίες των ανώτερων στελεχών 

σχετικά με το σωστό υπολογισμό των εισπράξεων και εκταμιεύσεων και την 

είσπραξη των φόρων (Εικόνα 1). Παρόμοιες εξελίξεις σημειώθηκαν την περίοδο της 

δυναστείας Zhao στην Κίνα (1122-256 π.Χ.).  Επίσης υπάρχουν ενδείξεις για την 

ανάγκη και την εφαρμογή ελέγχων και επανελέγχων στα συστήματα δημόσιων 

οικονομικών στη Βαβυλωνία, την Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Συγκεκριμένα, αυτές οι κυβερνήσεις ανησυχούσαν ότι υπήρχαν ανίκανοι υπάλληλοι 

που ήταν επιρρεπείς να κάνουν λάθη λογιστικής και να υπολογίσουν ανακρίβειες, 

καθώς επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι που είχαν κίνητρα να διαπράξουν 

απάτη όποτε επερχόταν η ευκαιρία. Ακόμα και η Βίβλος εξηγεί το βασικό σκεπτικό 

«... εάν οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να κλέβουν, μπορούν να το 

εκμεταλλευτούν». Η Βίβλος περιέχει επίσης παραδείγματα εσωτερικών ελέγχων όπως 

η διπλή φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού, η ανάγκη για αρμόδιους και έντιμους 

υπαλλήλους, η περιορισμένη πρόσβαση και ο διαχωρισμός των καθηκόντων. Σε 

ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία, υπήρχαν περιπτώσεις απάτης, όπως το σκάνδαλο 

της τουλίπας τον 17ο αιώνα στην Ολλανδία και  η φούσκα των νοτίων θαλασσών 

στην Αγγλία τον 18ο αιώνα, τα οποία δημιούργησαν στέρεα επιχειρήματα αναφορικά 

με την ανάγκη άσκησης μεγαλύτερου ελέγχου επί των διαχειριστών στις επιχειρήσεις 

και τους Οργανισμούς (Ramamoorti, 2003). 
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Εικόνα 1. Αρχαίοι και μεταγενέστεροι τρόποι οικονομικών ελέγχων 

Πηγή: Learn about travel maps, 2017 
 

Σε ένα διάστημα δύο αιώνων, τα ευρωπαϊκά συστήματα λογιστικής και 

ελέγχου εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθώς οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αυξάνονταν σε μέγεθος, πεδίο εφαρμογής και πολυπλοκότητα, 

δημιουργήθηκε μια κρίσιμη ανάγκη για μια ξεχωριστή λειτουργία εσωτερικής 

διασφάλισης που θα επαληθεύει λογιστικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση. Το μάνατζμεντ συνεπώς χρειαζόταν κάποια 

μέσα αξιολόγησης όχι μόνο της αποτελεσματικότητας της εργασίας που εκτελείται 

για την επιχείρηση μέσα σε αυτήν, αλλά και την ειλικρίνεια των υπαλλήλων της 

(Ramamoorti, 2003). 

 

Γύρω στα τέλη του 20ου αιώνα, η ίδρυση μιας επίσημης υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου στην οποία θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν οι ευθύνες αυτές 

θεωρήθηκε ως η λογική απάντηση στο πρόβλημα. Σε εύθετο χρόνο, η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου έγινε υπεύθυνη  για την «προσεκτική συλλογή και ερμηνευτική 

αναφορά επιλεγμένων επιχειρηματικών γεγονότων», για τη διευκόλυνση της 
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διαχείρισης, την παρακολούθηση σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων, 

δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων (Ramamoorti, 2003). 

 

Πατέρας του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ο νομικός, επιστήμονας, 

ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας Lawrence B. Sawyer (1911-2002). Ο Sawyer κυρίως 

μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έκανε γνωστή την επιστήμη του εσωτερικού 

ελέγχου μέσα από τη συγγραφή 26 άρθρων και 19 βιβλίων, την παρουσίαση πάνω 

από 100 διαλέξεων σε ολόκληρο τον κόσμο, τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια και τη μακροχρόνια ενεργό συμμετοχή του στο Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών το οποίο υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό το όραμά του (Pickett, 2011). 

 

Έκτοτε, ο εσωτερικός έλεγχος ως φιλοσοφία, θεωρία και πρακτική, 

εμπλουτίζεται διαρκώς, και αποκτά εργαλεία στα χέρια των ελεγκτών, ώστε να 

πετύχουν τους στόχους τους. Βασικός ρυθμιστής των εξελίξεων είναι το Διεθνές 

Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών (International Professional Practices 

Framework - IPPF) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal 

Auditors). 

 

1.2. Η αναδυόμενη ανάγκη εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι βιώνουν μια παρατεταμένη οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα, και τον κόσμο. Η κρίση αυτή συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση 

αλλά και μια σειρά τυχαίων ή λιγότερο τυχαίων γεγονότων. Η κατάρρευση της 

Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008 για παράδειγμα, έστειλε ένα κύμα φόβου 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι τράπεζες να 

δανείζουν η μία στην άλλη, και το ασφάλιστρο κινδύνου για διατραπεζικό δανεισμό 

να αυξηθεί ραγδαία γύρω στο 5%, ενώ συνήθως ήταν κοντά στο μηδέν. Ενώ οι 

κυβερνήσεις επιχείρησαν να περιορίσουν το πρόβλημα παρέχοντας  ρευστότητα στις 

αγορές, το φαινόμενο ήταν μη αναστρέψιμο και η πρώτη οικονομική κρίση του 21ου 

αιώνα που κατέλυσε την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα σε παγκόσμιο 

επίπεδο (McKibbin & Stoeckel, 2009). Πολλά επιπλέον γεγονότα ταλάνισαν και 

ταλανίζουν τα οικονομικά του κράτους και των πολιτών. Ακόμη οι Έλληνες 

διερωτούνται ποιος και για ποιο λόγο αποφάσισε να επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος 



14 
 

των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα στο χρηματιστήριο την 

περίοδο 1998-1999, με την οποία τα χρήματα των ταμείων εξαφανίστηκαν μαζί με 

την κατάρρευση στο χρηματιστήριο και έφτασαν στο επίπεδο του έτους 1958 

(Milonas el al, 2010). Ενδεχομένως θα ήταν εφικτή η σωτηρία των χρημάτων, αν 

υπήρξε έλεγχος σχετικά με τις συνθήκες και τις διαδικασίες. Η συνέπεια από αυτή 

την ενέργεια δημόσιων λειτουργών επηρεάζει τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει στόχους αποκλειστικά λογιστικούς, 

οικονομικούς ή τιμωρητέους. Και σαφώς δεν σημαίνει ότι κάποιοι εντεταλμένοι 

υπάλληλοι περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο προσπαθώντας να «τσακώσουν» 

τους εργαζόμενους που να κάνουν λάθη (Nzechukwu, 2017). Από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές είναι αναμενόμενο να ελέγχουν τον τρόπο που εργάζονται οι εργαζόμενοι 

της πρώτης γραμμής σε τακτά διαστήματα, να ερευνούν για απάτες και έλλειψη 

κανονικότητας, να ερευνούν καταγγελίες και να συμβουλεύουν για την καλύτερη 

λύση, να σχεδιάζουν διαδικασίες όπου αυτές λείπουν, να δημιουργούν πληροφοριακό 

υλικό για ενσωμάτωση νέων πρακτικών σύμφωνα με μια νέα νομοθεσία, να 

συμβουλεύουν σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας και να ελέγχουν τους κανόνες 

που τους διέπουν, να αναγνωρίζουν ενδεχόμενους κινδύνους και να τους αναφέρουν, 

κυρίως όμως να προσθέτουν αξία στη λειτουργία που υποστηρίζουν (Pickett, 2011). 

 

1.3. Σκοπός και δομή της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει γνωστός στα άτομα που 

ασχολούνται με τη δημόσια διοίκηση ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους 

δημόσιους Οργανισμούς και γενικότερα στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Θα 

υπάρξει ενδελεχής γνωριμία με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με 

τα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, πρότυπα και νομοθετήματα. Στη 

συνέχεια θα γίνει αναφορά στην παρούσα κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, την 

Ευρώπη και την Ελλάδα. Τέλος, θα παρουσιαστεί ως μελέτη περίπτωσης το 

Υπουργείο Οικονομικών και θα ακουστούν οι απόψεις των ειδικών, δηλαδή των 

ατόμων που ασχολούνται με τον έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει πιο 

κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος.  
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Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου πονήματος, η εργασία διαρθρώνεται ως 

ακολούθως. Το εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρει ιστορικά στοιχεία για πρότερες 

μορφές ελέγχου από τα παλαιότερα χρόνια και τεκμηριώνεται ο λόγος που αυτή η 

λειτουργία είναι πολύ σημαντική.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται ο όρος εσωτερικός έλεγχος, η αποστολή, 

σκοπός και στόχοι του εσωτερικού ελέγχου, οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου, τα είδη ελέγχων εσωτερικών ελεγκτών, τα διεθνή πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου, ο κύκλος της ελεγκτικής διαδικασίας και τα βήματα διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου, τα οποία είναι η προκαταρκτική έρευνα, η σύνταξη του 

προγράμματος ελέγχου, η επιτόπια εργασία, η έκθεση ελέγχου και οι μεταγενέστερες 

ενέργειες. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται διεθνή δεδομένα για τον τρόπο που 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες άλλων χωρών, όχι μόνο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων 

χωρών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει γνωστό τι επιδιώκουν οι δημόσιοι φορείς 

από τον εσωτερικό έλεγχο σε άλλα κράτη, που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα και πόσο 

παρεμβατικοί είναι. Επίσης γίνονται συγκρίσεις των δημοσιευμένων άρθρων και των 

αναφορών για να βρεθούν ομοιότητες και διαφορές. Ακόμη, παρουσιάζονται 

ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα, περιγράφονται ενδεικτικά στοιχεία από τη δράση τους 

και εξηγείται πώς αυτές αλληλεπιδρούν, ενώ επιχειρείται και μία πρώτη κριτική 

θεώρηση των δεδομένων που εξετάζονται. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνει στην περίπτωση του Υπουργείου 

Οικονομικών, αναφέρονται οι διατάξεις που ορίζουν τη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, ενώ παρουσιάζονται με κριτική ματιά και οι 

οδηγίες του εγχειριδίου βάσει του οποίου λειτουργεί η Διεύθυνση. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις τριών 

εργαζομένων σε ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τα 

τρία στάδια που λαμβάνουν χώρα, πριν δηλαδή τον έλεγχο, κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου και μετά τον έλεγχο. Με τις πολύτιμες εμπειρίες τους γίνεται γνωστό πώς 

βιώνουν τον έλεγχο και ποιες διαδικασίες ακολουθούν. 
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Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση, συγκρίνονται τα 

ευρήματα από την Ελλάδα με δεδομένα από άλλες χώρες. Ακόμη, συνοψίζονται τα  

σημαντικότερα στοιχεία της εργασία, και αναφέρονται τα συμπεράσματα, τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία της εργασίας. Τέλος, διατυπώνονται οι προτάσεις και τα 

αναδύονται θέματα που μπορούν να απασχολήσουν μελλοντικές έρευνες. 
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Κεφάλαιο 2. Εσωτερικός έλεγχος  

2.1. Ορισμός του εσωτερικού ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ερευνητικό πεδίο που 

έχει κερδίζει την προσοχή ακαδημαϊκών και άλλων επιστημόνων τις τελευταίες 

δεκαετίες. Εάν αναζητήσει κανείς τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» ή «internal audit» 

τόσο στο διαδίκτυο στο σύνολό του, όσο και σε πιο εξειδικευμένες βάσεις 

δεδομένων, θα διαπιστώσει ότι ο όγκος της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας είναι 

τεράστιος. Αυτό καταδεικνύει την αξία του, από την άλλη όμως έχει οδηγήσει σε 

πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ορισμούς (Δρογαλάς, 2017). 

 

Οι ορισμοί ταυτόχρονα εξελίσσονται σύμφωνα με το δυναμικό χαρακτήρα της 

ελεγκτικής. Στην αρχή, ο εσωτερικός έλεγχος είχε περιορισμένο φάσμα κυρίως για να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα αποτύπωσης λογαριασμών. Όταν όμως ο ελεγκτής 

θέλησε να ξεπεράσει τον παραδοσιακό ρόλο του φύλακα και του αστυνόμου της 

διοίκησης και να φορέσει το μανδύα του εσωτερικού συμβούλου αντιμετώπισε 

αρχικά δυσκολίες (Morgan, 1980).  

 

Το 1973 ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Λογιστών έκανε με δήλωση σχετικά με 

τον εσωτερικό έλεγχο (ASOBAC – A Statement of Basic Auditing Concept) 

σύμφωνα με τον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος είναι «μια συστηματική διαδικασία 

αντικειμενικής απόκτησης και αξιολόγησης τεκμηρίων σχετικά με οικονομικές 

δραστηριότητες και γεγονότα για τον προσδιορισμό του βαθμού αντιστοιχίας μεταξύ 

αυτών των ισχυρισμών και των καθιερωμένων κριτηρίων και της κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους χρήστες» (American Accounting Association, 

1973). 

Το ίδιο χρονικό διάστημα μια άλλη σημαντική Επιτροπή, η Auditing Practices 

Committee - APC, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της νομοθεσίας, όρισε τον 

εσωτερικό έλεγχο ως «μια ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση από έναν 

διορισμένο, από την επιχείρηση, ελεγκτή για τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα 

με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς». (Auditing Practices Committee, 1980 στο 

Δρογαλάς, 2017). 
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Σύμφωνα με τον πλέον αποδεκτό ορισμό που προέρχεται από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικού Ελέγχου: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική 

διαβεβαιωτική διαδικασία σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης» 

(Institute of Internal Auditing – IIA, 2017a). 

 

2.2. Αποστολή, σκοπός και στόχοι του εσωτερικού ελέγχου 

 

Αντικειμενικός σκοπός μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει 

εξειδικευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες προς τη διοίκηση μιας 

επιχείρησης ή ενός Οργανισμού. Για να εκπληρώσει με συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά της, συντάσσει αναλύσεις, διατυπώνει εκτιμήσεις, 

συστάσεις και παρατηρήσεις αναφορικά με τις λειτουργίες, τις συναλλαγές και τις 

αλληλεπιδράσεις του Οργανισμού με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2012).  

 

Συνεπώς, ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η 

διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστημα το οποίο 

αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών, 

μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανομή 

των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων, στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητα της (Νεγκάκης & 

Ταχυνάκης, 2012). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου η αποστολή του 

εσωτερικού ελέγχου είναι: «να ενισχύει και να προστατεύει την αξία του Οργανισμού, 

παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και 

πληροφόρηση» (Institute of Internal Auditing – IIA, 2017b). Ο εσωτερικός έλεγχος 

πάντως συνεχώς διευρύνει τους στόχους τους και από απλή ελεγκτική πλέον παρέχει 

συμβουλευτική, διαχείριση κινδύνου και βοήθεια στην ανάπτυξη (Arena et al, 2015). 
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2.3. Αρμοδιότητες υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης ή ενός Οργανισμού έχει 

πολλαπλές αρμοδιότητες. Ορισμένες από αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Αξιολογεί το βαθμό συμμόρφωσης με τις καθορισμένες διαδικασίες της 

διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας 

• Εκτιμά την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των παραγόμενων 

διαδικασιών και πληροφοριών και την τήρηση των δεσμεύσεων του Οργανισμού 

απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη 

• Υποβάλλει αναφορές και εκθέσεις ώστε να ενημερωθεί η ανώτερη διοίκηση με 

τα πορίσματα του ελέγχου 

• Διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις που είναι σύμφωνες με τα αποτελέσματα 

του ελέγχου και εξετάζει εάν αυτές υλοποιούνται ανάλογα με τα συμφωνηθέντα 

με τη διοίκηση. 

