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Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. 

Οι απόψεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν 
απαραίτητα τις επίσημες απόψεις των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. 

Το παρόν έγγραφο, καθώς και οποιοσδήποτε χάρτης περιλαμβάνεται στο παρόν, 
δημοσιεύονται με κάθε επιφύλαξη ως προς το καθεστώς ή την κυριαρχία επί 
οποιουδήποτε εδάφους, ως προς τον καθορισμό των διεθνών συνόρων και των ορίων 
και ως προς το όνομα κάθε χώρας, πόλης ή περιοχής. 

Λίγα λόγια για τον ΟΟΣΑ 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί ένα φόρουμ 
μέσω του οποίου οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σε 
σχέση με πολιτικές που έχουν υλοποιήσει, προσδιορίζουν τις ορθές πρακτικές υπό το 
φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν αποφάσεις και συστάσεις για τη 
δημιουργία καλύτερων πολιτικών για μια καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να 
προάγει πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Οργανισμού: www.oecd.org.  

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Παροχής Τεχνικής Βοήθειας Ελλάδα - ΟΟΣΑ 

Η ελληνική κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στο αγώνα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας και, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, δεσμεύεται να αναλάβει άμεσα δράση. Υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
κατά της Διαφθοράς (ΕΣΚΔ) προσδιορίζει τους βασικούς τομείς που χρήζουν 
μεταρρύθμισης και προβλέπει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 
ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ο ΟΟΣΑ, σε 
συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε μια σειρά 
επικουρικών δράσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της 
Διαφθοράς. Το έργο αυτό έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2018 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.  

 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) και του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ταυτόχρονα, 
αποτελεί προϊόν της κοινής προσπάθειας πολλών προσώπων και οργανισμών. Ο 
οδικός χάρτης εφαρμογής εκπονήθηκε από τους Terry Hunt και Άγγελο Μπίνη, 
με την πολύτιμη καθοδήγηση των Julio Bacio Terracino και Sarah Dix. Η έρευνα 
για τις ανάγκες της παρούσας υποστηρίχθηκε από τις Κατερίνα Κανέλλου και 
Πελαγία Πατσουλέ. Η Laura McDonald ανέλαβε την επιμέλεια και τα θέματα 
επικοινωνίας, με τη συμβολή των Elizabeth Zachary, Julie Harris και Meral Gedik. 
Η Alpha Zambou και η Παρασκευή Ακριβάκη παρείχαν την απαραίτητη 
διοικητική υποστήριξη. 

Ο ΟΟΣΑ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κυβέρνηση, και ιδίως τη 
ΓΕΓΚΑΔ, για την υποστήριξη και τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 
παρόντος έργου. Ο ΟΟΣΑ ευχαριστεί επίσης την Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) για την 
ενεργή συμμετοχή της και την οικονομική στήριξη που παρείχε 
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εισαγωγή 

Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές 
για την υλοποίηση της τριετούς πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό και την 
ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση. 
Αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της Τεχνικής Έκθεσης: Χαρτογράφηση και 
Ανάλυση Ελλείψεων, του Εγχειριδίου Ελέγχου και του Προγράμματος Ελέγχου 
Βασικών Δικλίδων, τα οποία αποτελούν μέρος του έργου τεχνικής υποστήριξης 
του ΟΟΣΑ. 

Σκοπός του είναι να συνεισφέρει στην τυποποίηση και στον εκσυγχρονισμό των 
πρακτικών ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τους δημόσιους φορείς. 
Περιλαμβάνει σαφή διάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών, απτά παραδοτέα 
και στόχους, καθώς και υψηλές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής 
αναφορών προόδου.  

Υπόβαθρο 

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
αποτελούν τους βασικούς εμπλεκόμενους οργανισμούς του Προγράμματος 
Ελλάδας-ΟΟΣΑ για την Τεχνική Υποστήριξη στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 
Ένας από τους στόχους του έργου είναι η ενίσχυση του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου και της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου για καλύτερη λογοδοσία 
και δημόσια διακυβέρνηση.  

Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του 
πλαισίου ελέγχου.  Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, η εφαρμογή μιας 
σύγχρονης προσέγγισης για τον εσωτερικό έλεγχο καθίσταται ιδιαίτερα 
σημαντική. Ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθιστά κάθε δημόσιο 
οργανισμό υπόλογο. Απαιτεί από κάθε δημόσιο οργανισμό να διαχειρίζεται το 
δικό του πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε 
οργανισμός οφείλει να διαχειρίζεται τα οικονομικά του θέματα προς την 
επίτευξη αποτελεσμάτων. Επομένως, οι δημόσιοι οργανισμοί είναι 
υποχρεωμένοι να θέσουν σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη λειτουργία 
εποπτείας και ελέγχου. 

Οι σύγχρονες δικλίδες εσωτερικού ελέγχου είναι αναπόσπαστο μέρος των 
διαδικασιών διοίκησης αποτελώντας ένα σύστημα ελέγχου και ισορροπιών που 
εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Οι κανόνες και οι αξίες πρέπει να αποτελούν 
εσωτερικά στοιχεία του συστήματος και όχι να επιβάλλονται έξωθεν. Δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στις οριζόντιες και ιεραρχικές αλληλεπιδράσεις στο 
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εσωτερικό του φορέα. Επομένως, το σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
αναθέτει αρμοδιότητες σε όλο το προσωπικό και όχι μόνο στους υπαλλήλους 
των μονάδων που ασχολούνται με θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής 
διαχείρισης.  

Ωστόσο, η επιτυχία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται βαθύτατα 
τόσο από τη στάση της πολιτικής ηγεσίας , της διοίκησης και των υπαλλήλων, 
όσο και από την καθιέρωση εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας. Για το σκοπό 
αυτόν, η θέσπιση μιας ισχυρής και ανεξάρτητης λειτουργίας εσωτερικού 
ελέγχου σε κάθε υπουργείο της ελληνικής κυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας 
για τη στήριξη ενός αποκεντρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Παρουσίαση του σχεδίου εφαρμογής 

Το σχέδιο εφαρμογής, αποτελεί μια συνεκτική τριετή πρωτοβουλία που 
στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική δημόσια 
διοίκηση.  Απαρτίζεται από 12 μέτρα, τα οποία σε συνδυασμό με 
συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, αποτελούν τα σημεία ελέγχου 
για την πρόοδο της εφαρμογής. Υπό την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), η τριετής αυτή πρωτοβουλία απαιτεί 
τη συμμετοχή όλων των υπουργείων για την ενίσχυση των ελεγκτικών τους 
λειτουργιών.  Τα υπουργεία κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες βάσει της 
υφιστάμενης κατάστασης εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές 
καταγράφονται στο Γράφημα 1, το οποίο βρίσκεται στο τέλος του παρόντος 
εγγράφου. Το εν λόγω σχέδιο, σε συνδυασμό με τις 18 συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση Χαρτογράφησης και Ανάλυσης Διαφορών 
του ΟΟΣΑ , αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση εκσυγχρονισμού της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. 

Πλαίσιο 1. Τριετής πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των υπουργικών 
μονάδων εσωτερικού ελέγχου: Βασικοί στόχοι 

 Η θέσπιση ενός συνολικού στρατηγικού νομοθετικού πλαισίου που θα 
εναρμονίσει την κατακερματισμένη και αντιφατική νομοθεσία σχετικά 
με τον εσωτερικό έλεγχο.  

 Η επικέντρωση του έργου των μονάδων εσωτερικού ελέγχου 
αποκλειστικά στις ανεξάρτητες δραστηριότητες ελέγχου.   

