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Χαρτογράφηση και 

Ανάλυση Αποκλίσεων  



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 

Η παρούσα έκθεση 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. Η 
έκθεση 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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ΣΥΝΟΨΗ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια χαρτογράφηση και ανάλυση των 
αποκλίσεων των υφισταμένων φορέων και πρακτικών εσωτερικού ελέγχου 
εντός της ελληνικής κεντρικής Διοίκησης. Αποτελεί μέρος του Έργου Παροχής 
Τεχνικής Υποστήριξης από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 
Ελλάδα και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και 
της ανάληψης ευθυνών, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα.  

Αντιπροσωπεύει το πρώτο παραδοτέο του Άξονα 1 με στόχο να υποστηρίξει 
την ελληνική Κυβέρνηση παρέχοντας εφαρμόσιμα, πρακτικά εργαλεία που θα 
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal 
control) και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) με σκοπό 
τη βελτίωση των εγγυήσεων λογοδοσίας και την καλή δημόσια διακυβέρνηση. 

Μεθοδολογία 

Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς 
οργάνωσαν μια σειρά συναντήσεων διαβούλευσης στις οποίες συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της ΓΕΓΚΑΔ και του ΟΟΣΑ από την ομάδα που εδρεύει στην Ελλάδα 
για τη διάρκεια του έργου. Από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2016 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 26 κυβερνητικούς και 3 μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, με τη συνολική συμμετοχή 77 ατόμων. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε Διημερίδα Διαβούλευσης στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016, 
στην οποία προσήλθαν περισσότεροι από 145 συμμετέχοντες. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εμπεριστατωμένη διαβούλευση, στη διημερίδα συμμετείχαν 
ειδικοί και εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ καθώς και από το Βέλγιο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Παρασχέθηκε ενημέρωση-κατάρτιση 
σε τομείς όπως ο έλεγχος απόδοσης, ο σχεδιασμός ελέγχου βάσει ανάλυσης 
κινδύνων, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην ενίσχυση των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η άσκηση αυτοαξιολόγησης των κινδύνων 
απάτης. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συνεδρίες για την ανάλυση των αναγκών 
των βασικών παραδοτέων του έργου: το Εγχειρίδιο Ελέγχου, και η ανάπτυξη των 
βασικών παραμέτρων λειτουργίας μιας προτεινόμενης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για τον προγραμματισμό των ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνων 
και την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου και αποστολών. 
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Άλλες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων περιλάμβαναν την εξέταση των 
εκθέσεων ελέγχου και των στοιχείων περί καταγγελιών που έχουν δημοσιευτεί 
από τον Γενικό Επιθεωρητή , καθώς και εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας και 
των δημοσίων εγγράφων. Τέλος, διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο 
λάβαμε γραπτές απαντήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Άσκηση χαρτογράφησης 

Η παρούσα έκθεση εξετάζει πέντε τύπους φορέων και δραστηριοτήτων 
εποπτείας, 1) Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, 2) Σώματα 
Επιθεώρησης (Διυπουργικά και Τομεακά), 3) το Ελεγκτικό Συνέδριο, 4) τις 
ελεγκτικές δραστηριότητες που παρέχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) 
και 5) ο ρόλος της κεντρική υπηρεσίας, τον οποίο έχει αναλάβει η Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), η οποία, σύμφωνα με την 
σχετική νομοθετική πρόβλεψη , είναι υπεύθυνη να παρέχει κατευθύνσεις και να 
φροντίζει για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων/ικανοτήτων και την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.  

Ανάλυση αποκλίσεων 

Η ανάλυση αποκλίσεων καλύπτει τέσσερις τομείς: 1) το πλαίσιο εντός του 
οποίου ασκείται ο εσωτερικός έλεγχος εντός της ελληνικής , 2) η εξέταση των 
πιθανών ευκαιριών και προκλήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των αρμόδιων 
Κεντρικών Υπηρεσιών, των Υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των 
Σωμάτων Επιθεώρησης, 3) οριζόντια θέματα που τέθηκαν απ’ όλα τα θεσμικά 
όργανα εποπτείας και 4) το θέμα της ετοιμότητας να ελεγχθούν (audit 
readiness) από την πλευρά των ελεγχομένων φορέων. 

Στην ελληνική γλώσσα, οι όροι «Internal Control» και «Internal Audit» 
μεταφράζονται συχνά αμφότεροι ως «Εσωτερικός Έλεγχος», γεγονός που 
προκαλεί σύγχυση. Οι ερωτώμενοι επισταμένως σημείωσαν την ελλιπή 
κατανόηση της έννοιας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των 
συνιστωσών του. Με δεδομένο το σαρωτικό εκσυγχρονισμό που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στο εσωτερικό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τέτοιου είδους 
σύγχυση είναι κατανοητή. Όλοι οι ερωτηθέντες ζήτησαν σαφή κατεύθυνση και 
καθοδήγηση και τόνισαν την ανάγκη να προτεραιοποιήσει η ελληνική διοίκηση 
το θέμα του εσωτερικού ελέγχου. Ανάλογες παρατηρήσεις είχαν υπογραμμιστεί 
και στην Πρώτη Ετήσια Έκθεση κατά της Διαφθοράς, που εκδόθηκε από τη 
ΓΕΓΚΑΔ όπου επισημαίνονται θέματα όπως: «….η ελλιπής στελέχωση και η 
υπολειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, η ανάγκη 
παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων, η ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης, 
παροχής υλικοτεχνικής υποδομής και πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων…..»1. 

                                                                 
1
 ΓΕΓΚΑΔ (2016), Ετήσια Έκθεση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την περίοδο 2015-2016, σ. 

128. Παρόμοια ευρήματα παρουσίασε και το Υπουργείο Οικονομικών αναφέροντας: «Τα στοιχεία των δραστηριοτήτων 
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Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική εποπτείας, 
στην οποία θα διαρθρώνονται με σαφήνεια η συνολική προσέγγιση, οι ρόλοι και 
οι αρμοδιότητες των διαφόρων συνιστωσών του συστήματος εποπτείας και πώς 
αυτές αλληλοϋποστηρίζονται. Περαιτέρω, η έκθεση αυτή της ΓΕΓΚΑΔ 
επισημαίνει ευκαιρίες για τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των 
υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας μια σειρά μέτρων 
όπως ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, η 
ενίσχυση του επαγγελματισμού, των δράσεων κατάρτισης, της ανεξαρτησίας της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και ο σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου 
βάσει ανάλυσης κινδύνων. 

Σε ό,τι αφορά τα Σώματα Επιθεώρησης, η ομάδα εστίασης και οι 
ερωτηθέντες σε προσωπικές συνεντεύξεις σημείωσαν την ανάγκη για αυξημένη 
συνεργασία σε τομείς όπως η διαχείριση των καταγγελιών και η από κοινού 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η συνεργασία θεωρείται σημαντική για τη 
μείωση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η 
ποιότητα των επιθεωρήσεων και των ερευνών και η ανάγκη τυποποίησης των 
πρακτικών έρευνας ήταν επίσης ένα κυρίαρχο θέμα. Και πάλι, η Ετήσια Έκθεση 
της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς αναδεικνύει τις 
ευκαιρίες για την ενίσχυση των πρακτικών έρευνας, προτείνοντας μια σειρά 
μέτρων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός ελέγχων βάσει κινδύνων 
και η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της 
πρόσβασης σε εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος 
παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις 
εκθέσεις και τα πορίσματα. Το σημαντικότερο είναι πως η ετήσια έκθεση της 
ΓΕΓΚΑΔ προωθεί την ιδέα της δημιουργίας «ενός ενιαίου φορέα επιθεώρησης 
και ελέγχου», σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα Σχέδιο Νόμου που καθορίζει τη 
φύση και τη μορφή του νέου φορέα, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου 
εφαρμογής και των αρμοδιοτήτων για τις διαδικασίες ελέγχου, τις ανάγκες 
στελέχωσης, και ρυθμίζει θέματα όπως η διοικητική και νομική υποστήριξη, και 
οι αρμοδιότητες του επικεφαλής του φορέα αυτού. Τα ευρήματα της τρέχουσας 
χαρτογράφησης και ανάλυσης αποκλίσεων υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις που 
προτείνει η ΓΕΓΚΑΔ. Για το σκοπό αυτό και δεδομένων των πλεονεκτημάτων που 
προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιδιωχθούν ενεργά ευκαιρίες για τη 
συγχώνευση των Σωμάτων Επιθεώρησης. Τέλος, η έκθεση αυτή υποστηρίζει τη 
στενή συνεργασία μεταξύ της ΓΕΓΚΑΔ και του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με δεδομένη τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει το Ανώτατο Όργανο 

                                                                                                                                                                                                             
ελέγχου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου είναι περιορισμένα, καθώς οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων και 
των Γενικών Γραμματειών στις περισσότερες περιπτώσεις υπολειτουργούν λόγω ελλιπούς στελέχωσης και  εκπαίδευσης του 
προσωπικού και λόγω προβλημάτων συντονισμού του έργου τους, ενώ οι αποκεντρωμένες διοικήσεις εξακολουθούν να 
λειτουργούν χωρίς τις απαιτήσεις που ορίζει ο Νόμος 3492/2006». ΓΛΚ (2016), Ετήσια Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους προς το Κοινοβούλιο, σ. 36, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. 
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Ελέγχου όσον αφορά το μελλοντικό εξωτερικό έλεγχο των μονάδων εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς και των Σωμάτων Επιθεώρησης. 

Όπως προαναφέρθηκε, το πλαίσιο ελέγχου της  στην Ελλάδα βρίσκεται σε 
διαδικασία εκσυγχρονισμού. Μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο, η υλοποίηση μιας 
σύγχρονης προσέγγισης για τον εσωτερικό έλεγχο γίνεται όλο και πιο 
σημαντική. Το σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθιστά κάθε δημόσιο 
οργανισμό υπόλογο και απαιτεί οι δημόσιοι οργανισμοί να υιοθετήσουν το δικό 
τους ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Βασίζεται στην υπόθεση ότι 
κάθε οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται ορθά τα οικονομικά του και να 
λογοδοτεί για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο 
περιλαμβάνει μια ισχυρή εποπτική λειτουργία συνοδευόμενη από μια 
αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να βοηθήσει τόσο τις 
διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου όσο και τις κεντρικές ελεγκτικές υπηρεσίες να 
παρακολουθούν προληπτικά την αποτελεσματικότητα, τη διαφθορά, την κακή 
διαχείριση και την κατάχρηση. 

Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να 
διαδραματίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σταθερής 
συνεργασίας με τα στελέχη τόσο των επιχειρησιακών όσο και των 
υποστηρικτικών μονάδων, ώστε να τους βοηθήσουν να γίνουν «έτοιμοι για 
έλεγχο-audit ready». Αυτό σημαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να 
διαδραματίσουν κρίσιμο, συμβουλευτικό ρόλο και να προσθέσουν αξία στη 
βελτίωση της λειτουργίας του φορέα με τη χρήση εργαλείων, όπως ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης της 
«ετοιμότητας για να ελεγχθούν», βοηθώντας έτσι τη Διοίκηση του φορέα να 
εδραιώσει ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

Συστάσεις  

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από προτάσεις που θα 
βοηθήσουν τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς στον 
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου της ελληνικής 
κεντρικής . Επιπλέον, προτείνονται συγκεκριμένα στοιχεία προβληματισμού και 
δράσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των βασικών 
παραδοτέων του Έργου Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης από τον ΟΟΣΑ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς Αυτά αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. Προτείνεται η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, στο ρόλο 
που έχει ως κεντρική υπηρεσία συντονισμού, να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό 
πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο στην ελληνική δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε 
να: 
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 Αντικαταστήσει κάθε προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου με ένα 
ενιαίο σύνολο απαιτήσεων που θα περιγράφουν σαφώς τους ρόλους και 
τις αρμοδιότητες. 

 Περιορίσει το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποκλειστικά στις 
δραστηριότητες ελέγχου, σύμφωνα με τα Πρότυπα του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών, και να σταματήσει η ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διοίκησης/διαχείρισης στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Καθιερώσει το ρόλο των Προϊσταμένων των Μονάδων Ελέγχου ως 
Επικεφαλής Ελέγχου (Chief Audit Executives), έτσι ώστε να αναβαθμίσει 
το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου εντός των υπουργείων, αυξάνοντας έτσι 
το ρόλο και την ανεξαρτησία των μονάδων. 

 Αποσαφηνίσει τη σχέση αναφοράς μεταξύ του Επικεφαλής Ελέγχου και 
του Υπουργού ως επικεφαλής του οργανισμού και του οργάνου 
αναφοράς, δηλ. του Γενικού Γραμματέα ή άλλου αρμοδίου στελέχους. H 
αποσαφήνιση των σχέσεων αναφοράς θα αυξήσει την ανεξαρτησία του 
εσωτερικού ελέγχου και θα ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο ως ένα 
εσωτερικό εργαλείο διοίκησης. 

 Απαιτήσει από όλα τα Υπουργεία να εφαρμόσουν ένα Καταστατικό Χάρτη 
Ελέγχου (Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου) που θα 
προσδιορίζει τις διαδικασίες ελέγχου και τις αρμοδιότητες. Οι 
Κανονισμοί αυτοί θα υποβληθούν στη ΓΕΓΚΑΔ προς έγκριση. 

 Απαιτήσει κάθε Υπουργείο να αναπτύξει ένα ετήσιο πλάνο ελέγχου βάσει 
ανάλυσης κινδύνων, το οποίο θα υποβάλλεται στη ΓΕΓΚΑΔ προς έγκριση. 

 Απαιτήσει κάθε υπουργείο να δημιουργήσει Υπουργική Επιτροπή 
Ελέγχου που θα είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση της διεξαγωγής του 
ελέγχου εντός του φορέα. Αυτές οι επιτροπές πρέπει να προεδρεύονται 
από τον επικεφαλής του φορέα ή το Γενικό Γραμματέα, ως όργανο 
αναφοράς, προβλέποντας την εμπλοκή ανώτατων στελεχών της 
διοίκησης του φορέα και του Επικεφαλής Ελέγχου. Στη σύνθεσή τους θα 
συμπεριλαμβάνουν ένα ή δύο ανεξάρτητα μέλη από ανεξάρτητους 
οργανισμούς όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και Σώματα Επιθεώρησης. 

2. Με την εξάλειψη των προληπτικών οικονομικών ελέγχων, είναι σημαντικό οι 
δραστηριότητες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διοίκησης που 
αφορούν στην οικονομική λειτουργία να μην ανατίθενται στις Μονάδες 
Εσωτερικού Ελέγχου. Με την αποκέντρωση της αρμοδιότητας στα υπουργεία 
και κεντρικές υπηρεσίες (όπως το Γ.Λ.Κ.) να εξετάζουν και να εγκρίνουν 
οικονομικές συναλλαγές, απαιτείται μια ανεξάρτητη, ισχυρή λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου που θα μπορεί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου και όχι να εμπλέκεται 
στην υλοποίησή τους. 
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3. Είναι σημαντικό η πολιτική και διοικητική ηγεσία να κατανοήσει και να 
αναλάβει το ρόλο της αναφορικά με τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, καθώς 
και να εκπαιδευτεί ως προς το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, μέσω της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των 
δικλίδων αυτών. Για το σκοπό αυτό, τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να 
παρακολουθούν υποχρεωτική εκπαίδευση στην ανάπτυξη και στη διατήρηση 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με τη χρήση του μοντέλου Τριών Γραμμών 
Άμυνας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών2. 

4. Η ΓΕΓΚΑΔ θα πρέπει να αναπτύξει και να αναλάβει ενεργή επικοινωνιακή 
στρατηγική σε όλο το εύρος της ελληνικής Κυβέρνησης, για την επεξήγηση της 
δομής εποπτείας εντός της ελληνικής  και πώς τα διάφορα εργαλεία και δομές 
εποπτείας, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, οι έρευνες και οι επιθεωρήσεις καθώς 
και ο εξωτερικός έλεγχος, θα συνεργάζονται μεταξύ τους. 

5. Ο εκσυγχρονισμός των υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στην 
Ελλάδα θα απαιτήσει επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε υπουργικό 
επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ΓΕΓΚΑΔ. 

6. Οι υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο 
ανάπτυξης και απαιτούν δράσεις βελτίωσης της επιχειρησιακή τους 
ικανότητας, καθώς και των υποστηρικτικών υποδομών, προκειμένου να είναι 
σε θέση να παρέχουν προστιθέμενη αξία. 

7. Θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους τους 
τωρινούς και μελλοντικούς εσωτερικούς ελεγκτές (και επιθεωρητές) σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

8. Οι επιλογές και τοποθετήσεις σε θέσεις εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 
προτεραιοποιούν τα άτομα που κατέχουν πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών 
ή άλλη ανάλογη πιστοποίηση, όπως σε θέματα λογιστικής ή ερευνών. 

9. Θα πρέπει να εξεταστεί η διευκόλυνση της εγγραφής όλων των εσωτερικών 
ελεγκτών ως μελών του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, για την προώθηση 
της αυτοδίδακτης επιμόρφωσης και της επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και η 
διευκόλυνση της απόκτησης της πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών ή 
παρόμοιων επαγγελματικών πιστοποιήσεων. 

10. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών και να 
διασφαλιστεί το επίπεδο της κατάρτισής τους, θα πρέπει να εξεταστούν και να 
εφαρμοστούν εναλλακτικές επιλογές στελέχωσης των ΜΕΕ. Μεταξύ των 
επιλογών που πρέπει να εξεταστούν είναι η θεσμοθέτηση θητείας ορισμένου 

                                                                 
2
 Στη διαχείριση κινδύνων, την πρώτη γραμμή άμυνας  αποτελεί ο έλεγχος της διοίκησης, τη δεύτερη γραμμή άμυνας  

αποτελούν ο έλεγχος κινδύνων και οι λειτουργίες εποπτείας της συμμόρφωσης που έχει εδραιώσει η διοίκηση, και την τρίτη 
γραμμή άμυνας αποτελεί η ανεξάρτητη διαβεβαίωση. 
 



 ΣΥΝΟΨΗ – 15 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

χρόνου και η μορφή Μητρώου, η εγγραφή στο οποίο θα γίνεται με βάση τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις και δεξιότητες. 

11. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός και η τυποποίηση των πρακτικών 
μεταξύ των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Επιλογές για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού περιλαμβάνουν: α) την εισαγωγή ενός ενιαίου και 
ορθολογικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο θα αξιολογεί και 
θα χειρίζεται τις καταγγελίες με βάση το επίπεδο του κινδύνου που ενέχουν, 
β) την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου εγχειριδίου λειτουργίας για τη 
διεξαγωγή των διαφόρων τύπων επιθεώρησης με βάση τα κριτήρια κινδύνου, 
και γ) φυσική και δομική συγχώνευση των Σωμάτων Επιθεώρησης και 
Ελέγχου, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότητας και την 
τυποποίηση των διαδικασιών. 

12. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης των Σωμάτων 
Επιθεώρησης και Ελέγχου για την αναφορά και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους και την προώθηση της συνεχούς βελτίωσής τους. Για να 
υλοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα υποχρεωτικό, τυποποιημένο 
πρότυπο και να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων μεταξύ αυτών των φορέων.. 

13. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα διαρκές πρόγραμμα κατάρτισης 
προσανατολισμένο προς τις πρακτικές επιθεώρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
βελτίωση των τεχνικών έρευνας για υποθέσεις που δύνανται να επιφέρουν 
αστικές, ποινικές ή/και πειθαρχικές ευθύνες (forensic auditing). Κάθε 
μελλοντική διαδικασία στελέχωσης θα πρέπει να δίνει έμφαση σε στελέχη που 
κατέχουν πιστοποίηση σε θέματα “forensic auditing” ή αντίστοιχη ειδικότητα. 

14. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης των 
προτάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει ανατροφοδότηση από τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Εισαγγελικών 
Λειτουργών, με στόχο την παρακολούθηση και την εξεύρεση τρόπων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των επιθεωρήσεων και των ερευνών. 

15. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξετάσει την ανάληψη περιοδικών 
εξωτερικών ελέγχων της απόδοσης των υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου, καθώς και των ανεξάρτητων Σωμάτων Επιθεώρησης, δεδομένου του 
υψηλού κινδύνου που περιέχουν οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. 

16. Θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σχετικά με την εκπαίδευση των 
Υπουργών, του προσωπικού των υπουργείων, καθώς και των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, ως προς το ρόλο και τη σημασία του εσωτερικού 
ελέγχου στην προώθηση της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας. 

17. Θα πρέπει να διεξαχθεί διεθνής συγκριτική έρευνα για τον προσδιορισμό των 
νομικών και μη νομικών μεθόδων προστασίας της γνώμης των ανεξάρτητων 



16 – ΣΥΝΟΨΗ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

εσωτερικών ελεγκτών και επιθεωρητών, ώστε να μπορούν να αναφέρουν τα 
ευρήματα από την εργασία τους χωρίς το φόβο των αντιποίνων. 

18. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια 
ισχυρή ελεγκτική λειτουργία που υποστηρίζεται από μία στιβαρή λειτουργία 
εσωτερικού ελέγχου και από τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης της 
αλλαγής. 

Στοιχεία δράσης για το Έργο Τεχνικής Βοήθειας Ελλάδας - ΟΟΣΑ: 

1. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση μοντέλου 
ωρίμανσης που θα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού ελέγχου 
σε στάδια, με προκαθορισμένους στόχους για βασικούς τομείς 
δραστηριότητας, καθώς και υποχρεωτική υποβολή έκθεσης προόδου για το 
σύνολο των υπουργείων προς το γραφείο του Πρωθυπουργού. 

2. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο μοντέλο 
δεξιοτήτων, μαζί με παραδείγματα περιγραφών θέσεων εργασίας. 

3. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζει στρατηγικές και εργαλεία για 
την προώθηση της ανεξαρτησίας του ελέγχου. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Καταστατικούς Χάρτες Ελέγχου (Κανονισμούς 
Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου), στρατηγικές για τη δημιουργία Επιτροπών 
Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου πλαισίου λειτουργίας των 
Επιτροπών αυτών, καθώς και παραδείγματα ενός Κώδικα Δεοντολογίας για 
τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

4. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζει εργαλεία για τη διευκόλυνση 
του σχεδιασμού του ελέγχου με βάση την ανάλυση κινδύνων. 

5. Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 
πρέπει να διευκολύνει την αξιολόγηση των κινδύνων. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πρόσβαση στις υπάρχουσες εκθέσεις ελέγχων και 
επιθεωρήσεων, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν το 
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εποπτείας. Επίσης, θα 
πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο πληροφόρησης και ως μηχανισμός ελέγχου 
για τη διευκόλυνση της μείωσης των επικαλύψεων στις επιθεωρήσεις και 
στους ελέγχους. 

6. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία που θα βοηθήσουν 
τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τα στελέχη της Διοίκησης, για να βοηθήσουν να προετοιμάσουν τις 
υπηρεσίες τους για να ελεγχθούν (audit ready). Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν φόρμες αυτοαξιολόγησης των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς και στρατηγικές για την αξιολόγηση της ελεγκτικής 
ετοιμότητας. 
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7. Το βασικό παραδοτέο της δοκιμής του σχεδίου του Εγχειριδίου Ελέγχου σε ένα 
πιλοτικό υπουργείο θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδραστικό σεμινάριο με 
ανώτερα διοικητικά στελέχη και να δίνει έμφαση στη διεξαγωγή 
αυτοαξιολογήσεων των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου για να βοηθήσει το 
υπουργείο να καταστεί έτοιμο για έλεγχο “audit ready”.  
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια χαρτογράφηση και ανάλυση των 
αποκλίσεων των υφισταμένων φορέων και πρακτικών εσωτερικού ελέγχου 
εντός της ελληνικής κεντρικής Διοίκησης. Αποτελεί μέρος του Έργου Παροχής 
Τεχνικής Υποστήριξης από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 
Ελλάδα και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και 
της ανάληψης ευθυνών, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα.  

Αντιπροσωπεύει το πρώτο παραδοτέο του Άξονα 1 με στόχο να υποστηρίξει 
την ελληνική Κυβέρνηση παρέχοντας εφαρμόσιμα, πρακτικά εργαλεία που θα 
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal 
control) και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) με σκοπό 
τη βελτίωση των εγγυήσεων λογοδοσίας και την καλή δημόσια διακυβέρνηση. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η Υπηρεσία Υποστήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. και ο ΟΟΣΑ αποτελούν τους βασικούς 
εμπλεκόμενους φορείς στο έργο παροχής τεχνικής υποστήριξης για την 
καταπολέμησης της διαφθοράς. 

1.2 Προσέγγιση  

Οι δράσεις του έργου αυτού που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο 
αποτελούνται από πέντε διακριτά στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την 
εκπόνηση της παρούσας έκθεσης μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης, για 
να διασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά βήματα σε αυτόν τον θεματικό άξονα είναι 
πρακτικά και αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες του ελληνικού πλαισίου. Το 
δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διάδοση των τυποποιημένων 
πρακτικών για τον έλεγχο και τη διαχείριση της διαφθοράς, δηλαδή, την 
ανάπτυξη ενός εγχειριδίου ελέγχου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
διαβουλεύσεις για την ανάπτυξή του και αναθεώρηση των σχεδίων μέσω μιας 
ομάδας εργασίας και προσωπικών συναντήσεων με τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει ένα εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων για 
την εφαρμογή του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης ενός 
προγράμματος σταδιακής υλοποίησης των προτάσεων για την ενδυνάμωση της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση των αναγκών σε πληροφοριακά συστήματα για μια ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων διαφθοράς. Και σε αυτή την 
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περίπτωση, το πλαίσιο απαιτήσεων-λειτουργίας θα αναπτυχθεί μέσω 
διαδικασίας διαβούλευσης. 

Το πιο σημαντικό είναι το πέμπτο βήμα το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη μιας βιώσιμης εκπαιδευτικής 
στρατηγικής για όλα τα στελέχη που εμπλέκονται σε διαδικασίες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στον εσωτερικό έλεγχο και στις επιθεωρήσεις-
έρευνες.  

1.3 Μεθοδολογία  

Εκπρόσωποι της Γενικής 
Γραμματείας Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς οργάνωσαν μια σειρά 
συναντήσεων διαβούλευσης στις 
οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της 
ΓΕΓΚΑΔ και του ΟΟΣΑ από την ομάδα 
που εδρεύει στην Ελλάδα για τη 
διάρκεια του έργου. Από τις 20 
Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 
2016 πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με 26 κυβερνητικούς 
και 3 μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, με τη συνολική 
συμμετοχή 77 ατόμων. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε Διημερίδα 
Διαβούλευσης στις 5 και 6 
Δεκεμβρίου 2016, στην οποία 
προσήλθαν περισσότεροι από 145 
συμμετέχοντες. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εμπεριστατωμένη 
διαβούλευση, στη διημερίδα συμμετείχαν ειδικοί και εμπειρογνώμονες από τον 
ΟΟΣΑ καθώς και από το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. 
Παρασχέθηκε ενημέρωση-κατάρτιση σε τομείς όπως ο έλεγχος απόδοσης, ο 
σχεδιασμός ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνων, ο ρόλος του εσωτερικού 
ελέγχου στην ενίσχυση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η άσκηση 
αυτοαξιολόγησης των κινδύνων απάτης. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 
συνεδρίες για την ανάλυση των αναγκών των βασικών παραδοτέων του έργου: 
το Εγχειρίδιο Ελέγχου, και η ανάπτυξη των βασικών παραμέτρων λειτουργίας 
μιας προτεινόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προγραμματισμό των 
ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνων και την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου και 
αποστολών. 

Άλλες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων περιλάμβαναν την εξέταση των 
εκθέσεων ελέγχου και των στοιχείων περί καταγγελιών που έχουν δημοσιευτεί 

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων  

1. Συναντήσεις διαβούλευσης (26 

Οργανισμοί με πάνω από 60 άτομα) 

2. Ημερίδες διαβούλευσης 

3. Ατομικές συναντήσεις με ελληνικές 

Επαγγελματικές Ενώσεις Ελεγκτών, 

Ακαδημαϊκούς εκπροσώπους και 

συνεντεύξεις με ειδικούς 

4. Επισκόπηση των εκθέσεων ελέγχου 

και των δεδομένων για τις 

καταγγελίες που έχουν δημοσιευτεί 

από τον Γενικό Επιθεωρητή  

5. Επισκόπηση εγγράφων και 

ιστοσελίδων (ΓΕΓΚΑΔ, ΓΛΚ κλπ.) 

6. Επισκόπηση διεθνούς 

εξειδικευμένης βιβλιογραφίας (π.χ. 

COSO, Παγκόσμια Τράπεζα, IIA κλπ). 
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από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εξέταση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και των δημοσίων εγγράφων. Τέλος, διανεμήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο λάβαμε γραπτές απαντήσεις από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου παρέχονται στο 
Παράρτημα αυτής της έκθεσης. 

Πίνακας 1. Συναντήσεις και εργαστήρια διαβούλευσης 

Δραστηριότητες συλλογής δεδομένων μέσω προσωπικών επαφών Αριθμός 

Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 

 

 

 

 

 

Τρεις Ομάδες Ενδιαφέροντος 

(24 άτομα) 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείο Τουρισμού 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Υπουργείο Υγείας 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Υπουργείο Οικονομικών  

Κεντρικές Υπηρεσίες/Αρχές  

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 2 συναντήσεις (3 άτομα) 

Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  4 συναντήσεις (7 άτομα) 

Υπουργείο Οικονομικών/Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 1 συνάντηση (2 άτομα) 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού 1 συνάντηση (2 άτομα) 

Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς 5 συναντήσεις (7 άτομα) 

Σώματα Επιθεώρησης  

 Σώμα Επιθεωρητών – Υπουργείο Μεταφορών  1 συνάντηση (2 άτομα) 

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 1 συνάντηση (6 άτομα) 
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Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών  1 συνάντηση (2 άτομα) 

Γενικός Επιθεωρητής  5 συναντήσεις (11 άτομα) 

Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 1 συνάντηση (2 άτομα) 

Εξωτερικός Έλεγχος  

 Ελεγκτικό Συνέδριο 2 συναντήσεις (4 άτομα) 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 Ακαδημαϊκή κοινότητα (Εθνικά πανεπιστημιακά προγράμματα που 

παραδίδουν μεταπτυχιακού επιπέδου μαθήματα σχετικά με τον 

έλεγχο – Πάντειον Πανεπιστήμιο και Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών)  

2 συναντήσεις (2 άτομα) 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 3 συναντήσεις (7 άτομα) 

Συνάντηση Διαβούλευσης και Επιμόρφωσης 

 Διημερίδα με 13 θεματικές συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων 3 

διακριτών συνεδριών διαβούλευσης  με ομάδες εστίασης και μίας 

συνεδρίασης σε ολομέλεια για την αξιολόγηση των αναγκών του 

έργου  

145 συμμετέχοντες 
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II. ΑΣΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

2.1 Επισκόπηση 

Το σύστημα εποπτείας που αξιολογήθηκε αποτελείται από πέντε τύπους 
εποπτικών φορέων και δραστηριοτήτων: 1) Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου, 2) Σώματα Επιθεώρησης (Διυπουργικά και Τομεακά), 3) το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, 4) κεντρικοποιημένες δραστηριότητες ελέγχου που παρέχονται από 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο αποτελεί τμήμα του Υπουργείου 
Οικονομικών3 και 5) το σημαντικό ρόλο της Κεντρικής Υπηρεσίας που έχει 
αναληφθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) 
η οποία, όπως προβλέπεται στον σχετικό νόμο, είναι υπεύθυνη για να παρέχει 
κατευθύνσεις, να φροντίζει για την ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων 
και να παρακολουθεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο, η ΓΕΓΚΑΔ έχει ρόλο εποπτείας και συντονισμού για τις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την αρμοδιότητα να επιλύει 
συγκρούσεις και θέματα που αφορούν την επικάλυψη αρμοδιοτήτων που 
ανακύπτουν μεταξύ υπουργείων και φορέων που εμπλέκονται στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας σχετικές λύσεις για την 
αποτελεσματική επίλυση αυτών. 

Η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκθεση βασίζεται στα 
διεθνή πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται από τους ακόλουθους διεθνείς φορείς: τα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για τα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ISSAIs), τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF) που έχουν αναπτυχθεί 
από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) 

Πριν συζητηθούν τα όργανα ελέγχου και επιθεώρησης της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης, είναι σημαντικό να τεθεί το ζήτημα των διεθνών προτύπων 
και να σημειωθεί ότι υπάρχουν μερικές θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του 
ελληνικού συστήματος ελέγχου και των διεθνών προτύπων. Παρότι οι διαφορές 
αυτές θα διερευνηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες στην ανάλυση 
αποκλίσεων, αξίζει να αναφερθούν μερικά ζητήματα: α) σε ποιον αναφέρεται η 
λειτουργία ελέγχου και β) η διαφοροποίηση των τύπων ελέγχου και έρευνας, 

                                                                 
3
 Όπως επισήμαναν εκπρόσωποι της ΓΕΓΚΑΔ, «πρέπει να τονιστεί ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους και σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ελέγξει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, όταν 
εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμά της, προς όφελος της καλής οικονομικής διαχείρισης». Πηγή: Σχόλια της ΓΕΓΚΑΔ, 2017. 
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ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και του ρόλου που καλούνται να 
παίξουν. 

Όπως περιγράφεται στο Γράφημα 1 παρακάτω, το πρώτο διακριτό 
χαρακτηριστικό αφορά τη σχέση αναφοράς των φορέων ελέγχου, αν δηλαδή 
πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική σχέση αναφοράς4. Σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, σε αντιπαράθεση με τον 
εξωτερικό έλεγχο, εξαρτάται από τη σχέση αναφοράς του ελεγκτή. Δηλαδή, αν 
οι υπηρεσίες ελέγχου αναφέρονται στη διοίκηση του φορέα (η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει την Κυβέρνηση (εκτελεστική εξουσία), όπως αυτή διακρίνεται από 
τη νομοθετική εξουσία και τη δικαστική) και να παρέχουν στα στελέχη της 
διοίκησης πληροφορίες προστιθέμενης αξίας ως προς τη λειτουργία των 
φορέων τους, ή αν ο έλεγχος είναι εξωτερικός ως προς τη διοίκηση του φορέα, 
και αναφέρεται σε κάποιον άλλο φορέα (εντός όμως της εκτελεστική εξουσίας) 
ή σε μία από τις δύο άλλες εξουσίες, δηλ. τη νομοθετική ή τη δικαστική. 

Γράφημα 1. Διαφορές μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου 

 

Πηγή: Προσαρμογή από INTOSAI GOV 9150, Co-ordination and Co-operation between SAIs and Internal 
Auditors in the Public Sector. 

                                                                 
4
 INTOSAI (2004), Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, The International Standards of Supreme Audit 

Institutions, INTOSAI GOV 9100, ISSAI 100 (39 και 40), ISSAI 1, 3 και 16. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.issai.org. «Αν μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου κριθεί αποτελεσματική, η συνεργασία μεταξύ του SAI και 
του εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να ωφελήσει και τα δύο μέρη.» 

http://www.issai.org/
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Το δεύτερο διακριτό χαρακτηριστικό είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των 
τύπων ελέγχου και έρευνας ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και 
τους ρόλους που αναλαμβάνουν. Οι έρευνες σχετικά με υποθέσεις υψηλού 
κινδύνου που πραγματοποιούνται για την υποστήριξη διαδικασίας απόδοσης 
ποινικών ή άλλων ευθυνών δικαστικών αρχών, αναφέρεται ως «Forensic 
Auditing», σε αντίθεση με τις συνήθεις έρευνες που αφορούν διοικητικά 
θέματα. Το Γράφημα 2 παρακάτω παρουσιάζει τη διαφορετική ορολογία και 
πώς αυτή σχετίζεται με το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε αποστολή 
έλεγχου ή έρευνας.5  

Γράφημα 2. «Forensic Audit», Εσωτερικός Έλεγχος και ΄Ερευνες 

 

Πηγή: Προσαρμογή από INTOSAI GOV 9150 - Co-ordination and Co-operation between SAIs and Internal 
Auditors in the Public Sector. 

                                                                 
5
 INTOSAI (2010), INTOSAI GOV 9150, Co-ordination and Co-operation between SAIs and Internal Auditors in the Public Sector, 

The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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2.2 Κεντρικές Υπηρεσίες 

Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) 

Ο «οδικός χάρτης» του 2012 για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την 
Ελλάδα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς αναγνώρισε την άμεση ανάγκη 
θέσπισης μιας συνολικής στρατηγικής για τη διαφθορά και την ενίσχυση του 
συντονισμού μέσω ενός ανεξάρτητου εθνικού φορέα συντονισμού. Ως 
αποτέλεσμα, το 2013 η Κυβέρνηση διόρισε για θητεία πέντε ετών έναν Εθνικό 
Συντονιστή καταπολέμησης της διαφθοράς που αναφερόταν στον 
Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο. Δημιουργήθηκε επίσης μια εθνική 
επιτροπή συντονισμού που συμπεριλάμβανε σχετικούς δημόσιους οργανισμούς 
και φορείς επιβολής του νόμου. Ο στόχος αυτής της επιτροπής ήταν η 
προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δράσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ε. για την Ελλάδα, ο Εθνικός Συντονιστής 
είχε εγγυημένη ανεξαρτησία (Νόμος 4152/2013). Τον Μάρτιο του 2015, ο 
θεσμός του εθνικού συντονιστή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ΓΕΓΚΑΔ 
ιδρύθηκε επίσης τον Μάρτιο 2015 , υπαγόμενη στον Υπουργό Επικρατείας. Τα 
καθήκοντά της περιλαμβάνουν την ανάληψη αναγκαίων πρωτοβουλιών και 
μέτρων για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποδοτικότητα της εθνικής 
στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
συντονισμό των σωμάτων επιθεώρησης και των μονάδων ελέγχου. Στόχος είναι 
η διευκόλυνση της αποτελεσματικότητας της δράσης τους και η παροχή 
σχετικών οδηγιών και συστάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάληψη 
συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Σκοπός είναι να επιλύσει τις συγκρούσεις και τα θέματα της επικάλυψης 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων και των λοιπών φορέων που 
ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.   

Πλαίσιο 1. Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ν. 
4320/2015) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7: «η ΓΕΓΚΑΔ αίρει συγκρούσεις και επιλύει 
ζητήματα επικαλύψεως αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που 
εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές 
λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους». 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, η ΓΕΓΚΑΔ αποτελείται από τέσσερα (4) Γραφεία: 
Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 
Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 
Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των 
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Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και 
Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του 

Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)  
Σύμφωνα με το άρθρο 12: «Ο αρμόδιος Υπουργός: α) καταρτίζει 

συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους 
ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τους φορείς της διοίκησης, β) 
ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου 
των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
(ΣΕΥΥΠ), του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης 
(ΣΕΕΔΔ), συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες 
των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει την διενέργεια 
συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους 
συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος και τους επικεφαλής των φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό». 

Σύμφωνα με το άρθρο 13: «Με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού 
και των συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο 
συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση 
ελεγκτικών ενεργειών, τη δημιουργία επιτελικού σχεδιασμού, τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου 
και κάθε άλλο ζήτημα για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Το σκεπτικό δημιουργίας της ΓΕΓΚΑΔ είναι η ανάληψη μιας συστηματικής 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής, προκειμένου να 
καθιερωθεί η ακεραιότητα, η λογοδοσία και η διαφάνεια στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την 
ελληνική οικονομία. Το ευρύ φάσμα των παρεμβάσεων αυτών εμπλέκει τα 
Υπουργεία. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 71/2015, 
όλες οι αρμοδιότητες και οι δομές της ΓΕΓΚΑΔ περιήλθαν στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, σύμφωνα 
με την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Y30 (ΦΕΚ. 2183/10.12.2015), η 
εποπτεία της ΓΕΓΚΑΔ ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Ο επιχειρησιακός έλεγχος των μονάδων εσωτερικού ελέγχου υπάγεται στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Η ψήφιση των άρθρων 9 (γ) και 12 (1β) του Νόμου 4320/2015 προβλέπει ρητά 
τη συμμετοχή και τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού σε σχέση με τις 
υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή, η Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό έλεγχο, 
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το συντονισμό και την εποπτεία της δραστηριότητάς τους, καθώς και για τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ελεγκτικής τους δράσης.  

Πλαίσιο 2. Ο ρόλος της ΓΕΓΚΑΔ στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου της Ελλάδας 

Μια ανεξάρτητη αρχή, όπως προβλέπουν η ευρωπαϊκή και η διεθνής 
νομοθεσία και οι βέλτιστες πρακτικές. Ειδικότερα, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Δικαιοσύνης απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας, με την 
έννοια ότι: 

I. υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και είναι υπόλογος μόνο 
στον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 
81, παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος και το άρθρο 41, παρ. 3 
του κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος 63/2005. 

II. η ΓΕΓΚΑΔ έχει δικό της προϋπολογισμό. 

Η πλήρης ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
διασφαλίζεται περαιτέρω, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του 
Νόμου 4320/2015 (βλ. Νόμο 4446/2016 Κυβέρνησης ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 
Με την ανωτέρω τροποποίηση, η ΓΕΓΚΑΔ ορίζεται επίσης ως σημείο υποδοχής 
των καταγγελιών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της απάτης στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων 
εποπτεύεται από έναν εισαγγελέα, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
και την ακεραιότητα της διαδικασίας.  

Καθώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού 
Δικαιοσύνης υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του πρώην Εθνικού 
Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με την έννοια ότι ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης έχει περισσότερες εξουσίες για 
την επίλυση των συγκρούσεων, την άρση της αλληλοεπικάλυψης 
αρμοδιοτήτων και για την ενίσχυση του συντονισμού των φορέων 
ελέγχου και των σωμάτων επιθεώρησης.  

III. Μία από τις κύριες αρμοδιότητες της ΓΕΓΚΑΔ είναι να 
εξασφαλιστεί ο συντονισμός των φορέων επιθεώρησης και 
ελέγχου και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, όπως 
τονίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο.  

IV. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4320/2015, όπως έχει 
τροποποιηθεί, όλες οι αρμοδιότητες και δομές των: α) Σώμα 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  (ΣΕΕΔΔ) και β) Σώμα 
Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), μεταφέρθηκαν στη 
ΓΕΓΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται ένα σχέδιο νόμου, 
σύμφωνα με τον οποίο τέσσερις από τις πιο σημαντικές αρχές 
διοικητικού ελέγχου και επιθεώρησης (δηλαδή το Σώμα 
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Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , το Σώμα 
Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεώρησης Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας, και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) θα συγχωνευθούν με 
σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους.  

V. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4320/2015, η ΓΕΓΚΑΔ 
εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής. Με αυτή την έννοια, η Αναπληρωτής Υπουργός 
Δικαιοσύνης έχει ήδη σχεδιάσει μικτούς ελέγχους για τον 
εντοπισμό φαινομένων λαθρεμπορίου, οι οποίοι διενεργούνται 
από κοινές ομάδες που περιλαμβάνουν στελέχη από μια σειρά 
φορέων ελέγχου και επιβολής του Νόμου και υλοποιούνται 
αποτελεσματικά από την άνοιξη του 2015.  

VI. Σύνδεσμοι λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΓΕΓΚΑΔ για την 
επίλυση των συγκρούσεων, την άρση της αλληλοεπικάλυψης 
αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση του συντονισμού των 
ερευνητικών αρχών. Επιπλέον, με βάση τις προτάσεις τους, 
μπορούν να αναληφθούν οι απαραίτητες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες. (Η αξιολόγηση της ετήσιας αποτελεσματικότητας 
θα περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς). 

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΓΕΓΚΑΔ: «Το γεγονός της 
ίδρυσης της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς με τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά υπερβαίνει πρακτικές του παρελθόντος και 
υπογραμμίζει την υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής, καταδεικνύοντας τη 
σταθερή και ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και 
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας να εμπλακεί σε μια συστηματική και 
συντονισμένη εκστρατεία πάταξης της διαφθοράς». 

Η εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου συνδέεται με τις 
υποχρεώσεις της χώρας μας που συνδέονται με το μνημόνιο χρηματοδότησης. 
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Νόμο 4336 (ΦΕΚ 94/14.8.2015) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», στην παράγραφο Γ.5.3 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 

«5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς 
Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δημοσιεύσουν 

ένα αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και θα το θέσουν σε εφαρμογή σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα, και επομένως η πλήρης ενεργοποίηση της εν λόγω 
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στρατηγικής προϋποθέτει την άμεση εξασφάλιση σχετικών πόρων». 

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπηρεσίες Ελέγχου 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), εντός του Υπουργείου Οικονομικών, 
καλείται επίσης από το Νόμο να διαδραματίσει ρόλο στο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου της Ελλάδας. Παρέχει την κατεύθυνση και την εποπτεία της 
οικονομικής πολιτικής, και επιπλέον παρέχει υπηρεσίες ελέγχου των δημόσιων 
φορέων.  

