Πρόγραμμα Ελλάδα – ΟΟΣΑ: Παροχή
Τεχνικής Βοήθειας για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών

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.
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Εσωτερικό Έλεγχο είναι το αποτέλεσμα της
συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) και
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα επιμέρους παραδοτέα,
α) Στρατηγική Κατάρτισης, β) Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή, γ) Επιστολή ενημέρωσης καταρτιζόμενων
και δ) Εγχειρίδιο καταρτιζόμενων, εκπονήθηκαν από τον κ. Άγγελο Μπίνη, συντονιστή του
έργου για τον ΟΟΣΑ, και από την ομάδα έργου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), υπό το συντονισμό της Προέδρου του κας Βέρρας Μαρμαλίδου (Ομάδα
Έργου ΕΙΕΕ: Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Έφη Κόκκα και Δημήτριος Στάβαρης). Στην επισκόπηση
του περιεχομένου, στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων συνέδραμε ερευνητικά, εκ
μέρους της ομάδας του ΟΟΣΑ, η κα Κατερίνα Κανέλλου.
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.
Μεθοδολογία εκπόνησης του υλικού για το Πρόγραμμα Κατάρτισης:
Η ομάδα έργου του ΕΙΕΕ συνέταξε τα σχέδια των παραπάνω επιμέρους παραδοτέων βάσει
των προβλέψεων του σχετικού πλαισίου αναφοράς (Terms of Reference) και των πέντε
βασικών παραδοτέων-εργαλείων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΓΕΓΚΑΔΟΟΣΑ στο συγκεκριμένο άξονα δράσης. Στην επισκόπηση και στον σχολιασμό των αρχικών
σχεδίων του εκπαιδευτικού υλικού συμμετείχαν ενεργά (συμμετοχή σε ομάδες εστίασης,
υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του υλικού κ.α.) τα
παρακάτω στελέχη-εμπειρογνώμονες από φορείς και αρχές του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
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Εισαγωγή