 Η ενίσχυση της ελεγκτικής ανεξαρτησίας μέσω της αναβάθμισης της 
θέσης του προϊσταμένου μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου (Chief Audit Executive)  

 Η υποχρέωση όλων των υπουργείων να δημιουργήσουν έναν 
Κανονισμό Λειτουργίας- Καταστατικό Χάρτη Ελέγχου(Internal Audit 
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Charter) που θα προβλέπει Υπουργική Επιτροπή Ελέγχου για την 
ενίσχυση της ελεγκτικής ανεξαρτησίας και της πρόσβασης στην 
πληροφορία.  

 Η θέσπιση λειτουργικής εποπτείας που θα υλοποιείται από την 
πολιτική ηγεσία και την Επιτροπή Ελέγχου σε συνδυασμό με τη 
διοικητική επίβλεψη από ανώτατα διοικητικά στελέχη, δηλ. το Γενικό 
Γραμματέα ή αντίστοιχου επιπέδου στέλεχος, με στόχο τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων 
εσωτερικού ελέγχου. 

 Η υποχρέωση όλων των υπουργείων να επιτύχουν συγκεκριμένα 
επίπεδα στελέχωσης των μονάδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Ενίσχυση της κεντρικής εποπτείας του συστήματος από την ΓΕΓΚΑΔ με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις υποβολής αναφορών προόδου υλοποίησης 
των στόχων και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.  

 Η υποχρέωση όλων των υπουργείων για τη διενέργεια ασκήσεων αυτό-
αξιολόγησης των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θέτει η διοίκηση 
και την υποβολή σχετικών αναφορών. 

 Ετήσια έκθεση της ΓΕΓΚΑΔ προς τον Πρωθυπουργό για την πορεία της 
υλοποίησης. 

 Δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης, όπως η κατάρτιση και η 
εγγραφή σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς όπως είναι το 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η προώθηση της 
επαγγελματικής πιστοποίησης. 

 Η εισαγωγή μιας διακυβερνητικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
υποστήριξη του προγραμματισμού των ελέγχων βάσει ανάλυσης 
κινδύνων και το διαμοιρασμό ελεγκτικών πόρων και εργαλείων.  

Αποστολή Εσωτερικού Ελέγχου 

Η αποστολή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 
ανεξάρτητων και αντικειμενικών υπηρεσιών διασφάλισης, σχεδιασμένων να 
προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις κυβερνητικές λειτουργίες. Βοηθά την 
κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους της, φέρνοντας μια συστηματική και 
πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και του πλαισίου και των διαδικασιών δημόσιας 
διακυβέρνησης. 



9 

 

 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προτεινόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση  

Ένα βασικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνεκτικής μεταρρύθμισης του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο, το οποίο θα συνδυάζει 
και εξορθολογίζει όλες τις προηγούμενες αποσπασματικές και ανεξάρτητες 
νομοθετικές διατάξεις. Προτείνεται η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 
νομοθετικού πλαισίου για τη συστηματοποίηση και τη διασαφήνιση όλων των 
προηγούμενων διατάξεων, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον Κώδικα Ηθικής του 
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IΙΕ).  

Βάσει του σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, ο Προϊστάμενος Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου αναβαθμίζεται σε Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (Chief 
Audit Executive). Η αναβάθμιση αυτή θα υποστηρίξει την αυξημένη 
ανεξαρτησία και θα υπογραμμίσει το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην 
παροχή ανεξάρτητης συμβουλευτικής υποστήριξης στην ανώτατη διοίκηση. Ο 
Γενικός Γραμματέας, ή αντίστοιχου επιπέδου στέλεχος, θα είναι υπεύθυνος να 
προτείνει στον Υπουργό έναν Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου που θα διαθέτει 
τα απαιτούμενα προσόντα. Η θέση αυτή θα έχει απαιτήσεις λειτουργικής 
αναφοράς προς τον Υπουργό και σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις διοικητικής 
αναφοράς προς τον Γενικό Γραμματέα, ή άλλο οριζόμενο όργανο αναφοράς, και 
την Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου. Αυτή η πρωτοβουλία θα προωθήσει 
την αυξημένη αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. 
Επιπλέον, θα ενισχύσει το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην παροχή 
υποστήριξης προς την ανώτατη διοίκηση εντός των Υπουργείων ως προς τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, καθώς και 
πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις της λειτουργίας των δραστηριοτήτων και 
των διαδικασιών του Υπουργείου.  