• Εξετάζει εάν οι λογιστικές εγγραφές και οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

πλήρεις, ορθές και αξιόπιστες 

• Αξιολογεί τις θεσπισμένες διαδικασίες και αποφάσεις και ελέγχει κατά πόσο 

εφαρμόζονται και είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία 

• Αξιολογεί τις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις του προσωπικού σε επίπεδο 

συνεργασίας και επικοινωνίας 

• Ελέγχει τις διαδικασίες προσλήψεων, αξιολογήσεων, προαγωγών του 

ανθρώπινου δυναμικού 

• Υπολογίζει το κόστος λειτουργίας διαφόρων τμημάτων και το συγκρίνει με το 

προϋπολογιζόμενο, πραγματοποιεί αναλύσεις κόστους – οφέλους και εντοπίζει 

σημεία βελτίωσης 

• Πραγματοποιεί ελέγχους ειδικού σκοπού που έχουν ζητηθεί από τη διοίκηση 

• Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές και ενημερώνεται σχετικά  

• Συμμετέχει στην οργάνωση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

λειτουργιών και διαδικασιών της εταιρίας με νέες τεχνολογίες πληροφορικής 

• Ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη της 

διοικήσεως 

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό περιβάλλον 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2012). 
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2.4. Είδη ελέγχων εσωτερικών ελεγκτών 

 

Αν αναλύσει κανείς τις αρμοδιότητες θα διαπιστώσει ότι εμπίπτουν κάποιες 

σε διαφορετικές κατηγορίες ελέγχων. Οι έλεγχοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 

κατηγορίες, χωρίς όμως να αποκλείεται να υπάρξει συνδυασμών διαφορετικών 

κατηγοριών σε μία περίπτωση ελέγχου. Οι βασικές κατηγορίες ελέγχων είναι: 

• Οικονομικοί έλεγχοι: έχουν ως στόχο την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της 

σωστής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και μεγεθών του 

Οργανισμού. Ουσιαστικά ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

συστήματος σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και τις αρχές της λογιστικής 

επιστήμης, χωρίς όμως να υπάρχει ευθύνη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

εκ μέρους των εσωτερικών ελεγκτών. Η ευθύνη αυτή ανήκει στις οικονομικές 

υπηρεσίες, τη διοίκηση και τους λογιστές. 

• Διοικητικοί έλεγχοι: εξετάζεται εάν εφαρμόζονται οι στρατηγικές αποφάσεις 

που έχει θέσει η διοίκηση. Έχουν ευρύτερους στόχους, όπως την επισήμανση 

διοικητικών αδυναμιών, εντοπισμό προβληματικών συμπεριφορών, 

απομάκρυνση από την οργανωσιακή κουλτούρα και τους κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας που διέπουν τον Οργανισμό. 

• Λειτουργικοί έλεγχοι: οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στον εντοπισμό ζητημάτων 

που δημιουργούν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διαδικασιών που έχει 

ορίσει η διοίκηση για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων, αλλά και τον έλεγχο τήρηση των κανόνων που επιβάλλονται από τις 

ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές 

• Έλεγχοι απάτης: προσπαθούν να εντοπίσουν τα ενδεχόμενα οικονομικά 

εγκλήματα, όπως περιπτώσεις υπεξαίρεσης, κατάχρησης εξουσίας, παραποίησης 

αρχείων με σκοπό το ίδιο όφελος των στελεχών σε βάρος του Οργανισμού 

• Έλεγχοι αποδοτικότητας: ελέγχεται η αποδοτικότητα βάσει του βαθμού 

προσέγγισης των ετήσιων στόχων, τη σχέση πραγματικών με τις 

προϋπολογισμένες εκροές, το βαθμό περικοπής των δαπανών και γενικότερα 

μετριέται η συνέπεια των στελεχών στους στόχους αποδοτικότητας 

• Έλεγχοι συμμόρφωσης: στοχεύουν να εξετάσουν αν υλοποιούνται οι κανόνες 

και οι όροι συμμόρφωσης που έχουν τεθεί σε ευρύτερο επίπεδο (Βασιλείου και 

συν, 2017). 
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2.5. Διεθνή πρότυπα για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

 

Εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σε διάφορα νομικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

διαφορές ως προς το μέγεθος, τη δομή, το νομικό καθεστώς, την πολυπλοκότητα και 

το σκοπό λειτουργίας. Παρόλο που αυτές οι διαφοροποιήσεις επηρεάζουν τον τρόπο 

που εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος, υπάρχουν κάποια βασικά σημεία τα οποία 

είναι αδιαπραγμάτευτα. Αυτά έχουν διατυπωθεί, συμφωνηθεί και καταγραφεί με τα 

Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

(Πρότυπα). 

 

Ο σκοπός των Προτύπων είναι να προσφέρουν καθοδήγηση  ως προς την 

τήρηση των υποχρεωτικών δεδομένων του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής 

Εφαρμογής, και να παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου. Ταυτόχρονα δημιουργούν τον πυρήνα προκειμένου να αξιολογηθεί η 

απόδοση του ίδιου του εσωτερικού ελέγχου, βελτιώνουν τις διαδικασίες καθώς ανά 

τακτά διαστήματα αναθεωρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας 

κοινότητας.  

 

Τα Πρότυπα μαζί με τον Κώδικα Ηθικής έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, 

χωρίς βέβαια να έρχονται σε αντίθεση με την κατά τόπους νομοθεσία, καθώς 

πηγάζουν από συγκεκριμένες αρχές όπως δηλώσεις θεμελιωδών απαιτήσεων για την 

άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή και για την αξιολόγηση της 

απόδοσής του διεθνώς, και ερμηνεύουν όρους που πρέπει να παραμείνουν σαφείς. Τα 

Πρότυπα είναι αριθμημένα με ένα τετραψήφιο νούμερο π.χ. 1130, σχετικά με την 

παρεμπόδιση της ανεξαρτησίας ή αντικειμενικότητας, το οποίο εξειδικεύεται 

προσθέτοντας μία τελεία ένα κεφαλαίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου και έναν 

ακόμη αριθμό π.χ. 1130.A1. Σε πολλά πρότυπα μετά από το πρότυπο έπονται και 

επεξηγήσεις. Στο τέλος της παρουσίασης των Προτύπων (που το ίδιο το Ινστιτούτο 

έχει μεταφράσει σε πολλές γλώσσες του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελληνικής) υπάρχει γλωσσάρι που αποσαφηνίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται 

στα πρότυπα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές κατηγορίες προτύπων όπως 

αναθεωρήθηκαν για το έτος 2017 (Institute of Internal Auditing – IIA, 2017c). 

Σύνοψη των βασικών προτύπων παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 
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2.6. Τα βασικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

Για να προχωρήσει κανείς σε μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

εκτός από τα πρότυπα να γνωρίζει και τα βασικά σημεία ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών, 

Ένωση, το Ινστιτούτο Οικονομικών Στελεχών, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

και το Ινστιτούτο Διαχειριστών Λογιστών υιοθέτησαν το μοντέλο COSO (Committee 

of Sponsoring Organization), το αναγνωρίζεται ευρέως ως κλασικό πρότυπο για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(Karagiorgos et al, 2011). Το μοντέλο COSO ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως εξής: 

«Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από ένα μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου, της διοίκησης και του λοιπού προσωπικού που έχει σχεδιαστεί 

για να παρέχει εύλογη διασφάλιση της επίτευξης στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πράξεων, την αξιοπιστία της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς» (στο Karagiorgos et al, 2011). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πέντε είναι τα βασικά σημεία ενός συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου: περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση των κινδύνων, 

δραστηριότητες ελέγχου, πληροφόρηση και επικοινωνία και παρακολούθηση (Εικόνα 

2). 

 

Εικόνα 2. Τα βασικά σημεία ενός συστήματος ελέγχου 

Πηγή: Karagiorgos et al, 2011 

 

Στη συνέχεια η COSO εξέλιξε ακόμη περισσότερο το μοντέλο δημιουργώντας 

τον κύβο COSO. 
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Εικόνα 3. Ο κύβος COSO 

Πηγή: https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf 

Control Environment 

Περιβάλλον Ελέγχου 

Risk Assessment 

Αξιολόγηση κινδύνων 

Control Activities 

Δραστηριότητες 
ελέγχου 

Information 

& Communication 
Πληροφόρηση 

& επικοινωνία 

Monitoring Activities 

Δραστηριότητες 
Παρακολούθησης 

1. Οργανισμός δείχνει 
δέσμευση σε 

ακεραιότητα και 

ηθικές αξίες 

6. Ο οργανισμός 
καθορίζει τους 

στόχους με επαρκή 

σαφήνεια ώστε να 

καταστεί δυνατή η 

εξακρίβωση και 

αξιολόγηση των 
κινδύνων που 

σχετίζονται με τους 

στόχους. 

10. Ο οργανισμός 
επιλέγει και 

αναπτύσσει 

δραστηριότητες 

ελέγχου που 

συμβάλλουν στην 

άμβλυνση των 
κινδύνων για την 

επίτευξη των στόχων 

σε αποδεκτά επίπεδα. 

13. Ο οργανισμός 
αποκτά ή παράγει και 

χρησιμοποιεί σχετικές, 

ποιοτικές πληροφορίες 

για τη στήριξη της 

λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 

16.. Ο οργανισμός 
επιλέγει, αναπτύσσει 

και εκτελεί συνεχείς ή 

/ και ξεχωριστές 

αξιολογήσεις για να 

εξακριβώσει αν 

υπάρχουν και 
λειτουργούν τα 

στοιχεία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

2. Το συμβούλιο 

δείχνει ανεξαρτησία 

από τη διοίκηση και 
ασκεί εποπτεία στην 

ανάπτυξη και απόδοση 

του εσωτερικού 
ελέγχου 

3. Η διοίκηση μαζί με 

το συμβούλιο 
καθορίζουν την 

εποπτεία, τις 

αναφορές, τις 
κατάλληλες 

εξουσιοδοτήσεις και 

ευθύνες για την 
επίτευξη των στόχων 

7. Ο οργανισμός 

εντοπίζει κινδύνους 
για την επίτευξη των 

στόχων του σε 

ολόκληρη την περιοχή 
και αναλύει τους 

κινδύνους ως βάση για 

τον προσδιορισμό του 
τρόπου διαχείρισης 

των κινδύνων. 

11. Ο οργανισμός 

επιλέγει και 
αναπτύσσει γενικές 

δραστηριότητες 

ελέγχου πάνω στην 
τεχνολογία για να 

υποστηρίξει την 

επίτευξη των στόχων. 

14. Ο οργανισμός 

κοινοποιεί εσωτερικά 
πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων 

στόχων και 
αρμοδιοτήτων για τον 

εσωτερικό έλεγχο, που 

είναι απαραίτητες για 
τη στήριξη της 

λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 
. 

17. Ο οργανισμός 

αξιολογεί και 
ανακοινώνει έγκαιρα 

τις ελλείψεις 

εσωτερικού ελέγχου 
στους φορείς που είναι 

υπεύθυνοι για τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων 

των ανώτερων 

στελεχών και του 
διοικητικού 

συμβουλίου, ανάλογα 

με την περίπτωση. 

4. Ο Οργανισμός 

δείχνει δέσμευση στην 

προσέλκυση, 

ανάπτυξη και 
διατήρηση ικανών 

ατόμων σε εναρμόνιση 

με τους σκοπούς 

8. Ο οργανισμός 

εξετάζει το 

ενδεχόμενο απάτης 

κατά την αξιολόγηση 
των κινδύνων για την 

επίτευξη των στόχων. 

 

12. Ο οργανισμός 

εφαρμόζει 

δραστηριότητες 

ελέγχου μέσω 
πολιτικών που 

καθορίζουν τι 

αναμένεται και 
διαδικασίες που 

θέτουν σε εφαρμογή 

τις πολιτικές. 

5.Ο Οργανισμός ορίζει 
υπεύθυνα άτομα για 

τις αρμοδιότητες 

εσωτερικού ελέγχου 
για την επίτευξη των 

στόχων 

9. Ο οργανισμός 
εντοπίζει & αξιολογεί 

τις αλλαγές που θα 

μπορούσαν να 
επηρεάσουν 

σημαντικά το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου 

15. Ο οργανισμός 
επικοινωνεί με 

εξωτερικούς φορείς 

σχετικά με θέματα που 
επηρεάζουν τη 

λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου 

 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf
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2.7. Κύκλος ελεγκτικής διαδικασίας 

 

Η ελεγκτική διαδικασία ακολουθεί ένα κύκλο με συγκεκριμένα βήματα τα 

οποία μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής: 

• Καθορισμός του σκοπού και εντοπισμός των κινδύνων 

• Ιεράρχηση και αξιολόγηση των αναγκών 

• Διενέργεια δοκιμών για να διαπιστωθεί αν ο Οργανισμός μπορεί να 

αντιμετωπίσει με επάρκεια τους πιθανούς κινδύνους μέσα από δικλείδες 

ασφάλειας 

• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας και σύνταξη των ανάλογων αναφορών 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας (Βασιλείου και συν, 2017). 

 

Η μεθοδολογία αυτή απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 4. Κύκλος ελεγκτικής διαδικασίας 

Πηγή: Βασιλείου και συν, 2017 

 

Καθώς το περιβάλλον που λειτουργούν οι Οργανισμοί είναι δυναμικό, η 

διαδικασία αυτή συνεχώς αναθεωρείται και εξετάζεται ώστε να παραμένει επίκαιρη 

και να ανταποκρίνεται στο σκοπό της (Βασιλείου και συν, 2017). 
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2.8. Βήματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου 

 

Αν και οι ελεγκτικές διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο και 

τους σκοπούς που πρέπει να επιτελέσουν, διέπονται από τις ίδιες αρχές και 

εναρμονίζονται με τα ίδια πρότυπα. Για να διενεργηθεί το έργο του εσωτερικού 

ελέγχου ακολουθούνται τα εξής βήματα: προκαταρκτική έρευνα, σύνταξη 

προγράμματος ελέγχου, επιτόπια εργασία, σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και 

μεταγενέστερες ενέργειες (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2012). 