Η ελληνική κυβέρνηση, έχει ως βασική της προτεραιότητα την ενίσχυση της ακεραιότητας και
της λογοδοσίας ως βασικών πυλώνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπό την ευθύνη
της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΠΔΚΔ) εντοπίζει τους βασικούς τομείς που
χρήζουν μεταρρυθμίσεων και παρέχει ένα λεπτομερές πλάνο δράσης με σκοπό την ενίσχυση
των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής, εντοπισμού και καταστολής των φαινομένων
διαφθοράς
Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε από κοινού με τη ΓΕΓΚΑΔ, από
τον Σεπτέμβριο 2016 έως και τον Ιανουάριο 2018, ένα Έργο Τεχνικής Υποστήριξης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Έργου
αυτού είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο δημόσιο
τομέα, μέσω της υποστήριξης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Ελλάδα.
Ο πρώτος από τους δέκα άξονες δράσης του Έργου αυτού περιλαμβάνει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική
δημόσια διοίκηση, αναπτύσσοντας πρακτικά εργαλεία που βοηθούν στην εγκαθίδρυση μιας
σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και στην εφαρμογή
τυποποιημένων ελεγκτικών διαδικασιών σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Στο πλαίσιο
των δράσεων αυτών, αναπτύχθηκαν τα εξής εργαλεία:
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α) Τεχνική Έκθεση: Χαρτογράφηση & Ανάλυση Διαφορών
β) Πλαίσιο Αναφοράς: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τον Έλεγχο της Διαφθοράς, την
Αξιολόγηση των Κινδύνων και τον Προγραμματισμό των Ελέγχων
γ) Οδικός Χάρτης Εφαρμογής: Τριετής πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό και την
ενδυνάμωση του Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση
δ) Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου
ε) Πρόγραμμα Ελέγχου Βασικών Δικλίδων
στ) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Εσωτερικό Έλεγχο
Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των στελεχών της δημόσιας
διοίκησης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, είτε αυτοί εργάζονται ήδη σε Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου, είτε ενδέχεται να εργασθούν στο μέλλον. Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε
στελέχη του δημοσίου τομέα που απασχολούνται σε υποστηρικτικές και επιχειρησιακές
οργανικές μονάδες και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά και
την προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
δημόσιων οργανισμών. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να οικοδομήσει τις βάσεις μιας
μακροχρόνιας εκπαίδευσης δίνοντας στους καταρτιζόμενους σφαιρική εικόνα των γνώσεων που
ένας εσωτερικός ελεγκτής χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών που του/της ανατίθενται.
Το «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών» που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια,
εκ των οποίων τα δύο πρώτα παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και στόχους του
προγράμματος, το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο και τους
εκπαιδευτικούς στόχους των έντεκα (11) ενοτήτων που αναπτύσσονται στις σχετικές διαφάνειες
οι οποίες αποτελούν τον κορμό του πενθήμερου προγράμματος και οι οποίες απαρτίζουν το
τέταρτο κεφάλαιο.
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των παραπάνω πέντε εγγράφων/εργαλείων πριν από
την έναρξη της εκπαίδευσης για την καλύτερη προετοιμασία και εξοικείωση τους με τη
θεματολογία του προγράμματος.
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ΚΕΦ 1. Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ανήκει στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, που εντάσσεται στο
ευρύτερο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται σε αυτή την προσέγγιση συμβάλλουν στην
κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών και στην προσαρμογή των ανθρώπων
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση των
ατόμων στον εργασιακό τους τομέα, στον εμπλουτισμό της προσωπικής τους ζωής και στον
εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Ο όρος αναφέρεται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία
όπου εμπλέκονται ενήλικοι, τόσο σε επίπεδο γενικών γνώσεων όσο και σε επαγγελματικό. Η
ορολογία αυτή υποδηλώνει επίσης ότι η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται σε κανένα στάδιο
της ζωής και ότι η εκπαίδευση για ενηλίκους μπορεί πράγματι να ξεκινάει κατά την περίοδο
της αρχικής εκπαίδευσης και, για κάποιους ανθρώπους, να συνεχίζεται σε πεδία μετά την
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα:
1. δώσει βαρύτητα και έμφαση
 στη βιωματική εκπαίδευση και διάδραση
 στη διαχείριση ενδεχόμενων μηχανισμών άμυνας και αντίστασης στην αλλαγή, ώστε ο
εκπαιδευόμενος να συμμεριστεί τις νέες μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνικές του
ελέγχου, αλλά και να επαναπροσδιορίσει τις υφιστάμενες γνώσεις του και να
αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φάσμα των εμπειριών και των
δεξιοτήτων του
2. «επενδύσει» στην ομάδα και στα άτομα και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να
«επενδύσουν» στον εαυτό τους, καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη, τη
συνεργασία και την επικοινωνία
3. βασιστεί στις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες εσωτερικού ελέγχου με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, την βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία αξίας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στο πλαίσιο του

εκπαιδευτικού προγράμματος

ακολουθούνται τα εξής βήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία:
A. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εισηγητές και καταρτιζόμενους με βάση το υλικό που
έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Ελλάδα
B. Διοργάνωση 5ήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων 40 ωρών που δομούνται ως εξής:
 Στην εναρκτήρια συνάντηση ο εισηγητής θα αφιερώσει χρόνο, για να απαντήσει στις
απορίες σας για τη φύση και τη λειτουργία του προγράμματος.
 Προτείνεται η αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτή και των καταρτιζόμενων, όπου ο
καθένας θα παρουσιάζει τον εαυτό του, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαγγελματική
και εκπαιδευτική του πορεία.
 Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αξιοποιούνται διαφορετικά διδακτικά εργαλεία:
• Διαφάνειες
• Γραπτά κείμενα
• Προφορική επεξήγηση
• Χρήση διαγραμμάτων, εικόνων και πινάκων
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας
 Τέλος χρησιμοποιούνται οι κυριότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την
ενεργητική

συμμετοχή, όπως

Συζήτηση, Μελέτες περίπτωσης

(10

πρακτικά

παραδείγματα με ομαδική συμμετοχή για κατανόηση της θεωρίας), ερωτήσεις απαντήσεις γύρω από τα θέματα της θεωρίας αλλά και σχετικά με τις ασκήσειςμελέτες περίπτωσης που θα αναπτυχθούν.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –

11

ΚΕΦ 2. Γενικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

2.1 Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος
Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
1.