Επιτροπή Ελέγχου Υπουργείου (ΕΕΥ)  

Η Επιτροπή Ελέγχου Υπουργείου παρέχει αντικειμενικές συμβουλές και 
συστάσεις στον Επικεφαλής του οργανισμού και στο Γενικό Γραμματέα σχετικά 
με την επάρκεια, την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων, του πλαισίου και των διαδικασιών διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λογοδοσίας και ελέγχου) του 
Υπουργείου. Η Επιτροπή αυτή συνήθως συνεδριάζει τρεις έως τέσσερις φορές 
το χρόνο. 

Ως η κύρια κεντρική υπηρεσία υπεύθυνη για τον Εσωτερικό Έλεγχο, η Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς θα απαιτήσει από όλους τους 
επικεφαλής των Υπουργείων να εγκαθιδρύσουν μια ανεξάρτητη Επιτροπή 
Ελέγχου, που θα αποτελείται από ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου, 
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συν ένα ή δύο εξωτερικά μέλη από φορείς όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο ή ένα 
Σώμα Επιθεώρησης.  

Σχεδιασμός ελεγκτικής δράσης βάσει ανάλυσης κινδύνων  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού του ελέγχου βάσει ανάλυσης 
κινδύνων, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει κάθε χρόνο, σε συνεργασία 
με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, μία εκτίμηση των κινδύνων ανά υπουργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών τομέων. Ο σκοπός της 
αξιολόγησης είναι να εντοπίσει, να δώσει προτεραιότητα και να 
προγραμματίσει την ελεγκτική δράση για τα επόμενα δύο έτη, με βάση τις 
περιοχές υψηλότερου κινδύνου και σπουδαιότητας. Στο τέλος της αξιολόγησης, 
συντάσσεται ένα σχέδιο ελεγκτικής δράσης βάσει ανάλυσης κινδύνων και 
παρουσιάζεται στην ΕΕΥ για επανεξέταση και διατύπωση προτάσεων 
προκειμένου να εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα και να υποβληθεί στον 
Υπουργό. 

Ενώ οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ελεγκτικής Δράσης βάσει ανάλυσης κινδύνων, ο Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές παραμένουν σε εγρήγορση για 
τυχόν νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, προτεραιότητες ή/και αιτήματα των 
ανωτέρων στελεχών. Οι εκθέσεις προόδου του εκλεκτικού σχεδίου 
παρουσιάζονται στην ΕΕΥ, συμπεριλαμβανομένης μιας ενημέρωσης για το 
πρώτο εξάμηνο του έτους που θα διεξάγεται το φθινόπωρο.  

Τυποποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες  

Όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ελέγχου, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
θα απαιτήσουν από όλα τα Υπουργεία να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν 
μια τυποποιημένη προσέγγιση για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις φάσεις: το 
σχεδιασμό του ελέγχου, τη διενέργεια του ελέγχου και την υποβολή της 
Έκθεσης Ελέγχου. 

Φάση σχεδιασμού του ελέγχου 

Ο σκοπός της φάσης σχεδιασμού είναι να κατανοηθεί πλήρως ο ελεγχόμενος 
φορέας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των πρακτικών διοίκησης 
και λειτουργίας του, των υλοποιούμενων πολιτικών και των επιχειρησιακών 
διαδικασιών του, καθώς και του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντός του. 
Σε αυτή τη φάση, οι ελεγκτές εξετάζουν ορισμένα βασικά έγγραφα, διεξάγουν 
προκαταρκτικές συνεντεύξεις και εκτελούν μια λεπτομερή αξιολόγηση των 
κινδύνων του ελεγχόμενου φορέα για να επιβεβαιώσουν τον στόχο του ελέγχου 
και να καθορίσουν τους βασικούς τομείς που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. 
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Το σχέδιο διεξαγωγής του ελέγχου (ή περίμετρος εργασίας) συντάσσεται στο 
τέλος της φάσης σχεδιασμού. Περιγράφει τον ελεγχόμενο φορέα, το στόχο, το 
πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση επιλεγμένων τομέων 
βάσει των κριτηρίων ελέγχου. Μια σύντομη περίληψη του σχεδίου αυτού  
παρέχεται στην διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα, προκειμένου να δηλώσουν τη 
συμφωνία τους σχετικά με τα καθορισθέντα κριτήρια ελέγχου και να 
ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της φάσης του σχεδιασμού και το χρονικό 
πλαίσιο του ελέγχου. 