 

2.8.1. Προκαταρκτική έρευνα 

 

Αρχικά συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι 

απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί ένα πλήρες πρόγραμμα ελέγχου. Τα στάδια της 

προκαταρκτικής έρευνας περιλαμβάνουν: 

1. Προετοιμασία: άνοιγμα φακέλου ή ενημέρωση εάν ο έλεγχος είναι 

επαναλαμβανόμενος, μελέτη των προηγούμενων φύλλων και εκθέσεων που 

αναφέρονται σε ίδιες ή αντίστοιχες δραστηριότητες, αξιολόγηση του τρόπου που 

οργανώθηκε η δραστηριότητα ή που πρέπει να οργανωθεί, δημιουργία 

καταστάσεων υπενθύμισης αυτών που πρέπει να γίνουν τη συνέχεια με 

χρονοδιάγραμμα και αρχειοθέτηση με χρονολογική σειρά 

2. Σύνταξη ερωτηματολογίων: είναι χρήσιμη για να υπάρξει αρχική εκτίμηση τα 

οποία μπορούν να είναι πρόχειρα, ή τυποποιημένα ως λίστες για εξοικονόμηση 

χρόνου και διασφάλιση ότι δεν έχει παραλειφθεί κάτι σημαντικό, ή ότι η 

διοίκηση γνωρίζει τι θα ερωτηθεί κατόπιν έγκρισης 

3. Λήψη συνεντεύξεων και πραγματοποίηση συναντήσεων: συνήθως 

πραγματοποιούνται με τους προϊστάμενους των τμημάτων κατόπιν συνεννόησης, 

όπου συζητείται ο σκοπός του ελέγχου, ο καθορισμός των θεμάτων και η 

δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

4. Ενημέρωση για την υπό έλεγχο δραστηριότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής 

συλλέγει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για επιπρόσθετα στοιχεία 

όπως ειδικά έργα που λειτουργούν παράλληλα, προγραμματισμός μελλοντικών 

σχεδίων, οργανωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν 

το προσεχές διάστημα 
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5. Συμμετοχή της διοίκησης και των εργαζομένων στη διαδικασία: τα μέλη του 

οργανισμού πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι μέρος της διαδικασίας και 

συμμετέχουν σε αυτή. Ξεκαθαρίζονται θέματα όπως η αναίτια δημιουργία φόβου 

από το προσωπικό, η αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εργαζομένου, η ανάθεση 

ευθυνών χωρίς να δίνεται η αντίστοιχη εξουσία, η ύπαρξη ή μη υπαλλήλων που 

αντικαθιστούν απουσίες ή αποχωρήσεις άμεσα και άλλα. 

6. Διενέργεια φυσικής επισκόπησης: η επιτόπια αυτοψία αποκαλύπτει 

καταστάσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα αγνοούσε. Πρώτα ο εσωτερικός 

ελεγκτής περιφέρεται προσπαθώντας να αποκτήσει οπτική αντίληψη και στη 

συνέχεια κάνει λεπτομερέστερη καταγραφή (walk-through). 

7. Δημιουργία διαγραμμάτων ροής: τα διαγράμματα ροής βοηθούν τον εσωτερικό 

ελεγκτή να απεικονίσει σύνθετες διαδικασίες και να τις επικοινωνήσει με τα 

άτομα που συνεργάζεται ώστε να κατανοήσουν και αυτά τη ροή των εργασιών  

(Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5. Υπόδειγμα Διάγραμμα Ροής 

 

 

 

 



27 
 

8. Εκτίμηση των κινδύνων: αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο καθώς οι κίνδυνοι 

είναι αυτό που στην ουσία δημιουργεί και την ανάγκη για έλεγχο. Συνεπώς, ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από 

τη διοίκηση και γενικότερα τι στάση κρατάει η διοίκηση απέναντι σε αυτούς 

9. Παρουσίαση αποτελεσμάτων προκαταρκτικής έρευνας: εφόσον 

ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα ο εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει φύλλα 

εργασίας αναφορικά με τις κυριότερες αδυναμίες που βρέθηκαν, τα βήματα 

ελέγχου που προτείνονται, χρονοδιάγραμμα με τον εκτιμώμενο χρόνο 

ολοκλήρωσης τους ελέγχου. 

 

2.8.2. Σύνταξη προγράμματος ελέγχου 

 

Όταν το πρόγραμμα ελέγχου συντάσσεται για πρώτη φορά με μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα αναφέρει βασικά στοιχεία όπως η κατηγορία εργασιών, οι κυριότερες 

λειτουργίες, οι κίνδυνοι της κάθε δραστηριότητας. Εάν το πρόγραμμα ελέγχου είναι 

περιοδικό, συνήθως ετήσιο, περιγράφονται με λεπτομέρεια όλοι οι έλεγχοι που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν, ο αριθμός των εργαζομένων που θα εμπλακεί, το 

ετήσιο κόστος, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. 

 

Κυρίως, το πρόγραμμα ελέγχου βοηθάει τα επόμενα στάδια της επιτόπιας 

εργασίας και της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, καθώς ορίζει τα σημεία που πρέπει 

να ελεγχθούν για να μην υπάρχουν παραλήψεις και να συνταχθεί εύκολα η τελική 

έκθεση. 

 

2.8.3. Επιτόπια εργασία 

 

Συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, το στάδιο της επιτόπιας εργασίας (field-

work) πραγματοποιείται στο χώρο που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. Οι έλεγχοι 

ταξινομούνται ως εξής: 

• Έλεγχοι διαδικασιών: εξετάζουν εάν οι διαδικασίες ακολουθούνται 

αποτελεσματικά. Πραγματοποιούνται έλεγχοι εγκρίσεων, που επιβεβαιώνουν εάν 

πραγματοποιούνται οι κατάλληλες εγκρίσεις, έλεγχοι διενέργειας εργασιών, 
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σχετικά με τη ροή των εργασιών που λαμβάνουν χώρα, έλεγχοι διαφύλαξης των 

περιουσιακών στοιχείων 

• Έλεγχοι τεκμηρίωσης εργασιών: έχουν ως στόχο να εντοπιστούν έγκαιρα τα 

σφάλματα, τα οποία εάν διορθωθούν θα βελτιώσουν τη λειτουργία της 

διαδικασίας. Χωρίζονται σε αναλυτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν 

συγκρίσεις, ανάλυση αριθμοδεικτών και χονδρικούς υπολογισμούς και σε 

λεπτομερειακούς ελέγχους που περιλαμβάνουν παρακολούθηση των 

περιουσιακών στοιχείων, λήψη επιβεβαιωτικών απαντήσεων από 

εμπειρογνώμονες, λήψη επιβεβαιωτικών απαντήσεων από τρίτους, εξέταση 

αναλυτικών λογαριασμών και δεδομένων, συμφωνίες λογαριασμών, έλεγχο 

παραστατικών, επιβεβαίωση αριθμητικών πράξεων και έλεγχο διαχωρισμού 

περιόδων. 

 

2.8.4. Έκθεση ελέγχου 

 

Η έκθεση ελέγχου είναι το σημαντικότερο «παραδοτέο» των εσωτερικών 

ελεγκτών. Παρέχει πληροφόρηση προς τη διοίκηση για τα ευρήματα του ελέγχου. 

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αλλαγή σε σημεία που θα βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα μιας δραστηριότητας. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι 

ξεκάθαρη και κατανοητή, να προσδιορίζει επακριβώς τις διαδικασίες ή τα σημεία που 

επιδέχονται βελτίωσης,, να είναι πειστική ως προς τα συμπεράσματα που καταλήγει, 

να παρουσιάζει εφικτές και βιώσιμες προτάσεις που μπορούν να δρομολογηθούν οι 

κατάλληλες ενέργειες ώστε να μπορέσει να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό, το οποίο θα παρουσιάζει 

επιγραμματικά τα βασικότερα θέματα του έργου που επιτελέστηκε, των 

συμπερασμάτων, των προτάσεων και της γενικότερης εικόνας της δραστηριότητας 

από την οπτική του εσωτερικού ελέγχου. Ενδεχομένως να υπάρχει σύστημα 

βαθμολόγησης ανάλογα με τις δραστηριότητες που ελέγχθηκαν και σύγκριση με 

αυτόν της προηγούμενης περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπιστούν τα σημεία 

που υπάρχουν βελτιώσεις ή οπισθοδρομήσεις και στη συνέχεια θα αποφασισθεί η 

λήψη ανάλογων μέτρων. 
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2.8.5. Μεταγενέστερες ενέργειες 

 

Μετά την έκθεση ελέγχου η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς πρέπει να 

αξιολογείται ανά τακτά διάστημα αν και σε ποιο βαθμό πραγματοποιούνται οι 

ενέργειες που αποφασίσθηκαν. Συνεπώς, ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων, 

τη σπουδαιότητα και τον χαρακτήρα των ευρημάτων γίνεται ο έλεγχος. Εάν 

διαπιστωθεί ότι κάποιες προτάσεις είναι ανέφικτες, ή οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί, 

τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί η υφιστάμενη διαδικασία, να δημιουργηθεί να 

διαδικασία λειτουργικής, οικονομικής ή τεχνολογικής φύσης, να δοθούν νέες 

αρμοδιότητες σε εργαζόμενους, να γίνει ξανά διαχωρισμός καθηκόντων με προσοχή 

ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να ενσωματωθούν νέα ή 

τροποποιημένα μέτρα ελέγχου και τέλος να συνυπολογιστούν τα οικονομικά μεγέθη 

(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2012).    
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Κεφάλαιο 3. Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα 

3.1. Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα στην παγκόσμια κοινότητα 

 

Κάθε ιδιωτική επιχείρηση έχει λόγο να θέλει να βελτιώσει τη λειτουργία της, 

να αποκτήσει αξιοπιστία έναντι των μετόχων της και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν 

κενά ασφάλειας που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ένας επιτήδειος εργαζόμενος 

ώστε να προσποριστεί ίδιο όφελος σε βάρος των εργοδοτών του. Συνεπώς, ο 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με 

ασφάλεια, αξιοπιστία, και βιωσιμότητα.  

 

Οι κυβερνήσεις από την άλλη, κάθε χρόνο συμμετέχουν στη συλλογή και 

δαπανούν τεράστια ποσά δημόσιου χρήματος μέσω των διαφόρων υπουργείων και 

οργανισμών για να στηρίξουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες. Αυτά τα έσοδα και οι δαπάνες μπορεί να αποτελέσουν τον κύριο 

παράγοντα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Λόγω αυτού του 

τεράστιου όγκου χρημάτων, η κυβέρνηση χρειάζεται μια αποτελεσματική μηχανή 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης ώστε να υπάρχει λογοδοσία και η δέουσα επιμέλεια 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες, κανονισμούς και άλλες οδηγίες σχετικές 

με τη δημοσιονομική διαχείριση. Για το λόγο αυτό, όλα τα υπουργεία και οι 

υπηρεσίες της κυβέρνησης υποτίθεται ότι διατηρούν με ακρίβεια τη λογιστική τους 

αξιοπιστία για τους σκοπούς του ελέγχου και της μελλοντικής χρήσης. Όλες οι 

συναλλαγές πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες, να καταγράφονται  και να εκτελούνται 

σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης. Τα κεφάλαια επιβάλλεται να 

δαπανώνται για νόμιμους σκοπούς με τους κατάλληλους τρόπους και τα οικονομικά 

αρχεία να αντικατοπτρίζουν την πραγματική και δίκαιη οικονομική κατάσταση του 

κάθε δημόσιου Οργανισμού. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει αυστηρός διαχειριστικός 

έλεγχος των οικονομικών που να περιλαμβάνει την κατανομή των πόρων σύμφωνα με 

τους αντικειμενικούς σκοπούς, με σαφείς κανόνες λογοδοσίας, διασφάλιση ότι οι 

δαπάνες περιορίζονται σε καθορισμένο προϋπολογισμό και με σύννομες διαδικασίες. 

Κάθε κυβέρνηση γνωρίζει ότι η ποιοτικότερη διαχείριση των οικονομικών θα 

οδηγήσει σε επιτυχία του έργου τους (Baharud-din et al, 2014).  
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Για όλους τους παραπάνω λόγους σταδιακά στις περισσότερες χώρες έχει 

νομοθετηθεί η υιοθέτηση εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Στη Σαουδική 

Αραβία για παράδειγμα η αρ. 435 Απόφαση για την υποχρεωτική εφαρμογή 

εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους Οργανισμούς τέθηκε σε εφαρμογή το 2004, αν και 

υπάρχει δυσκολία να εναρμονιστούν όλοι οι δημόσιοι φορείς (Alzeban & Sawan, 

2013). 

 

Στη Γκάνα, ερευνητές χρησιμοποιώντας τη μοντέλα δομικών εξισώσεων 

(Structural equation modeling -SEM), ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ της διαφθοράς και 

της αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου μέσω μιας έρευνας που 

συμμετείχαν διευθυντές και μάνατζερ επιλεγμένων οργανισμών του δημόσιου τομέα. 

Δέκα και πλέον χρόνια μετά την έκδοση του νόμου του Οργανισμού Εσωτερικού 

Ελέγχου (νόμος 658) ως μέσο για την καταπολέμηση της διοικητικής διαφθοράς στη 

Γκάνα, υπήρχαν ελάχιστα εμπειρικά στοιχεία για να αποδειχθεί ο αντίκτυπός του στη 

διαφθορά, αν και υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι έχει παίξει κρίσιμο ρόλο 

στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας 

του δημόσιου τομέα. Διαπιστώθηκε ότι η πλήρης εφαρμογή του νόμου, το μέγεθος 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και η ανεξαρτησία του τμήματος ελέγχου 

επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαφθορά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η αυστηρή τήρηση και η εφαρμογή κανονισμών και νόμων καθώς και η 

ανεξαρτησία του καθήκοντος εσωτερικού ελέγχου θα συμβάλουν περαιτέρω στην 

καταπολέμηση της διοικητικής διαφθοράς στη Γκάνα (Asiedu & Deffor, 2017). 

 

Στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε διευθυντικά στελέχη, 

διευθυντές δημόσιων επιχειρήσεων, διοικητικούς διευθυντές και εξωτερικούς 

ελεγκτές. Από τα ευρήματα την μελέτης φάνηκε ότι το πεδίο εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς της χώρας δεν είναι επαρκώς ευρεία ώστε 

να θεωρείται ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου θα γίνει περισσότερο αποδεκτή εάν καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα 

οργανωτικών λειτουργιών και οι εσωτερικοί ελεγκτές προσφέρουν υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας στους ενδιαφερόμενους (Abuazza et al, 2015). 
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Ενώ λοιπόν σε κάποιες χώρες του κόσμου η εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου στο δημόσιο τομέα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο άλλες έχει επιβληθεί με 

νόμο εδώ και πολλά χρόνια όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήδη από το 

1978. Σε άλλες πάλι όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς δεν προσδιορίζεται από τη 

νομοθεσία η υποχρεωτικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά, στην 

αυστραλιανή ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι περισσότερες μονάδες εσωτερικού 

ελέγχου εκτελούν τακτικούς επιχειρησιακούς και οικονομικούς ελέγχους και δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στους ελέγχους συμμόρφωσης και στους ελέγχους της τεχνολογίας 

της πληροφορίας (IT). Στην Αυστραλία, μια μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης 14 

οργανισμών στο Εθνικό Γραφείο Ελέγχου της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2000-2001 διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων 

εσωτερικού ελέγχου παρέμεινε εστιασμένη στη διασφάλιση, και συγκεκριμένα το 

76% των πόρων εσωτερικού ελέγχου διατέθηκαν για δραστηριότητες ασφάλισης, και 

λιγότερο από 6% πήγαν για παροχή συμβουλών για βελτίωση της απόδοσης (Sterck  

& Bouckaert, 2006). 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το ποσοστό των χωρών στο οποίο είναι 

υποχρεωτικός ο εσωτερικός έλεγχος ανά περιοχή. 