Να παρέχει βασικές, σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις Εσωτερικού
Ελέγχου (Internal Audit) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής
εφαρμογής, ώστε οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήρη ελεγκτικό
κύκλο από τον προγραμματισμό του πλάνου ελέγχων, μέχρι τη συγγραφή της τελικής
έκθεσης, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δεξιότητες και εμπειρίες τους και δίνοντας
έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας.

2.

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα “Διεθνή
Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing – IPPF) στον πλήρη ελεγκτικό κύκλο και να
προάγει-αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δημόσιο Τομέα

3.

Να καλλιεργήσει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη των
συμμετεχόντων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη του Δημόσιου Τομέα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
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2.2 Διάρθρωση ενοτήτων προγράμματος
Το σεμινάριο απαρτίζεται από έντεκα (11) ενότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκειας
πέντε (5) ημερών συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών:
1. Επισκόπηση προγράμματος κατάρτισης
2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου
4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας (Καταστατικό) του Εσωτερικού Ελέγχου
6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου
7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
9. Διενέργεια μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
10. Συντάσσοντας την έκθεση εσωτερικού ελέγχου
11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων απάτης και στην
αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
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Συνοπτική επισκόπηση θεματικών ενοτήτων και χρονοδιαγράμματος του προγράμματος κατάρτισης:
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ΚΕΦ 3. Αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Επισκόπηση προγράμματος κατάρτισης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές
θεωρητικές γνώσεις στα θέματα του εσωτερικού ελέγχου.
Η ενότητα αποτελείται από τρεις (3) υποενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:
2.1 1 Διαχωρισμός μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου (ΕΕ)
2.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #2.1

Σκοπός της υποενότητας #2.1 είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου και λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου και των διακριτών χαρακτηριστικών και στόχων
τους.
2.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 3.1 της Τεχνικής
Έκθεσης Ανάλυσης Διαφορών, στην οποία αναλύονται οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (internal control system) και της λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου (internal audit) με τον σκοπό να κατανοηθεί η μεταξύ τους σχέση και η θέση τους στο
πλαίσιο της λειτουργίας των οργανισμών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
2.2 2 Ορισμός, αποστολή και στόχοι λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
2.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #2.2

Σκοπός της υποενότητας #2.2 είναι η εκπαίδευση των καταρτιζομένων στα εισαγωγικά
θεωρητικά θέματα σχετικά με την αποστολή και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο
εσωτερικός έλεγχος εντός ενός δημόσιου οργανισμού καθώς και τους βασικούς στόχους της
συγκεκριμένης λειτουργίας.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
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1ο. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι μέσω της σχετικής ορολογίας τι εμπεριέχει ο όρος
εσωτερικός έλεγχος .
2ο. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι μέσω της σχετικής ορολογίας το έργο που καλείται
να επιτελέσει ο εσωτερικός έλεγχος.
2.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από τις ενότητες 1.3-1.4 του Εγχειριδίου
Ελέγχου καθώς και στην ενότητα 3.2 της Τεχνικής Έκθεσης Ανάλυσης Διαφορών. Η
προσέγγιση διαρθρώνεται γύρω από τον επίσημο ορισμό για τον Εσωτερικό Έλεγχο που
περιλαμβάνεται στα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση Εσωτερικού Ελέγχου που
ορίζει ότι «Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
λειτουργίες ενός Οργανισμού. Βοηθάει τον Οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς
σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης».
2.3 3 Οι Εγκληματολογικοί-Διερευνητικοί έλεγχοι (forensic audit) σε σχέση με τον Εσωτερικό
Έλεγχο και τις Επιθεωρήσεις-Έρευνες
2.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #2.3