Η εισαγωγή του Νόμου 3492/2006 σχετικά με την αναδιάρθρωση των 
μηχανισμών ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών εισήγαγε ένα ενισχυμένο 
πλαίσιο ελέγχου που περιελάμβανε σύγχρονες, αποκεντρωμένες διαδικασίες 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Ο Νόμος αυτός εισήχθη από την 
ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου και 
παρακολούθησης, παράλληλα με την αναδιάρθρωση του συστήματος ελέγχου 
του Υπουργείου Οικονομικών. Οι διατάξεις του Νόμου 3492/2006 για την 
οργάνωση ενός συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, προέβλεπαν την 
υιοθέτηση διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Αυτό περιλάμβανε την εισαγωγή 
νέων συστημάτων διαχείρισης και προτύπων εσωτερικού ελέγχου. Η Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής. Αυτή η μονάδα είναι επίσης υπεύθυνη για τη 
διαμόρφωση προτύπων και μεθοδολογιών για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
εντός των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων φορέων. Όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του Νόμου 3492/2006, το ΓΛΚ είναι επίσης υπεύθυνο για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών 
ελέγχων και τη συνολική αξιολόγηση των σχετικών ευρημάτων. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός θέσπισε τη δημιουργία μονάδων εσωτερικού 
ελέγχου και ανέθεσε στο ΓΛΚ τη συνολική καθοδήγηση και επίβλεψη των 
υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό τη διασφάλιση της 
επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των φορέων 
στους οποίους ανήκουν. 

Πρόσθετες αρμοδιότητες του ΓΛΚ περιλαμβάνουν την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
Καθήκον του είναι επίσης να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 6  

 Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης χαρτογράφησης αναγνωρίστηκαν 
πρόσθετες Μονάδες εντός του Υπουργείου Οικονομικών. Η πρώτη από αυτές 

                                                                 
6
 Ο διακριτός ρόλος του ΓΛΚ στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Ελλάδας έχει ανατεθεί στη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων από το 2016, και ενεργοποιήθηκε στα χαρτιά μόνο από τους Καταστατικούς Χάρτες το 2014. 
Δυστυχώς και για πολλούς λόγους (ενδεικτικά αναφέρονται η ελλιπής στελέχωση, οι διαφορετικές προτεραιότητες κ.λπ.), 
μέχρι σήμερα η υπηρεσία αυτή έχει στείλει μόνο ΠΡΟΤΥΠΑ (το 2013) προσανατολισμένα στον οικονομικό έλεγχο (χωρίς να 
μπορεί να παρακολουθήσει την εφαρμογή τους) και έχει δημοσιεύσει δύο ετήσιες αναφορές. Πηγή: Σχόλια της ΓΕΓΚΑΔ, 2017. 
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είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ν. 4093/2012), ήδη Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από 1/1/2017. Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν 
αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για βαθιά 
αναδιάρθρωση και πολιτική ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Με τις 
δυνατότητες που προσφέρονται από την αυτονομία της και τη νέα οργανωτική 
δομή, η Αρχή αυτή αυτός έχει τις δικές της δομές διοίκησης και ελέγχου και μία 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου οργανικής μονάδας Διεύθυνσης. 

Η δεύτερη μονάδα είναι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονομικών. Στόχος αυτής της μονάδας ήταν να περάσει από ένα ρόλο καθαρά 
οικονομικής επιθεώρησης σε ένα ρόλο που επικεντρώνεται στην πρόληψη μέσω 
της παροχής μιας λειτουργίας διασφάλισης των συστημάτων και δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. Το Υπουργείο κινείται ήδη προς ένα μοντέλο που δεν 
επικεντρώνεται στον έλεγχο μεμονωμένων πράξεων-συναλλαγών αλλά στον 
έλεγχο συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, με στόχο την έγκαιρη διαχείριση 
του κινδύνου. 

2.3 Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου  

Όπως αναφέρεται στο ν. 3492/2006, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου θα 
πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον αρμόδιο Υπουργό ή Προϊστάμενο των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ο νόμος σημειώνει, επίσης, ότι ο Μονάδες 
Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να ιδρυθούν σε άλλους δημόσιους φορείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 3492/2006 και 
έχουν προϋπολογισμό πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000€) ευρώ. 

Όπως σημειώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, «η 
μεταρρύθμιση αυτή συνεπάγεται τη μετάβαση από τον παραδοσιακό 
οικονομικό έλεγχο προς την αξιολόγηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Τα 
ευρήματα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι σχετικές συστάσεις, 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή 
επαρκούς διασφάλισης προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη διατύπωση 
επιφυλάξεων όσον αφορά μέρος ή το σύνολο του συστήματος της κρατικής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου (άρθρο 22 του Νόμου 3492/2006)».7 

Όπως περιγράφεται στο Πλαίσιο 3 παρακάτω, το θεσμικό πλαίσιο θέτει ένα 
πολύ ευρύ πεδίο για τις υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου με 
πολλαπλούς στόχους που μερικές φορές έρχονται σε σύγκρουση με τα διεθνή 
Πρότυπα ελέγχου, όπως θα συζητηθεί στο κεφάλαιο της ανάλυσης αποκλίσεων 
της παρούσας έκθεσης.8 

                                                                 
7
 ΓΕΓΚΑΔ, (2016), Θεσμικό πλαίσιο, σ. 12, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 

8
 Σε συνέπεια με τα πρότυπα ελέγχου του IIA, το άρθρο 4 του Νόμου ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως μια ανεξάρτητη 

λειτουργία που διασφαλίζει την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός οργανισμού, με στόχο τη βελτίωση 
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Πλαίσιο 3. Νομοθετικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου9 

 Να παρέχει διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια των συστημάτων 
διοίκησης και ελέγχου του φορέα, καθώς και παρουσίαση των σχετικών 
προτάσεων για βελτιώσεις. 

 Να αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου (επιχειρησιακών 
μονάδων).  

 Να ελέγχει την εφαρμογή των νομικών κανόνων, τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών, καθώς και τη λειτουργία του εσωτερικού 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας.  

 Να υποστηρίζει την ανίχνευση και την αποτελεσματική διερεύνηση 
υποθέσεων διαφθοράς  

 Να υποστηρίζει την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της 
διεξαγωγής έκτακτων ελέγχων.  

 Να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και συμβατότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, καθώς και την 
εναρμόνισή τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και να ενσωματώσει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας.  

 Να αξιολογεί την οικονομικότητα, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του 
Υπουργείου σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.  

 Να διενεργεί έκτακτους ελέγχους στις λειτουργίες, διαδικασίες και 
δραστηριότητες, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού.  

 Να παρέχει αναφορά στον Υπουργό επί της περιοδικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των διορθωτικών ή προληπτικών 
δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.  

 Να προετοιμάζει ενδιάμεση και ετήσια αναφορά, παραθέτοντας τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου.  

 Να αξιολογεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση των λειτουργιών του 
Υπουργείου. 

 Να ελέγχει την ορθή λειτουργία των δαπανών, την ορθή συλλογή και 

                                                                                                                                                                                                             
της λειτουργίας τους και την επίτευξη των στόχων τους με τη χρήση συστηματικών και δομημένων μεθοδολογιών. Επιπλέον, 
οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης 
κινδύνων και ελέγχου. 
9
 ο.π., παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου 3492/2006. 
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παρουσίαση των εσόδων, τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και τη 
διαχείριση της περιουσίας με την εξακρίβωση του ενεργητικού και 
παθητικού καθώς και του μισθολογικού κόστους, να ανακαλύπτει 
πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κακής διαχείρισης, απάτης ή 
διαφθοράς, σπατάλης και να διασφαλίζει τη μελλοντική αποτροπή 
τους. 

 Να παρέχει διασφάλιση σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία και 
έγκαιρη προετοιμασία των οικονομικών και άλλων αναφορών, να 
επιβάλλει χρηματοοικονομικές διορθώσεις στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται ατομικές ή συστημικές παρατυπίες, και να επιβλέπει 
την εφαρμογή τους. 

Πηγή: Παράγραφοι 4 και 5 του Ν.3492/2006 

 

Με βάση το v.3492/2006, οι Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
στελεχώνονται από πρόσωπα που υπηρετούν στο Υπουργείο. Η διαδικασία και 
τα κριτήρια για την επιλογή των προϊσταμένων και των στελεχών καθορίζονται 
από το φορέα σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και 
της αξιοκρατίας. Ο προϊστάμενος της μονάδας είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της, 
παρακολουθώντας διαρκώς την αποτελεσματικότητα των δικλίδων ελέγχου. Ο 
ρόλος τους είναι να επιβεβαιώσουν ότι οι δράσεις των εσωτερικών ελεγκτών 
διεξάγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους, ο νόμος 
απαιτεί οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους μέσω ετήσιων εκθέσεων για τις ενέργειες των ελεγχομένων, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις συστάσεις που απευθύνονται σε 
αυτούς και για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις δημοσιονομικές 
διορθώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να κοινοποιούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις 
παρατυπίες που τυχόν εντοπίζονται. 

2.4 Διυπουργικά και Τομεακά Σώματα Επιθεώρησης  

Υπάρχουν δύο διυπουργικά Σώματα Επιθεώρησης, η θητεία και το πεδίο 
εφαρμογής των οποίων συζητούνται παρακάτω. Υπάρχει, επίσης, μια σειρά από 
Τομεακά Σώματα Επιθεώρησης που παρουσιάζονται επίσης.  

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή ιδρύθηκε βάσει του ν. 3074/2002 σε 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο της 
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συμμετοχής της στην «Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς» (GRECO), 
(3074/2002). Η θέσπιση του Γενικού Επιθεωρητή έγινε σε συμμόρφωση με τη 
Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά που ψήφισε το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 27/01/1999 και η οποία υιοθετήθηκε από την 
Ελλάδα με το ν.3560/2007. 

Η αποστολή του ΓΕΔΔ είναι να συντονίζει και να παρακολουθεί το έργο των 
σωμάτων και των υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, καθώς και να 
διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, 
εντοπίζοντας κρούσματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Εξετάζει τις δηλώσεις 
πόθεν έσχες και οικονομικών συμφερόντων όλων των μελών των λοιπών 
ελεγκτικών οργάνων και συντάσσει ετησίως αναφορά για τις δραστηριότητές 
τους. Το πεδίο αρμοδιότητας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων-ελέγχων 
περιλαμβάνει τη κεντρική διοίκηση, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες και της δημόσιες επιχειρήσεις. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει 20 Ειδικούς Γραμματείς, 
Γενικούς Επιθεωρητές, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενους των 
μονάδων και των υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, όπως περιγράφονται 
στο Πλαίσιο 4. 

Πλαίσιο 4. Φορείς που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του ΣΟΕΕ κατά το 
2016 

1. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

2. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) 

4. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 

5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(ΣΕΥΥΜΕ) 

6. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) 

7. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

8. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) 

9. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Υπουργείο 

Δικαιοσύνης) 
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10. Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ) 

11. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

12. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων 

13. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δ/νση 

Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (ΥΠΟΙΚ) 

14. Δ/νση Επιθεώρησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

15. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

16. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕΔΥΦΚΑ) 

17. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής 

18. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) 

19. Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΕΛΑΣ) 

20. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) 

21. Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Υπουργείο Ναυτιλίας) 

Πηγή: ΓΕΔΔ (2016), Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Έλεγχου 
(Σ.Ο.Ε.Ε.). 

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Γενικός Επιθεωρητής ενημερώνεται 
σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τους 
συμμετέχοντες και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τους μηχανισμούς και τις 
πρακτικές ελέγχου που είναι σε εξέλιξη.  

Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του φορέα είναι τόσο κατασταλτικού όσο και 
προληπτικού χαρακτήρα και εκτείνονται σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. 
Προληπτικό μέτρο αποτελεί η δυνατότητα να λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Αυτά τα 
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μέτρα απαιτείται να αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή , 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων προς την Κυβέρνηση για νέα νομοθεσία.10   

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή περιλαμβάνουν τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, καθώς και την αξιολόγηση των σωμάτων 
επιθεώρησης και ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων 
επιθεωρητών. Οι έρευνες του Γενικού Επιθεωρητή μπορεί να οδηγήσουν σε 
ποινική ή πειθαρχική δίωξη κατά των υπαλλήλων που διέπραξαν αδίκημα. Ο 
Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ασκήσει προσφυγές στο δευτεροβάθμιο 
πειθαρχικό όργανο κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται από τα 
πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα.11  

Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι ένα μονομελές διοικητικό όργανο που δεν 
υπόκειται σε έλεγχο από καμία κυβερνητική ή άλλη δημόσια αρχή, με εξαίρεση 
τον διορισμό και την απομάκρυνσή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γενικός 
Επιθεωρητής  έχει επιλεγεί από το Συμβούλιο των Υπουργών μετά από πρόταση 
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απολαμβάνει προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.12  

Το έργο του Γενικού Επιθεωρητή υποστηρίζεται από ειδικούς επιθεωρητές, 
οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 
επιλέγονται για να υπηρετήσουν με απόσπαση. Ο Γενικός Επιθεωρητής έχει την 
εξουσία να προβεί σε έλεγχο, να δώσει την εντολή σε ένα ειδικό σώμα 
επιθεώρηση ή να δημιουργήσει μεικτά κλιμάκια που απαρτίζονται από 
ερευνητές από διάφορους φορείς. Μετά την εκτέλεση όλων των σχετικών 
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να υποβληθεί αναφορά στο Γενικό Επιθεωρητή. Η 
έκθεση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για 
επίλυση των προβλημάτων που τυχόν εντοπίστηκαν. 

Η έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου επιτρέπει τον εντοπισμό της διαφθοράς ή 
της κακοδιοίκησης και καθορίζει συγκεκριμένες και εποικοδομητικές προτάσεις 
για βελτίωση. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικές, 
κατανοητές, τεκμηριωμένες με αποδεικτικά στοιχεία και να εστιάζουν στα 
αποτελέσματα και στις εσωτερικές διαδικασίες.13  

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ιδρύθηκε 
σύμφωνα με το ν.2477/1997. Η αποστολή του είναι να διαφυλάσσει την ομαλή 
και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης εντοπίζοντας 
φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, 
χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών. 
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 ΓΕΓΚΑΔ (2016), Θεσμικό Πλαίσιο, σ. 27, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 
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 ΓΕΓΚΑΔ (2016), Θεσμικό Πλαίσιο, σ. 28, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 
12
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Το πεδίο αποστολής του περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων, 
ελέγχων και ερευνών στα υπουργεία, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου. Οι στόχοι του ΣΕΕΔΔ είναι: α) η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της διοικητικής δράσης, 
β) η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση, γ) η προώθηση της αποδοτικής 
διαχείρισης και η μείωση της κακοδιαχείρισης, δ) η προστασία των αρχών της 
νομιμότητας, και ε) η διασφάλιση της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων.  

Η διενέργεια επιθεώρησης ή έρευνας μπορεί να γίνει με ίδια πρωτοβουλία ή 
με εντολή του εποπτεύοντος Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης. Μπορούν 
επίσης να ξεκινήσουν κατόπιν αιτήσεως άλλου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα, 
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συνηγόρου του Πολίτη ή των 
επικεφαλής άλλων ανεξάρτητων αρχών. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το ΣΕΕΔΔ υπήχθη στην αρμοδιότητα του Υπουργού 
Δικαιοσύνης/ΓΕΓΚΑΔ. Το ΣΕΕΔΔ εκτελεί προκαταρκτικές έρευνες, 
προκαταρκτικές εξετάσεις και ένορκες διοικητικές εξετάσεις για τη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη, όπως περιγράφεται 
στα άρθρα 2 έως 7 του Νόμου 3074/2002. 

Στο τέλος κάθε αποστολής επιθεώρησης, υποβάλλεται μια αιτιολογημένη 
και τεκμηριωμένη έκθεση στον Ειδικό Γραμματέα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 και 7 
του Νόμου 3074/2002, οι φορείς που διερευνώνται απαιτείται εντός δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της έκθεσης να ενημερώσουν τον Ειδικό Γραμματέα 
σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την υλοποίηση των συστάσεων 
της επιθεώρησης. 

Τομεακά Σώματα Επιθεώρησης 

Τα Σώματα αυτά έχουν μια λειτουργική σχέση αναφοράς με το Υπουργείο με 
το οποίο συνδέονται. Για επεξηγηματικούς σκοπούς, αυτή η ενότητα 
παρουσιάζει μερικά παραδείγματα αυτών των φορέων. 

Το πρώτο παράδειγμα είναι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 2920/2001 και αναφέρεται 
απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Εκτελεί διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του 
Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, χαίρει πλήρους 
ελεγκτικής ανεξαρτησίας. Πραγματοποιεί επιθεωρήσεις με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ή με ίδια πρωτοβουλία. Η πρόοδος των ελέγχων και 
γενικότερα του έργου της παρακολουθείται από τον Γενικό Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης .14  
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Η αποστολή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
είναι o σχεδιασμός και υλοποίηση επιθεωρήσεων και ελέγχων σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο σε όλους τους φορείς και τους οργανισμούς που 
υπάγονται στην ευθύνη ή στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καθώς και των 
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
τομέα (για παράδειγμα, φαρμακεία και ιδιωτικές κλινικές). Στόχος είναι η 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των οργανισμών και 
φορέων που σχετίζονται με την υγεία, η βελτίωση της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας, η εξάλειψη των 
διοικητικών ατασθαλιών και παραβάσεων.15  

Οι μεθοδολογικές διαδικασίες του ΣΕΥΥΠ περιλαμβάνουν διαδικασίες 
ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2920/2001 προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επιθεωρήσεις όντως πραγματοποιούνται με την κατάλληλη 
κατανομή του έργου μεταξύ των επιμέρους πεδίων αρμοδιότητας του Σώματος. 
Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι 
περιλαμβάνουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, ενώ οι έκτακτοι 
έλεγχοι αφορούν συνήθως μια καταγγελία ή αίτημα εκ μέρους του Υπουργού 
Υγείας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος 
των φορέων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τακτικών ελέγχων, 
μολονότι χρησιμοποιούνται ορισμένοι δείκτες κινδύνου, όπως η ύπαρξη ενός 
αριθμού καταγγελιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή δραστηριότητας ή οι 
ανησυχίες εκ μέρους των αιρετών αξιωματούχων. Οι τακτικοί έλεγχοι 
διενεργούνται με βάση ένα πρόγραμμα ελέγχων έξι μηνών που καταρτίζεται 
από το ΣΕΥΥΠ. Το πρόγραμμα των έξι μηνών αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο 
και συντάσσεται από τον Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ σε συνεργασία με τους 
τέσσερις επικεφαλής επιθεωρητές από τους τομείς υγείας, διοικητικών 
θεμάτων, οικονομικών υποθέσεων και κοινωνικής πρόνοιας. 

Σε γενικές γραμμές, οι έλεγχοι που διενεργούνται δεν ακολουθούν τα διεθνή 
πρότυπα ελέγχου. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία των τακτικού ελέγχων, το Σώμα 
χρησιμοποιεί ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τα νοσοκομεία και ένα 
εγχειρίδιο ελέγχου που σχεδιάσθηκε για τα σώματα επιθεώρησης και ελέγχου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της υπόθεσης, ο επιθεωρητής οφείλει να 
κοινοποιήσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του στην ελεγχόμενη υπηρεσία και η 
διαδικασία τελειώνει με μια γραπτή έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στον 
Γενικό Επιθεωρητή. Δεν υπάρχει συστηματική μέθοδος παρακολούθησης της 
υλοποίησης των προτάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις έρευνας, καθώς η 
παρακολούθηση αυτή εναπόκειται στον εκάστοτε επιθεωρητή. 

Στο παρακάτω πλαίσιο αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά δύο 
τομεακών σωμάτων επιθεώρησης, α) Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου 
Μεταφορών και β) Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 
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 Πλαίσιο 5. Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 

1. Το Σώμα Eπιθεωρητών Eλεγκτών Yπουργείου Mεταφορών και 
Υποδομών (ΣΕΕΥΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 2671/1998 
και το Προεδρικό Διάταγμα 338/2002, έχει αποστολή να διασφαλίζει 
την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, φορέων, 
Οργανισμών και νομικών προσώπων ή ατόμων που παρέχουν 
υπηρεσίες σχετικές με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. 

Ο σκοπός των ελέγχων που διενεργούνται από το ΣΕΕΥΜΕ σε όλη τη 
χώρα είναι να διασφαλιστεί η συνοχή του νομικού συστήματος, η 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας, ο εντοπισμός των περιστατικών έλλειψης διαφάνειας, 
διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το ΣΕΕΥΜΕ έχει δικαιοδοσία να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
(ΟΑΣΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), 
στις εταιρείες «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) και «Σταθερές 
Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ), στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, 
στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, καθώς και σε κάθε ιδιωτικό 
φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη έργου 
μεταφορών που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. 

2. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), σύμφωνα με 
το άρθρο 22 του Νόμου 1418/1984 όπως ισχύει, έχει αρμοδιότητα να 
διεξάγει επιθεωρήσεις (τακτικές και έκτακτες) των έργων που 
εκτελούνται από δημόσιους φορείς σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
δημοσίων έργων σε όλη την Ελλάδα. 

Το ΣΕΔΕ διοικείται από το Εποπτικό Συμβούλιο βάσει του Κανονισμού 
Ελέγχου που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/71/ΦΝ294/9.6.1986 
(ΦΕΚ B’ 374) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων. 

Ο έλεγχος από το ΣΕΔΕ εκτείνεται σε όλες τις φάσεις των δημόσιων 
έργων και έχει διττό χαρακτήρα: προληπτικό με την έννοια της 
ενημέρωσης των φορέων των έργων για τις παραλείψεις και τα λάθη 
που συμβαίνουν κατά τη διαχείριση και την ποιότητα των έργων, και 
κατασταλτικό καθώς με η επισήμανση των παραβάσεων μπορεί να 
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οδηγήσει σε διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις από τα αρμόδια 
όργανα. 

Πηγή: ΣΕΕΔΔ (2015), Ετήσια Έκθεση 2015, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.  

 

2.5 Ελεγκτικό Συνέδριο 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια στην 
Ελλάδα, μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το βασιλικό 
διάταγμα του 1833 (ΦΕΚ, Σειρά ΙΙ, 32/7-19 Οκτωβρίου 1833) συνέστησε το 
Δικαστήριο σύμφωνα με το γαλλικό «Cour de Comptes» που είχε ιδρυθεί από 
τον Ναπολέοντα το 1807. 

Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης χαρτογράφησης, μολονότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαθέτει ευρύ πεδίο εξουσίας σε διάφορους τομείς, παρέχεται μόνο 
μια σύντομη περίληψη εστιασμένη σε θέματα ελεγκτική αρμοδιότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος (όπως αναθεωρήθηκε από την 
ψηφοφορία στις 6 Απριλίου 2001 της έβδομης τροπολογίας της Βουλής των 
Ελλήνων), το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο των δαπανών 
του κράτους, των τοπικών αρχών ή άλλων νομικών οντοτήτων που υπόκεινται 
σε συγκεκριμένη νομική διάταξη, β) την επαλήθευση των συμβάσεων μεγάλης 
οικονομικής αξίας στις οποίες το κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή 
οποιαδήποτε άλλη κρατική νομική οντότητα, όπως ορίζεται από τις σχετικές 
διατάξεις, και γ) τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που κυρώθηκε με το v.4129/2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες ελέγχου: α) επιθεώρηση των δαπανών του κράτους και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, β) την εκ των υστέρων διεξαγωγή υποχρεωτικών 
ελέγχων όλων των λογαριασμών των φορέων της γενικής Κυβέρνησης και των 
λογαριασμών του προϋπολογισμού του κράτους που υπόκεινται σε εκ των 
υστέρων έλεγχο και κάθε φορέα που με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδοτείται ή 
επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, και γ) την παρακολούθηση των 
εσόδων του κράτους. 

Σχετικά με την τρέχουσα άσκηση χαρτογράφησης, ξεχωρίζουν δύο 
αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατ 'αρχάς, είναι η πρόβλεψη του 
άρθρου 169 του ν.4270/2014, σύμφωνα με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των 
συστημάτων υποβολής αναφορών βάσει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, 
για όλους τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης. Δεύτερον, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των λειτουργιών του συστήματος 
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εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου όλων των φορέων της γενικής 
Κυβέρνησης.16 
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 Βαλκανά (2014), σ. 15. 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

 Ανάγκη για σαφή κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) και 
του ρόλου του μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
(internal control system). 

 

3.1 Επισκόπηση ευρημάτων 

Αυτή η ανάλυση αποκλίσεων καλύπτει τέσσερις ευρείς τομείς: α) το πλαίσιο 
εντός του οποίου ασκούνται οι λειτουργίες ελέγχου και εποπτείας, β) κάθε 
κατηγορία φορέων που αναφέρεται στην ανωτέρω άσκηση χαρτογράφησης, 
δηλαδή κεντρικές υπηρεσίες, υπουργικές μονάδες εσωτερικού ελέγχου, σώματα 
επιθεώρησης, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) οριζόντια θέματα που τέθηκαν από 
όλους τους φορείς εποπτείας που αναλύθηκαν στην έκθεση αυτή, και δ) το 
θέμα της ετοιμότητας της ελεγχόμενης μονάδας για να ελεγχθεί (auditee audit 
readiness). 

Στην ελληνική γλώσσα, μολονότι κατ’ αρχήν φαίνεται ότι οι αγγλικοί όροι 
«Internal Control» και «Internal Audit» μεταφράζονται στην Ελληνική και οι δύο 
ως «Εσωτερικός Έλεγχος», η ορθή εννοιολογική τους απόδοσή στην Ελληνική 
έχει ως εξής: ο όρος «Internal Control (system)» αποδίδεται ως «Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου» και ο όρος «Internal Audit (function)» αποδίδεται ως 
«Εσωτερικός Έλεγχος». Οι ερωτώμενοι επισταμένως σημείωσαν την έλλειψη 
μιας γενικά κατανοητής επεξήγησης ως προς τι συνιστά ένα Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου και σημείωσαν την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διοικητικής/επιχειρησιακής φύσεως στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, 
αρμοδιότητες που δεν συνάδουν με την έννοια μιας σύγχρονης λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου και συνακόλουθα την ανάγκη για αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των υπουργικών μονάδων εσωτερικού 
ελέγχου. Από τη στιγμή που η εγκαθίδρυση του εσωτερικού ελέγχου στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση δεν αποτελούσε προτεραιότητα στην πράξη μέχρι 
σήμερα, τέτοιου είδους σύγχυση είναι κατανοητή. Σύμφωνα με τη Πρώτη 
Ετήσια Έκθεση Καταπολέμησης της Διαφθοράς, «….από την ως άνω μελέτη της 
υφιστάμενη κατάστασης, προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: η ελλιπής 
στελέχωση και η υπολειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου, η ανάγκη παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων, η ανάγκη περαιτέρω 
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επιμόρφωσης, παροχής υλικοτεχνικής υποδομής και πρόσβασης σε βάσεις 
δεδομένων, απουσία οριοθέτησης και αποσαφήνισης του τρόπου λειτουργίας 
τους και έντονη ανησυχία υποβάθμισης και περιθωριοποίησής τους, δεδομένης 
της υφιστάμενης εμπειρίας». Δεδομένου του σαρωτικού εκσυγχρονισμού που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όλοι οι 
ερωτηθέντες ζήτησαν να δοθεί σαφής κατεύθυνση και καθοδήγηση όσον αφορά 
στην ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται, δείχνοντας έτσι την ανάγκη για 
την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και νομικώς κατοχυρωμένης στρατηγικής 
εποπτείας που θα συζητηθεί αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα σύνολο οργανωτικών πολιτικών 
και διαδικασιών για την εξασφάλιση της αξιόπιστης τήρησης αρχείων, τη 
διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, την προώθηση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας, και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με πολιτικές 
και οδηγίες. Ο λειτουργικός και ευρύτερος ορισμός του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου περιλαμβάνει δράσεις όπως: την εποπτεία της Διοίκησης του φορέα για 
να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για την παροχή 
των υπηρεσιών, οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές 
διατάξεις, και οι επιχειρησιακές πρακτικές είναι σύμφωνες με τις καθορισμένες 
πολιτικές, επιχειρησιακούς στόχους και κριτήρια απόδοσης. Το Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου σχετίζεται με τη θέσπιση ενός συστήματος όπου όλες οι 
ενέργειες παρακολουθούνται προληπτικά, οι παρατυπίες διορθώνονται και οι 
ελλείψεις αναφέρονται στη Διοίκηση. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση των Ανωτάτων Φορέων Ελέγχου 
(INTOSAI), ο έλεγχος δεν αφορά «ένα γεγονός ή περίσταση, αλλά μια σειρά από 
δράσεις που διαπερνούν τις δραστηριότητες ενός φορέα. Οι δράσεις αυτές 
διατρέχουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού σε συνεχή βάση».17 Η έλλειψη 
αυτών των οργανωτικών πολιτικών και διαδικασιών, δηλαδή των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως: 1) ανήθικες, 
αντιοικονομικές, μη αποδοτικές και αναποτελεσματικές λειτουργίες, 2) 
αδύναμους κρίκους λογοδοσίας, 3) παράνομες ενέργειες, και 4) έλλειψη μέτρων 
προστασίας κατά της σπατάλης, της κατάχρησης, της κακοδιαχείρισης, των 
λαθών, της απάτης και των παρατυπιών.18  

Ο σύγχρονος ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κινείται πέρα 
από την παραδοσιακή εστίαση στον οικονομικό έλεγχο, ώστε να παρέχει στη 
Διοίκηση του φορέα τη δυνατότητα να επιβλέπει την αποτελεσματική παροχή 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ένα 
εργαλείο της διοίκησης για να διασφαλιστεί ότι η ηγεσία του οργανισμού: 1) 

                                                                 
17

 According to the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), it is not about “one event or 
circumstance, but a series of actions that permeate an entity’s activities. These actions occur throughout an entity’s operations 
on an ongoing basis.” INTOSAI GOV 9150, Co-ordination and Co-operation between SAIs and Internal Auditors in the Public 
Sector. 
18

 INTOSAI (2010), INTOSAI GOV 9150, Co-ordination and Co-operation between SAIs and Internal Auditors in the Public Sector. 
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λειτουργεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες, 2) παρέχει 
υπηρεσίες αποδοτικά και αποτελεσματικά, 3) προστατεύει τα περιουσιακά 
στοιχεία και τα πάγια από παράτυπη χρήση, 4) διατηρεί έγκαιρους και ακριβείς 
λογαριασμούς, και 5) παράγει πληροφορίες οικονομικού και μη περιεχομένου 
με ακρίβεια. Όπως σημειώνεται στο Γράφημα 4 παρακάτω, υπάρχουν 
διαφορετικοί τύποι δικλίδων ελέγχου εντός του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου. 

Γράφημα 3. Διαφορετικοί τύποι δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
19

 

 

Source: COSO (2013), Internal Control Self-Assessment Checklist, Guidance on Internal Control — 
Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 

Υπάρχουν λειτουργικές και επιχειρησιακές διακρίσεις μεταξύ συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Οι 
μηχανισμοί και οι δικλίδες εσωτερικού ελέγχου είναι εκείνα τα συστήματα που 
έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
της παροχής υπηρεσιών, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος των 
συστημάτων αυτών. Οι δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αναπτύσσονται και 
ανήκουν στα στελέχη της διοίκησης του φορέα, γεγονός που τα καθιστά 
υπόλογα για τις δαπάνες και τα πάγια του οργανισμού. Οι αρμόδιοι προς τούτο 
υπάλληλοι μέσα στις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων αναλαμβάνουν 

                                                                 
19

 Προσαρμογή από Παγκόσμια Τράπεζα (2006), Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at 
Local Levels, Mustafa Baltaci and Serdar Yilmaz, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 
Ουάσινγκτον, σ. 15-28. 
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τον προληπτικό έλεγχο των συναλλαγών και των δαπανών, για να διασφαλιστεί 
ότι οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σωστές και συμμορφώνονται με τους 
νόμους, τις πολιτικές και τους κανονισμούς. Ο εσωτερικός έλεγχος, από την 
άλλη πλευρά, αναλαμβάνει μια συστηματική εξέταση του συνόλου των ελέγχων 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες, 
προκειμένου να εντοπίσει κινδύνους και συστημικά σφάλματα. Το 
χαρακτηριστικό που διακρίνει τον εσωτερικό έλεγχο από το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ανεξάρτητα από 
τη Διοίκηση και τη δομή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

  

Γράφημα 4. Η σχέση μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2015), International Professional Practices Framework, 
Institute of Internal Auditors.  

Μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως δείχνει το 
Γράφημα 4, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τη Διοίκηση. 
Ενημερώνει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ως προς τη επιχειρησιακή 
λειτουργία του οργανισμού και τη δομή των δραστηριοτήτων ελέγχου. Ο 
εσωτερικός έλεγχος παρέχει στα στελέχη της διοίκησης και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση του βαθμού στον 
οποίο οι δημόσιοι οργανισμοί παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στο 
πλαίσιο των προβλεπόμενων στόχων του προϋπολογισμού. 

3.2 Ορισμός εσωτερικού ελέγχου  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια επαγγελματική, ανεξάρτητη λειτουργία 
αξιολόγησης, η οποία παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις κυβερνητικές 
πρακτικές και δραστηριότητες, τόσο στο Υπουργείο/την υπηρεσία όσο και σε 
οριζόντιο επίπεδο. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βοηθάει στην 

Εσωτερικός 
Έλεγχος

Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου

Ανώτατη Διοίκηση
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προώθηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
δραστηριοτήτων της Κυβέρνησης και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων. 

Γράφημα 5. Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Εσωτερικός Έλεγχος = Διασφάλιση, Διορατικότητα και 
Αντικειμενικότητα 

Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2017), Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 
Εσωτερικού Ελέγχου.  

Οι επικεφαλής των δημόσιων οργανισμών και τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη στηρίζονται στον εσωτερικό έλεγχο για αντικειμενική διασφάλιση και 
πληροφόρηση σχετικά με τo σχεδιασμό, την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των δομών και διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης 
κινδύνων καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Αυτή η λειτουργία διασφάλισης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 
προσπάθειας της Κυβέρνησης να παρέχει προστιθέμενη αξία και λογοδοσία 
στους πολίτες σχετικά με τη χρήση των πόρων που προέρχονται από τους 
φόρους που πληρώνουν. 

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων συμβάλουν στον εντοπισμό 
κινδύνων και απειλών και στη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή 
τους βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση των δημόσιων οργανισμών. 
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3.3 Κεντρικές Υπηρεσίες 

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

 Προτείνεται να υπάρχει μία κεντρική υπηρεσία που να είναι υπεύθυνη 
για την παροχή επιχειρησιακής κατεύθυνσης, για την εποπτεία και της 
δράσεις ανάπτυξης της επιχειρησιακής ικανότητας των υπουργικών 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και κατανόησης του συστήματος, 
προτείνεται να αναπτυχθεί ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει 
λεπτομερώς τη δομή ελέγχου εντός της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
και πώς τα διάφορα εργαλεία ελέγχου, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, οι 
επιθεωρήσεις/έρευνες και ο εξωτερικός έλεγχος θα συνεργάζονται 
μεταξύ τους.  

 

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση χαρτογράφησης που παρουσιάστηκε 
νωρίτερα σε αυτή την έκθεση, τόσο η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς όσο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών διαθέτουν τη νομική εξουσιοδότηση για την καθοδήγηση, την 
εποπτεία και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων των υπουργικών 
μονάδων εσωτερικού ελέγχου. 

Οι ομάδες εστίασης και οι προσωπικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στο 
πλαίσιο αυτής της ανάλυσης αποκλίσεων εντόπισαν αυτή την αλληλοεπικάλυψη 
αρμοδιοτήτων ως ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί. Τα στελέχη των 
υπουργικών ΜΕΕ προσδιόρισαν την ανάγκη για αυξημένη καθοδήγηση και 
υποστήριξη, προκειμένου να λειτουργήσει ουσιαστικά ο εσωτερικός έλεγχος. 

Η Ετήσια Έκθεση 2016 που συντάσσεται από το Γενικό Λογιστήριο και 
υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο επίσης συνέστησε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα. 
Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες εστίασαν στο ερώτημα κατά πόσον η Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων εντός του ΓΛΚ ήταν η κατάλληλη υπηρεσία 
για την καθοδήγηση και την εποπτεία των υπουργικών ΜΕΕ. Καθώς ο νεότερος 
νόμος που ψηφίστηκε το 2015 αναγνωρίζει σαφώς ότι η ΓΕΓΚΑΔ κατέχει το ρόλο 
αυτό, προτείνεται η ΓΕΓΚΑΔ να εισηγηθεί μέτρα για τον εξορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και να διασφαλίσει ότι η 
νέα νομοθεσία θα αντικαταστήσει σαφώς κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη, 
καθώς και να διευκρινίσει τους ρόλους και τις ευθύνες εντός του πλαισίου 
ελέγχου της Ελλάδας. 

Τα Διεθνή συγκριτικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο δίνονται οι 
κατευθύνσεις και οργανώνεται ο εσωτερικός έλεγχος δείχνουν ότι ένας βασικός 
παράγοντας που συμβάλλει σε μια ισχυρή, αποτελεσματική, υψηλής απόδοσης 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη ισχυρής καθοδήγησης από μια 
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κεντρική υπηρεσία, η οποία παρέχει σαφή κατεύθυνση, αυστηρή εποπτεία και 
δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρησιακών ικανοτήτων. Εντός του ελληνικού 
πλαισίου, αυτές οι εξουσίες εναπόκεινται ρητά στη ΓΕΓΚΑΔ σύμφωνα με το 
νομοθετικό της πλαίσιο (δηλαδή, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 7, 9 και 12 
του ν.4320/2015). Το Πλαίσιο 6 παρακάτω παρουσιάζει περιπτωσιολογικές 
μελέτες των χωρών μελών του ΟΟΣΑ που έχουν μια ισχυρή, κεντρική υπηρεσία 
η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων δημόσιων διοικήσεών τους. 

Πλαίσιο 6. Μελέτες περιπτώσεων χωρών με ισχυρή, κεντρική υπηρεσία 
καθοδήγησης του εσωτερικού ελέγχου 

Ηνωμένο Βασίλειο: Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου (HM Treasury) είναι η κεντρική υπηρεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου αρμόδια για θέματα οικονομίας και οικονομικών, ελέγχοντας τις 
δημόσιες δαπάνες, ορίζοντας την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής του 
Ηνωμένου Βασιλείου και εργαζόμενο για την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης. Έχουν υιοθετήσει μια κεντρικοποιημένη προσέγγιση 
για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Η Κυβερνητική Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (GIAA) είναι μία αυτόνομη υπηρεσία εντός του Υπουργείου. Ο στόχος 
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου είναι να συμβάλει στο να διασφαλιστεί 
ότι η Κυβέρνηση και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας παρέχουν υπηρεσίες 
αποτελεσματικά. Προσφέρουν τη διασφάλιση των συστημάτων και των 
διαδικασιών ενός οργανισμού, βασισμένοι σε μια αντικειμενική αξιολόγηση 
των μηχανισμών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού 
ελέγχου. 

Καναδάς: Η υπηρεσία “Treasury Board of Canada Secretariat” είναι μια 
κεντρική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά 
επιφορτισμένη για το συντονισμό και την παροχή κατευθύνσεων για τη 
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε ολόκληρη την καναδική δημόσια 
διοίκηση. Το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή του Καναδά (Comptroller General of 
Canada, OCG), που υπάγεται στην παραπάνω υπηρεσία, είναι υπεύθυνο για τη 
χάραξη πολιτικής σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο και την αποτελεσματική 
λειτουργία της κοινότητα εσωτερικού ελέγχου της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. Το Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: χάραξη πολιτικής και επικοινωνία, ανάπτυξη και καθοδήγηση 
της κοινότητας εσωτερικού ελέγχου, επίβλεψη της ποιότητας των εσωτερικών 
ελέγχων καθώς επίσης και επιχειρησιακή δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους 
διασφάλισης στο σύνολο των κυβερνητικών φορέων. Αποστολή του ελέγχου 
είναι να παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση των συστημάτων διακυβέρνησης, 
διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου. Υλοποιώντας το ρόλο αυτό, ο Γενικός 
Ελεγκτής είναι ικανός να ενδυναμώσει τις διαδικασίες διακυβέρνησης και 
λειτουργίας του δημοσίου τομέα, τη λογοδοσία, τη λειτουργία διαχείρισης 
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κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο σύνολο των κυβερνητικών 
φορέων. 

Στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης και των προσωπικών συνεντεύξεων 
αναδείχθηκε μία έλλειψη κατανόησης των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των 
διαφόρων φορέων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου και 
επιθεώρησης εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ο τρόπος με τον οποίο 
αυτοί οι φορείς αναμένεται να συνεργαστούν πρέπει να αποτυπωθεί σε μια 
σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας 

Για παράδειγμα, στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται ότι οι υπουργικές 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου έχουν αρμοδιότητες σχετικά με την πειθαρχική 
διαδικασία, τη διεξαγωγή ερευνών, ρόλο που αφορά σε δραστηριότητες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και φυσικά αρμοδιότητες εσωτερικού 
ελέγχου. Επιπρόσθετα, αρμοδιότητες που αφορούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία του φορέα ανατίθενται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, γεγονός 
που βρίσκεται σε αντίθεση με την περίμετρο του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων τους 
ως μέρος ενός ευρύτερου εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου.  

Υπάρχει μία ειδική κατηγορία ελέγχου που ονομάζεται «forensic audit» και 
αφορά τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με υποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν 
στην απόδοση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών, η οποία σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, πρέπει να διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένους ελεγκτές 
«forensic auditors», οι οποίοι διαφέρουν από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 
Μάλιστα, τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθιστούν σαφές 
ότι σε περιστατικά όπου ένας εσωτερικός έλεγχος εντοπίζει φαινόμενο 
απάτης/διαφθοράς, αυτό θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα στο αρμόδιο σώμα 
επιθεώρησης/έρευνας. Έτσι, ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του 
εσωτερικού ελέγχου θα ήταν να δημιουργηθεί μια συνολική στρατηγική 
εποπτείας/ελέγχου που θα επιτρέπει στους διάφορους φορείς να 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς/λειτουργίες, σε αντίθεση με το να 
έχουν όλοι οι φορείς ευρείες αρμοδιότητες, γεγονός που οδηγεί σε 
αλληλεπικαλύψεις και επιχειρησιακές ανεπάρκειες. 

Το Πλαίσιο 7 παρακάτω παρουσιάζει δύο μελέτες περίπτωσης, από κράτος 
μέλος του ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτουν σαφείς, διακριτές 
πολιτικές για τον Εσωτερικό Έλεγχο. Οι πολιτικές ενσωματώνονται σε έγγραφα 
υψηλού επιπέδου που αναπτύχθηκαν από την ανώτατη διοίκηση του φορέα, 
προκειμένου να επικοινωνηθεί η στρατηγική και η φιλοσοφία του εσωτερικού 
ελέγχου στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την διεύθυνση των 
δραστηριοτήτων του φορέα. Η Διοίκηση και τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για 
τις επιχειρησιακές λειτουργίες είναι αρμόδια για την οργάνωση και το 
σχεδιασμό των πολιτικών που θα οδηγήσουν το φορέα στην επίτευξη των 
στόχων του. Οι πολιτικές αυτές ορίζουν, επεξηγούν και καθορίζουν τι 
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αναμένεται και με ποιον τρόπο η Διοίκηση σκοπεύει να ανταποκριθεί στις 
οργανωτικές ανάγκες. 

Πλαίσιο 7. Μελέτες περιπτώσεων χωρών μελών του ΟΟΣΑ:  Πλαίσιο 
πολιτικής εσωτερικού ελέγχου 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα δομικό 
κομμάτι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή τους είναι να παρέχουν 
ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχεδιασμένες να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες της 
Επιτροπής. Συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς της Επιτροπής, ώστε να 
παρέχουν ανεξάρτητες συμβουλές, γνώμες και προτάσεις σχετικά με την 
ποιότητα και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Η μονάδα 
ελέγχει επίσης ευρωπαϊκούς φορείς και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι 
λαμβάνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
πλαίσιο πολιτικής τους αποτελείται από έναν αριθμό στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένων ενός Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμό 
Διαδικασιών.  

Καναδάς: Ο Καναδάς διατηρεί ένα πλαίσιο πολιτικής για την καθοδήγηση 
του εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει πολιτική, οδηγίες, 
καθοδήγηση και πρότυπα. Το επίσημο όραμα του Καναδά είναι να 
ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την κυβερνητική λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου συνεισφέροντας στη λογοδοσία και στη διαφάνεια και βελτιώνοντας 
τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων και τα πλαίσια ελέγχου σε 
ολόκληρη την Κυβέρνηση του Καναδά. Η αποστολή είναι να προωθήσει τη 
λογοδοσία, την κεντρική καθοδήγηση, τη διαχείριση των κινδύνων και τις 
βέλτιστες πρακτικές στις κυβερνητικές λειτουργίες. Η πολιτική για τον 
εσωτερικό έλεγχο είναι ζωτικής σημασίας σε σχέση με τις προσπάθειες της 
Κυβέρνησης να βελτιώσει και εκσυγχρονίσει τις διοικητικές πρακτικές της 
καθώς περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εσωτερικού ελέγχου για το σύνολο των δημόσιων φορέων. Η εφαρμογή της 
πολιτικής θα ενδυναμώσει τη λειτουργεί του εσωτερικού ελέγχου 
βελτιώνοντας τον επαγγελματισμό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε 
όλο το εύρος του ομοσπονδιακού δημοσίου τομέα, υλοποιώντας στις 
παρακάτω δράσεις:  

• Ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας της λειτουργίας 
του εσωτερικού ελέγχου.  