 

 

Γράφημα 1. Υποχρεωτική εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα (2015) 

Πηγή: Piper, 2015 
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Το παραπάνω γράφημα αποτελεί στοιχείο μιας παγκόσμια έρευνας από τον 

Arthur Piper (2015) για λογαριασμό του Global Internal Audit Common Body of 

Knowledge –CBOK, στην οποία συμμετείχαν 14.518 άτομα από 166 χώρες που 

μιλούσαν 23 διαφορετικές γλώσσες. Όπως φαίνεται λοιπόν στο γράφημα 1, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των χωρών στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο εσωτερικός 

έλεγχος στο δημόσιο τομέα είναι στη Λατινική Αμερική & Καραϊβική με ποσοστό 

88% και το μικρότερο στη Βόρεια Αμερική με 62%.  

 

Παρόλο όμως που ο εσωτερικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός σε αρκετές 

περιπτώσεις η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. 

Στο επόμενο γράφημα φαίνεται πόσοι πιστεύουν ότι η χρηματοδότηση του 

εσωτερικού ελέγχου δεν είναι καθόλου επαρκής στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τον 

ιδιωτικό τομέα (Γράφημα 2). Η Υποσαχάρια Αφρική είναι όπως φαίνεται η πιο 

υποχρηματοδοτούμενη, ενώ υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα 

σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. 

 

 

Γράφημα 2. Δήλωση ότι η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής  

Πηγή: Piper, 2015 
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Μία από τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις της ελεγκτικής είναι η 

ανεξαρτησία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι εσωτερικοί ελεγκτές δέχθηκαν πιέσεις να 

αλλάξουν ένα εύρημα του ελέγχου που διενήργησαν (Γράφημα 3).  

 

 

Γράφημα 3. Απάντηση στο «Πόσες φορές σας ζητήθηκε να αλλάξετε ένα εύρημα 

του ελέγχου που πραγματοποιήσατε»  

Πηγή: Piper, 2015 

 

Πρώτα στην περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής, αλλά και γενικότερα σε όλο 

τον κόσμο οι ελεγκτές δέχονται κάποιες φορές πιέσεις να αλλάξουν τα αποτελέσματα 

του ελέγχου.  

 

Αναφορικά με το σημείο εστίασης σε σχέση με τους κινδύνους, στις 

περισσότερες περιοχές δίνεται έμφαση σε λειτουργικούς κινδύνους κυρίως, στη 

Λατινική Αμερική και Καραϊβική επικεντρώνονται κυρίως στη συμμόρφωση με το 

κανονιστικό πλαίσιο, στην Ασία και τις περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού στην 

αποτελεσματικότητα, ενώ σε όλες τις περιοχές, ασχολούνται λιγότερο με τα 

στρατηγικά επιχειρηματικά ρίσκα και την επιστήμη της τεχνολογίας και 

πληροφορικής, η οποία καλύπτεται κυρίως από άλλους επιστήμονες (Piper, 2015). 
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3.2. Ο εσωτερικός έλεγχος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Από το έτος 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε με Απόφασή της τη 

δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για να παρέχει 

ελεγκτικές υπηρεσίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίστηκε η αποστολή 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που είναι η ενίσχυση και η προστασία της αξίας 

της οργάνωσης, παρέχοντας διαβεβαίωση, συμβουλές και διορατικότητα με βάση τον 

κίνδυνο. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά την Επιτροπή να επιτύχει τους 

στόχους της θέτοντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση, ώστε να 

αξιολογεί και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων, του 

ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης. Τα καθήκοντα της υπηρεσίας 

περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και τη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων για τη 

βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, τον έλεγχο και τη διαδικασία διακυβέρνησης για 

την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

• προώθηση της κατάλληλης ηθικής και των αξιών εντός του Οργανισμού για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικής οργανωτικής απόδοσης της διοίκησης, 

λογοδοσίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας 

• παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους στις κατάλληλες περιοχές του 

Οργανισμού, ώστε να προάγεται η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση 

της Επιτροπής και των υπηρεσιών της. 

 

Οι υπηρεσίες διασφάλισης αποτελούν μια αντικειμενική εξέταση 

αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την παροχή μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του ελέγχου και της διακυβέρνησης. 

Για τις υπηρεσίες διασφάλισης, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται στον 

προγραμματισμό βάσει κινδύνου και παρέχει συμπεράσματα, και όπου κρίνεται 

σκόπιμο, με εκθέσεις ελέγχου αξιολόγησης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι 

δραστηριότητες παροχής συμβουλών και διαχείρισης, η φύση και το πεδίο εφαρμογής 

των οποίων συμφωνούνται με τον Γενικό Διευθυντή / Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 

Έχουν σκοπό να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση της 

Επιτροπής ή της Γενικής Διεύθυνσης, τη διαχείρισης κινδύνων και τις διαδικασίες 

ελέγχου, χωρίς ο εσωτερικός ελεγκτής να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης 

(European Commission, 2017). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλλει εναρμονισμένα πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου στις χώρες μέλη της, συνεπώς υπάρχουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές 

μεταξύ των κρατών σχετικά με το θέμα (Faitusa et al, 2016). Σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα υποχρεούνται νομικά να 

καθιερώσουν μια λειτουργία ελέγχου. Στη Σουηδία για παράδειγμα, το διάταγμα του 

1994 για τον εσωτερικό έλεγχο των κυβερνητικών οργανισμών ορίζει τις απαιτήσεις 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάγκη για 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου δεν προσδιορίζεται στη νομοθεσία. Ο  νόμος των 

ολλανδικών κυβερνητικών λογαριασμών του 2001 ορίζει τα καθήκοντα των 

υπηρεσιών ελέγχου των υπηρεσιών. Οι οργανισμοί εσωτερικού ελέγχου της 

κεντρικής κυβέρνησης δημοσιεύουν κυρίως εκθέσεις οικονομικού ελέγχου (43% 

όλων των εκθέσεων). Διεξάγουν επίσης πολυάριθμους λειτουργικούς ελέγχους 

(19%), ελέγχους συμμόρφωσης (17%) και ελέγχους πληροφορικής (15%). Πολλοί 

οργανισμοί ελέγχου του δημόσιου τομέα επικεντρώνονται τόσο στις δραστηριότητες 

διασφάλισης όσο και στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών, αν και όχι εξίσου 

(Sterck  & Bouckaert, 2006). 

 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι στις ιταλικές δημόσιες διοικήσεις έχουν εξελιχθεί σε 

τρία κύρια στάδια, αντίστοιχα με τρία ψηφισθέντα νομοθετικά διατάγματα (ΝΔ): ΝΔ 

29/1993, ΝΔ 286/1999 και ΝΔ 150/2009 (η λεγόμενη  μεταρρύθμιση Brunetta). Το 

ΝΔ 29/1993 άρχισε να εισάγει στην ιταλική γλώσσα την αρχή του «ελέγχου των 

αποτελεσμάτων» των δημόσιων διοικήσεων ώστε να αυξήσουν την ευθύνη των 

δημοσίων υπαλλήλων. Εισήγαγε επίσης για τα διευθυντικά στελέχη εργαλεία όπως η 

συγκριτική ανάλυση του κόστους και των αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση των 

επιδόσεων και η ανταμοιβή, και προέβλεψε τη δημιουργία μιας μονάδας αφιερωμένης 

στους εσωτερικούς ελέγχους επιφορτισμένη με την ευθύνη για την υποστήριξη της 

αξιολόγησης της επίτευξης των στρατηγικών στόχων. Το 1999, το ΝΔ 286  

αναθεώρησε τα μέσα ελέγχου του δημόσιου τομέα, σημειώνοντας μια στροφή από 

τους εκ των προτέρων νόμιμους ελέγχους σε εκ των υστέρων ελέγχους 

αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εισήγαγε διάκριση μεταξύ τεσσάρων τύπων 

ελέγχου (στρατηγικός έλεγχος, λογιστικά συστήματα διαχείρισης, εκτίμηση 

επιδόσεων και συστήματα ανταμοιβής, διοικητικοί και οικονομικοί έλεγχοι), ο οποίος 

κατέστη υποχρεωτικός για όλους τους Οργανισμούς στην Ιταλία. Τέλος, η 

μεταρρύθμιση Brunetta του 2009 κάλυπτε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς: 



37 
 

μεμονωμένη και οργανωτική αξιολόγηση, αμοιβές και επιδόματα που σχετίζονται με 

τις επιδόσεις, νέες συλλογικές συμβάσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την 

απλούστευση των πειθαρχικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, εισήγαγε ένα σύστημα 

μέτρησης της απόδοσης για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες είναι κεντρικό 

σημείο είναι η ατομική αξιολόγηση των επιδόσεων, που θεωρείται η βασική 

κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα (Arena & 

Jeppesen, 2016). 

 

Στην Πολωνία συστήθηκε για πρώτη φορά τμήμα Οικονομικού Ελέγχου και 

Συντονισμού Εσωτερικού Ελέγχου το 2002. Στη συνέχεια συντάθηκαν οδηγίες σε 

σχετικό εγχειρίδιο, κώδικας ηθικής και υιοθετήθηκαν τα διεθνή πρότυπα. Οι 

διοικητές των δημόσιων οικονομικών φορέων έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή 

και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και των μηχανισμών ελέγχου, των 

διαδικασιών και των εναρμόνισης με τους κανονισμούς. Η ενημέρωση για τα θέματα 

εσωτερικού ελέγχου γίνεται έως και το επίπεδο του Υπουργού Οικονομικών (Faitusa 

et al, 2016). 

 

Στο δημόσιο τομέα στη Μάλτα, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου παρέχει 

υπηρεσίες με τέσσερις διευθύνσεις: εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων, 

κεντρική εναρμόνιση, οικονομικές έρευνες, έλεγχοι επιδοτήσεων από Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο, οι δημόσιες υπηρεσίες υπόκεινται και σε 

εξωτερικό έλεγχο, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα 

συνεργασίας μεταξύ των δύο λειτουργιών που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως η 

έλλειψη πόρων, η περιορισμένη επικοινωνία, οι λανθασμένες αντιλήψεις και οι 

παγιωμένες αντιλήψεις που δεν βοηθούν στην αλλαγή (Zammit & Baldacchino, 

2012). 

 

Οι χώρες της Βαλτικής της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ήταν για 

πολλά χρόνια επηρεασμένες από το παλαιό σοβιετικό καθεστώς, που δεν είχε 

παράδοση στον εσωτερικό έλεγχο, αλλά κληρονόμησε ένα σύστημα ελέγχου από το 

υπουργείο οικονομικών που λειτουργούσε με σκοπό την έρευνα για απάτες και την 

πρόληψη (Diammond, 2002). Στη συνέχεια όμως έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Η 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου ξεκίνησε το 1999 στη Λετονία και το 2000 στη 

Λιθουανία και την Εσθονία. Και οι τρεις χώρες από τότε προχώρησαν σε δύο με τρεις 
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σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει έως τώρα προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στον κλάδο. Στη Λετονία και τη Λιθουανία 

πραγματοποιούνται τοπικές εκπαιδεύσεις και προγράμματα πιστοποίησης για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές του δημόσιου τομέα, η Εσθονία ανέπτυξε ένα σύστημα 

βασισμένο στις αρχές των διεθνών φορέων εσωτερικού ελέγχου. Και στις τρεις χώρες 

έχουν συσταθεί επιτροπές εσωτερικού ελέγχου που συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (Faitusa et al, 2016). 

 

3.3. Ο εσωτερικός έλεγχος στο ελληνικό δημόσιο 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α΄7) με τίτλο «Υποχρεωτικός 

έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», «Κάθε οντότητα 

δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη». Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να είναι ανεξάρτητη επιτροπή ή 

επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) τους φορέα που ελέγχεται. Στη σύνθεσή 

της λαμβάνουν μέρος μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και μέλη που συλλογικό 

αποφασιστικό όργανο. Όλα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν επαρκή γνώση 

σχετικά με τη δραστηριότητα που έχει ο δημόσιος φορέας, να είναι τα περισσότερα 

ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Τουλάχιστον έναν συμμετέχοντας στην 

επιτροπής ελέγχου πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή 

συνταξιούχος ή άτομο που έχει επαρκή γνώση στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της 

λογιστικής. 

 

 Την ευθύνη για την λειτουργία του νομικού προσώπου έχουν τα συλλογικά 

όργανα του δημόσιου φορέα. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι: 

1. η ενημέρωση του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης 

οντότητας, για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και στην οποία 

δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβολή του υποχρεωτικού  ελέγχου στην 

ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το ρόλο του είχε η  

επιτροπή ελέγχου  

2. η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η 

υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την διασφάλιση της ακεραιότητάς της,  
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3. η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση του ελεγχόμενου φορεά, χωρίς όμως να 

επεμβαίνει στην ανεξαρτησία του. 

4. η παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της απόδοσής τους. 

5. η εποπτεία της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 

εταιρειών και η επιβεβαίωση ότι έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις 

ελεγκτικές υπηρεσίες  

6. η πρόταση και ευθύνη για τη επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών 

εταιρειών. 

 

Από τον παραπάνω νόμο, δεν τεκμαίρεται η εξέλιξη της ελεγκτικής 

διαδικασίας στο ελληνικό δημόσιο τομέα για σκοπούς πέρα από τη 

χρηματοοικονομική εποπτεία σε παροχή συμβουλών για βελτιώσεις και ανάπτυξη 

των δημόσιων οργανισμών.  

 

3.3.1. Διάρθρωση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δημόσιο τομέα 

 

Με το νόμο 3074/2002 (Α΄296) με τίτλο «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης, Αναβάθμισης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες 

διατάξεις» συστάθηκε θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος είχε 

στόχο να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης, την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον 

εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Για πολλά χρόνια το όνομα 

του κυρίου Λέανδρου Ρακιντζή ακουγόταν συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο 

οποίος διετέλεσε επί 11,5 χρόνια Γενικός Γραμματέας, έως το έτος 2016 το οποίο και 

αποχώρησε. Από τότε έως και σήμερα τη θέση αυτή έχει η κ. Μαρία Παπασπύρου. 

Καθώς το όργανο του γενικού επιθεωρητή ήταν μονοπρόσωπο, για πολλά χρόνια και 

λόγω έλλειψης υποστήριξης, σωρεύτηκαν πλήθος μικρών και μεγάλων υποθέσεων 

κακοδιαχείρισης και διαφθοράς χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι και 

άλλοι πόροι ώστε να προβούν σε ενδελεχείς ελέγχους.  
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Από τον Απρίλιο του 2016 ενεργοποιήθηκε το Συντονιστικό Όργανο 

Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) το οποίο αποτέλεσε τομή στις ελεγκτικές 

διαδικασίες καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα συντονισμού πολλών 

διαφορετικών Υπηρεσιών και Σωμάτων και την συντονισμένη από κοινού ανάληψη 

ελεγκτικών δράσεων σε περιπτώσει που είναι αναγκαίο να υπάρχει εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία. Ακόμη, πλέον μπορούν θα θεραπευθούν θέματα επικαλύψεων και 

αντιφάσεων μεταξύ των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους τα οποία 

αποδυνάμωναν την προσπάθεια να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση 

(Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2017).  

 

Η Ετήσια Έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου 

(ΣΟΕΕ) που αναφέρεται στα πεπραγμένα όλων των σωμάτων και υπηρεσιών 

επιθεώρησης και ελέγχου για το έτος 2016 έκτασης πλέον των τριακοσίων σελίδων, η 

οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017 αντανακλά αυτή την κοινή προσπάθεια.  