Σκοπός της υποενότητας #2.3 είναι να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τα χαρακτηριστικά των
διαφορετικών τύπων ελεγκτικών φορέων και δραστηριοτήτων και ειδικότερα τις διαφορές της
δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου με τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες που διενεργούν
τα Σώματα Επιθεώρησης και οι διωκτικές αρχές της δημόσιας διοίκησης (ΣΔΟΕ, FIU κ.α).
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1ο. Να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι, τα βασικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού ελέγχου
και εποπτείας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
2ο. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι πώς μπορεί να αποδοθεί καλύτερα στην ελληνική
δημόσια διοίκηση ο όρος «forensic audit» και ποια η σχέση του με τον εσωτερικό
έλεγχο και τις έρευνες.
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16 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από τις ενότητες 2.1-2.4 της Τεχνικής
Έκθεσης, στις οποίες παρουσιάζονται οι βασικοί φορείς και δραστηριότητες ελέγχου και
εποπτείας της ελληνικής διοίκησης. Μέσα από την επισκόπηση των ενοτήτων και των
σχεδιαγραμμάτων, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες και διαφορές των
φορέων και δραστηριοτήτων ελέγχου (ανάλογα με το εάν πρόκειται για εσωτερικός ή
εξωτερικό έλεγχο, το βαθμό ανεξαρτησίας τους από την εκτελεστική εξουσία, ανάλογα με το
επίπεδο του κινδύνου που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δραστηριότητες αυτές)
Σχετικά δε με τη σχέση Forensic Audit, Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών το ακόλουθο
διάγραμμα συνοψίζει τους εννοιολογικούς ορισμούς τους και κατ’ επέκταση τις σχέσεις
μεταξύ τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση του με
τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των δημοσίων οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν το περιεχόμενο,
τα χαρακτηριστικά και την αναγκαιότητα της έννοιας της ανεξαρτησίας του εσωτερικού
ελέγχου.
Η ενότητα αποτελείται από δύο (2) υποενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:
3.1 Το περιεχόμενο της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελέγχου
3.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #3.1

Σκοπός της υποενότητας #3.1 είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τη σημασία της
ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελέγχου και τις σχέσεις των
ελεγκτών,

με

τον

επικεφαλής

και

τα

ανώτατα

στελέχη

ενός

οργανισμού

συμπεριλαμβανομένων τόσο των πολιτικών αξιωματούχων όσο και των υπηρεσιακών
στελεχών και ειδικότερα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. Επίσης θα συζητηθεί η
κατάλληλη θέση της Μ.Ε.Ε. στο οργανόγραμμα σε σχέση πάντα με την αποστολή και τον
κανονισμό λειτουργίας της.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι μέσω Διεθνών Προτύπων για την επαγγελματική

άσκηση

του εσωτερικού

ελέγχου

τη

σημασία

της ανεξαρτησίας

και

της

αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελέγχου.
2. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τη βέλτιστη θέση του εσωτερικού ελέγχου στο

οργανόγραμμα ενός υπουργείου.
3.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από τις ενότητες 2.4 του Εγχειριδίου
Ελέγχου και 3.4.3 της Τεχνικής Έκθεσης, που πραγματεύονται τα θέματα αυτά. Σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ότι «Η
δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές
οφείλουν να είναι αντικειμενικοί ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους και με την
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
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έννοια ανεξαρτησία εννοούμε την απαλλαγή από συνθήκες που θέτουν υπό απειλή τη
δυνατότητα του ελεγκτών να επιτελούν καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου αμερόληπτα».
3.2 Η θέση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα ενός Υπουργείου
3.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #3.2

Οι καταρτιζόμενοι θα συζητήσουν θέματα γύρω από τις σχέσεις αναφοράς με την πολιτική και
υπηρεσιακή ηγεσία της υπηρεσίας. Τη θέση της Μ.Ε.Ε στο οργανόγραμμα και τη σχέση της με
τις λοιπές οργανικές μονάδες.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τη θέση μέσω Διεθνών Προτύπων για την

επαγγελματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου τη σημασία της ανεξαρτησίας και της
αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελέγχου.
2. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τη βέλτιστη θέση του εσωτερικού ελέγχου στο

οργανόγραμμα ενός υπουργείου.
3.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.4 του Εγχειριδίου
Ελέγχου όπου αναλύονται θέματα σχετικά με τη δομή και τις σχέσεις αναφοράς του
εσωτερικού ελέγχου εντός ενός δημόσιου οργανισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τα απαραίτητα
βήματα για την ανάπτυξη μιας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και τα χαρακτηριστικά που
πρέπει να διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της για να καταστεί αποτελεσματική στο
πλαίσιο τη ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Η ενότητα αποτελείται από τέσσερις (4) υποενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως
ακολούθως:
4.1 1 Ρόλοι και απαραίτητες ικανότητες/δεξιότητες του Επικεφαλής Εσωτερικού
Ελέγχου (Προϊστάμενος Μ.Ε.Ε.) και των υπολοίπων στελεχών της Μ.Ε.Ε
4.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #4.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η εκπαίδευση των καταρτιζομένων στο να κατανοήσουν την
αποστολή του επικεφαλής και των στελεχών μιας Μ.Ε.Ε. καθώς και να καταγράψουν τις
απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχουν για να ασκήσουν με αποτελεσματικότητα τα
καθήκοντά τους.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι βάσει Διεθνών Προτύπων και βέλτιστων
πρακτικών το ρόλο του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου αλλά και των υπολοίπων
στελεχών της Μ.Ε.Ε..
2. Να επισκοπήσουν μαζί με τον εισηγητή το πρότυπο καθηκοντολόγιο που προτείνει ο
ΟΟΣΑ και να κατανοήσουν τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της MEE.
4.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.2 και το Εργαλείο
Ελέγχου #2/Περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο
Ελέγχου, που εμπεριέχουν αναλυτικές πληροφορίες και συγκεκριμένα εργαλεία σχετικά με
θέματα σχεδιασμού αναγκών και δεξιοτήτων και ειδικότερα θέματα διοίκησης προσωπικού
στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
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4.2 Τα αναγκαία βήματα για την καθιέρωση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου
4.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #4.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν τα βήματα που απαιτούνται
για την αποτελεσματική ίδρυση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε έναν δημόσιο
οργανισμό.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι με την συνεργασία του εκπαιδευτή τη σημασία των
21 βημάτων που περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ελέγχου.
2. Να συζητήσουν ποια βήματα εξ αυτών έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα στους
οργανισμούς που απασχολούνται και τις προκλήσεις για την υλοποίησή τους.
4.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα II του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στο οποίο παρουσιάζονται τα έξι βασικά δομικά στοιχεία μιας λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου και τα επιμέρους 21 βήματα, που απαιτούνται για την ίδρυση της.
Ενθαρρύνεται ο εισηγητής να συζητήσει με τους συμμετέχοντες για τα βήματα που έχουν ήδη
ακολουθήσει στους οργανισμούς στους οποίους απασχολούνται και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν.
4.3 3 Ο Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στο επίπεδο του Υπουργείου
4.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #4.3

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν το ρόλο και την
προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη δραστηριότητα των Επιτροπών Ελέγχου και τη
σημασία τους για την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι το ρόλο των Επιτροπών Ελέγχου σε θεωρητικό
αρχικά επίπεδο.
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2. Να εξετάσουν την πρόταση δημιουργίας Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου (ΕΕΥ),
θεσμός, που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί και τις πρακτικές δυσκολίες του
εγχειρήματος στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
4.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.4 και το Εργαλείο
Ελέγχου #4/Ενδεικτικό Φυλλάδιο Επικοινωνίας, στην οποία αναλύεται η συμβολή της
Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στην ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
καθώς και η προτεινόμενη σύνθεση αυτών των επιτροπών στο πλαίσιο της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης.
4.4 4 Ο Έλεγχος ποιότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.4.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #4.4