Φάση διενέργειας του ελέγχου  

Μόλις το σχέδιο ελέγχου εγκριθεί από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, η 
ομάδα ελέγχου διενεργεί τους ελέγχους έλεγχο βάσει της προσέγγισης που 
περιγράφεται στο σχέδιο ελέγχου. Σε αυτό το στάδιο, οι ελεγκτές επανεξετάζουν 
όλα τα βασικά έγγραφα, διενεργούν πρόσθετες συνεντεύξεις, αξιολογούν 
βασικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, συγκεντρώνουν και αναλύουν τα 
δεδομένα από τις διάφορες πηγές. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι ελεγκτές 
παρέχουν μια επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις διαπιστώσεις τους στην 
διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η 
διοίκηση καλείται να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της ή/και να 
επιβεβαιώσει την ακρίβεια των ευρημάτων, ώστε οι ελεγκτές να τα εξετάσουν 
πριν από την ολοκλήρωση του λεπτομερούς ελεγκτικού έργου και την έναρξη 
σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. 

Φάση υποβολής της Έκθεσης Ελέγχου  

Κατά τη φάση της υποβολής της έκθεσης ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν την 
έκθεση που περιλαμβάνει τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις καθώς και 
συστάσεις όταν κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται επίσης στη διοίκηση του ελεγχομένου φορέα 
προκειμένου να επικυρωθεί το περιεχόμενο της έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 
ζητά μια επίσημη απάντηση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
σχεδίου δράσης. Το σχέδιο δράσης αξιολογείται από τους ελεγκτές, 
ενσωματώνεται στο σχέδιο της έκθεσης ελέγχου και παρουσιάζεται στην ΕΕΥ 
προς αναθεώρηση και υποβολή προτάσεων. Τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης 
καλούνται να παρακολουθήσουν αυτή την συνάντηση για να συζητήσουν το 
περιεχόμενο του σχεδίου της έκθεσης ελέγχου με τα μέλη της ΕΕΥ. Μετά από 
την πρόταση της ΕΕΥ, το Σχέδιο της Έκθεσης Ελέγχου υποβάλλεται στον 
Υπουργό.  

Σχέδιο δράσης της διοίκησης (ΣΔΔ)  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ζητά 
ενημέρωση για όλα τα εκκρεμή ΣΔΔ που έχουν εκπονηθεί προς συμμόρφωση με 
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τις προτάσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου. Για όλες τις 
δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, ζητούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ώστε να μπορέσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία επαλήθευσης. Τα αποτελέσματα και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι 
αναφέρονται στη συνέχεια στην ΕΕΥ και στα ανώτερα στελέχη της διοίκησης του 
φορέα.  

Αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας  

Πρόσβαση στις πληροφορίες του φορέα 

Τα πρότυπα του ΙΕΕ ορίζουν ότι ο επικεφαλής του φορέα και ο Γενικός 
Γραμματέας πρέπει να παρέχουν στον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις βάσεις δεδομένων, τους χώρους εργασίας και 
τους εργαζόμενους τoυ φορέα, και να διασφαλίσουν ότι ο Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου θα έχει την εξουσία (στο πλαίσιο διενέργειας των 
ελεγκτικών αποστολών) να λάβει πληροφορίες και εξηγήσεις από τους 
υπαλλήλους του φορέα και από τους τυχόν εξωτερικούς παρόχους έργου και 
υπηρεσιών. 