 

Ενδεικτικά σώματα και υπηρεσίες που λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα 

του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου είναι: 

 

1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 

Σύμφωνα με το νόμο 3074/2002 (Α΄296) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου 

του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και υπόλοιπων 

Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Ο νόμος του δίνει 

διευρυμένες εξουσίες και μπορεί να: 

• Διατάσσει αυτεπάγγελτα τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από 

το ΣΕΕΔΔ, τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου 

των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ 

και Β΄ βαθμού, των επιχειρήσεών τους, των ΝΠΔΔ, των κρατικών ΝΠΙΔ, των 

δημόσιων επιχειρήσεων, ενώ μπορεί να διενεργεί και ο ίδιος ελέγχους και 

επανελέγχους στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα. 
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• Παρακολουθεί και αξιολογεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των άλλων Σωμάτων 

Επιθεώρησης και Ελέγχου, την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων και 

ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων. 

• Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του  

• Προεδρεύει του ΣΟΕΕ το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το 

συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και 

υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου. 

 

Με το άρθρο 26 του ν. 3200/2003 (Α΄281) απέκτησε πειθαρχική δικαιοδοσία 

και μπορεί να  ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή να λάβει 

άλλα διοικητικά μέτρα κατά υπαλλήλων. Τέλος με το άρθρο 12 του ν.3320/2005 

(Α΄48) δύναται να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που 

ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα 

παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές 

αποφάσεις (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2017Β).  

 

2. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

 

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είναι Ειδική Γραμματεία του 

Υπουργείου Οικονομικών που συστάθηκε με το ΠΔ 218/1996 (Α΄168) και 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. 

Έχει ως αποστολή την ορθή εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, 

τον εντοπισμό φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, την έρευνα και ανακάλυψη 

οικονομικών εγκλημάτων, απατών, παραβάσεων και άλλων παράνομων πράξεων, την 

πρόληψη, δίωξη και καταστολή άλλων παραβάσεων όπως παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών, όπλων, ψυχοτρόπων ουσιών και αρχαιοτήτων. Έχει κεντρικά και 

περιφερειακά γραφεία.  

 

3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) συστάθηκε 

με το άρθρο 6 του Ν. 2477/1997 (Α΄59) και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους 

μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης και το μοναδικό με γενική 
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αρμοδιότητα ελέγχου του συνόλου σχεδόν των δημοσίων υπηρεσιών. Το ΣΕΕΔΔ 

λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 2 έως 7 του Ν. 3074/2002 

(Α΄ 296), με τις οποίες αναβαθμίστηκε ο ρόλος του, μέσω της επέκτασης της 

ελεγκτικής του αρμοδιότητας και σε όλους του φορείς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της επισήμανσης 

φαινομένων: διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 2017) 

 

4. Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

 

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 

3492/2006 (Α΄210) με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων ου 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση 

επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών, τη διενέργεια 

αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης 

των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τον αποτελεσματικό συντονισμό της 

ελληνικής διοίκησης και τη συνεργασία με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη 

διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού 

(Υπουργείο Οικονομικών, 2017). 

 

 

5. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) συστάθηκε με 

το ν. 2920/2001 (Α΄131) και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και λειτουργία 

κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών 

επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών στις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο 

Υγείας και των ασφαλιστικών φορέων με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη της κακοδιαχείρισης, την αναβάθμιση της 
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ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που παρέχονται στους πολίτες και την 

προστασία τόσο της υγείας όσο και της περιουσίας τους.  

 

Στο Γράφημα Πίτας που ακολουθεί παρουσιάζεται το είδος των προτάσεων 

του ΣΕΥΥΠ για το έτος 2015 μετά από τους ελέγχους που διενήργησε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4. Πίτα κατηγοριών προτάσεων του ΣΕΥΥΠ για το έτος 2015 

Πηγή: http://www.data.gov.gr/dataset/ethsies-ek8eseis-pepragmenwn-s-e-y-y-p 

 

6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου & 

7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Με το ν. 4389/2016 (Α΄94) συστήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των 

φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου 

των αρμοδιοτήτων της. Αρμοδιότητες του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου είναι: η 

αναζήτηση κινδύνων κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του κράτους ή παραβίασης των αρχών της 

χρηστής διοίκησης και η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας από τους 

εργαζόμενους στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και η εξέταση 

καταγγελιών ή παραπόνων για τη συμπεριφορά τους  
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9
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Δ.Ε. 0

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ -
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 0

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΣ 1

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 0

Αρχείο3

ΑΛΛΑ 4

ΠΙΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

http://www.data.gov.gr/dataset/ethsies-ek8eseis-pepragmenwn-s-e-y-y-p
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8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) & 9. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΣΕΕΥΥΜΕ.) 

 

Τα Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

(2017) υπάγονται κατευθείαν στον Υπουργό. Οι επιχειρησιακοί τους στόχοι είναι: 

• Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ): αποστολή του είναι η 

περιοδική και έκτακτη επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους φορείς 

του Δημοσίου, πανελλαδικά, από τη μελέτη ως την οριστική παραλαβή 

προληπτικά ώστε να ενημερωθούν οι φορείς υλοποίησης των έργων για 

παραλείψεις και σφάλματα που παρατηρούνται στη διαχείριση και ποιότητα των 

έργων και κατασταλτικά με την διαπίστωση παραβάσεων που επισύρουν 

διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. 

• Το Σώμα Επιθεωρητών. Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 

(ΣΕΕΥΜΕ), έχει αποστολή τη διασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης, την 

τήρηση της νομοθεσίας, την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων αδιαφάνειας, 

διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, την προστασία του δημόσιου 

συμφέροντος, η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, και τη αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους, επιθεωρήσεις, σε όλες τις υπηρεσίες μεταφορών της επικράτειας που 

υπόκεινται στον έλεγχο του Υπουργείου.  

 

10. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) συστάθηκε το 1999 (ΠΔ 136/199, 

Α΄134) και αναμορφώθηκε με το ν. 3996/2011 (Α΄170) και υπάγεται απευθείας στον 

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έργο του 

είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, η ανίχνευσης εάν υπάρχουν φαινόμενα πλημμελούς ασφαλιστικής 

κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, διαμεσολάβηση για την 

επίλυση των διαφορών εργαζομένων και εργοδοτών, και η ενημέρωσή τους 

αναφορικά με τη νομοθεσία. 
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11. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας 

 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της 

Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος. 

Αποστολή της είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς των 

εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

(Αστυνομία, 2017Α). 

 

12. Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

 

Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 

24 του Ν. 4249/2014, είναι η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών 

εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας και εμφανίζουν τα 

χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η έρευνα, πρόληψη και 

καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, 

ακόμα και αν δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Για να στηρίξει το έργο της 

παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, οικονομικά γεγονότα και 

κινήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με άλλους φορείς. Έχει 

αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια εκτός από  χώρους που υπάγονται στο Λιμενικό 

Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή (Αστυνομία, 2017Β). 

 

 

13. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείου 

Δικαιοσύνης) 

 

Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης συστάθηκε με 

το ν. 3090/2002 (Α΄329) που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει πανελλήνια εμβέλεια. 

Αποστολή του είναι η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων για να 

διαπιστωθούν οι συνθήκες που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα και η 

διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που διαπράττονται σε αυτά.  
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3.3.2. Κριτική αποτίμηση των υπηρεσιών ελέγχου του δημόσιου τομέα 

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι 21 υπηρεσίες ελέγχου του δημόσιου τομέα 

συμπληρώνονται με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης, τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων, τη 

Διεύθυνση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, τη Διεύθυνση 

Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υπηρεσία 

Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το Σώμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, τη Διεύθυνση Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τέλος υπάρχει και η Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

Βλέποντας με κριτική ματιά τις υφιστάμενες δομές εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα, παρατηρεί κανείς ότι πολλά υπουργεία, κυρίως από το έτος 2000 

δημιούργησαν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Ένα θέμα που διαπιστώνεται είναι ότι 

υπάρχουν σημεία επικαλύψεων, όπως για παράδειγμα η αδήλωτη εργασία η οποία 

παρακολουθείται από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, και από την Οικονομική 

Αστυνομία και τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Ακόμη, υπάρχουν θέματα που θα 

πρέπει κανείς να δει εάν εμπίπτουν στην αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, εάν λόγου 

χάρη μια παράβαση οικονομικού χαρακτήρα έγινε στην αιγιάλεια ζώνη. Ακόμη, όπως 

φαίνεται από έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΕΔΔ για το έτος 2016, οι αυτοψίες ήταν σε 

τομείς που θα μπορούσαν να εξεταστούν από καθ’ ύλης αρμόδια σώματα όπως το 

ΣΕΥΥΠ για τα νοσοκομεία.  

 

Ακόμη, διαπιστώνεται από τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα 

σύστασης των δομών, ότι δίνεται κυρίως έμφαση στην παραβατικότητα, τόσο 

προληπτικά όσο και κατασταλτικά, στον έλεγχο των καταγγελιών που γίνονται από 

τους πολίτες, στην προσπάθεια προστασίας των πολιτών έναντι του ελληνικού 

δημοσίου και των δημοσίων υπαλλήλων. Ακόμη, υπάρχουν σημεία επικαλύψεων 

αρμοδιοτήτων.  
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Σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται αναφορά για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών χωρίς να αναφερθεί ο τρόπος και τα εργαλεία που θα γίνει αυτό, ενώ στην 

αποστολή των υπηρεσιών απουσιάζει - σε αντίθεση με τα ευρήματα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία – η έννοια της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Ακόμη όμως και να 

μιλά κανείς για δημόσιες υπηρεσίες που θεωρητικά η βιωσιμότητα είναι πολιτική 

βούληση, η βελτίωση της απόδοσης και η διερεύνηση βελτιωτικών μέτρων για την 

αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα φαίνεται να 

πρέπει είναι πανταχού παρούσα.  
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Κεφάλαιο 4. Εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο Οικονομικών 

 

4.1. Νομοθετικό πλαίσιο Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, (όπως και αν έχει ονομαστεί στο παρελθόν) είναι 

από τα βασικότερα Υπουργεία, διότι επιφορτίζεται μεγάλο μερίδιο των μέτρων που 

λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, έχει την ευθύνη για τη συλλογή των φόρων, για την 

επιβολή προστίμων ή την απαλλαγή από αυτά, διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του 

κράτους, παρακολουθεί τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, έχει πρόσβαση σε 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και πολλά άλλα. Οι εργαζόμενοι στο 

Υπουργείο έχουν αρκετές εξουσίες και αρμοδιότητες και πρέπει να εργάζονται με 

ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιούργησε την ανάγκη για 

δημιουργία ενός οργανωμένου νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στο υπουργείο.  

 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού είχε η Γενική 

Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και η αυτοτελείς υπηρεσία Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Με το ν. 4254/2014 (Α΄85) 

στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και 

διαρθρώνεται σε τρία τμήματα ως εξής: 1. Τμήμα Α'  Εσωτερικού Ελέγχου 2. Τμήμα 

Β'  Εσωτερικών Υποθέσεων 3. Τμήμα Γ'  Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Στην εισηγητική έκθεση του νόμου υποστηρίζεται ότι με την αλλαγή επιδιώκεται η 

συγκέντρωση όλων των φορολογικών υπηρεσιών σε μία ισχυρή και άρτια 

στελεχωμένη Διεύθυνση, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό, την 

εποπτεία, την οργάνωση και την λειτουργία των Υπηρεσιών αυτής, καθώς και τη 

μείωση του λειτουργικού τους κόστους. 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Εσωτερικής Ελέγχου σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. Δ6Α 1069061 ΕΞ 2014/2-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΗ-4Τ3) Απόφαση του τότε 

Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα είναι οι ακόλουθοι: 
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1. να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι δραστηριότητες όλων των τμημάτων 

και φορέων του Υπουργείου, με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων (ΓΓΔΕ), ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων της πολιτικής ηγεσίας  

2. να εντοπίζονται και διερευνούνται αποτελεσματικά υποθέσεων διαφθοράς 

υπαλλήλων του Υπουργείο Οικονομικών και φορέων που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο, εκτός του προσωπικού της ΓΓΔΕ  

3. να υποστηρίζεται η πολιτική ηγεσία στην εσωτερική επιθεώρηση των υπηρεσιών 

της ΓΓΔΕ και να καταπολεμούνται αποτελεσματικά περιπτώσεις διαφθοράς 

υπαλλήλων της με τη πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων 

4. να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η συμβατότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων του Υπουργείου ώστε να ευθυγραμμίζονται με την εθνική 

στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

5. να αξιολογούνται οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις αρχές τησ χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

 

Η έδρα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου βρίσκεται στο νομό Αττικής, αλλά 

η κατά τόπον αρμοδιότητα της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, για όλες τις 

υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ υπάρχουν 

ιδιαιτερότητες μόνο για το προσωπικό της ΓΓΔΕ. Η Μονάδα διαρθρώνεται σε τρία 

Τμήματα, τα οποία είναι: 

 

Τμήμα Α - Εσωτερικός Έλεγχος 

Τμήμα Β- Εσωτερικών Υποθέσεων 

Τμήμα Γ-Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων 
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4.1.1. Τμήμα Α - Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Το τμήμα Α του Εσωτερικού Ελέγχου έχει δυνατότητες να εντοπίσει σημεία 

βελτίωσης της δράσης του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων και μπορεί 

να έχει συμβουλευτικό ρόλο για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων, καθώς εστιάζει 

στις λειτουργίες και το περιβάλλον. Οι αρμοδιότητές του τμήματος είναι: 

 

1. να διαμορφώνουν το μεθοδολογικό και θεσμικό πλαίσιο που θα αποτελέσει βάση 

για τον εσωτερικό έλεγχο και την καθοδήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών προκειμένου να αναπτύξουν συστήματα διαχείρισης κινδύνων 

2. να καταρτούν πρόγραμμα και να διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους 

εσωτερικούς ελέγχους στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους πλην της ΓΓΔΕ, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προτεραιότητες που έχει ορίσει το 

Υπουργείο. 

3. να διεξάγουν έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους στις λειτουργίες, τις διαδικασίες 

και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των 

εποπτευόμενων από αυτό φορέων (στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ με εντολή του 

Υπουργού) 

4. να υποβάλλουν έκθεση εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών, που θα 

κοινοποιείται στις υπηρεσίες που έχουν ευθύνη για το σχεδιασμό και τη 

λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και να παρακολουθούν και να 

αξιολογούν αν πραγματοποιήθηκαν τα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που 

συνέστησαν στην έκθεσή τους 

5. να συντάσσουν ενδιάμεση και ετήσια έκθεση, που θα περιέχει τις 

δραστηριότητες και  τα αποτελέσματα της δράσης τους  

6. να παρέχουν όχι μόνο ελεγκτικές αλλά και συμβουλευτικές αρμοδιότητες όπως: 

• να ελέγχουν την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του 

Υπουργείου και να προτείνουν βελτιωτικές προτάσεις 

• να ελέγχουν την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών  

• να αξιολογούν την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του Υπουργείου σύμφωνα με αρχή του 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
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• να αξιολογούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των 

λειτουργιών του Υπουργείου 

• να ελέγχεται η ορθή εκτέλεση των δαπανών, η είσπραξη και παρουσίαση 

των εσόδων, η διαχείριση των κινδύνων και της περιουσίας του φορέα με 

την εξακρίβωση του ενεργητικού και του παθητικού και του μισθολογικού 

κόστους, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης 

και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή η διαφθοράς και να 

αποτραπούν επίδοξοι καταχραστές  

• να διαπιστώνεται η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών ή άλλων αναφορών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα  

7. να διασφαλίζουν την επάρκεια και ασφάλεια των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου του Υπουργείο 

8. να διενεργούν ελέγχους των προκαταβολών του Υπουργείου. 