• Αύξηση των προσόντων των επαγγελματιών εσωτερικών ελεγκτών στο 
δημόσιο τομέα.  

• Παροχή μιας σαφούς και ολοκληρωμένης κατανομής αρμοδιοτήτων.  
Μία ολοκληρωμένη στρατηγική εποπτείας και ελέγχου, θα πρέπει επίσης να 

συμπεριληφθούν οι ρόλοι όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της διοικητικής 
λειτουργίας. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 7 παρακάτω, το 
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Μοντέλο Τριών Γραμμών Άμυνας που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών (IIA) περιγράφει την πρώτη γραμμή άμυνας που είναι ο ρόλος των 
μονάδων ή των στελεχών και των εργαζομένων πρώτης γραμμής, και τη δεύτερη 
γραμμή άμυνας, δηλαδή τις κεντρικές υπηρεσίες του φορέα που εμπλέκονται στη 
διαχείριση των οικονομικών ή σε άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια, προμήθειες, 
κ.λπ. Περιγράφει επίσης την τρίτη γραμμή άμυνας, η οποία είναι ο εσωτερικός 
έλεγχος. Σημειώνεται ότι κάποιες δραστηριότητες όπως είναι η διαχείριση κινδύνων 
δεν απαντώνται αυτή τη στιγμή στην συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 
δημόσιων οργανισμών. Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, στην περίπτωση της 
Ελλάδας, περιλαμβάνουν τα Σώματα Επιθεώρησης, το Γ.Λ.Κ και τον εξωτερικό 
ελεγκτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της ΓΕΓΚΑΔ (όπως προβλέπεται στα άρθρα 
7, 9 κα 12 του Νόμου 4320/2015), ο ρόλος της κεντρικής αρχής για το συντονισμό 
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ανατίθεται στη ΓΕΓΚΑΔ. Προτείνεται η 
ΓΕΓΚΑΔ να χρησιμοποιήσει αυτήν την εξουσία προκειμένου να εκσυγχρονίσει 
περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο του ελέγχου στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη μιας 
κεντρικής στρατηγικής εποπτείας έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μπορεί να 
αξιοποιηθεί για τον προσδιορισμό των διαφόρων ρόλων και αρμοδιοτήτων, για τον 
εξορθολογισμό αυτών των αρμοδιοτήτων ώστε να μειωθούν οι αλληλοεπικαλύψεις, 
και μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο επικοινωνίας. Η στρατηγική μπορεί εύκολα 
να καταδείξει ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της εποπτείας, γιατί απαιτούνται 
διαφορετικοί τύποι εποπτείας και, το σημαντικότερο, τον ρόλο που όλα τα στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχουν στην ανάπτυξη και διατήρησης ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας και ελέγχου στο δημόσιο τομέα. 

Γράφημα 6. Παράδειγμα μιας στρατηγικής εποπτείας: το Μοντέλο Τριών Γραμμών Άμυνας 
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Ποιότητα & Απόδοση

Οικονομικός Έλεγχος

Επιθεωρήσεις & Έλεγχοι 

Νομιμότητας

Πειθαρχικές Έρευνες

Εσωτερικός 

Έλεγχος

Σώ
ματα Επ

ιθεώ
ρησης -Ελέγχου

Εξω
τερικός Ελεγκτής –

Ελεγκτικό Συνέδριο

Προσαρμοσμένο από: ECIIA/FERMA Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41
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3.4 Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

 Ο Εκσυγχρονισμός των υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στην 
Ελλάδα θα απαιτήσει επενδύσεις σε προσωπικό.  

 

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση του Εσωτερικού Ελέγχου στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση, η Ετήσια Έκθεση 2015-2016 της Γενικής 
Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς παρέχει μια πλήρη σύνοψη των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει: «Η ανάλυση της τρέχουσας 
κατάστασης…………κατέδειξε την έλλειψη προσωπικού και τη χαμηλή απόδοση 
των υπαρχόντων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου που αναμένουν οδηγίες και 
καθοδήγηση, την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση, παροχή υλικοτεχνικής 
υποδομής και έλλειψη πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, οριοθέτηση και 
διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας τους……….». Η Έκθεση υπογραμμίζει τις 
ευκαιρίες για εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση των υπουργικών Μονάδων 
Εσωτερικού Ελέγχου προτείνοντας μια σειρά μέτρων σε τομείς όπως ο 
εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου, ο αυξημένος 
επαγγελματισμός, η επιμόρφωση, η ανεξαρτησία του ελέγχου και ο σχεδιασμός 
της ελεγκτικής δράσης με βάση την ανάλυση κινδύνων. 

Το Πλαίσιο 8 παρακάτω παρέχει μια επισκόπηση των καταγεγραμμένων 
αποτελεσμάτων των υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου κατά τη 
διάρκεια του 2015. Όπως φαίνεται στον πλαίσιο, υπάρχει πολύ μικρή 
δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου επί του παρόντος στην ελληνική δημόσια 
διοίκηση.20  

Πλαίσιο 8. Αναφερθέντα αποτελέσματα υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου 2015 

 Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ελέγχους, έρευνες για την 
απώλεια διπλότυπων, εντολών είσπραξης και χρεώσεις, 
προκαταρκτικές έρευνες βάσει προηγούμενης εντολής εισαγγελέα, 
παράνομες εκταμιεύσεις, συμβάσεις μίσθωσης κτηρίων, και μη λήψη 
μέτρων για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων απέναντι στην 
αυθαίρετη χρήση της δημόσιας δημοτικής περιουσίας.  

 Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επρόκειτο να 
διενεργήσει έναν (1) έλεγχο κατόπιν εντολής εισαγγελέα.  

 Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διενήργησε 

                                                                 
20

 Παγκόσμια Τράπεζα (2006), Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at Local Levels, Mustafa 
Baltaci and Serdar Yilmaz, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Ουάσινγκτον, σ. 30. 
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ελέγχους σε θέματα απώλειας πρωτότυπων υποστηρικτικών εγγράφων 
που αφορούσαν πληρωμές.  

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριών και Επικοινωνιών ανέλαβε μια 
έρευνα που αφορούσε σε κόστη οικοσκευών.  

 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εντόπισε ευρήματα σχετικά με την 
έλλειψη χρηστής οικονομικής διαχείρισης επάνω σε ζητήματα 
προμηθειών υψηλής αξίας.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών ήλεγξε την τήρηση της νομιμότητας στις 
διαδικασίες μισθοδοσίας προσωπικού. 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εργάσθηκε κυρίως επάνω στις διαδικασίες ελέγχου των 
υπερωριών, των λειτουργικών δαπανών, των συμβάσεων και του 
μητρώου παγίων.  

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ολοκλήρωσε έξι 
υποθέσεις ελέγχου.  

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέφερε μία έρευνα και 
ακόμα έναν έλεγχο σε εξέλιξη. 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, 2016 

 

Από τις ομάδες εστίασης και τις προσωπικές συνεντεύξεις καταγράφηκε 
επίσης ανεπαρκής στελέχωση για τις περισσότερες Υπουργικές Μονάδες 
Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, δεν έχουν ακόμη εγκαθιδρυθεί μονάδες 
εσωτερικού ελέγχου σε πολλούς φορείς οι οποίοι θα έπρεπε να διαθέτουν 
τέτοιες μονάδες. 

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 7 κατωτέρω και επιβεβαιώθηκε από τις 
ομάδες εστίασης και τους ερωτηθέντες σε συνεντεύξεις, ένας σημαντικός 
αριθμός των μονάδων εσωτερικού ελέγχου είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες. Μια 
συντηρητική εκτίμηση θα ήταν ότι οι εννέα από τις δεκαπέντε ουσιαστικά δεν 
λειτουργούν. Ακόμη και σε εκείνες τις μονάδες που έχουν προσωπικό, υπάρχει 
πραγματική έλλειψη εκπαιδευμένου στον έλεγχο προσωπικού και ως εκ τούτου 
η ικανότητά τους να διεξάγουν ουσιαστικούς εσωτερικούς ελέγχους είναι 
περιορισμένη. Για το σκοπό αυτό, οι ερωτώμενοι σημείωσαν ότι οι Μονάδες 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι συχνά στελεχωμένες με υπαλλήλους που συχνά 
αποκαλούνται «ανεπιθύμητοι», οι οποίοι δεν έχουν καμία υποστήριξη από την 
ιεραρχία και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη εγκρίσεων για τον ετήσιο 
προγραμματισμό ή τις εκθέσεις τους. 
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Γράφημα 7. Αριθμός εργαζομένων ανά υπουργική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου21 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ Στοιχεία από ομάδες εργασίας και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Επιπλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί δημόσιοι 
οργανισμοί δεν διαθέτουν μονάδες εσωτερικού ελέγχου, παρά τη σχετική 
θεσμική υποχρέωση. Σύμφωνα με το ΓΛΚ, παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο 
απαιτεί οι επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις να διαθέτουν μονάδες εσωτερικού 
ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12, παρ. 4 του Νόμου 
3492/2006, αυτές δεν έχουν ακόμη εγκαθιδρυθεί.  

  

                                                                 
21

 Πηγή: Προσωπικές συνεντεύξεις ΟΟΣΑ 
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3.4.1 Περίμετρος δραστηριοτήτων, προτύπων και μεθοδολογιών 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Οι Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και 
απαιτούν δράσεις ανάπτυξης επιχειρησιακών ικανοτήτων και 
υποστηρικτικές υποδομές, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν 
προστιθέμενη αξία.  

 Το Εγχειρίδιο Ελέγχου μπορεί να βασιστεί σε μία προσέγγιση μοντέλου 
ωριμότητας που να περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού 
ελέγχου σε στάδια, με προκαθορισμένους στόχους για βασικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης υποβολής εκθέσεων προόδου 
υλοποίησης από το σύνολο των φορέων.  

 

Το Πλαίσιο 9 παρουσιάζει τις απαιτήσει του Ινστιτούτου Εσωτερικών 
Ελεγκτών σε ό,τι αφορά την έννοια μιας λειτουργικής μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου. Με βάση τον ορισμό αυτό, απαιτείται σημαντική επένδυση σε χρόνο 
και σε πόρους, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες των 
υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Πλαίσιο 9. Δομικά Στοιχεία μιας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου22 

Υπηρεσίες και ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου 

 Παρέχει ανεξαρτησία και αντικειμενικές εκτιμήσεις για να βοηθήσει τον 
οργανισμό στην επίτευξη των σκοπών του και να βελτιώσει τις 
λειτουργίες του. 

 Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή διασφάλισης και συμβουλών, 
που αποτελούνται από ελέγχους συμμόρφωσης, συστημάτων, 
διαδικασιών, λειτουργιών, απόδοσης/οφέλους-κόστους, τεχνολογιών 
πληροφορικής, καθώς και οικονομικών καταστάσεων και συστημάτων. 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Ξεκάθαρες περιγραφές θέσεων. 

 Τοποθέτηση των κατάλληλων ατόμων μέσω μιας σωστής διαδικασίας 
επιλογής. 

 Αναγνώριση των απαιτήσεων της θέσης εργασίας και ορισμός 
εργασιακών στόχων βασισμένων σε πρότυπα απόδοσης, αποτελέσματα 

                                                                 
22

 Προσαρμογή από Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2009), IPPF Supplemental Guidance: Internal Audit Capability Model (IA-
CM), Institute of Internal Auditors, σ. 12. 
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και μετρήσεις. 

 Επαγγελματική εξέλιξη και εκπαίδευση. 

Επαγγελματικές Πρακτικές 

 Πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που παρέχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιείται η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεσματικά, 
με επάρκεια και τη δέουσα επαγγελματική προσοχή. 

 Η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου εναρμονίζεται με τις 
οργανωτικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων 
και συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση της δραστηριότητας του 
οργανισμού. 

 Ανάπτυξη και συντήρηση ενός προγράμματος διασφάλισης της 
ποιότητας και βελτίωσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. 

Διοίκηση Αποδοτικότητας και Λογοδοσία 

 H συγκέντρωση της πληροφορίας που απαιτείται για τη διαχείριση, την 
εκτέλεση και τον έλεγχο των διαδικασιών της λειτουργίας του 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης και 
των αποτελεσμάτων του. 

Οργανωσιακές Σχέσεις και Κουλτούρα 

 Οργανωσιακή δομή, διαδικασίες διοίκησης και σχέσεις μέσα στην ίδια 
τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις του Επικεφαλής Ελέγχου με την ανώτερη 
Διοίκηση, καθώς και ως μέρος της ομάδας Διοίκησης. 

 Περιλαμβάνει το πώς ερμηνεύονται οι  πολιτικές, οι διαδικασίες του και 
οι πρακτικές του οργανισμού και επηρεάζουν την ικανότητα του 
Εσωτερικού Ελέγχου να έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες 
και στα κατάλληλα άτομα για να επιτελέσει την εργασία του. 

 Αναφέρεται στις εσωτερικές σχέσεις, στην εσωτερική κουλτούρα και 
στο περιβάλλον του οργανισμού.  

 Αναφέρεται σε σχέσεις με άλλες ομάδες εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού ελεγκτή. 

Δομές Διακυβέρνησης 

 Περιλαμβάνει τη σχέση αναφοράς του Επικεφαλής Ελέγχου, καθώς και 
το πώς η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ενσωματώνεται μέσα 
στη οργανωτική δομή και στα συστήματα διακυβέρνησης του φορέα 

 Περιλαμβάνει τα μέσα με τα οποία διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και 
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αντικειμενικότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου. Για 
παράδειγμα, μέσω της αποστολής του, της νομικής του κατοχύρωσης 
ή/και μέσω ενός εποπτικού οργάνου, όπως μια Επιτροπή Ελέγχου. 

Πηγή: Adapted from the Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector, The IIA 
Research Foundation, 2009. 

3.4.2 Επαγγελματισμός του Προσωπικού και Εκπαίδευση 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους 
τους υφιστάμενους και μελλοντικούς εσωτερικούς ελεγκτές (και 
επιθεωρητές) σε συνεργασία με φορείς όπως το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 Οι μελλοντικές τοποθετήσεις σε θέσεις εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει 
να δίνουν προβάδισμα σε όσους κατέχουν πιστοποίηση Εσωτερικού 
Ελεγκτή ή άλλη αντίστοιχη, όπως σε θέματα λογιστικής, έρευνας 
απάτης/διαφθοράς, έλεγχο τεχνολογιών πληροφορικής. 

 Θα πρέπει να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων για την εγγραφή των 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης που εργάζονται στον έλεγχο σε 
επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις όπως το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών, η Ένωση των Ερευνητών της Απάτης κλπ για την 
απόκτηση τεχνογνωσίας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και να 
διευκολυνθεί η απόκτηση της πιστοποίησης των Εσωτερικών Ελεγκτών 
ή/και παρόμοιων επαγγελματικών πιστοποιήσεων. 

 Να συμπεριληφθεί στο Εγχειρίδιο Ελέγχου ένα προτεινόμενο μοντέλο 
ικανοτήτων, μαζί με δείγματα περιγραφών των θέσεων εργασίας.  

 

Όλες οι ομάδες εστίασης και οι ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις αναγνώρισαν 
την εκπαίδευση είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη στον κατάλογο με τις 
προτεινόμενες βελτιώσεις. Στην ετήσια έκθεσή του, το ΓΛΚ επισήμανε, επίσης, 
την ανάγκη για εκπαίδευση των ελεγκτών.23  

Αναγνωρίζοντας το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται από τη 
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, το Πρότυπο 1210 του ΙΕΕ δηλώνει, «Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και άλλες 
ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ατομικών τους υποχρεώσεων. 
Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου συλλογικά θα πρέπει να κατέχει ή να 
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 Στην ετήσια έκθεσή του (ΓΛΚ, 2016), το ΓΛΚ επισήμανε επίσης, την ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού για το νέο τύπο 
επιθεωρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.. 
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αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και άλλες ικανότητες που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της».24  

Το Πλαίσιο 10 παρακάτω, παρέχει μια επισκόπηση των επαγγελματικών 
ικανοτήτων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών που απαιτείται να διαθέτει 
ένας εσωτερικός ελεγκτής. 

Πλαίσιο 10. Απαιτούμενες ικανότητες σύμφωνα με το Πλαίσιο Ικανοτήτων 
του Ι.Ε.Ε. για τον Εσωτερικό Έλεγχο25 

 Επάρκεια στην εφαρμογή των προτύπων, διαδικασιών και τεχνικών για 
τον εσωτερικό έλεγχο. Επάρκεια είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείται η 
γνώση σε καταστάσεις που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει 
κάποιος και να τις χειρίζεται χωρίς ιδιαίτερη έρευνα ή βοήθεια. 

 Επάρκεια σε λογιστικές αρχές και τεχνικές. Οι ελεγκτές που θα 
εργασθούν εντατικά με οικονομικά στοιχεία και αναφορές θα πρέπει να 
έχουν πλήρη επάρκεια σε αυτούς τους τομείς.  

 Μια κατανόηση των αρχών διοίκησης ενός οργανισμού που καθιστά 
τους ελεγκτές ικανούς να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τη συνάφεια 
και τη σημαντικότητα των αποκλίσεων από τις ορθές επιχειρησιακές 
πρακτικές. Κατανόηση είναι η ικανότητα να εφαρμόζει κάποιος τις 
γνώσεις του σε καταστάσεις που είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσει, 
να αναγνωρίζει τις ουσιώδεις αποκλίσεις και να διεξάγει την 
απαραίτητη έρευνα για να καταλήξει σε λογικές λύσεις. 

 Μια γνώση θεμελιωδών θεμάτων σε τομείς όπως η λογιστική, τα 
οικονομικά, η εμπορική νομοθεσία, η φορολογία, τα 
χρηματοοικονομικά και οι τεχνολογίες πληροφορικής (ΙΤ). Βασική 
γνώση είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος την ύπαρξη 
προβλημάτων ή πιθανών προβλημάτων και να καθορίζει πότε 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ή πότε θα πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια 
ενός ειδικού. 

 Επιπρόσθετα, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν 
ικανότητες διαχείρισης των ανθρώπων και ικανότητες αποτελεσματικής 
γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 

 Ένα άλλο προσόν που εκτιμάται ιδιαίτερα είναι η επάρκεια σε 
υπολογιστικά συστήματα. 

Πηγή: Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector, 2009, The IIA Research 
Foundation. 
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 Recognising the extensive range of services provided by the internal audit function, IIA Standard 1210:  Proficiency, states: 
“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual 
responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or obtain the 
knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.” (IIA, 2017) 
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 IIA Capacity Framework for Internal Auditing (CFIA). 
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Στις μελλοντικές επιλογές και τοποθετήσεις θα πρέπει να προσφέρεται ένα 
πλεονέκτημα σε όσους διαθέτουν σχετικές επαγγελματικές διαπιστεύσεις και 
πιστοποιήσεις. Η διαπίστευση μπορεί επίσης να είναι ένας σημαντικός δείκτης 
της τεχνικής επάρκειας του ελεγκτή. Πιστοποιήσεις που έχουν αναγνωριστεί ότι 
αποτελούν απόδειξη της τεχνικής επάρκειας που είναι χρήσιμη στον εσωτερικό 
έλεγχο περιλαμβάνουν τις εξής: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Public 
Accountant (CPA) ή άλλη αντίστοιχη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση (π.χ. 
Chartered Accountant), Certified Management Accountant (CMA), Certification 
in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Information Systems Auditor 
(CISA) και ειδικά για το δημόσιο τομέα, Certified Government Auditing 
Professional (CGAP) και Certified Government Financial Manager (CGFM).26 

Ένα άλλο σημαντικό βήμα στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης είναι ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων, των γνώσεων και ικανοτήτων, 
καθώς και η δημιουργία αναλυτικών περιγραφών για κάθε θέση εργασίας εντός 
της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

Εφόσον ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι επάγγελμα, είναι απαραίτητο οι 
ελεγκτές να είναι εγγεγραμμένοι σε έναν επαγγελματικό φορέα για την 
προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα κάτι τέτοιο θα 
αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο για την προώθηση της μάθησης. Τέλος, 
οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται για 
την απόκτηση της πιστοποίησης των Εσωτερικών Ελεγκτών από το ΙΕΕ ή σχετικές 
με θέματα ελέγχου και ερευνών αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. 
Ορισμένες επιλογές για την επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού θα μπορούσαν να 
είναι η πρόβλεψη επίσημης άδειας 10 εργάσιμων ημερών για την προετοιμασία 
για τις εξετάσεις πιστοποίησης και η παροχή οικονομικής υποστήριξης για το 
κόστος των εξετάσεων, εφόσον υπάρξει επιτυχία στις εξετάσεις.  

3.4.3 Ανεξαρτησία 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Το Εγχειρίδιο Ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζει στρατηγικές και 
εργαλεία για την προώθηση της ανεξαρτησίας του ελέγχου. Τα εργαλεία 
αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Καταστατικούς Χάρτες 
Ελέγχου (Κανονισμούς Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου), στρατηγικές 
για τη δημιουργία Επιτροπών Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός 
σχεδίου πλαισίου λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, καθώς και 
παραδείγματα ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 Προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των επαγγελματιών του 
ελέγχου και να διασφαλιστεί το επίπεδο των προσόντων τους, θα πρέπει 
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 IIA (2012), IIPF Supplemental Guidance: Implementing A New Internal Audit Function in the Public Sector, Institute of Internal 
Auditors. 
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να αξιολογούνται και να εφαρμόζονται εναλλακτικά μέτρα στελέχωσης. 
Μεταξύ των επιλογών που πρέπει να εξεταστούν είναι η ορισμένη θητεία 
και κάποια μορφή μητρώου, η είσοδος στο οποίο θα βασίζεται στις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις και δεξιότητες.  

 

Οι ομάδες εστίασης και οι ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις επεσήμαναν μια 
σειρά θεμάτων που αφορούν την ελεγκτική ανεξαρτησία. Όπως προαναφέρθηκε 
στην παρούσα έκθεση, οι υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
αναφέρονται απευθείας στον Υπουργό. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από 
προκλήσεις για τον εσωτερικό έλεγχο, οι οποίες κυμαίνονται από την έλλειψη 
πρόσβασης δεδομένου του φόρτου εργασίας του Υπουργού και των σχετικών 
καθυστερήσεων, και το σημαντικότερο, μία πραγματική ή νομιζόμενη αδυναμία 
ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου από την πολιτική ηγεσία. Ένα άλλο 
σχετικό θέμα είναι οι πρακτικές στελέχωσης των μονάδων εσωτερικού ελέγχου. 
Επί του παρόντος, η στελέχωση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου γίνεται μέσω 
βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλό επίπεδο 
ανεξαρτησίας. 

Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι ελεγχόμενοι και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
δουν την απόδοση του ελεγκτικού έργου και τα αποτελέσματά του ως 
αξιόπιστα, αντικειμενικά και αμερόληπτα. Το Πλαίσιο 11 παρουσιάζει μερικά 
από τα κριτήρια που μπορεί να αξιοποιηθούν για να εκτιμηθεί αν μια 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η ανεξαρτησία ορίζεται ως 
ελευθερία από εξάρτηση ή επιρροή ή έλεγχο από ένα άλλο πρόσωπο, 
οργανισμό ή κράτος.27 

Πλαίσιο 11. Κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας του ελέγχου 

Κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας του ελέγχου: 
 Είναι υπεύθυνη προς την ανώτατη Διοίκηση και αναφέρεται στον 

επικεφαλής του δημόσιου φρέα, καθώς και σε αυτούς που έχουν 
επωμιστεί τη διακυβέρνηση.  

 Είναι εγκατεστημένη οργανωτικά έξω από τις επιχειρησιακές και 
διοικητικές λειτουργίες του ελεγχόμενου φορέα. 

 Είναι επαρκώς αποστασιοποιημένη από πολιτικές πιέσεις ώστε να 
πραγματοποιεί ελέγχους και να αναφέρει ευρήματα, γνώμες και 
συμπεράσματα αντικειμενικά, χωρίς φόβο αντιποίνων.  

 Δεν επιτρέπει στα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου να ελέγχουν 
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επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες για τις οποίες ήταν 
υπεύθυνα σε προγενέστερο χρόνο, με σκοπό να αποφεύγουν 
οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. 

Πηγή: IIA, IPPF Supplemental Guidance (2012), Implementing a New IA Unit, Institute for 
Internal Auditors.  

 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται για τον ελεγχόμενο φορέα και κυρίως 

αναφέρονται σε αυτόν. Για τους εσωτερικούς ελεγκτές, ανεξαρτησία είναι η 
ελευθερία από συνθήκες που απειλούν την ικανότητα της δραστηριότητας του 
εσωτερικού ελέγχου ή του Επικεφαλής Ελέγχου (Chief Audit Executive) ως προς 
την εκτέλεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελέγχου κατά τρόπο 
αμερόληπτο. Η ανεξαρτησία επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να 
προσφέρουν τις αμερόληπτες και αβίαστες αποφάσεις που είναι ουσιώδεις για 
την ομαλή διεξαγωγή των αποστολών τους. Η αντικειμενικότητα ορίζεται στα 
Πρότυπα του ΙΕΕ ως αμερόληπτη ψυχική στάση που επιτρέπει στους 
εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τις αποστολές με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 
μια ειλικρινή πίστη στο προϊόν του έργου τους και ότι η ποιότητα της εργασίας 
τους δεν διακυβεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Τα Πρότυπα του ΙΕΕ 
αναφέρουν, επίσης, ότι η αντικειμενικότητα προϋποθέτει ότι οι εσωτερικοί 
ελεγκτές δεν υποτάσσουν την κρίση τους για θέματα ελέγχου σε τρίτα μέρη. 

Είναι δυνατό να τεθούν σε εφαρμογή ορισμένες εγγυήσεις προκειμένου να 
προστατευτεί η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα της λειτουργίας του 
εσωτερικού ελέγχου. Αυτές περιλαμβάνουν σαφείς κανονισμούς λειτουργίας 
(καταστατικούς χάρτες εσωτερικού ελέγχου), κώδικες δεοντολογίας και, το 
σημαντικότερο, δυνατές και ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου. Το Πλαίσιο 12 
παρακάτω παρουσιάζει το ρόλο των Κανονισμών Λειτουργίας Εσωτερικού 
Ελέγχου στην προώθηση της ανεξαρτησίας. 

Πλαίσιο 12. Αναγκαιότητα για έναν Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού 
Ελέγχου28 

Ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
υψηλής απόδοσης είναι η δημιουργία ενός Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος 
θα είναι επίσημα αναγνωρισμένος και εγκεκριμένος από τα όργανα 
διακυβέρνησης του Υπουργείου. Ο Κανονισμός συμβάλλει στην προώθηση της 
ανεξαρτησίας της λειτουργίας ελέγχου με το να παρέχει εξουσία εγκεκριμένη 
από τη Διοίκηση για πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες και άτομα. Ο 
Χάρτης παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση του οργανισμού για να 
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κατανοηθεί καλύτερα ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου.  
Το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Πρακτικών του Ι.Ε.Ε. (IPPF) Πρότυπο 

1000: Σκοπός, Εξουσία και Ευθύνη, προβλέπει ότι: 
«Ο σκοπός, η εξουσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να καθορίζεται επίσημα σε έναν Καταστατικό Χάρτη Εσωτερικού 
Ελέγχου, συνεπή με τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Ηθικής 
και τα Πρότυπα. Ο Επικεφαλής Ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί περιοδικά τον 
Καταστατικό Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου και να τον παρουσιάζει στην ανώτερη 
Διοίκηση και στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση». 
Πηγή: IIA International Professional Practices Framework (IPPF) Standard 1000. 

3.4.4 Σχεδιασμός 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Πρέπει να θεσπιστούν εργαλεία για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού της 
δράσης του εσωτερικού ελέγχου με βάση την ανάλυση κινδύνων. 

 Μία ηλεκτρονική πλατφόρμα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να παρέχει 
πρόσβαση σε ήδη υπάρχοντες ελέγχους και επιθεωρήσεις, όπου είναι 
δυνατόν, καθώς και σε άλλες χρήσιμες πληροφορίε, προκειμένου να 
υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των εσωτερικών 
ελέγχων.  

 

Καμία από τις 15 υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου που 
συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης και στις ατομικές συνεντεύξεις, δεν διαθέτει 
σχέδιο ελεγκτικής δράσης με βάση την ανάλυση κινδύνων. Η ετήσια έκθεση για 
την κατάσταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου που συνέταξε το ΓΛΚ 
επεσήμανε επίσης την έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού (με την 
εξαίρεση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου από το πρώην Υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης).29  

Το Πρότυπο 2010 του ΙΕΕ περί σχεδιασμού αναφέρει: «Ο Επικεφαλής 
Ελέγχου πρέπει να καταρτίσει πλάνα με βάση τους κινδύνους για τον 
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τους στόχους του οργανισμού.» Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους 
οποίους είναι σημαντική η υιοθέτηση μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο 
στον προγραμματισμό του ελέγχου. Κατ' αρχάς, η Διοίκηση θα πρέπει να είναι 
ενήμερη για τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο 
οργανισμός, ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές αντιμετώπισης των κινδύνων 
αυτών. Εάν ελλείπει ένας τέτοιος χάρτης κινδύνων, βασικός ρόλος του 
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 ΓΛΚ (2016), Ετήσια Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το Κοινοβούλιο, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής 
Πολιτικής. 
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εσωτερικού ελέγχου είναι να προσδιορίσει τους κινδύνους, ώστε να βοηθήσει 
τη Διοίκηση να αποφασίσει αν οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί ή αν οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης των κινδύνων δεν θα είναι αποδοτικές. Δεύτερον και 
σημαντικότερον, η χαρτογράφηση των κινδύνων ενός οργανισμού βοηθά τον 
Επικεφαλής Ελέγχου να θέσει προτεραιότητες ως προς το πού θα εστιάσει 
δεδομένων των περιορισμένων πόρων ελέγχου. Το προκύπτον σχέδιο ελέγχου 
πρέπει να υπόκειται σε συνεχή επαναξιολόγηση δεδομένου ότι ανακύπτουν 
νέοι κίνδυνοι και προτεραιότητες. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, εκτός των 
κινδύνων, που θα επηρεάσουν την απόφαση για το ποιοι τομείς θα ελεγχθούν, 
μεταξύ των οποίων και οι εξής: οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στις 
επιχειρησιακές λειτουργίες, στα προγράμματα, στα συστήματα ή στις δικλίδες 
ελέγχου, αλλαγές στο περιβάλλον των κινδύνων, το δυνητικό όφελος που 
αναμένεται να επιτευχθεί από τις ελεγκτικές αποστολές, οι αλλαγές στις 
δεξιότητες του διαθέσιμου προσωπικού καθώς νέες δεξιότητες μπορεί να 
επιτρέψουν στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου τη διεξαγωγή 
διαφορετικών ελεγκτικών αποστολών, και, τέλος, τα αιτήματα των εξωτερικών 
ελεγκτών, των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή άλλων διοικητικών οργάνων.30 

3.5 Σώματα Επιθεώρησης 

Η ενότητα αυτό εξετάζει τα υπάρχοντα κενά που έχουν εντοπιστεί στο 
εσωτερικό των σωμάτων επιθεώρησης. Τα Σώματα Επιθεώρησης 
περιλαμβάνουν τόσο διυπουργικά, όσο και τομεακά σώματα.  

3.5.1 Σχεδιασμός και συντονισμός 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Θα πρέπει ενεργά να ενισχυθεί ο συντονισμός και η τυποποίηση των 
ελεγκτικών πρακτικών. Οι επιλογές για να επιτευχθεί αυτό 
περιλαμβάνουν: α) την εισαγωγή ενός ενιαίου και ορθολογικού 
συστήματος διαχείρισης παραπόνων που θα κάνει διαλογή και θα 
κατευθύνει τις καταγγελίες με βάση το επίπεδο του κινδύνου που 
ενέχουν, β) η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου εγχειριδίου 
λειτουργίας για τη διεξαγωγή των διαφόρων τύπων επιθεωρήσεων-
ερευνών, και γ) κατά περίπτωση και όπου είναι δυνατόν, φυσική και 
δομική συγχώνευση των Σωμάτων Επιθεώρησης με σκοπό την προώθηση 
της αποτελεσματικότητας και την τυποποίηση των διαδικασιών. 

 Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης για τα 
Σώματα Επιθεώρησης, προκειμένου να αναφέρουν και να 
παρακολουθούν τις δραστηριότητες, καθώς και για την προώθηση της 
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 IIA (2012), IIPF Supplemental Guidance: Implementing A New Internal Audit Function in the Public Sector, Institute of Internal 
Auditors, σ. 11. 
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συνεχούς βελτίωσης. Για να διευκολυνθεί αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
ένα υποχρεωτικό, τυποποιημένο πρότυπο και να χρησιμοποιηθεί έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των φορέων 
αυτών.  

 

Οι ομάδες εστίασης και οι ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις σημείωσαν την 
ανάγκη για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Σωμάτων 
Επιθεώρησης, για διάφορους λόγους. Πρώτον, περισσότερα από ένα Σώματα 
εμπλέκονται συχνά στις ίδιες ή παρόμοιες υποθέσεις. Η βελτίωση του 
συντονισμού θεωρήθηκε ως ένας σημαντικός τρόπος για μείωση της 
αλληλοεπικάλυψης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, 
αρκετοί εκ των εκπροσώπων σημείωσαν ότι αντιμετωπίζουν περιορισμούς 
στους πόρους και ως εκ τούτου προτείνουν ευκαιρίες για την τυποποίηση των 
διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Όπως περιγράφεται από τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις των 
ερωτηθέντων, και επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των δραστηριοτήτων των 
Σωμάτων Επιθεώρησης, ως επί το πλείστον, τα Σώματα Επιθεώρησης δεν 
αναλαμβάνουν εργασίες «εσωτερικού ελέγχου».31 Αντίθετα, ασχολούνται με: α) 
καταγγελίες που οδηγούν σε πιθανές δικαστικές διαδικασίες και επομένως 
απαιτούν τη χρήση προτύπων «Forensic Auditing», που είναι αρκετά 
διαφορετικά και διακριτά από τον εσωτερικό έλεγχο, και β) καταγγελίες που 
οδηγούν σε λήψη διοικητικών μέτρων αποκατάστασης.  

Ένα σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που να διασφαλίζει τον συντονισμό 
μεταξύ των Σωμάτων Επιθεώρησης θεωρείται από τους ερωτηθέντες ως ένας 
τρόπος βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφού θα 
επιτρέψει την ταχύτερη απόκριση και διερεύνηση των καταγγελιών. Ένα τέτοιο 
σύστημα θεωρείται επίσης ως πιθανή πηγή εξοικονόμησης πόρων, δεδομένου 
ότι θα επιτρέψει τη διαχείριση των παραπόνων υψηλού κινδύνου από 
επιθεωρητές υψηλών προσόντων, ενώ οι καταγγελίες διαδικαστικής φύσεως θα 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας διοικητικής εξέτασης και επίλυσης του 
θέματος. 

Με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση του Γενικού 
Επιθεωρητή , τα Γραφήματα 9 και 10 παρακάτω αποδεικνύουν ότι τα Σώματα 
Επιθεώρησης ασχολούνται με ένα σημαντικό αριθμό καταγγελιών. Για 
παράδειγμα, στους Οργανισμούς που έδωσαν στοιχεία, υποβλήθηκαν συνολικά 
5.638 καταγγελίες το 2015 και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για 3.850 από 
αυτές. Ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν το 2015 ήταν 

                                                                 
31

 IIA (2015), International Professional Practices Framework, Institute of Internal Auditors: an “independent, objective 
assurance and consulting activity designed to add value and improve an organisation's operations. It helps an organisation 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes.” 
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3.425.32 Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, πολλές από αυτές τις έρευνες 
πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος των γραφείων των Υπουργών, των 
Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και άλλων πηγών τόσο εσωτερικών όσο και 
εξωτερικών ως προς τη δημόσια διοίκηση, όπως οι πολίτες. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ωστόσο, ότι κατά την ανάλυση αυτών των δεδομένων, υπάρχουν 
ορισμένα ζητήματα μέτρησης. Οι διαφορετικοί φορείς και υπηρεσίες δεν 
χρησιμοποιούν τους ίδιους ορισμούς και τις ίδιες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να 
μην είναι δυνατή η σταθερή σύγκριση μεταξύ τους. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθεί ένα πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης 
για να διευκολυνθεί η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. 

Δεδομένου του μεγάλου όγκου των καταγγελιών, οι ερωτηθέντες σημείωσαν 
επίσης ότι υπάρχει από ελάχιστος έως ανύπαρκτος σχεδιασμός με βάση την 
ανάλυση κινδύνων. Ωστόσο, μέσω των συναντήσεων διαβούλευσης, 
αναγνωρίστηκε ότι η ανάλυση των υφιστάμενων καταγγελιών μπορεί να δώσει 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν τη μελλοντική ανάλυση κινδύνων για τους 
σκοπούς του καλύτερου σχεδιασμού της ελεγκτικής δράσης.  

Γράφημα 8. Ποσοστιαία κατανομή των καταγεγραμμένων καταγγελιών που υποβλήθηκαν, των 
ελέγχων που προέκυψαν βάσει των καταγγελιών αυτών, και συνολικοί έλεγχοι που 

πραγματοποιήθηκαν33 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του ΟΟΣΑ με βάση την Ετήσια Έκθεση 2016 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης – 
Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου, Πεπραγμένα Σωμάτων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου, Αθήνα  
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Ελληνική Δημοκρατία (2016), Γενικός Επιθεωρητής –Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου, 
Πεπραγμένα Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, Αθήνα. 
33

 Δεδομένα από Ελληνική Δημοκρατία (2016), Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης – Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού 
Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου, Πεπραγμένα Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, Αθήνα. 
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Γράφημα 9. Αριθμός καταγεγραμμένων καταγγελιών που υποβλήθηκαν, αριθμός ελέγχων που 
προέκυψαν βάσει των καταγγελιών αυτών, και αριθμός συνολικών ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του ΟΟΣΑ με βάση την Ετήσια Έκθεση 2016 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης – Ετήσια Έκθεση Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου, Πεπραγμένα 
Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, Αθήνα. 

3.5.2 Επαγγελματισμός, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα διαρκές πρόγραμμα κατάρτισης 
προσανατολισμένο προς τις πρακτικές της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις βελτιωμένες τεχνικές «Forensic Auditing». 

 Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των 
προτάσεων των εκθέσεων που να περιλαμβάνει ανατροφοδότηση από τα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της 
Εισαγγελίας, προκειμένου να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται 
τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών. 

 

Η ποιότητα των επιθεωρήσεων/ερευνών αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα που 
αναδείχθηκε από τους ερωτώμενους, όπως και η ανάγκη για εκπαίδευση και 
πιστοποίηση. Αρκετοί ερωτώμενοι μίλησαν για την απουσία ποινικών διώξεων ή 
χαμηλά ποσοστά καταδίκης λόγω ελλιπούς ή χαμηλής ποιότητας της 
ερευνητικής δουλειάς. 

https://www.gedd.gr/
https://www.gedd.gr/
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επεσήμανε την επιθυμία τους να γνωρίζουν 
ποιο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας για τις περιπτώσεις όπου η υπόθεση 
οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών. Όλοι 
υπογράμμισαν την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, 
έτσι ώστε να προσδιοριστούν ευκαιρίες για βελτίωση των μελλοντικών ερευνών. 
Θεωρήθηκε ότι η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης θα 
μπορούσε να συμβάλει ποικιλοτρόπως στη βελτίωση του συστήματος 
επιθεωρήσεων και ερευνών. 

Πρώτον, θα παρείχε δυνατότητα καλύτερης μέτρησης της απόδοσης των 
επιθεωρήσεων σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτών. Το Πλαίσιο 13 
παρακάτω παρουσιάζει ένα παράδειγμα των πιθανών δεικτών που, με τις 
απαραίτητες πληροφορίες ανατροφοδότησης, θα μπορούσαν να εισφέρουν 
πληροφορίες για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων.  

Δεύτερον, θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν τα περιστατικά όπου οι έρευνες 
δεν ήταν επιτυχείς στην υποστήριξη των ποινικών διώξεων και, κατά συνέπεια 
να γίνουν βελτιώσεις στην ποιότητα των ερευνών. Περαιτέρω, μια αυστηρή 
προσέγγιση στην παρακολούθηση των υποθέσεων θα αποκαλύψει δείκτες για 
το ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνηθούν ενεργά και να διώκονται 
συγκριτικά με τις περιπτώσεις που έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό 
θα μπορούσε να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της 
κατανομής των διαθέσιμων πόρων.  

Τρίτον, θα ενισχυόταν η λογοδοσία. Οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται ένα 
σημαντικό μέρος των δημόσιων πόρων στις διαδικασίες έρευνας και διαχείρισης 
των καταγγελιών, και η αναφορά στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη φύση και 
το βαθμό επιτυχούς διερεύνησης αυτών των καταγγελιών θα ενίσχυε τη 
λογοδοσία για τους πόρους που χρησιμοποιούνται. Η προσέγγιση αυτή 
σχετίζεται άμεσα με την προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς στο πλαίσιο του σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς και την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων ευαισθητοποίησης των 
πολιτών σχετικά με τα οφέλη από τον αγώνα κατά της διαφθοράς. 

 

Πλαίσιο 13. Προώθηση της μέτρησης αποδοτικότητας στα Σώματα 
Επιθεώρησης 

Παραδείγματα πιθανών δεικτών απόδοσης, οι οποίοι θα βοηθούσαν στην 
αποτελεσματική διοίκηση και τη συνεχή βελτίωση των Σωμάτων Επιθεώρησης:  

 Αριθμός επιθεωρήσεων- ερευνών που αναλήφθηκαν μέσα στο τρέχον 
έτος 

 Αριθμός επιθεωρήσεων-ερευνών που ολοκληρώθηκαν 

 Αριθμός επιθεωρήσεων-ερευνών που οδήγησαν σε δικαστικές 
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διαδικασίες 

 Αριθμός επιθεωρήσεων-ερευνών που είχαν επιτυχή δικαστική 
κατάληξη, και 

 Ποσοστά επιτυχίας ανά είδος ελεγκτικής-ερευνητικής εργασίας. 
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3.6 Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξετάσει τη διενέργειας περιοδικών 
ελέγχων της απόδοσης των υπουργικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Σύμφωνα με το ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (το πλαίσιο 
αναφοράς για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου) της επιτροπής «Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s, COSO», η Διοίκηση 
είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και διατήρηση ενός αποτελεσματικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου.34 Οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν και 
εκτιμούν τις δραστηριότητες ελέγχου που εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα του 
οργανισμού. Οι δικλίδες ελέγχου μπορεί να είναι προληπτικής ή ερευνητικής 
φύσης και μπορεί να περιλαμβάνουν μια σειρά από δραστηριότητες, όπως 
εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, επαληθεύσεις δαπανών και 
αξιολογήσεις της απόδοσης. Οι εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν μια ανεξάρτητη 
άποψη της αξιοπιστίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού, 
αλλά η ευθύνη για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου παραμένει στη Διοίκηση. 
Σύμφωνα με τη δήλωση της Λίμα του 1977, το εθνικό Ανώτατο Ελεγκτικό 
Όργανο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του 
εσωτερικού ελέγχου.35  

Ο Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) είναι το 
διεθνές σώμα θέσπισης προτύπων για τα Ανώτατα Ελεγκτικά Όργανα, αλλιώς 
γνωστά ως εξωτερικοί ελεγκτές. Σύμφωνα με τα πρότυπα τους, τα Ανώτατα 
Όργανα Ελέγχου εξ ορισμού αναφέρονται εξωτερικά, εκτός της Κυβέρνησης, στο 
εγκαθιδρυμένο Ανώτατο Νομοθετικό όργανο ή σε κάποιο άλλο όργανο που 
τυχόν προβλέπεται από τις οικίες συνταγματικές διατάξεις. 