Σύγκριση λειτουργικής και διοικητικής σχέσης αναφοράς 

Προκειμένου ο έλεγχος να επιφέρει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό, 
είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση της ελεγκτικής ανεξαρτησίας. Η διάκριση 
μεταξύ των σχέσεων διοικητικής αναφοράς και λειτουργικής αναφοράς μπορεί 
να βοηθήσει στην ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του 
εσωτερικού ελέγχου. 

Μια σχέση διοικητικής αναφοράς επιβάλει σαφή γραμμή εξουσίας μεταξύ της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του 
Υπουργείου συγκριτικά με μια σχέση λειτουργικής αναφοράς με τον Υπουργό, ο 
οποίος παρέχει γενική κατεύθυνση.  

Σχέδιο υλοποίησης – Σαφείς μεταρρυθμιστικοί στόχοι  

Το Γράφημα 1 παρουσιάζει μια κλιμακωτή υλοποίηση του σχεδίου, όπου 
πρωτοστατεί μια ομάδα Υπουργείων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στη ΓΕΓΚΑΔ 
να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές και να στηριχθεί σε εμπειρικά διδάγματα, 
καθώς οι τυποποιημένες πρακτικές ελέγχου θα ενσωματώνονται στην ελληνική 
δημόσια διοίκηση.  

Ο Πίνακας 1, παρακάτω, παρουσιάζει 12 μέτρα, μαζί με συγκεκριμένους 
στόχους μεταρρύθμισης, τα οποία αποτελούν την τριετή πρωτοβουλία 
εκσυγχρονισμού του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Υπό 
την ηγεσία της ΓΕΓΚΑΔ, η τριετής πρωτοβουλία απαιτεί απ’ όλα τα Υπουργεία να 
εμπλακούν στην ενίσχυση των ελεγκτικών τους λειτουργιών. Τα Υπουργεία 
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χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βάσει της υφιστάμενης κατάστασης εφαρμογής 
του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό το σχέδιο, σε συνδυασμό με τις συστάσεις που 
περιέχονται στην «Τεχνική Έκθεση: Χαρτογράφηση και Ανάλυση Διαφορών», 
αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του 
εσωτερικού ελέγχου. 

Δια βίου μάθηση 

Για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας απαιτείται μεταξύ άλλων η συμμετοχή 
άλλων κεντρικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και συνεργασία με τον επαγγελματικό 
φορέα ανάπτυξης των εσωτερικών ελεγκτών – το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών (EIEE). Καθοριστικό παράγοντα θα αποτελέσει η στήριξη 
από την πολιτική ηγεσία και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, γεγονός το οποίο 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου στον 
Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο. 
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Γράφημα 1. Κλιμακωτή προσέγγιση για την υλοποίηση της τριετούς πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού του εσωτερικού ελέγχου στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση 
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Πίνακας 1. Σχέδιο υλοποίησης τριετούς πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού εσωτερικού ελέγχου 

 Απαιτήσεις Στόχοι Παραδοτέα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Έτος  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπουργεία 

Δεσμεύσεις για την τριετή πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού εσωτερικού ελέγχου 

• Δημιουργία 
Κανονισμού 
λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου 

Το 100% των 
υπουργείων εντός 
του 1ου έτους  

• Υποβολή στη ΓΕΓΚΑΔ ενός Κανονισμού 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 
υπογεγραμμένου από τον Υπουργό με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της λειτουργίας του 
ελέγχου 

Βαθμίδες 
1, 2 & 3 

  

• Σύσταση Επιτροπής 
Ελέγχου του 
Υπουργείου (ΕΕΥ) και 
Καταστατικού Χάρτη 
ΕΕΥ  

Το 100% των 
υπουργείων εντός 
του 2ου έτους 

• Καταστατικοί χάρτες ΕΕΥ έχουν 
υπογραφεί από τον υπουργό και 
έχουν υποβληθεί στη ΓΕΓΚΑΔ. Οι 
Επιτροπές αποτελούνται από μέλη 
που έχουν προεγκριθεί από τη ΓΕΓΚΑΔ  