9. να διενεργούν οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους των δημοσίων 

υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο 

10. να διενεργούν  ΕΔΕ εάν υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας δικαιολογητικών 

πληρωμών δημόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής 

11. να ερευνούν την ύπαρξη αντικειμενικής έλλειψης απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

12.  να επιβάλλουν δημοσιονομικές διορθώσεις στις περιπτώσεις που εντοπίζονται 

μεμονωμένες ή συστηματικές παρατυπίες 

 

4.1.2. Τμήμα Β- Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Το τμήμα Β – Εσωτερικών Υποθέσεων εστιάζει κυρίως σε περιπτώσεις 

εξιχνίασης διαφθορών των εργαζομένων και πρόληψης αυτών μέσα από τον 

εντοπισμό κενών ασφάλειας. Από όσα αναφέρει η έκθεση του ΣΟΕΕ το τμήμα Β δεν 

είχε ακόμη μπει σε λειτουργία το έτος 2016. Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι: 

1. να εντοπίζει και ερευνά υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου και 

των εποπτευόμενων φορέων εκτός ΓΓΔΕ, και ειδικότερα η εξακρίβωση των 

ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων με τη σύνθεση, 
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ανάληψη, αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων μέχρι την εξιχνίαση και την 

πειθαρχική τους δίωξη ισχύει. 

2. να διεξάγουν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους της περιουσιακής κατάστασης 

(πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των 

εποπτευομένων φορέων (πλην ΓΓΔΕ στην οποία χρειάζεται εντολή του 

Υπουργού) και ιδιαίτερα σε υπαλλήλους με αδικαιολόγητη αύξηση του πλούτου  

3.  να προτείνουν τα κριτήρια προσδιορισμού του δείγματος των ελέγχων στον  

Υπουργό Οικονομικών 

4. να διεξάγουν προκαταρκτική εξέταση ή προδικασία, κατόπιν εισαγγελικής 

εντολής και αυτεπάγγελτα, για την διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς και να 

παραπέμπουν τους υπεύθυνους στην αρμόδια αρχή  

5. να υποβάλλουν ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των 

δραστηριοτήτων τους Τμήματος και προτάσεις αντιμετώπισης,  πρόληψης και 

καταστολής της διαφθοράς στο Υπουργείο Οικονομικών και και των 

εποπτευομένων φορέων (πλην ΓΓΔΕ) 

6. να διεξάγουν επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων 

πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων 

7. να τηρούν αρχείο των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και να εισηγούνται 

στον προϊστάμενο της Μονάδας την αρχειοθέτηση των ασήμαντων ή 

ακατάλληλων ή την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων που χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνα. 

 

4.1.3. Τμήμα Γ-Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

   Η εξειδίκευση του τμήματος Γ΄ Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων 

έγκειται στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας τα οποία είναι πολύ 

εξελιγμένα στο Υπουργείο (πχ Taxisnet). Οι αρμοδιότητές του είναι: 

1. να προγραμματίζει και να υλοποιεί εσωτερικούς ελέγχου των πληροφοριακών 

των συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, να καταγράφει και να αξιολογεί 

τις διαπιστώσεις του και να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων την προς τον 

Υπουργό Οικονομικών 

2. να ελέγχει και να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των εφαρμογών των 

Πληροφοριακών Συστημάτων με τα σχέδια και τις στρατηγικές του Υπουργείου 
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3. να καθοδηγεί τις υπηρεσίες ως προς τον ορθό τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών 

λειτουργίας. 

4. να καθορίζει τα πρότυπα κα τα σχέδια που υιοθετούνται στα πληροφοριακά 

συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και να φροντίζει την τήρηση των όρων 

τους όλους τους εργαζόμενους. 

5. να διασφαλίζει και να ελέγχει την ορθή υλοποίηση και συμβατότητα των 

διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα 

πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. 

6. να επιθεωρεί και τα αξιοποιεί ορθά συστήματα παροχής οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών. 

 

4.2. Στατιστικά στοιχεία εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών 

 

Τα συνοπτικά στοιχεία για το έργο της μονάδας παρουσιάζονται στην έκθεση 

του ΣΟΕΕ για το έτος 2016. Οι περαιωμένες υποθέσεις αφορούν και προηγούμενες 

χρήσεις.  

Πίνακας 1. Είδη ελέγχων στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

 

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2017Α 
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Στο τμήμα Α εργάζονται μόνο 4 άτομα δηλαδή 44% των οργανικών θέσεων 

είναι καλυμμένες. Εκδόθηκαν εντολές και περαιώθηκαν οι έλεγχοι που 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 2. Είδη ελέγχων στο τμήμα Α΄ - Εσωτερικός έλεγχος 

 

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2017Α 

 

Στο τμήμα Γ εργάζονται 6 άτομα από τα εννέα που προβλέπονται (67% 

κάλυψη). Αναλυτικότερα, εκδόθηκαν εντολές ελέγχου και περαιώθηκαν παλαιές και 

νέες υποθέσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 3. Είδη ελέγχων στο τμήμα Γ – Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 2017Α 
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Κεφάλαιο 5 –Συνεντεύξεις με επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών 

5.1. Πλαίσιο της έρευνας 

Για τη διασταύρωση της θεωρίας με την πράξη, λήφθηκαν συνεντεύξεις από 

τρεις εν ενεργεία επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, δύο γυναίκες και έναν 

άνδρα ηλικίας από 50 έως 60 ετών. Οι συνεντεύξεις λήφθηκαν  στο χώρο εργασίας 

τους έπειτα από προφορική τους συναίνεση. Λόγω του ευαίσθητου θέματος, το οποίο 

αφορά δημόσιες πληροφορίες ζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι θα τηρηθεί η 

ανωνυμία τους και δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για να μπορεί να 

εντοπισθεί με έμμεσο τρόπο η ταυτότητά τους. 

5.1.1. Οδηγός συνέντευξης 

 

Η συνέντευξη στηρίχθηκε σε αδρές γραμμές σε οδηγό συνέντευξης, χωρίς 

όμως αυστηρό πρωτόκολλο με στόχο να καλυφθούν τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Μπορείτε να περιγράψετε ποιο είναι το έργο σας στον εσωτερικό έλεγχο; 

2. Προτού επισκεφθείτε μια υπηρεσία, τι προετοιμασία κάνετε; 

3. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, τι στοιχεία συλλέγετε; 

4. Είναι πρόθυμο το προσωπικό και οι προϊστάμενοι να παρέχουν πληροφόρηση; 

5. Έχουν κατά την άποψή σας οι εργαζόμενοι την αρμοδιότητα και την αντίστοιχη 

εξουσιοδότηση ευθύνης για τα αντικείμενα που ασχολούνται; 

6. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώνεται εάν μπορούν να υπάρχουν 

βελτιώσεις ως προς τις διαδικασίες; Αν ναι, αναφέρετε σχετικές προτάσεις 

βελτίωσης στην τελική έκθεση ελέγχου; 

7. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώνεται εάν μπορούν να υπάρχουν κενά 

ασφάλειας στις διαδικασίες; Αν ναι, αναφέρετε σχετικές προτάσεις βελτίωσης 

στην τελική έκθεση ελέγχου; 

8. Τι περιλαμβάνει η τελική έκθεση ελέγχου; 

9. Πόσο συχνά γίνονται επιθεωρήσεις στην ίδια υπηρεσία; Λαμβάνουν υπόψη οι 

υπηρεσίες την έκθεση που συντάξατε και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 

σας; 

10. Πόσο συχνά διαπιστώνετε παραβάσεις; Τι κάνετε εάν διαπιστώσετε μία 

παράβαση; 
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5.1.2. Οι συνεντεύξεις των  εσωτερικών ελεγκτών 

 

Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε τρεις ενότητες: προετοιμασία πριν τον 

έλεγχο, εμπειρίες από την επιτόπια έρευνα, αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων.  

 

5.1.2.1. Προετοιμασία πριν τον έλεγχο 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρχικά εκδίδεται εντολή ελέγχου από το Διοικητή 

ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή. Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

 

«Ο Εσωτερικός έλεγχος διέπεται από κανόνες με βάση το Προεδρικό Διάταγμα. 

Ξεκίνησε το 2011. Για να γίνει ο εσωτερικός έλεγχος των διαδικασιών καταγράφεται το 

νομοθετικό πλαίσιο και οι διαπιστώσεις – ευρήματα» 

 

 «Πρέπει πρώτα να βρούμε το νομικό πλαίσιο και να καταγράψουμε τα βήματα 

της διαδικασίας. Να εντοπίσουμε τους κινδύνους και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας 

έναντι των κινδύνων. Έπειτα προγραμματίζουμε τις ελεγκτικές ενέργειες. Από 

δειγματοληψία επιλέγουμε τις υπηρεσίες που θα επισκεφθούμε. Η δειγματοληψία γίνεται 

για διάφορα είδη και μέσω της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), 

από την οποία μας δίνονται στοιχεία. 

Καταρτίζουμε σχέδιο ελέγχου με επισυναπτόμενα: κινδύνους, δικλείδες 

ασφαλείας, ελεγκτικές ενέργειες, ελεγκτικές επαληθεύσεις και χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών. Όλο αυτό το «πακέτο» πρέπει να εγκριθεί από τον τμηματάρχη και 

προϊστάμενο Διεύθυνσης.  

Μετά γίνεται έγγραφο επίσκεψης από τον διευθυντή προς τις υπηρεσίες που θα 

επισκεφθούν. Συνήθως δίνεται 2 με 3 ημέρες προθεσμία στις Δ.Ο.Υ. στα Τελωνεία ή 

στην Κεντρική Υπηρεσία να προετοιμαστούν και μάλιστα ξεκινάμε πάντα από την 

Κεντρική Υπηρεσία ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου της διαδικασίας».  

 

Από άλλο συνεντευξιαζόμενο περιγράφηκε η διαδικασία προετοιμασίας: 

«Στον έλεγχο διαδικασιών ψάχνουμε το Νομοθετικό πλαίσιο και αφού κάνουμε 

το διάγραμμα ροής μας δημιουργούνται κάποιες απορίες. Έτσι συντάσσουμε ένα 

έγγραφο προς την Κεντρική αρμόδια υπηρεσία και ζητάμε να μας στείλει όλο το 

νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία που ελέγχουμε.  
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Α) Γράφουμε τις απορίες, εντοπίζουμε τα κενά και αντιφάσεις τήρησης της 

διαδικασίας και τα στέλνουμε στην κεντρική υπηρεσία η οποία και μας απαντάει  

Β) Στέλνουμε στην ΔΗΛΕΔ  έγγραφο που περιέχει : 

1. ένα ερωτηματολόγιο για την εξασφάλιση τήρησης της σωστής διαδικασίας. 

Στο ερωτηματολόγιο αναφέρουμε τα κενά που εντοπίζουμε.  πχ όταν υπάρχει οδηγία σε 

μία διαταγή για την καταχώρηση διαδικασίας στο ΤΑΧΙΣ πρέπει να διευκρινιστεί αν δεν 

είναι σαφές, πώς ακριβώς θα γίνει η καταχώρηση, με ποιον κωδικό, σε ποια εφαρμογή, 

σε ποιο πεδίο κτλ Επίσης εάν το πληροφοριακό σύστημα δεν εναρμονίζεται με το 

κανονιστικό ζητάμε από την ΔΗΛΕΔ διευκρινίσεις  

2. Ζητάμε στατιστικά στοιχεία που τηρεί για μια διαδικασία αν υπάρχουν 

σχετικές ερωτήσεις από τις Δ.Ο.Υ. 

3. Ζητάμε να μας δώσουν στοιχεία ποιες Δ.Ο.Υ. έχουν μεγάλο ύψος υποθέσεων 

που αφορούν τη διαδικασία που ελέγχουμε. 

Έτσι βγάζουμε το δείγμα ελέγχου με βάση σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας. 

Μετά κάνουμε μία «στρωματοποίηση»: τις Δ.Ο.Υ. που ελέγχουμε και το τι θα 

ελέγξουμε. 

Αφού αποφασιστεί λοιπόν ποια υπηρεσία θα ελέγξουμε συντάσσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο προς τις Δ.Ο.Υ. για την τήρηση των διαδικασιών. Πχ αν ελέγχουμε τις 

επιστροφές ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1073/04 στο ερωτηματολόγιο μπορούμε να εντάξουμε 

τις ερωτήσεις: πόσες εγκρίσεις επιστροφών έγιναν στο διάστημα του έτους 2017, πόσες 

απορρίψεις, πόσες ανακλήσεις κτλ 

Έπειτα συντάσσεται έγγραφο επίσκεψης  από την υπηρεσία μας προς την 

ελεγχόμενη υπηρεσία». 

 

5.1.2.2. Κατά τον έλεγχο 

Στον έλεγχο πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα που προγραμματίσθηκαν 

κατά το σχεδιασμό της επίσκεψης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στις συνεντεύξεις: 

Συντάσσεται και δίδεται ερωτηματολόγιο άλλο για την Κεντρική Υπηρεσία και 

άλλο για τις υπηρεσίες εφαρμογής. Στο ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται το θεσμικό 

πλαίσιο και δίδεται τουλάχιστον 5 ημέρες προθεσμία για να προετοιμαστούν οι 

υπηρεσίες προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος. Στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν 

ερωτήσεις του τύπου: Παρακολουθείται ηλεκτρονικά η διαδικασία; Υπάρχει 

διηλεκτρονική διαλειτουργικότητα; Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας είσπραξης; Αν όχι 
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αφήνεται ανοιχτή η ερώτηση ώστε να γίνει πρόταση από τον ελεγχόμενο. Έτσι, μαζί με 

το ερωτηματολόγιο και το επισυναπτόμενο θεσμικό πλαίσιο καταγράφεται και η 

περιγραφή των διαδικασιών». 

Τα στοιχεία αυτά από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στη συνέχεια 

αξιοποιούνται. Χαρακτηριστικά διατυπώνεται ότι: 

«Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από την επιτόπια έρευνα, και τα 

δεδομένα από την ΔΗΛΕΔ κάνουμε ένα φιλτράρισμα για το αν η διαδικασία τηρήθηκε ή 

όχι σωστά από την ελεγχόμενη υπηρεσία». 

Πιο απλά διατυπώθηκε από έναν ελεγκτή με τη φράση 

«Ο Εσωτερικός έλεγχος έχει να κάνει με την διαδικασία, είναι σαν να ελέγχεις 

το σπίτι σου». 

Ακόμη αναφέρθηκε: 

«Αφού δούμε το κανονιστικό πλαίσιο η επιλογή του στόχου γίνεται με βάση το 

δείγμα. Ζητάμε από τον προϊστάμενο και τα αρμόδια τμήματα στοιχεία ως προς την 

διαδικασία που ελέγχουμε. Γίνεται ανάλυση των ευρημάτων. Αν τηρήθηκαν ή όχι οι 

διαδικασίες με βάση τις διατάξεις καταγράφεται στην τελική έκθεση. Γενικώς αν 

υπάρχει παρατυπία ενημερώνουμε το εσωτερικών υποθέσεων». 