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τα οφέλη που προκύπτουν
από την ανάπτυξη ενός προγράμματος περιοδικής αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τα διεθνή πρότυπα που προσδιορίζουν τα
χαρακτηριστικά ενός προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας.
2. Να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις ενός παρόμοιου προγράμματος.
4.4.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.3 του Εγχειριδίου
Ελέγχου στην οποί παρουσιάζονται οι βασικές επαγγελματικές πρακτικές που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της δραστηριότητας
του εσωτερικού ελέγχου με τα εχέγγυα του επαγγελματισμού και της δέουσας επιμέλειας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ο Κανονισμός Λειτουργίας (Καταστατικό) του Εσωτερικού Ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τη χρησιμότητα
της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου και πρακτικού Κανονισμού Λειτουργίας και να
αναζητήσουν κοινές λύσεις για τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπόνηση ενός
σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στον φορέα τους.
Η ενότητα αποτελείται από τέσσερις (4) υποενότητες και μία (1) μελέτη περίπτωσης, οι οποίες
παρουσιάζονται ως ακολούθως:
5.1 Ποιος είναι ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου
5.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #5.1

Σκοπός της συγκεκριμένης υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν το ρόλο του
Καταστατικού του Εσωτερικού Ελέγχου για την αποτελεσματική λειτουργία της Μ.Ε.Ε.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να ενημερωθούν για τα διεθνή πρότυπα που προσδιορίζουν το ρόλο και το
περιεχόμενο ενός Καταστατικού Εσωτερικού Ελέγχου.

2.

Να κατανοήσουν τη σχέση του καταστατικού με τον Οργανισμό του Υπουργείου και με
τις υπόλοιπες κείμενες διατάξεις (λήψη καταθέσεων, πρόσβαση σε έγγραφα,
προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.) που διέπουν τη λειτουργία των φορέων του
δημοσίου τομέα.

5.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.4 και το Εργαλείο
Ελέγχου 1/Αναπτύσσοντας έναν Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, που βρίσκονται
στο Εγχειρίδιο Ελέγχου και πραγματεύονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας, σχετικά
με τον οποίο ορίζεται, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση
Εσωτερικού Ελέγχου, ότι «Ο σκοπός, η εξουσία και η ευθύνη των δραστηριοτήτων εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να ορίζονται επισήμως στον καταστατικό χάρτη εσωτερικού ελέγχου,
σύμφωνα με τον ορισμό του ΙΙΑ για τον εσωτερικό έλεγχο, τον κώδικα ηθικής και τα πρότυπα.
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου οφείλει περιοδικά να ελέγχει το καταστατικό εσωτερικού
ελέγχου και να το παρουσιάζει στην ανώτατη διοίκηση και στο συμβούλιο προς έγκριση».
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5.2 2 Πώς να δημιουργήσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό σας
5.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #5.2

Σκοπός της συγκεκριμένης υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να προσεγγίσουν πρακτικά
την εκπόνηση ενός Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
3.

Να επισκοπήσουν οι καταρτιζόμενοι το υπόδειγμα Καταστατικού που προτείνει ο
ΟΟΣΑ στο εγχειρίδιο ελέγχου.

4.

Να κατανοήσουν τη βασική μεθοδολογική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός
Καταστατικού εσωτερικού ελέγχου.