Βαθμίδα 
1 

Βαθμίδες 
2 & 3 

 

• Αύξηση του 
προσωπικού 
εσωτερικού ελέγχου 
και βελτίωση της 
υποδομής των 
μονάδων εσωτερικού 
ελέγχου, σύμφωνα με 
τα χαμηλότερα επίπεδα 
του μέσου όρου των 
αντίστοιχων υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα 
(σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο) 

Τουλάχιστον 1 
ελεγκτής για κάθε 
600 εργαζόμενους 
(με ελάχιστο όριο 
τους τρεις 
ελεγκτές) 

• Οργανωτικός σχεδιασμός και 
περιγραφές θέσεων εργασίας 

• Επαρκείς δαπάνες και ανθρώπινοι 
πόροι για τον εσωτερικό έλεγχο 

Βαθμίδα 
1 

Βαθμίδα 
2 

Βαθμίδα 
3 
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 Απαιτήσεις Στόχοι Παραδοτέα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Έτος  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο 

• Υποβολή έκθεσης προς 
τη ΓΕΓΚΑΔ 

Υποβολή έκθεσης 
από το 100% των 
υπουργείων κάθε 
χρόνο 

• Υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τη 
ΓΕΓΚΑΔ (ή όπως ζητηθεί) με τη χρήση 
προκαθορισμένων υποδειγμάτων 
υποβολής εκθέσεων. Βασικές 
απαιτήσεις αναφοράς, όπως ο 
αριθμός των υπηρετούντων ελεγκτών 

Βαθμίδες 1, 2 & 3 

• Έκθεση ετοιμότητας 
ελέγχου 

Το 100% των 
υπουργείων 
καταρτίζουν 
έκθεση 
ετοιμότητας 
ελέγχου εντός του 
έτους 3 

• Διενέργεια τουλάχιστον 1 έως 3 
ελέγχων βασικών δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου κάθε έτος στους 
τομείς υψηλού κινδύνου και υποβολή 
των εκθέσεων στη ΓΕΓΚΑΔ 

 

Βαθμίδα 
1 

Βαθμίδες 

2 & 3 
 

• Εκτίμηση κινδύνων 
απάτης 

Το 100% των 
Υπουργείων εντός 
του έτους 3 

• Διενέργεια αυτοαξιολόγησης 
κινδύνων απάτης και υποβολή της στη 
ΓΕΓΚΑΔ 

 Βαθμίδες 1,2 & 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Κατάρτιση και 
επαγγελματισμός 
Εσωτερικών Ελεγκτών 

Το 100% του 
συνόλου των 
ελεγκτών εντός 
του 3ου έτους 

• Απόκτηση ιδιότητας μέλους του ΙΕΕ 
και ενίσχυση της διαπίστευσης των 
εσωτερικών ελεγκτών 

 Βαθμίδες 1,2, & 3 

• Εκσυγχρονισμός του 
νομοθετικού πλαισίου 
με την υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου νόμου 
για την αντικατάσταση 
του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας 
και εφαρμογή των 

Ανάπτυξη και 
έγκριση της 
νομοθεσίας μέσα 
σε 1,5 χρόνο 

• Πλήρες νομοθετικό πακέτο 
εκπονημένο και εγκεκριμένο από το 
Κοινοβούλιο 

• Πλήρης εφαρμογή των συστάσεων της 
Τεχνικής Έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπως 
δημιουργία μητρώου προσωπικού με 
σταθερή θητεία για τους ελεγκτές 
κ.ο.κ.  