 

Στην ερώτηση εάν οι υπάλληλοι που βρίσκονται στο φορέα που ελέγχεται 

είναι πρόθυμοι να δώσουν διευκρινήσεις και να διευκολύνουν την ελεγκτική 

διαδικασία, δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις: 

 

«Αυτό είναι θέμα παιδείας κυρίως των προϊσταμένων και αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση. Γενικά είναι πρόθυμο το προσωπικό. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες 

που επικαλούνται φόρτο εργασίας». 

«Είναι πρόθυμο το προσωπικό γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που είναι 

προς όφελός τους, δεν έχει να κάνει με πειθαρχικές διαδικασίες.  Μέχρι τώρα δεν 

έχουμε αντιμετωπίσει απρόθυμο προσωπικό». 

«Το προσωπικό αν δεν είναι πρόθυμο να μας δώσει στοιχεία το καταγράφουμε 

στην έκθεση»  

 

  



59 
 

5.1.2.3. Μετά τον έλεγχο 

 

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στις διαδικασίες που έπονται του ελέγχου 

και διατυπώθηκαν τα εξής: 

 

«Αφού έχει διεκπεραιωθεί ο έλεγχος μέχρι και στο αρμόδιο τμήμα της 

ελεγχόμενης υπηρεσίας συντάσσεται η προσωρινή έκθεση. Στην προσωρινή έκθεση 

καταγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου. Γίνονται προτάσεις και στέλνονται α) στον 

Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και β) στις ελεγχθείσες 

υπηρεσίες. 

Έπειτα δίδεται προθεσμία 20 ημερών για να καταγράψουν τις απόψεις τους οι 

ελεγχθείσες υπηρεσίες. Παίρνοντας τις προτάσεις – απόψεις (αντίλογος) των 

ελεγχόμενων υπηρεσιών εξετάζουμε αν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη 

(υπηρεσίας ελέγχου και ελεγχθείσας υπηρεσίας) Έτσι: 

Α) Αν υπάρχει συμφωνία 

Γίνεται σύνταξη της οριστικής έκθεσης προσθέτοντας τις συμφωνηθείσες 

προτάσεις και στέλνεται στον Διοικητή και στις ελεγχθείσες υπηρεσίες. Αμέσως μετά 

δίνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών που συμφωνήθηκαν και η 

αρμοδιότητα του τμήματος ελέγχου τελειώνει εδώ. Έπειτα αναλαμβάνει το τμήμα follow 

up  δηλαδή πάλι χρεώνεται την υπόθεση κάποιος επιθεωρητής. Αυτή τη φορά όμως 

ελέγχεται αν η ελεγχόμενη υπηρεσία τηρεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

προφασισθέντων ενεργειών. Το τμήμα follow up συντάσσει και αυτό μια οριστική 

έκθεση αν τηρήθηκαν ή όχι τα συμφωνηθέντα και στέλνεται στον Γενικό Διευθυντή και 

Διοικητή. 

Β) Αν δεν υπάρχει συμφωνία 

Καλούνται σε συνάντηση ο Γενικός Διευθυντής ή εκπρόσωπος του και ο 

εκπρόσωπος της ελεγχόμενης Υπηρεσίας. Γίνονται συζητήσεις και προτάσεις. Αν δεν 

συμφωνούν πάλι αναφέρεται η μη συμφωνία με ιδιαίτερο έγγραφο στο Διοικητή». 

 

Το τελικό προϊόν είναι λοιπόν η Τελική Έκθεση. Στην ερώτηση τι περιέχει η 

τελική αναφέρθηκαν μεταξύ των άλλων, ότι περιλαμβάνει:  

• Το σκοπό του  ελέγχου  

• Τους ειδικούς στόχους  
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• Τους κρίσιμους παράγοντες 

• Τις δικλείδες ασφαλείας που βρίσκουμε στην νομοθεσία 

• Τους κινδύνους της διαδικασίας  

• Περιγραφή της διαδικασίας  

• Τα ευρήματα του ελέγχου 

• Παρατηρήσεις για τη ροή της διαδικασίας με προτάσεις πρόσθεσης ή αφαίρεσης 

βημάτων 

• Αξιολόγηση ως προς τα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή αν υποστηρίζουν την 

διαδικασία 

 

Διερευνήθηκε ακόμη αν γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με κενά, παραλήψεις 

ή προτάσεις για βελτίωση και λήφθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις: 

«Αν υπάρχει λόγος γίνεται μία πρόταση κατανομής του προσωπικού αν δηλαδή 

διαπιστωθεί ότι κάτι δεν έχει γίνει «σωστά» πχ προτείνεται εργαζόμενος με πτυχίο 

Νομικής να τοποθετηθεί στο τμήμα Δικαστικού» 

«Γενικά, γίνονται προτάσεις βελτίωσης διαδικασιών. Λαμβάνουμε υπόψη πάντα 

και το στρατηγικό σχέδιο της ΑΕΔΔΕ πχ Το σύστημα εισροών- εκροών καυσίμων έχει 

σχέδιο υλοποίησης το 2019. Δεν μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε να γίνει κάποια 

βελτίωση πριν το 2019». 

«Στο σχέδιο ελέγχου στο ερωτηματολόγιο προς την ελεγχόμενη Δ.Ο.Υ. βάζουμε 

πάντα ερωτήσεις του τύπου: υπάρχει σωστή κατανομή των εργαζομένων;  Υπάρχει 

ποσοτική επάρκεια προσωπικού; Υπάρχει ποιοτική διαχείριση του προσωπικού;» 

«Εντοπίζονται διάτρητες διαδικασίες και κάνουμε προτάσεις προς βελτίωση 

αυτών. 

Άλλωστε ο στόχος μας είναι να μην υπάρχουν διάτρητες διαδικασίες έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται ο πολίτης αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Επίσης τις προτάσεις μας 

για βελτίωση των διαδικασιών τις κάνουμε με χρονοδιάγραμμα το οποίο αν δεν τηρηθεί 

γίνεται αναφορά στον Διοικητή» 

. 

Η ερώτηση εάν γίνεται συχνά έλεγχος στην ίδια υπηρεσία δεύτερη φορά 

απαντήθηκε ως εξής: 

«Αποφεύγουμε να πάμε στις ίδιες υπηρεσίες που επιθεωρήσαμε για έλεγχο των 

διαδικασιών αλλά αν το δείγμα το απαιτεί το κάνουμε. Πρέπει να λάβουμε υποψην τον 
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μεγάλο φόρτο εργασιών που έχουν σήμερα οι υπηρεσίες. Τώρα επιθεωρούμε όλο και 

περισσότερο την επαρχεία». 

«Γίνεται έλεγχος για δεύτερη φορά στην ίδια υπηρεσία για την ίδια διαδικασία 

μόνο αν υπάρχει εντολή για έλεγχο συμμόρφωσης αλλά πρέπει να είναι στοχευμένη από 

τη διοίκηση». 

 

Τέλος, στην ερώτηση αν διαπιστώνονται συχνά παραβάσεις ακούστηκαν τα 

εξής: 

«Υπάρχει ενδεχόμενο να βρούμε παραβάσεις υπαλλήλων κατά την τήρηση των 

διαδικασιών αλλά αυτό δεν είναι συχνό στις μέρες μας. 

Όμως αν διαπιστωθεί παράβαση στέλνεται από τον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης  ενημερωτικό  

α) στην ΠΕΣΥΠ (Διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων). Αν εκδοθεί εντολή μπορεί 

να μας στείλει ενημερωτικό έγγραφο. 

β) στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης και ελέγχεται αν υπάρχει 

λόγος πειθαρχικού». 

 

Όμως τονίσθηκε ότι: 

«Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρει αν διαπιστώσει παραλήψεις υπαλλήλων 

παρόλο που κάνει έλεγχο διαδικασιών. 

Στόχος είναι η βελτίωση των διαδικασιών και όχι η τιμωρία των υπαλλήλων». 

 

 

. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα - προτάσεις 

6.1. Γενικά συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στην αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και τους νόμους και τις εγκυκλίους του 

ελληνικού ελεγκτικού συστήματος αρχικά σε όλες τις δραστηριότητες που ελέγχει ο 

δημόσιος τομέας και στη συνέχεια υπήρξε εξειδίκευση στο υπουργείο οικονομικών. 

Επιπρόσθετα συλλέχθηκαν μαρτυρίες από επιθεωρητές του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

Διαπιστώθηκε ότι για να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος, απαιτείται 

λεπτομερής προετοιμασία από τον ελεγκτή, πριν από την επίσκεψη στο φορέα και 

διασταύρωση των στοιχείων αρχικά με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων 

και στη συνέχεια με αυτοψία. Ο τρόπος λοιπόν που γίνεται ο έλεγχος φαίνεται ότι 

συνάδει με τον ορισμό που έχει δοθεί από τον Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου 

(Institute of Internal Auditing – IIA, 2017a). Επίσης, χωρίς να υπάρχει 

ποσοτικοποίηση των στοιχείων επιβεβαιώνεται ότι και στην Ελλάδα ο έλεγχος 

αφενός έχει στόχο τη διασφάλιση των διαδικασιών και αφετέρου δίνονται συμβουλές 

βελτίωσης των συστημάτων (Sterck  & Bouckaert, 2006). Δεν αναφέρθηκαν από τους 

έλληνες συνεντευξιαζόμενους αλληλεπιδράσεις αναφορικά με το σύστημα αξιών των 

υπηρεσιών, το οποίο είναι ένα θέμα που πρεσβεύει τη Ευρωπαϊκή Ένωση (European 

Commission, 2017). 

 

Ένα θέμα που διαπιστώθηκε από τα γραπτά τεκμήρια είναι ότι στην Ελλάδα 

υπάρχει θέμα με την υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα θέμα 

το οποίο εξετάζουν οι ελεγκτές και στις υπηρεσίες τις οποίες επισκέπτονται, εάν 

δηλαδή υπάρχει επαρκές προσωπικό και αν η κατανομή, το καθηκοντολόγιο και οι 

δεξιότητες του προσωπικού είναι κατάλληλες για να διαχειριστούν τις υποθέσεις που 

έχουν αναλάβει. Δυστυχώς τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και με τους 

περιορισμούς στις προσλήψεις προσωπικού, αυτό είναι ένα ζήτημα που αποτελεί 

γενικότερο πρόβλημα στον δημόσιο τομέα, στον οποίο αν και υπάρχουν άτομα με 

γνώσεις, δεν βρίσκονται πάντα στις θέσεις κλειδιά για την πιο αποτελεσματική 

λειτουργία των υπηρεσιών.  
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Στο Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδοθεί λεπτομερές εγχειρίδιο το οποίο μαζί 

με τα διεθνή πρότυπα αποτελεί οδηγό για όσους ασχολούνται με τον έλεγχο και 

διευκολύνει το έργο τους. Το εγχειρίδιο αποτελεί στοιχείο που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι υπηρεσίες που θα τους ασκηθεί ο έλεγχος για να αναγνωρίζουν 

τα σημεία που θα ελέγχουν. Και σε άλλες χώρες το Υπουργείο Οικονομικών έχει την 

ευθύνη να δημοσιεύει εγχειρίδια για τον ορθό τρόπο πραγματοποίησης εσωτερικού 

ελέγχου (Mihret  & Yismaw, 2007). 

 

Εξετάσθηκε η ελληνική βιβλιογραφία και διαπιστώθηκε ότι άλλες υπηρεσίες 

στην Ελλάδα δεν διαθέτουν το οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών. Για παράδειγμα, σε μελέτη περίπτωσης του Δήμου 

Πειραιά διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει ενιαίο εγχειρίδιο διαδικασιών. Επίσης, 

αναφέρθηκε σε σχέση με το στοιχείο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες άμεσα και κατά 

προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού τους έργου, οι πληροφορίες που τους 

παρέχονται δεν έχουν και τον υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας, ενώ δεν υπάρχει και 

ειδικό λογισμικό που να υποστηρίζει το έργο τους. Αυτό δεν ισχύει στο Υπουργείο 

Οικονομικών που τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα σε πληροφοριακά συστήματα 

άμεσα προσβάσιμα στους εσωτερικούς ελεγκτές (Φουστανάκης, 2011). 

 

Δεν διαπιστώθηκε μέσα από την έρευνα στο διαδίκτυο κάποια παρόμοια 

εργασία με τη συγκεκριμένη, ακριβώς γιατί εξειδικεύει στο Υπουργείο Οικονομικών 

και περικλείει μαρτυρίες και εμπειρίες ατόμων που εργάζονται στον εσωτερικό 

έλεγχο. Η πρωτοτυπία αποτελεί συνεπώς και το δυνατό σημείο αυτής της εργασίας. 

Ακόμη αντλήθηκαν στοιχεία από τη σύγχρονη βιβλιογραφία για να γίνει αποτύπωση 

της παρούσας κατάστασης στον κόσμο και σύγκριση με τα εγχώρια δεδομένα. Από 

την άλλη, σε μια έρευνα ποιοτικής χροιάς, δεν υπάρχει δυνατότητα 

επαναληψιμότητας, όπως στις ποσοτικές έρευνες και σαφώς εμπεριέχεται το 

υποκειμενικό κριτήριο. Όμως ακόμη και με τρεις συμμετέχοντες διαπιστώθηκε ότι τα 

θέματα έφτασαν στον κορεσμό και αυτό διότι οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου 

είναι σαφώς διατυπωμένες μέσα από το εγχειρίδιο, οπότε οι ελεγκτές δεν 

αυτενεργούν αλλά βαδίζουν σύμφωνα με τα στάδια του ελέγχου που απαιτούν οι 

διαδικασίες.  

 



64 
 

6.2. Συμπεράσματα - προτάσεις 

 

Ανέκαθεν οι διοικήσεις εφάρμοζαν συστήματα ελέγχου, άλλοτε λιγότερο και 

άλλοτε περισσότερα συστηματικά, για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν 

ζητήματα διαφθοράς. Στην εποχή μας, στην οποία το δημόσιο χρήμα πρέπει να είναι 

σεβαστό από όλους διότι είναι περιορισμένο, περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να 

υπάρχουν οργανωμένα συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, για να 

μπορεί να υπάρχει επικοινωνία στην παγκοσμιοποιημένη αγορά και γενικότερα 

κοινωνία. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συντάξει ενιαίες οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου για τους δημόσιους Οργανισμού ή τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά αφήνει αυτή τη δικαιοδοσία στα κράτη μέλη της.  