Ο INTOSAI ορίζει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως το λειτουργικό μέσο 
με το οποίο τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού λαμβάνουν διασφάλιση από 
εσωτερικές πηγές ότι οι διαδικασίες για τις οποίες είναι υπόλογοι λειτουργούν 
κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος, 
αναποτελεσματικών και αντιοικονομικών πρακτικών ή απάτης.36  

Ως εξωτερικοί ελεγκτές, τα Ανώτατα Ελεγκτικά Όργανα έχουν την ευθύνη για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του εσωτερικού 
ελέγχου. Εάν Εσωτερικός Έλεγχος λειτουργεί αποτελεσματικά, η συνεργασία 

                                                                 
34

 Πηγή COSO (2013) Internal Control-Integrated framework. 
35

 Βλ. ISSAI 1260 
36

 INTOSAI GOV 9100. 
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μεταξύ του Ανώτατου Ελεγκτικού Οργάνου και του εσωτερικού ελεγκτή κατά 
πάσα πιθανότητα θα ωφελήσει και τα δύο μέρη.37  

Ο INTOSAI προσδιορίζει μια σειρά από οφέλη που επιφέρει ο εξωτερικός 
έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Όργανα. Προωθείται η ανταλλαγή ιδεών και γνώσης, ενισχύεται η αμοιβαία 
ικανότητά τους να προωθήσουν τις ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και 
λογοδοσίας, και ενισχύεται η αντίληψη της Διοίκησης για τη σημασία του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

                                                                 
37

 ISSAI 1/3 και 16. 
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IV. Κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών και οι 
επιπτώσεις στον Εσωτερικό Έλεγχο 

Αυτή η ενότητα εξετάζει οριζόντια ευρήματα που αντλήθηκαν μέσω ομάδων 
εστίασης, προσωπικών συνεντεύξεων και επισκόπησης της βιβλιογραφίας που 
αφορούν στους αναφερόμενους στην έκθεση αυτή φορείς και υπηρεσίες. Ένα 
βασικό σημείο εστίασης είναι ο τρέχων εκσυγχρονισμός του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει την κατάργηση του 
προληπτικού ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών που διενεργούσαν οι 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του 
ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία και τις επιπτώσεις για τον Εσωτερικό 
Έλεγχο. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:  

 Με την εξάλειψη του προληπτικού ελέγχου, είναι ζωτικής σημασίας να 
μην μεταφερθούν στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων οι 
δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου της Διοίκησης. Με την 
αποκέντρωση της αρμοδιότητας στα Υπουργεία να εξετάζουν και να 
εγκρίνουν οικονομικές συναλλαγές, απαιτείται μια ανεξάρτητη, ισχυρή 
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που θα μπορεί να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και όχι να εμπλέκεται στην 
υλοποίησή τους. 

 Θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σχετικά με την εκπαίδευση των 
Υπουργών, του προσωπικού των Υπουργείων, καθώς και των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, ως προς το ρόλο και τη σημασία του εσωτερικού 
ελέγχου στην προώθηση της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας. 

 Οι μελλοντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού 
ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή εργαλεία για την 
επικοινωνία του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου και της σημασίας του 
εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχου προς ένα ευρύ κοινό εντός 
της ελληνικής . 

 Υπάρχει ανάγκη να διεξαχθεί διεθνής συγκριτική έρευνα για τον 
εντοπισμό νομικών μέσων προστασίας της ικανότητας των εσωτερικών 
ελεγκτών και επιθεωρητών να αναφέρουν τα ευρήματα της έρευνας και 
του ελέγχου, χωρίς το φόβο των αντιποίνων. 
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 Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην 
μετάβαση προς ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου που θα υποστηρίζεται από μία ισχυρή λειτουργία Εσωτερικού 
Ελέγχου. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί 
ότι τα συστήματα αυτά εισάγονται στους δημόσιους οργανισμούς και 
υποστηρίζονται με τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης της αλλαγής.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, το πλαίσιο ελέγχου της δημόσιας διοίκησης στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία εκσυγχρονισμού. Μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο, 
η υλοποίηση μιας σύγχρονης προσέγγισης για τον εσωτερικό έλεγχο γίνεται όλο 
και πιο επιτακτική. Ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθιστά κάθε 
δημόσιο φορέα υπόλογο. Απαιτεί από κάθε δημόσιο φορέα να διαχειρίζεται το 
δικό του σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε 
οργανισμός οφείλει να διαχειρίζεται τα οικονομικά του, ώστε να παράγει 
αποτελέσματα. Έτσι, οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να έχουν μια υπηρεσία 
οικονομικού ελέγχου, ή με άλλα λόγια, να θέσει σε εφαρμογή μια λειτουργία 
εποπτείας. Η δουλειά του ελεγκτή-επόπτη δεν είναι μόνο οι οικονομικοί έλεγχοι 
αλλά και η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της δημόσιας 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η 
επάρκεια της λειτουργίας εποπτείας, σε ορισμένες χώρες όπως ο Καναδάς, 
απαιτείται ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών να κατέχει επίσημη 
πιστοποίηση λογιστικής. 

Οι σύγχρονες δικλίδες εσωτερικού ελέγχου είναι ενσωματωμένες στις 
επιχειρησιακές και διοικητικές διεργασίες του φορέα ως ένα σύστημα ελέγχου 
και ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα. Δίνεται έμφαση στις οριζόντιες και 
ιεραρχικές αλληλεπιδράσεις εντός του οργανισμού. Το σύγχρονο σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, ως εκ τούτου, αναθέτει ευθύνες σε όλο το προσωπικό και 
όχι μόνο στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τον προϋπολογισμό και τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση. 

Μέσα σε ένα τέτοιο αποκεντρωμένο μοντέλο ελέγχου, οι κεντρικές 
υπηρεσίες αναλαμβάνουν ένα ακόμη πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
θέσπιση προτύπων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στο σύνολο των κυβερνητικών θεσμών. 

Ωστόσο, η επιτυχία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται 
βαθύτατα όχι μόνο από τη στάση της Διοίκησης και των εργαζομένων, αλλά και 
από τη δημιουργία των κατάλληλων εγγυήσεων ασφαλείας. Τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου 
είναι σημαντικά για τα επίπεδα αποτελεσματικότητας: (1) αποφασιστική ηγεσία 
που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία, τη 
διατήρηση και την τεκμηρίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, (2) καλά 
μελετημένη σχεδίαση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που ευθυγραμμίζεται με 
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τους στόχους του οργανισμού, (3) αφοσιωμένο προσωπικό που εκτελεί την 
εργασία του σύμφωνα με τις προκαθορισμένες πολιτικές, διαδικασίες,  
κανονισμούς και κανόνες δεοντολογίας, (4) αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
εντοπισμού του κινδύνου και εποπτείας του συστήματος, και (5) εσωτερικός 
έλεγχος και ανεξάρτητοι εσωτερικοί ελεγκτές, ως μέρος ενός συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου που παρέχει ένα σύνολο αξιόπιστων διαδικασιών 
διασφάλισης.38  

Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο πλαίσιο ελέγχου απαιτεί χρόνο και θα πρέπει 
να υποστηρίζεται από ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μετάβασης και διαχείρισης 
της αλλαγής. Η μελέτη περίπτωσης της μετάβασης του Βελγίου στο Πλαίσιο 14 
παρακάτω δείχνει μια τέτοια επιτυχή μετάβαση που ξεκίνησε περίπου πριν από 
10 χρόνια και εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη.  

Πλαίσιο 14. Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα αποκεντρωμένο 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου – Μελέτη Περίπτωσης του Βελγίου39 

Ο προληπτικός έλεγχος των συναλλαγών στην πιο συνήθη μορφή του, 
συνεπάγεται ότι το Ανώτατο Ελεγκτικό Όργανο (SAI) είναι υπεύθυνο για το 
έλεγχο και την εκ των προτέρων έγκριση για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων 
δαπανών.  

Σε χώρες που ακολουθούν το Μοντέλο Westminster, υπάρχει ένας 
διαχωρισμός μεταξύ του ελέγχου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
από μία υπηρεσία οικονομικού ελέγχου μέσα σε κάθε οργανισμό, σε αντίθεση 
με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου η οποία παρέχει ανεξάρτητη συνολική 
αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών. Σε μια προσπάθεια ώστε 
να τερματιστούν οι προληπτικοί έλεγχοι, το Βέλγικο Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανακοίνωσε την κατάργηση της εκ των προτέρων έγκρισης (visa, όπως συχνά 
αναφερόταν) του Δικαστηρίου. Ο σκοπός ήταν να εισάγει μια βαθμιαία 
αλλαγή προς ελέγχους περισσότερο βασισμένους στην ανάλυση κινδύνου, 
παραχωρώντας ταυτόχρονα στα στελέχη των δημόσιων οργανισμών 
περισσότερο χώρο στην καθημερινή διαχείριση των διαθεσίμων πόρων. 

Για τις πολλές χώρες που έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει αυτό το δρόμο, 
αυτές οι μεταρρυθμίσεις έρχονται ταυτόχρονα με την εισαγωγή μιας ισχυρής 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου ώστε να αντισταθμίσουν την απόσυρση των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων από τους προληπτικούς ελέγχους. Αυτή η 
εξέλιξη είναι συνεπής με τις διεθνείς ελεγκτικές οδηγίες (βλέπε την Διακήρυξη 
της Λίμα του 1977 και το πλαίσιο της COSO 2013 για τα ΣΕΕ).  

Πηγή: L. K. Murara (2012), The End of Ex-ante Audits? Belgium Takes a Leap Towards 
Westminster. 
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Μια προσεκτική επανεξέταση προηγούμενων προσπαθειών αποκέντρωσης 
του οικονομικού ελέγχου και εποπτείας, στην περίπτωση άλλων χωρών, δείχνει 
ότι συχνά έχουν αποτύχει να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον 
αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και στη βελτίωση της 
δημόσιας διοίκησης40. Μερικές από αυτές τις χώρες έχουν αναφέρει ότι η 
αποκέντρωση συντέλεσε στην αποδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και στην κακή διαχείριση των δαπανών, οι οποίες αποδίδονται σε ένα 
συνδυασμό χαμηλής ικανότητας της Διοίκησης των δημοσίων οργανισμών, 
φαινομένων «αιχμαλωσίας» της δημόσιας διοίκησης από επιμέρους ομάδες 
συμφερόντων, εκτεταμένης κακοδιαχείρισης ή κακής κατανομής των δημόσιων 
πόρων ή και τα δύο, και ανεξέλεγκτης διαφθοράς. Για να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις αυτών των αρνητικών παραμέτρων, ένα αποκεντρωμένο σύστημα 
οικονομικής εποπτείας πρέπει να εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανόνες 
και τους κανονισμούς, αυστηρό έλεγχο των δαπανών και παρακολούθηση της 
απόδοσης του συστήματος. Ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το 
οποίο περιλαμβάνει μια ισχυρή λειτουργία οικονομικού ελέγχου και εποπτείας 
συνοδευόμενη από αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο, μπορεί να συμβάλλει 
αφενός στη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου και αφετέρου να υποστηρίξει την 
κεντρική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να παρακολουθήσει τις δράσεις των 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και των οργανισμών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με θέματα αποτελεσματικότητας, διαφθοράς, 
σπατάλης και κακοδιαχείρισης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να τονιστεί ότι αρκετοί ερωτώμενοι σημείωσαν ότι 
ζητείται από τις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να συμμετέχουν στην εκτέλεση 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, δραστηριότητα που κανονικά αναλαμβάνεται 
από τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την επιχειρησιακή λειτουργία του 
φορέα, γεγονός που μειώνει την ικανότητά των ΜΕΕ να παρέχουν ανεξάρτητη 
διασφάλιση ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
δικλίδων ελέγχου τόσο της οικονομικής όσο και της επιχειρησιακής λειτουργίας 
των οργανισμών τους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό η πολιτική ηγεσία και 
τα ανώτατα διοικητικά να κατανοήσουν και να αναλάβουν το ρόλο τους ως προς 
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου τόσο στο επίπεδο του επιχειρησιακής-
διοικητικής λειτουργίας όσο και στο πεδίο της δημοσιονομικής-
χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και να εκπαιδευτούν ως προς το ρόλο 
του Εσωτερικού Ελέγχου στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 
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Baltaci and Serdar Yilmaz Copyright, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 
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V. Τρέχον επίπεδο ωριμότητας ελεγχομένου φορέα  

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

 Παροχή εργαλείων που θα βοηθήσουν τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση, 
συμβάλλοντας στην προετοιμασία των φορέων για να ελεγχθούν (getting 
audit ready). Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν φόρμες αυτοαξιολόγησης 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στρατηγικές για τη 
διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ελεγκτικής ετοιμότητας (audit 
readiness reviews).  

 

Με βάση τις ομάδες εστίασης και τις προσωπικές συνεντεύξεις, προέκυψε 
ότι οι ελεγχόμενοι φορείς εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης απαιτούν 
σημαντική ανάπτυξη των διοικητικών και επιχειρησιακών τους λειτουργιών 
προκειμένου να είναι σε θέση να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από μία 
σύγχρονη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου. Για παράδειγμα Οι περισσότεροι 
φορείς και υπηρεσίες στερούνται βασικών συστημάτων, όπως καταγεγραμμένες 
διαδικασίες και περιγραφές θέσεων εργασίας. 

Τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη Διοίκηση των δημόσιων 
υπηρεσιών (σε όλα τα οργανικά επίπεδα εντός ενός υπουργείου) φέρουν την 
ευθύνη για τη δημιουργία αυτών των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα 
κρατήσουν τη μονάδα τους εντός πορείας ως προς τους οικονομικούς της 
στόχους, θα τη βοηθήσουν να επιτύχει την αποστολή της, να ελαχιστοποιήσει 
τις εκπλήξεις και τους κινδύνους, και θα υποστηρίξει συνολικά τον οργανισμό να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία την αλλαγή. Ως δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για να αυξήσουν την 
πιθανότητα επίτευξης των στόχων της Διοίκησης σε τρεις τομείς: 

 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών-διοικητικών 
διεργασιών 

 Αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών, και 

 Συμμόρφωση με τους νόμους και το σύνολο του θεσμικού πλαισίου41  

Μερικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου αφορούν το σύνολο του Υπουργείου, 
ευρισκόμενες σε κεντρικό επίπεδο, ενώ άλλες έχουν τεθεί σε λειτουργία από 
τους επικεφαλής των επιχειρησιακών οργανικών μονάδων. Για να είναι το 
σύστημα λειτουργικό, οι επικεφαλής των οργανικών μονάδων πρέπει να (1) να 
γνωρίζουν και να υποστηρίζουν τη λειτουργία των δικλίδων ελέγχου που 
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 COSO Internal Control-Integrated Framework (2013). 
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διατρέχουν όλα τα επίπεδα εντός του υπουργείου, και (2) να εφαρμόζουν 
πρακτικές και αποτελεσματικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ειδικά 
σχεδιασμένες για τις ανάγκες και τις επιχειρησιακές διεργασίες και στόχους της 
συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. 

Ο κατάλογος που ακολουθεί στον Πίνακα 2 παρακάτω παρέχεται για να 
καταδείξει τα διάφορα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα πρόγραμμα ή 
μια υπηρεσία υψηλής απόδοσης. Αυτά είναι τα στοιχεία που ο εσωτερικός 
έλεγχος θα εξετάσει και θα αξιολογήσει. Ένα βασικό μέρος του εσωτερικού 
ελέγχου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αυτών 
των στοιχείων. Ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτό τον σκοπό, είναι η διενέργεια 
αυτοαξιολόγησεων των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου των οργανικών μονάδων 
κάθε υπουργείου. Οι επικεφαλής των Υπουργείων και οι προϊστάμενοι των 
οργανικών μονάδων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις φόρμες 
αυτοαξιολογήσης για να διενεργήσουν μία άσκηση αξιολόγησης των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου στους τομείς ευθύνης τους. 

Πίνακας 2. Ελεγκτική ετοιμότητα: Παραδείγματα θεμάτων που εξετάζει ο Εσωτερικός Έλεγχος
42
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 Προσαρμογή από το Internal Control-Integrated Framework COSO (2013). 

Ελεγκτική 
ετοιμότητα 

Δείκτες Παραδείγματα μέτρων 

1. Περιβάλλον 
ελέγχου 

 Ακεραιότητα και ηθικές 
αξίες 

 Δέσμευση στο πλαίσιο 
ικανοτήτων 

 Φιλοσοφία της 
Διοίκησης και τρόπος 
λειτουργίας 

 Οργανωτική δομή 

 Ανάθεση ευθύνης και 
αρμοδιοτήτων 

 Πολιτική και πρακτικές 
διοίκησης ανθρωπίνων 
πόρων 

 

 Κώδικας δεοντολογίας 

 Κατανόηση των υπαρχόντων πολιτικών και 
διαδικασιών 

 Κατευθυντήριες γραμμές για θέματα 
σύγκρουσης συμφερόντων 

 Περιγραφές θέσεων εργασίας 

 Επίπεδα ικανότητας υπαλλήλων 

 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο 

 Οργανωτική δομή και κανονισμοί 
λειτουργίας 

 Αξιολόγηση προσωπικού 

 Πολιτικές εποπτείας 

 Εκπαίδευση 

 Στρατηγικός βραχυπρόθεσμος και 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

 Στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών και 
κινητικότητα 

 Σύστημα προϋπολογισμού και οικονομικής 
διαχείρισης 
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Πηγή: Προσαρμογή από Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal 
Control Integrated Framework, 2013  

2. Αξιολόγηση 
κινδύνων 
 

 Επιχειρησιακοί στόχοι 
και σκοποί 

 Αναγνώριση και 
ιεράρχηση κινδύνων 

 Διαχείριση αλλαγών 

 Προσδιορισμός και εξέταση εξωτερικών 
παραγόντων κινδύνου 

 Κανόνες ιεράρχησης κινδύνων 

 Διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων 
αντιμετώπισης των κινδύνων 

 Σύστημα διαχείρισης των αλλαγών 

3. Δραστηριότητες 
εσωτερικού 
ελέγχου 

 Γραπτές πολιτικές και 
διαδικασίες 

 Διεργασίες ελέγχου 

 Έλεγχος επί των 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 Πρόσβαση σε κυβερνητικές πολιτικές και 
διαδικασίες 

 Επιχειρησιακές διεργασίες οργανικών 
μονάδων 

 Αξιολογήσεις από την ανώτατη Διοίκησης 

 Δείκτες απόδοσης 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 
αναφορές 

 Επεξεργασία πληροφοριών και φυσικοί 
έλεγχοι 

4. Πληροφορία & 
Επικοινωνία 

 Πρόσβαση στην 
πληροφορία 

 Πρότυπα επικοινωνίας 
 

 Αντίγραφα-ασφαλείας της πληροφορίας 

 Πρόσβαση στην πληροφορία 

 Έλεγχοι εφαρμογών πληροφορικής 

 Διοίκηση ασφάλειας των συστημάτων 
πληροφορικής 

 Συστήματα αναφορών 

5. Επίβλεψη 
 

 Επίβλεψη από τη 
Διοίκηση 

 Εξωτερικοί πόροι 

 Μηχανισμοί 
αντιμετώπισης 
κινδύνων 

 Μηχανισμοί 
αυτοαξιολόγησης 

 Διοικητική επίβλεψη της 
χρηματοοικονομικής λειτουργίας, των 
συστημάτων, και της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. 

 Επισκόπηση και αναθεώρηση της 
αποτελεσματικότητα των βασικών 
ελεγκτικών διαδικασιών  
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Παράρτημα 
Αποτελέσματα ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε μονάδες εσωτερικού 

ελέγχου και σώματα επιθεώρησης 

Εισαγωγή 

Ζητήθηκε από κάθε Οργανισμό να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο περιείχε ποικίλες ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου εντός του υπουργείου τους. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 23 
διαφορετικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Σώματα Επιθεώρησης καθώς 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 19 από αυτούς τους 
οργανισμούς, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό ανταπόκρισης 82%. Ωστόσο, δεν 
έδωσαν όλοι οι οργανισμοί αυτοί απαντήσεις στο σύνολο των σχετικών 
ερωτήσεων. Συνεπώς, σε κάθε γράφημα παρουσιάζεται το ακριβές ποσοστό 
ανταπόκρισης σε κάθε ερώτηση (π.χ. N = 17). Τα ευρήματα για κάθε ερώτηση 
παρουσιάζονται κάτωθι. 

Γράφημα 10. Προσδιορισμός περιβάλλοντος ελέγχου (δηλ. φορείς εντός ελεγκτικής αρμοδιότητας) 
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Γράφημα 11. Tύπος δραστηριοτήτων που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου  

 

Γράφημα 12. Τύπος ελεγκτικών δράσεων που αναλαμβάνονται από  τους φορείς ελέγχου 

 

Γράφημα 13. Ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια ιεραρχικών ελέγχων, αποστολών 
εσωτερικού ελέγχου (internal audit engagements) και επιθεωρήσεων 
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Πίνακας 3. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου 

Σκοπός Ποσοστό 
Καταπολέμηση της διαφθοράς  21% 
Διασφάλιση της νομιμότητας 16% 
Βελτίωση των συστημάτων διοίκησης και διακυβέρνησης μέσα από 
ελέγχους διασφάλισης και απόδοσης  

17% 

Παροχή πληροφόρησης στα ανώτερα διοικητικά στελέχη σχετικά με την 
άσκηση διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων 

21% 

Παροχή πληροφόρησης στους υπουργούς και στο κοινοβούλιο σχετικά με 
τις διαδικασίες διοίκησης των υπουργείων 

26% 

N = 18 

Πίνακας 4. Αρμόδιος θεσμός για τη χάραξη μεθοδολογικών πλαισίων/προτύπων/οδηγιών για 
καθένα από τα παρακάτω ζητήματα  

Αρμόδιος θεσμός  
 

Κατηγορία πλαισίου / προτύπων / οδηγιών  
Εσωτερικός 
Έλεγχος 

Επιθεωρήσεις Ιεραρχικοί 
έλεγχοι 

Οικονομικοί 
έλεγχοι 

ΓΕΓΚΑΔ 37% 15% 13% 11% 
ΓΛΚ 16% 8% 38% 42% 
ΜΕΕ 42% 15% 13% 11% 
Ελεγκτικό Συνέδριο 5% 8% 31% 32% 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ 0% 8% 6% 5% 
ΓΕΔΔ 0% 46% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
N=15  
 

 Κατά την παροχή στοιχείων για το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκαν 
προβλήματα όπως η απουσία θεσμικής τυποποίησης των 
κατηγοριών/τύπων των ελέγχων-ερευνών, κατανομής των ελεγκτικών 
εργασιών μεταξύ των υφιστάμενων ελεγκτικών φορέων, αποσαφήνισης 
ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς και η ύπαρξη σοβαρών κενών και 
επικαλύψεων στο συνολικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου. 