Βαθμίδες 1,2, & 3  
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 Απαιτήσεις Στόχοι Παραδοτέα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Έτος  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο 

 
 
ΓΕΓΚΑΔ 

συστάσεων της 
Τεχνικής Έκθεσης του 
ΟΟΣΑ 

• Ενεργοποίηση 
κεντρικού φορέα 
υπεύθυνου για τη 
χάραξη πολιτικής, την 
παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση  

10 έως 15 
ισοδύναμοι 
πλήρους 
απασχόλησης 
(FTEs) στην 
κεντρική υπηρεσία 

• Υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
παρακολούθηση 

• Πραγματοποίηση ετήσιας 
συνεδρίασης της κοινότητας του 
εσωτερικού ελέγχου για τη χάραξη 
πολιτικής, την ανατροφοδότηση 
σχετικά με την κατάσταση του 
εσωτερικού ελέγχου και την 
προώθηση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 

• Κατάρτιση έκθεσης προς το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την 
κατάσταση της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου εντός της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και 
σύνταξη μιας περίληψης με τα βασικά 
συμπεράσματα, τις συστάσεις και τις 
επιπτώσεις του ελέγχου για την 
προαγωγή της βελτίωσης της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
κυβερνητικών φορέων 

 
 

Βαθμίδες 
1,2 & 3  
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Απαιτήσεις Στόχοι Παραδοτέα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Έτος  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο 

• Σύνταξη έκθεσης προς 
τον Πρωθυπουργό 
σχετικά με την πρόοδο 
του σχεδίου εφαρμογής  

Κάθε εξάμηνο • Εφαρμογή ενός μηχανισμού 
παρακολούθησης (π.χ. κατάρτιση ενός 
υποδείγματος υποβολής αναφορών 
και σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης από 
κάθε υπουργείο σχετικά με την 
επιτευχθείσα πρόοδο) της εφαρμογής 
του σχεδίου 

Βαθμίδα 
1 

Βαθμίδα 
2 

Βαθμίδα 
3 

• Εφαρμογή ενός 
υποχρεωτικού 
προγράμματος 
κατάρτισης σε 
συνεργασία με φορείς 
όπως το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών  

Εκπαίδευση όλων 
των ελεγκτών 
εντός του 3ου 
έτους 

• Δημιουργία ενός πακέτου εκμάθησης 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εγχειριδίου για τον εκπαιδευτή και 
ενός εγχειριδίου για τον 
εκπαιδευόμενο  

• Υποχρεωτική παρακολούθηση για 
όλους τους ελεγκτές και επιθεωρητές 
ενός 5ήμερου σεμιναρίου για το νέο 
Εγχειρίδιο Ελέγχου 

• Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης 
κάθε δύο μήνες μέχρι να 
εκπαιδευτούν όλοι οι ελεγκτές και οι 
επιθεωρητές. Εν συνεχεία, οργάνωση 
προγραμμάτων ανάλογα με τις 
ανάγκες με ελάχιστη απαίτηση τη 
διεξαγωγή ενός κύκλου σεμιναρίων 
ετησίως 

Βαθμίδες 
1,2 & 3 

  

• Υλοποίηση της 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την 
παρακολούθηση του 
αριθμού των ελέγχων 

Συγκέντρωση 
εκθέσεων ελέγχων 
και ερευνών 

• Υλοποίηση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας στην οποία θα είναι 
διαθέσιμες όλες οι εκθέσεις ελέγχου 
και έρευνας 

Βαθμίδες 1,2 & 3  
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Απαιτήσεις Στόχοι Παραδοτέα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Έτος  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο 

και των ερευνών. 
Παροχή πληροφοριών 
βάσει ανάλυσης 
κινδύνων για την 
εκπόνηση του ετήσιου 
προγραμματισμού 
ελέγχων  

• Διασφάλιση της 
πλήρους εφαρμογής 
των απαιτήσεων 
εσωτερικού Ελέγχου 
που προβλέπονται από 
το σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο  

Συμμόρφωση με 
τον Νόμο 
3492/2006 για 
όλους τους 
οργανισμούς άνω 
των 3.000.000€ 

• Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου (ήτοι, οργανισμοί με δαπάνες 
προϋπολογισμού άνω των 3 
εκατομμυρίων ευρώ) έχουν 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.  

Βαθμίδες 1,2 & 3  
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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