 

Δεν εξελίχθηκε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με την ίδια ταχύτητα σε όλες 

τις χώρες. Για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πρωτοστατήσει σε 

αυτόν τον τομέα, στον οποίο υπάρχουν σχεδόν πενήντα χρόνια ανεξάρτητες αρχές, 

ενώ στην Ευρώπη το κράτος έχει το ρόλο και του λειτουργού και του ελεγκτή. Όμως 

παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι παντού υποχρεωτικός εφαρμόζεται σε 

όλα τα κράτη, είτε μέσω τμημάτων των υπουργείων, είτε μέσα από αυτοτελείς και 

ανεξάρτητους φορείς. 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί φορείς που διενεργούν ελεγκτικό ρόλο ή ρόλο 

επιθεώρησης. Κάποιες φορές μάλιστα δεν είναι σαφές, ποιος φορέας έχει τη 

δικαιοδοσία να διενεργήσει έλεγχο και υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Αυτό σημαίνει 

ότι μπορεί τελικά να χάνονται εργατοώρες σε ελέγχους που έχουν ως ένα σημείο 

πραγματοποιηθεί από άλλο φορέα, ή λόγω της απουσίας συντονισμού και 

πληροφόρησης να χάνονται πολύτιμες πληροφορίες που εάν υπήρχαν θα διαλεύκαναν 

μια υπόθεση πιο εύκολα. Έως πρόσφατα, οι φορείς αυτοί δεν λειτουργούσαν κάτω 

από μία κοινή ομπρέλα. Πλέον έχει αρχίσει η συνεργασία, όμως ο ουσιαστικός 

συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με πληροφοριακά 

συστήματα που επικοινωνούν σε ένα περιβάλλον διαλειτουργικότητας μάλλον 

απουσιάζουν.  
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Ο εσωτερικός έλεγχος έχει πολλαπλούς στόχους. Ένας από αυτούς είναι να 

διαπιστώσει λάθη ή παραλήψεις. Αυτά τα κενά μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση 

τους εργαζόμενους, που ακούσια και χωρίς τη θέλησή του προβαίνουν σε παρέκκλιση 

από τις σύννομες διαδικασίες. Ο έλεγχος όμως προστατεύει και την υπηρεσία από τις 

εσκεμμένες παρεμβάσεις που στόχο έχουν να προσπορίσουν όφελος σε βάρος του 

δημοσίου είτε από έναν επίορκο υπάλληλο που καταχράται δημόσιο χρήμα είτε από 

έναν πολίτη που εκμεταλλευόμενος ένα κενό ασφάλειας ξεγελά το δημόσιο λειτουργό 

και τον κάνει άθελά του συνένοχο σε μια ακόμη και κακουργηματική πράξη.  

 

Άλλη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτίωση των διαδικασιών. 

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με την καλώς εννοούμενη έννοια με όρους 

ιδιωτικής επιχείρησης, αναφορικά με την προσπάθεια για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να εντοπίσει, ως πιο ουδέτερο και 

έμπειρο άτομο τα σημεία που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και να κάνει προτάσεις. 

Κάποιες φορές δηλαδή πρέπει να συνεργάζεται και να λαμβάνει το ρόλο μεσάζοντα, 

ή «συνηγόρου» των υπαλλήλων ή των προϊσταμένων προκειμένου να έρθουν σε 

επικοινωνία και να μπορέσουν μαζί να φέρουν σε πέρας μια αλλαγή στις διαδικασίες, 

χωρίς αντιστάσεις, με σωστή επικοινωνία και αρμονικές σχέσεις. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να έχει το ρόλο του τιμωρού, αλλά αντίθετα 

του συμβούλου. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη για να 

πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος και η τακτική του «κρύβω τη σκόνη κάτω από το 

χαλί» δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την ελεγχόμενη υπηρεσία να προσφέρει 

αρτιότερες υπηρεσίες που προστατεύουν όχι μόνο την υπηρεσία, αλλά και τον 

υπάλληλο. 

 

Αναφορικά με το Υπουργείο Οικονομικών, στη θεωρία, οι υπηρεσίες είναι 

οπλισμένες με εφόδια που μπορούν να βοηθήσουν τη διενέργεια του εσωτερικού 

ελέγχου. Πρέπει όμως να υπάρξει ικανή στελέχωση όλων των τμημάτων και σε 

περιφερειακό επίπεδο για να μπορέσει η υπηρεσία να επιτελέσει με 

αποτελεσματικότητα το έργο της.  
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Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει το θέμα από την πλευρά του κράτους και της 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Μελλοντικές έρευνες, 

θα μπορούσαν να διερευνήσουν το βίωμα των εργαζομένων των οποίων οι υπηρεσίες 

υποβλήθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο. Θα μπορούσε να γίνει αποτύπωση των 

διαδικασιών πριν τον έλεγχο και επανέλεγχος μετά από εύλογο χρονικό διάστημα στο 

οποίο θα έπρεπε να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση μετά 

από την παρέμβαση και τις συμβουλές των εσωτερικών ελεγκτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Σύνοψη διεθνών προτύπων εσωτερικού ελέγχου  

1000 Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη  

Αυτό το πρότυπο αναφέρει ότι ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να καθορίζονται σε έναν επίσημο κανονισμό 

εσωτερικού ελέγχου, που έχει λάβει έγκριση εναρμονίζεται με την Αποστολή του 

Εσωτερικού Ελέγχου και τα πλέον επικαιροποιημένα υποχρεωτικά στοιχεία του 

Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής δηλαδή τις Θεμελιώδεις Αρχές, τον 

Κώδικα Ηθικής, τα Πρότυπα και τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου. Το άτομο που 

έχει οριστεί ως επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου (ΕΕΕ) είναι αρμόδιο σε τακτά 

διαστήματα να αναθεωρεί τον κανονισμό και να τον υποβάλλει εκ νέου για έγκριση 

στη  διοίκηση. 

 

1010 Αναγνώριση των Υποχρεωτικών Οδηγιών στον Κανονισμό Εσωτερικού 

Ελέγχου  

Ο κανονισμός εσωτερικού ελέγχου που είναι επίσημο έγγραφο, πρέπει να ορίζει με 

σαφήνεια την υποχρεωτικότητα των Θεμελιωδών Αρχών και να συζητά την 

Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου και τα υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς 

Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής με την ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο. 

 

1100 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα  

Πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών 

ελεγκτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειμενικοί, αμερόληπτοι, χωρίς 

να συμβιβάζονται ως προς την ποιότητα κατά την εκτέλεση του έργου τους και να 

μην βιώνουν απειλές στις οποίες θα συναινούν. 

 

1110 Οργανωσιακή Ανεξαρτησία  

Ο ΕΕΕ πρέπει να υποβάλλει αναφορές τουλάχιστον μία φορά ετησίως στην ιεραρχία 

και να κοινοποιεί περιπτώσεις που παρεμποδίστηκε η ελευθερία στο έργο του, 

ζητώντας να επιβληθούν κυρώσεις, καθώς και να ενημερώνει για τις επιπτώσεις της 

παρεμπόδισης. 

 

1111 – Σχέση με το Συμβούλιο  

Ο ΕΕΕ έχει υποχρέωση να εργάζεται από κοινού με τους τα ανώτερα όργανα της 

διοίκησης 
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1112 – Οι ρόλοι του επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή πέρα από τον Εσωτερικό 

Έλεγχο  

Εάν ο ΕΕΕ ασχολείται και με άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, θα πρέπει να 

διασφαλισθεί ότι αυτό το γεγονός δεν τον παρεμποδίζει να δρα ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά 

 

1120 Ατομική Αντικειμενικότητα  

Στην ίδια φιλοσοφία, όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια αντικειμενική 

στάση και να αποφεύγουν να έχουν ένα αντικρουόμενο συμφέρον που θα 

υπονομεύσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό τους 

 

1130 Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας  

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα λόγω 

σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψη πρόσβασης σε αρχεία και άλλα πραγματικά ή 

φαινομενικά εμπόδια, πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς τα αρμόδια όργανα.  

 

1200 Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια  

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτελείται με επαγγελματική επάρκεια, 

επιμέλεια και ευσυνειδησία.  

 

1210 Επαγγελματική Επάρκεια  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και  τις 

δεξιότητες προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις 

αρμοδιότητές τους, ενώ συνιστάται η επικύρωσή τους με την απόκτηση σχετικών 

πιστοποιήσεων όπως του πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή  

 

1220 Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να δείχνουν την προβλεπόμενη επαγγελματική 

επιμέλεια χωρίς βέβαια να είναι επαΐοντες, αλλά τις εργασίες που χρειάζονται για να 

γίνουν πραγματικότητα οι αντικειμενικοί σκοποί του έργο, την πολυπλοκότητα των 

θεμάτων στα οποία θα εφαρμοστούν υπηρεσίες διαβεβαίωσης, την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και 

διαδικασιών ελέγχου καθώς και την  πιθανότητα να εντοπίσουν σημαντικά λάθη, 

προσπάθεια εξαπάτησης ή έλλειψη  συμμόρφωσης. 
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1230 Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συμμετέχουν σε διαδικασίες δια βίου μάθησης στον 

τομέα της επιστήμης τους μέσω επαγγελματικής επιμόρφωσης.  

 

1300 Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας  

Ο ΕΕΕ οφείλει να δημιουργεί και να συντηρεί ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και 

διαρκούς βελτίωσης ποιότητας, σχεδιασμένο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

μέτρησης κατά πόσο οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται στις λειτουργίες του, το οποίο 

επικουρεί στην εποπτεία. 

 

1310 Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας  

Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας είναι επαρκές 

όταν συμπεριλαμβάνει ταυτόχρονα με τις εσωτερικές αξιολογήσεις και τις 

εξωτερικές. 

 

1311 Εσωτερικές Αξιολογήσεις  

Περιλαμβάνουν τόσο τη συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία της αποδοτικότητας 

της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όσο και περιοδικές αξιολογήσεις των ελεγκτών 

για το έργο τους ή αξιολογήσεις από εργαζόμενους του φορέα που διαθέτουν επαρκή 

γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου. 

 

1312 Εξωτερικές Αξιολογήσεις  

Πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ανά πενταετία από πιστοποιημένο ανεξάρτητο φορέα 

που λειτουργεί εκτός του Οργανισμού, σύμφωνα με την άποψη του επιβλέποντα και 

τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου. 

 

1320 Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης 

Ποιότητας  

Ο ΕΕΕ υποχρεούται να κοινοποιεί τα πορίσματα του προγράμματος διαβεβαίωσης 

και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο, που περιέχουν τη συχνότητα και το εύρος 

ων εσωτερικών και των εξωτερικών αξιολογήσεων, τα προσόντα των μελών της 

ομάδας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων και 

τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων. 
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1321 Χρήση της φράσης «Συμμορφώνεται με τα διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου»  

Η χρήση της παραπάνω φράσης μπορεί να γίνει μόνο εάν αυτό τεκμαίρεται από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης 

ποιότητας . 

 

1322 Αποκάλυψη της μη Συμμόρφωσης  

Εφόσον δεν υφίσταται συμμόρφωση στον Κώδικα Ηθικής ή τα Πρότυπα, σε βαθμό 

που επιδρά στο συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου, αυτό το γεγονός μαζί με τις επιπτώσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην 

ανώτερη διοίκηση. 

 

2000 Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου  

Είναι απαραίτητο να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου από τον επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου για να μπορεί ότι η 

λειτουργία να προσθέτει αξία στον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει όταν επιτυγχάνονται 

οι σκοποί, υπάρχει συμμόρφωση με τα Πρότυπα και αξιολογούνται ζητήματα που 

ενδεχομένως επηρεάζουν τον Οργανισμό. 

 

2010 Προγραμματισμός  

Είναι ακόμη αναγκαίο να καταρτίζεται πρόγραμμα ελέγχων σύμφωνα με την 

εκτίμηση κινδύνων, για να ταξινομήσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας 

εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους στόχους του οργανισμού. 

 

2020 Κοινοποίηση και Έγκριση  

Κοινοποιείται απαραίτητα ο σχεδιασμός λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τις 

απαιτήσεις πόρων και η συνέπεια πιθανής έλλειψης πόρων στην διοίκηση ώστε να 

ενημερωθούν και να εγκρίνουν το σχεδιασμό.  

 

2030 Διαχείριση Πόρων  

Επιβάλλεται να εξασφαλισθούν επαρκείς πόροι για τον εσωτερικό ελέγχο και να  

αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο για να επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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2040 Πολιτικές και Διαδικασίες  

Πρέπει να καταρτίζονται πολιτικές και διαδικασίες από τον ΕΕΕ ώστε να 

καθοδηγείται η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τη φύση και την 

πολυπλοκότητα των εργασιών 

 

2050  Συντονισμός και Επίκληση στην εργασία λοιπών παρόχων  

Ο ΕΕΕ έχει ως αρμοδιότητα να διαμοιράζει πληροφορίες, να οργανώνει 

δραστηριότητες και να ερευνά το ενδεχόμενο επίκλησης στην εργασία άλλων 

παρόχων υπηρεσιών για να εξασφαλίζει αφενός την ορθή κάλυψη και να 

ελαχιστοποιεί αφετέρου την αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών, καθώς παραμένει 

υπόλογος. 

 

2060 Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση 

Ο ΕΕΕ επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συντάσσει και διαβιβάζει αναφορές στη 

διοίκηση αναφορικά με το σκοπό, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη και την απόδοση της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου συγκριτικά με το ελεγκτικό πλάνο, τον Κώδικα 

Ηθικής και τα Πρότυπα. Επίσης πρέπει να αναφέρει κινδύνους απάτης, και άλλα 

ζητήματα που χρειάζονται προσοχή. 

 

2070 Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον 

Εσωτερικό Έλεγχο  

Όταν ένας εξωτερικός αξιολογητής προσφέρει υπηρεσίες για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, υποχρεούται να ενημερώνει τον Οργανισμό ότι 

ο Οργανισμός ευθύνεται για τη διατήρηση μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

2100 Φύση των Εργασιών  

Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει  να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βέλτιστη 

κατάσταση διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου 

βασιζόμενη σε μια συστηματική, πειθαρχημένη και βάσει κινδύνων προσέγγιση. Ο 

εσωτερικός έλεγχος βελτιώνει την αξιοπιστία του αν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

προλαμβάνουν τα προβλήματα και συμβουλεύουν προτείνοντας  καινοτόμες ιδέες και 

περιορίζοντας μελλοντικές επιπτώσεις. 
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2110 Διακυβέρνηση  

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εξετάσει και να προτείνει βελτιώσεις αναφορικά με 

τη διαδικασίας διακυβέρνηση του Οργανισμού σε θέματα όπως η λήψη αποφάσεων, η  

διαχείριση κινδύνων και οι μηχανισμοί ελέγχου, οι αρχές και αξίες, η αποτελεσματική 

διαχείριση της απόδοσης και της λογοδοσίας, οι πληροφορίες σχετικά με τους 

κινδύνου και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ο συντονισμό των δραστηριοτήτων και 

η επικοινωνία της διοίκησης με τους ελεγκτές.  

 

2120  Διαχείριση Κινδύνων  

Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων, εντοπίζοντάς τους έγκαιρα, λαμβάνοντας μέτρα αντιμετώπισής 

τους και προωθώντας πληροφόρησης έγκαιρα και στοχευμένα. 

 

2130 – Ελεγκτικοί Μηχανισμοί  

Ο εσωτερικός έλεγχος επικουρεί στη διατήρηση αποτελεσματικών μηχανισμών 

ελέγχου, διαπιστώνοντας κατά πόσο είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και 

προτείνοντας τρόπους βελτίωσής τους. 

 

2200 Σχεδιασμός Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να δημιουργούν και να σχεδιάζουν έργα που θα 

περικλείουν τους σκοπούς, το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των 

πόρων, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Οργανισμού.  

 

2201 Παράγοντες Σχεδιασμού  

Όταν σχεδιάζεται το έργο τα κρισιμότερα στοιχεία είναι οι στρατηγικές και οι 

αντικειμενικοί σκοποί της δραστηριότητας και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για νε 

ελεγχθεί η απόδοσή της, οι απειλές που υπάρχουν και δημιουργούν κίνδυνο για τη 

δραστηριότητα, η επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της 

δραστηριότητας, συγκριτικά με ένα αρχικό μοντέλο.  

 

2210 Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου  

Για κάθε έργο οφείλουν να ορίζονται οι αντικειμενικοί σκοποί. 

 