 Οι φορείς έκαναν αναφορές στις διατάξεις επί των οποίων βάσισαν τις 
απαντήσεις τους: ν. 4320/2015, ν.3492/2006, ν.4270/2014, ν.4129/2013 
και Π.Δ. 105/2014, Π.Δ. 13/2014, Π.Δ. 111/2014. 
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Γράφημα 14. Ικανοποίηση σχετικά με το επίπεδο της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής λειτουργίας 

 

Γράφημα 15. Ικανότητα συστήματος ελέγχου να παρέχει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη επαρκή 
διασφάλιση ως προς τα ακόλουθα ζητήματα: Νομιμότητα, Αξιοπιστία οικονομικών στοιχείων, 

Απόδοση λειτουργιών/διαδικασιών 
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Γράφημα 16. Επίπεδο ωριμότητας: Οικονομικός έλεγχος, Εσωτερικός Έλεγχος, Ιεραρχικός Έλεγχος, 
Επιθεωρήσεις 

 

Γράφημα 17. Διενέργεια ελέγχων βάσει ετήσιου πλάνου ελεγκτικής δράσης ή βάσει 
καταγγελιών/παραπόνων 
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Πίνακας 5. Αρμοδιότητα για την έγκριση ετήσιου προγραμματισμού ελεγκτικής δράσης 

Αρμόδιος Απαντήσεις 
Υπουργός  12 
Ανεξάρτητο συλλογικό όργανο  1 

Στέλεχος της ΔΔ σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό to Minister 4 
Άλλο 1 
N=18 

Γράφημα 18. Βήματα που περιλαμβάνονται στην ελεγκτική διαδικασία 

 

Γράφημα 19. Πρόσβαση σε εργαλεία όπως: Εγχειρίδιο Ελέγχου, Πρότυπα Ελέγχου, Κώδικας 
Δεοντολογίας 

 

53% 

47% 

41% 
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Audit standards
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Γράφημα 20. Πρόβλεψη διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου 

 

Γράφημα 21. Ύπαρξη των παρακάτω μηχανισμών εντός του φορέα/οργανισμού 

 

N = 17 
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Γράφημα 22. Ελεγκτικοί φορείς/οργανισμοί με πειθαρχικές και κυρωτικές αρμοδιότητες σε 
περίπτωση καταγραφής παραβατικών συμπεριφορών στην έκθεση ελέγχου 

 

Γράφημα 23. Υποχρέωση των επικεφαλής ελεγχόμενων φορέων να υλοποιήσουν τις 
προτάσεις/συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχων 

 

 

N = 17 

N = 17 
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Γράφημα 24. Ύπαρξη μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των 
προτάσεων/συστάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχου 

 

Γράφημα 25. Ευκαιρίες/δυνατότητες εκπαίδευσης για τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές 

 

Ορισμένοι ερωτηθέντες προσδιόρισαν ευκαιρίες κατάρτισης μέσω του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες 
περιορίζονται σε παρακολούθηση σεμιναρίων, χωρίς να υπάρχει ένα συνεκτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Συμμετοχή σε 
σεμινάρια που διοργανώνονται από την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς για θέματα ελέγχου, καταπολέμηση της απάτης, κ.λπ. Διενέργειας 
σεμιναρίων που διεξάγονται από ανώτερους δικαστικούς για Σώματα 
Επιθεώρησης. 

Στην ερώτηση σχετικά με το ποσοστό των ελεγκτών και των επιθεωρητών 
που κατέχουν κάποια επαγγελματική πιστοποίηση σε συναφή θέματα, 
σημειώθηκε ότι πολύ μικρός αριθμός υπαλλήλων είναι κάτοχος κάποιας 
επαγγελματικής πιστοποίησης. Επιπλέον ανέφεραν ότι είναι σημαντικό τα 
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στελέχη που εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές ή επιθεωρητές να μετέχουν σε 
τακτική βάση σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα. 

Αναφορικά με το εάν πραγματοποιούνται μετρήσεις απόδοσης στις μονάδες 
και στους φορείς ελέγχου και επιθεώρησης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
ανέφερε ότι δεν υπάρχει μηχανισμός μέτρησης της απόδοσης, ενώ κάποιοι 
ανέφεραν ότι υπάρχει μια ετήσια έκθεση που εκδίδεται κάθε χρόνο, μέσω της 
οποίας παρουσιάζεται η απόδοση της υπηρεσίας τους.  

Πίνακας 6. Προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού ελέγχου 

Θέμα Κατάταξη 
Περιγραφές θέσεων και αρμοδιοτήτων 1 

Πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών 2 
Εγχειρίδιο Ελέγχου 3 
Πρότυπα Ελέγχου 4 
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για θέματα ελέγχου 5 
Σχεδιασμός ελεγκτικής δράση βάσει ανάλυσης κινδύνων 6 
Κανονισμοί Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 7 
Καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων 7 
N=18 

Πλαίσιο 15. Αναλύοντας τις προτεραιότητες στο πεδίο του εσωτερικού 
ελέγχου 

 Εξασφάλιση πλήρους υποστήριξης της ελεγκτικής δράσης από 
συστήματα και εργαλεία πληροφορικής 

 Επίλυση του ζητήματος του πεδίου αρμοδιότητας, των στόχων και της 
υποστελέχωσης των μονάδων εσωτερικού ελέγχου 

 Άρση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΓΕΓΚΑΔ και της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων σε ότι αφορά τις Μονάδες 
Εσωτερικού Ελέγχου 

 Εξασφάλιση συστηματικής και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού 
που απασχολείται στον εσωτερικό έλεγχο 

 Διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου 
θωρακίζοντας αυτές θεσμικά ως Ανεξάρτητες Οργανικές Μονάδες εντός 
του υπουργείου και θεσπίζοντας υποχρεωτικά την υιοθέτηση 
«Κανονισμό Λειτουργίας και Εγχειρίδιο Ελέγχου», που θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον την περιγραφή της εργασίας, καθώς και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του καθενός, όπως αυτές προκύπτουν 
από τη νομοθεσία.  
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 Εισαγωγή προγραμμάτων πιστοποίησης Επιθεωρητών και Ελεγκτών και 
δημιουργία σχετικού Κεντρικού Μητρώου. 

 Αναθεώρηση των διατάξεων που ρυθμίζουν την επιλογή και την 
τοποθέτηση στελεχών σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Θέσπιση συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία, 
προκειμένου να επιλύονται ταχύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την 
καλή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

 Ο προγραμματισμός των ελέγχων θα πρέπει να τελείται εκ των 
προτέρων. 

Πηγή: ΟΟΣΑ βάσει των απαντήσεων που εστάλησαν στο πλαίσιο του σχετικού 
ερωτηματολογίου 
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Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2016), Χαρτογράφηση 
Δικαστικών, Ελεγκτικών, Διωκτικών, Διοικητικών, Ανεξάρτητων και Εποπτικών 
Αρχών και Υπηρεσιών, και Οργάνων/Σωμάτων/Υπηρεσιών Επιθεώρησης, που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο των Φορέων Καταπολέμησης της Διαφθοράς», 
[Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, General Secretariat 
Against Corruption (2016), Mapping of Judicial, Administrative, Audit, 
Independent and Supervisory Authorities and Services, and Inspection 
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Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική 
Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2016), «Κατευθυντήριες 
Γραμμές Λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)», μη 
δημοσιευμένο κείμενο, [Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, 
General Secretariat Against Corruption (2016), Operational guidelines for the 
internal audit units (IAUs)] 

Υπουργείο Οικονομικών (2016), Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, «Ετήσια Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 για την ελεγκτική περίοδο 1.1.2015 – 30.6.2016», 
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for Fiscal Audits, Annual Control Report, Article 22 1 of Law 3492/2006 for the 
period 1.1.2015-30.6.2016] 
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Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, «Πρότυπα και Μεθοδολογίες των 
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και λοιπών φορέων», [Ministry of Finance (2013), General 
Accounting Office, General Directorate for Fiscal Audits, “Standards and 
Methodologies for Internal Audit Units of Ministries, Decentralised 
Administrations and other entities”] 

Χαριτοπούλου Ευανθία (2015), «Η διάρθρωση του εσωτερικού ελέγχου στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση μετά τις τελευταίες διοικητικές και πολιτικές 
εξελίξεις», [Charitopoulou Evanthia (2015), “The Structure of Internal Auditing 
in the Greek Public Administration After Latest Administrative and Political 
Developments, National School of Public Administration”, Public Government 
and Educational Series, Department of Administration and Financial 
Management] 
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Ευρετήριο – Ορολογία 

Ανεξαρτησία εσωτερικού 
ελέγχου 
(Independence of internal 
audit) 

Η απαλλαγή από συνθήκες που απειλούν την αντικειμενικότητα ή την 
εκδήλωση της αντικειμενικότητας. Η διαχείριση τέτοιων απειλών ενάντια 
στην αντικειμενικότητα πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο ελεγκτή, 
ανάληψης έργου, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.  

Αντικειμενικότητα 
εσωτερικού ελέγχου 
(Objectivity of internal audit) 

Η αμερόληπτη πνευματική στάση επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να 
εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε οι ίδιοι να 
πιστεύουν στην παραγωγικότητα της εργασίας τους και να μην γίνονται 
συμβιβασμοί ποιότητας. Η αντικειμενικότητα προϋποθέτει ότι η κρίση των 
εσωτερικών ελεγκτών όσον αφορά θέματα ελέγχου δεν υπόκειται σε 
τρίτους.  

Απάτη  
(Fraud) 

Η απάτη αφορά τη σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και/ή 
σημαντικών πληροφοριών με στόχο την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων 
οικονομικών οφελών. Μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ. να προέρχεται από το 
εσωτερικό του οργανισμού, ή εξωτερική, π.χ. να αναμειγνύονται πελάτες, 
προμηθευτές ή τρίτα πρόσωπα.  

Αποστολή Ελέγχου 
(Audit Engagement)  
 

Πρόκειται για συγκεκριμένη ανάθεση εργασίας, καθήκον ή δραστηριότητα 
ανασκόπησης εσωτερικού ελέγχου, όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος, οι 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, η εξέταση περιπτώσεων απάτης ή η παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μια αποστολή/ανάληψη ελέγχου μπορεί να 
περιλαμβάνει επιμέρους καθήκοντα ή δραστηριότητες που προορίζονται για 
την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου συνόλου σχετικών στόχων.  

Γνώμη ελεγκτικής αποστολής 
(Audit Engagement Opinion) 

Πρόκειται για την αξιολόγηση, το συμπέρασμα και/ή τις λοιπές περιγραφές 
των αποτελεσμάτων μιας μεμονωμένης αποστολής εσωτερικού ελέγχου σε 
σχέση με εκείνες τις πτυχές που αφορούν τους στόχους και την έκταση της 
αποστολής.  

Διαδικασίες ελέγχου  
(Control Processes) 
 

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες (χειροκίνητες και αυτόματες) και οι 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ελέγχου, 
σχεδιάζονται και δρουν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι 
περιορίζονται στο επίπεδο που ένας οργανισμός είναι πρόθυμος να 
αποδεχτεί.  

Διακυβέρνηση  
(Governance) 

Πρόκειται για τον συνδυασμό των διαδικασιών και των δομών που 
εφαρμόζονται από τη διοίκηση του φορέα προκειμένου να προβεί στην 
ενημέρωση, διεύθυνση, διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του 
οργανισμού με την προοπτική της επίτευξης των στόχων του.  

Διασφάλιση  
(Assurance) 

Πρόκειται για μια αντικειμενική εξέταση των στοιχείων με στόχο την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης στη διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων 
και τις διαδικασίες ελέγχου του οργανισμού. Τα παραδείγματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν την χρηματοοικονομική επίδοση, τη συμμόρφωση, το 
σύστημα ασφάλειας και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας. (Τα πρότυπα 
του ΙΕΕ, Γλωσσάρι - 2013)  
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Διαφθορά  
(Corruption) 

Η διαφθορά περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής και/ή την κατάχρηση της 
δημόσιας αρχής μέσω της παροχής ή αποδοχής κινήτρων ή παράνομων 
ανταμοιβών για αθέμιτα προσωπικά ή ιδιωτικά συμφέροντα. 

Διαχείριση των κινδύνων  
(Risk Management) 

Πρόκειται για μια διαδικασία ταυτοποίησης, αξιολόγησης, διαχείρισης και 
ελέγχου των δυνητικών γεγονότων ή καταστάσεων με στόχο την παροχή 
εύλογης διασφάλισης όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του 
οργανισμού.  

Διεθνές Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Πρακτικών 
(International Professional 
Practices Framework, IPPF)  

Το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών (IPPF) συνιστά το 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο οργανώνει την έγκυρη καθοδήγηση που έχει 
θεσπιστεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και είναι 
υποχρεωτική ή συνίσταται ρητώς.  
Το IPPF περιλαμβάνει:  
•τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου  
•τον Κώδικα Δεοντολογίας  
•τα Πρότυπα Επαγγελματικής Πρακτικής του Εσωτερικού Ελέγχου  
•τα έγγραφα διατύπωσης θέσεων, πρακτικούς οδηγούς και παροχή 

πρακτικών συμβουλών  

Διεθνής Οργανισμός των 
Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου 
(INTOSAI)  

Ο Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) συνιστά 
παγκοσμίως μια ένωση κυβερνητικών οντοτήτων. Μέλη του αποτελούν οι 
κρατικοί φορείς των επικεφαλής δημοσιονομικών ελεγκτών. Ο INTOSAI είναι 
ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος και μη πολιτικός οργανισμός. Συνιστά έναν μη 
κυβερνητικό οργανισμό με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς, ενώ δρα ως 
ένας οργανισμός ομπρέλα για την κοινότητα του δημόσιου εξωτερικού 
ελέγχου. Έχει θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο για τα ανώτατα όργανα ελέγχου με 
στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και τη μεταβίβαση της γνώσης, τη 
βελτίωση του δημόσιου εξωτερικού ελέγχου παγκοσμίως και την ενίσχυση 
των επαγγελματικών ικανοτήτων. 

Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
(Internal controls) 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών που θέτει σε λειτουργίας η 
διοίκηση ενός οργανισμού σε όλο το εύρος της διοικητικής, οικονομικής και 
επιχειρησιακής του λειτουργίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους που απειλούν την επίτευξη των σκοπών του και να περιορίσει 
φαινόμενα χαμηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας καθώς και το 
ενδεχόμενο απάτης και κακοδιαχείρισης 

Εξωτερικός έλεγχος  
(External Audit) 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια εξωτερική και ανεξάρτητη δραστηριότητα 
που στοχεύει στην παροχή γνώμης για τη συμμόρφωση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες και κανονισμούς και 
στην πραγματικότητα, παρέχει πιστή και ακριβοδίκαιη απεικόνιση της 
πραγματικότητας. Η πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων συνιστά 
νομική απαίτηση. Στον δημόσιο τομέα, ο εξωτερικός έλεγχος συνήθως 
πραγματοποιείται από τα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου.  

Επιτροπή Ελέγχου 
(Audit Committee) 

Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από μέλη που είναι ανεξάρτητα από την 
εκτελεστική διεύθυνση της οντότητας. Είναι υπεύθυνη για την ανεξάρτητη 
αναθεώρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης 
κινδύνων και της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου. 



94 – ΕΥΡΕΤHΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓIA 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Εσωτερικός έλεγχος 
(Internal Audit) 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη δραστηριότητα αντικειμενικής 
διασφάλισης και παροχής συμβουλών με στόχο να προσδώσει αξία και να 
βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά κάθε οργανισμό στην 
εκπλήρωση των στόχων του μέσω της συστηματικής και πειθαρχημένης 
προσέγγισης προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνου, των διαδικασιών ελέγχου και 
των διαδικασιών διακυβέρνησης.  

Έρευνα  
(Investigation) 

Μια έρευνα σχετικά με την απάτη ή τη διαφθορά συνίσταται στην απόδειξη 
της ύπαρξης ή μη των περιπτώσεων απάτης ή διαφθοράς, βάσει ισχυρισμών 
ή υποψιών. Για την επίτευξη των στόχων, εκτελούνται ειδικές διαδικασίες 
προκειμένου να καθοριστεί εάν η απάτη/διαφθορά συντελέστηκε, ποιος 
εμπλέκεται, ο μηχανισμός εξαπάτησης, απώλειες και συνέπειες. Οι 
ισχυρισμοί εκφράζονται βάσει αναφορών από μάρτυρες, υποψιών για 
παράνομες πράξεις ή ειδοποιήσεων και προειδοποιητικών σημαδιών που 
διαπιστώνονται με ερευνητικούς ελέγχους. Όταν περιπτώσεις απάτης ή 
διαφθοράς συμβούν, τα στοιχεία συγκεντρώνονται για τη δικαστική 
διαδικασία 

Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών, ΙΕΕ 
(Institute of Internal, 
Auditors, IIA) 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ) ιδρύθηκε το 1941 και αποτελεί μια 
διεθνή επαγγελματική ένωση. Το ΙΕΕ συνιστά την παγκόσμια φωνή του 
κλάδου του εσωτερικού ελέγχου, την αναγνωρισμένη αρχή, τον καταξιωμένο 
επικεφαλή, τον βασικό υπέρμαχο και τον κύριο εκπαιδευτή. Τα μέλη του 
δρουν σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση των κινδύνων, τη 
διακυβέρνηση, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τον έλεγχο της τεχνολογίας 
των πληροφοριών, την εκπαίδευση και την ασφάλεια. 

Κανονισμός Λειτουργίας ή 
Καταστατικός Χάρτης 
Εσωτερικού Ελέγχου 
(Internal Audit Charter) 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας ή Καταστατικός Χάρτης εσωτερικού ελέγχου 
συνιστά ένα επίσημο έγγραφο που ορίζει τον σκοπό των δραστηριοτήτων, τις 
εξουσίες και τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου. Εδραιώνει τη θέση 
των δραστηριοτήτων του εντός του οργανισμό, επιτρέπει την πρόσβαση στα 
αρχεία και στο προσωπικό που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων και 
ορίζει το πεδίο δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου.  

Κίνδυνος  
(Risk) 

Το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ενός γεγονότος που θα έχει επιπτώσεις 
στην επίτευξη των στόχων. Ο κίνδυνος αξιολογείται ως προς τις επιπτώσεις 
και την πιθανότητα εκδήλωσής του.  

Κώδικας δεοντολογίας / 
Κώδικας ηθικής  
(Code of conduct/code of 
ethics) 

Οι πολίτες αναμένουν από τους δημόσιους λειτουργούς να εξυπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον με αμεροληψία, νομιμότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια 
σε καθημερινή βάση. Βασικές αξίες καθοδηγούν την κρίση των δημόσιων 
λειτουργών όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους στις 
καθημερινές δραστηριότητες. Για την εφαρμογή αυτών των αξιών, οι 
οργανισμοί καθιερώνουν επίσημο κώδικα προτύπων συμπεριφοράς. Είναι σε 
θέση να καθορίσουν σε γενικές γραμμές στον κώδικα ηθικής (ή στον κώδικα 
δεοντολογίας) αυτές τις αξίες και αρχές που ορίζουν τον επαγγελματικό ρόλο 
των δημόσιων λειτουργών - ακεραιότητα, διαφάνεια κλπ. Επικεντρώνονται 
επίσης στην εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη - για παράδειγμα, στις 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, στη χρήση των επίσημων πηγών και 
αρχείων, στη λήψη δώρων/παροχών, στην εργασία εκτός δημόσιας 
υπηρεσίας και στην εργασία μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Σε ιδανικό 
επίπεδο, οι κώδικες συνδυάζουν φιλόδοξες αξίες και πιο λεπτομερή 
πρότυπα όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη. 
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Πρόγραμμα εργασίας 
αποστολής ελέγχου  
(Engagement Work Program) 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που απαριθμεί τις διαδικασίες, οι οποίες πρέπει 
να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια μιας ανάθεσης με στόχο την επίτευξη 
του ελεγκτικού σχεδίου.  

Προστιθέμενη αξία 
(Add Value)  
 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου προσδίδει αξία στον οργανισμό 
(και στα ενδιαφερόμενα μέρη), όταν παρέχει αντικειμενική και σχετική 
διασφάλιση και συνεισφέρει στην αποδοτικότητα και στην 
αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των 
διαδικασιών ελέγχου. (Τα πρότυπα του ΙΕΕ, Γλωσσάρι - 2013)  

Σύγκρουση συμφερόντων  
(Conflict-of-interest policy) 

Η πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων, τον τρόπο 
διαχείρισης των πιθανών συγκρούσεων και τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
για την επίλυση της σύγκρουσης. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες  
(Consulting Services) 
 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες σχετικές δραστηριότητες, η φύση 
και η έκταση των οποίων έχει συμφωνηθεί με τον ελεγχόμενο, προορίζονται 
να προσδώσουν αξία και να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση ενός οργανισμού, 
τη διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου, χωρίς την ανάληψη 
ευθυνών διαχείρισης/διοίκησης  από τον εσωτερικό ελεγκτή. Τα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, παροχή 
συμβουλών, διευκόλυνση και κατάρτιση.  

Συνολική γνώμη  
(Overall opinion) 

Η συνολική γνώμη είναι η εκτίμηση σχετικά με τη συνολική επάρκεια των 
πολιτικών και των διαδικασιών του οργανισμού με στόχο τη στήριξη της 
διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, ενώ βασίζεται γενικά στα αποτελέσματα των πολλαπλών 
αποστολών ελέγχου.  

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
(Internal Control 
System/Framework) 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει ευρέως οριστεί από την επιτροπή 
COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission των ΗΠΑ) στο έγγραφο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο» ως:  
...«μια διαδικασία που πραγματοποιείται από τη διοίκηση της οντότητας με 
στόχο την παροχή εύλογης διασφάλισης όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων στις παρακάτω κατηγορίες:  
• Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών,  
• Αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής κατάστασης  
• Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς».  

Σχεδιασμός ελεγκτικής 
δράσης βάσει ανάλυσης 
κινδύνων 
(Risk based audit planning) 

Η διαδικασία σχεδιασμού του πλάνου της ελεγκτικής δράσης για ένα 
συγκεκριμένο διάστημα (ετήσιο ή πολυετές) βάσει μιας αναλυτικής και 
συγκροτημένη άσκησης καταγραφής και ανάλυσης των αδυναμιών και των 
κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία ενός φορέα 

Forensic Audit 
(Εγκληματολογικός Έλεγχος) 

Εξέταση και αξιολόγηση των διοικητικών, διαχειριστικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων ενός φορέα ή ενός ατόμου, ώστε να συλλεχτούν στοιχεία 
που να δύνανται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο πειθαρχικής ή/και ποινικής 
διαδικασίας απονομής ευθυνών. 

Whistleblowing 
(Καταγγελία-
μαρτυρία/παροχή 
πληροφοριών) 

Η παροχή πληροφοριών σχετίζεται με ένα άτομο που εκφράζει ανησυχίες 
σχετικά με παράτυπες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός 
οργανισμού. Το συγκεκριμένο άτομο προέρχεται συνήθως από τον ίδιο 
οργανισμό. Το αναφερόμενο παράπτωμα μπορεί να σχετίζεται με διάφορα 
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θέματα: για παράδειγμα, παράβαση ενός νόμου, κανονισμού και/ή άμεση 
απειλή ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, όπως απάτη, παραβίαση της 
υγείας/ασφάλειας και διαφθορά. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
(whistleblowers) μπορούν να προβούν στις καταγγελίες τους εσωτερικά (για 
παράδειγμα, σε εντεταλμένα άτομα στο εσωτερικό του οργανισμού) ή 
εξωτερικά (σε ρυθμιστικούς φορείς, όργανα επιβολής του νόμου, σε MME 
κλπ).  
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