5.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 2.4 και το Εργαλείο
Ελέγχου #1/Αναπτύσσοντας έναν Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, που βρίσκεται
στο Εγχειρίδιο Ελέγχου, και στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία που
πρέπει να εμπεριέχονται σε έναν κανονισμό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
5.3 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Α
Ομαδική Εργασία A) Αναπτύσσοντας έναν Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου –
διάρκεια 30 λεπτά
Θα χωριστείτε σε δύο (2) ομάδες
Μελετήστε για 10΄το Προτεινόμενο Καταστατικό του ΟΟΣΑ και στη συνέχεια οι 2 ομάδες να
απαντήσουν συνοπτικά στα ακόλουθα τρία ερωτήματα:
Α. Ομάδα
 Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ένας Κανονισμός Λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου και πως εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά της
λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου σ’ έναν Δημόσιο Οργανισμό;
 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την αποστολή, το επιχειρησιακό πεδίο,
και τις εξουσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας;
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 Συμπληρώστε τα άρθρα 1-10 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας που σας δίνεται.
Β. Ομάδα
 Ποιοι είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μερών που εμπλέκονται στη σύνταξη,
έγκριση και επανεξέταση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου;
 Ποια είναι τα καθήκοντα του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου (λογοδοσία), ποια είναι
το εύρος των εξουσιών του Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό και ποιες οι
δραστηριότητες, στις οποίες δεν πρέπει να εμπλέκεται;
 Συμπληρώστε τα άρθρα 11-18 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας που σας δίνεται.
Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Α

Αφού οι καταρτιζόμενοι επισκοπήσουν το Εργαλείο Ελέγχου #1: Κανονισμός Λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου που εμπεριέχεται στο Εγχειριδίου Έλεγχου κάθε ομάδα θα απαντήσει
συνοπτικά α) στα αντίστοιχα ως άνω ερωτήματα και β) θα παρουσιάσει την πρόταση της για
το περιεχόμενο των αντίστοιχων άρθρων του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας. Η άσκηση
αποσκοπεί στο να αντιληφθούν οι καταρτιζόμενοι τη χρησιμότητα και το κρίσιμο περιεχόμενο
ενός Κανονισμού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τα άρθρα του σχεδίου δεν απαιτείται να
συμπληρωθούν πλήρως αλλά να επιτευχτεί ο στόχος της πρακτικής εξοικείωσης με τη μορφή
και τη διαδικασία σύνταξης ενός παρόμοιου Κανονισμού Λειτουργίας.
Παρατίθεται η ενδεικτική συμπλήρωση των άρθρων του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της
Υπηρεσίας (Μονάδας, Διεύθυνσης, Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου, που αντιστοιχεί με τα
Διεθνή Πρότυπα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ...................
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας
της Μονάδας (ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού
Ελέγχου
Ο Κανονισμός είναι το επίσημο και δεσμευτικό έγγραφο,
το οποίο προσδιορίζει την αποστολή, τις αρμοδιότητες,
το έργο και το πεδίο εφαρμογής της Μονάδας (ή
Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο Κανονισμός προσδιορίζει τη θέση της Μονάδας (ή
Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου στο
1
Υπουργείο ............., ως τρίτη «γραμμή άμυνας» , και
καθορίζει το πλαίσιο των εργασιών αυτής.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος (internal auditing) είναι μία
ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία για τις ανάγκες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ασκείται από
τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Βοηθά την Αρχή να
επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας
μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των μηχανισμών
ελέγχου (συστημάτων εσωτερικού ελέγχου) και της
διακυβέρνησης.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Άρθρο 4
Μονάδα (ή Διεύθυνση ή Τμήμα) Εσωτερικού Ελέγχου
Του………………………………
Η Μονάδα (ή Διεύθυνση ή Τμήμα) Εσωτερικού Ελέγχου
είναι ελεγκτική-συμβουλευτική, Υπηρεσία, υπαγόμενη
απευθείας στον Υπουργό (ή Γεν. Γραμματέα κλπ), που
έχει ως απώτερο σκοπό………………………………..
Άρθρο 5
Αποστολή, Αρμοδιότητες και Έργο
της Μονάδας (ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού
Ελέγχου.
1. Αποστολή
...................................................................................
2. Αρμοδιότητες
...................................................................................
3. Έργο
...................................................................................
Άρθρο 6
Πεδίο Εφαρμογής του Έργου της Μονάδας (ή
Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
.....................................................................................
Άρθρο 7
Οργανωσιακή Ανεξαρτησία
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας (ή Διεύθυνσης ή
Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε σχέση
1

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη
Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσημα να καθορίζονται σε έναν,
εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό εσωτερικού
ελέγχου, σύμφωνα με τον Ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον
Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα.
Ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί τον κανονισμό
εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη
της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου για έγκριση.

Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές
Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού
ελέγχου.

Σύμφωνα με το Γλωσσάριο του Διεθνούς Πλαισίου για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού ελέγχου.

1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη
Ως ανωτέρω στο άρθρο 1

1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει
αναφορές σε τέτοιο επίπεδο ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό
που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να
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αναφοράς με τον ......................................, η οποία
συνίσταται:
(α) στην έγκριση από τον …….......................του
Κανονισμού Λειτουργίας
της Μονάδας (ή
Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου, του
Εγχειριδίου και του Ετήσιου Προγράμματος Έργου
αυτής,
(β) στην υποβολή Ετήσιας Έκθεσης
(γ) στην υποβολή των Εκθέσεων και των Αναφορών της
Διεύθυνσης,
(δ) στην ενημέρωση για γενικά θέματα που αφορούν
στην λειτουργία της Διεύθυνσης
Εσωτερικού
Ελέγχου.
Άρθρο 8
Ρόλος του Προϊσταμένου της Μονάδας
(ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας (ή Διεύθυνσης ή
Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου:
α) λαμβάνει υπόψη στρατηγικές και κινδύνους,
(β)
προτείνει
τρόπους
για
τη
βελτίωση
……………………………..
Ο Προϊστάμενος ορίζει κατευθυντήριες γραμμές και
διαδικασίες, καθοδηγώντας το έργο της Μονάδας (ή
Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου. Στο
πλαίσιο αυτό, μεριμνά………………………

Άρθρο 9
Ανεξαρτησία του Έργου της Μονάδας
(ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
Η Ανεξαρτησία του Έργου της Μονάδας (ή Διεύθυνσης ή
Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου προάγεται με:
(α) την απρόσκοπτη εκτέλεσή του (μη παρεμπόδιση),
(β) την ελεύθερη πρόσβαση κατά την εκτέλεση
αυτού................................................
Άρθρο 10
Αμεροληψία κατά την άσκηση του Έργου της Μονάδας
(ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
1.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου:
(α) μεριμνά ώστε να ανατίθενται στους Οικονομικούς
Επιθεωρητές έργα, με τρόπο που να αποφεύγονται
πιθανές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων
β) ενημερώνεται εγγράφως, από τους Οικονομικούς
Επιθεωρητές, για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων
2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές:
α) επιδεικνύουν αντικειμενικότητα
β)…………………………….

ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Ο επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει στο συμβούλιο, τουλάχιστον
μία φορά ετησίως, την οργανωσιακή ανεξαρτησία της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.

2040 Πολιτικές και Διαδικασίες
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει
πολιτικές και διαδικασίες για να καθοδηγεί τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου.
1112 – Οι ρόλοι του επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή πέρα
από τον Εσωτερικό Έλεγχο
Σε περίπτωση που ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου έχει ή
αναμένεται να αποκτήσει ρόλους και καθήκοντα πέραν του
εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να τεθούν τέτοιες δικλείδες
ασφαλείας ώστε να περιορίζεται η παρεμπόδιση στην
ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα.
2000 Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διοικεί
αποτελεσματικά τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε
να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον
οργανισμό.
1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη
και οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειμενικοί κατά
την εκτέλεση του έργου τους.
1110.A1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι
ελεύθερη από κάθε παρέμβαση κατά τον προσδιορισμό του
πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση των
εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
1120 - Ατομική Αντικειμενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν μια απροκατάληπτη,
αμερόληπτη στάση και να αποφεύγουν συγκρούσεις
συμφερόντων.
1130 Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας
Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα παρεμποδίζεται,
πραγματικά ή φαινομενικά,
οι λεπτομέρειες
της
παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμόδια
όργανα. Η φύση της κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος
της παρεμπόδισης.
1130.A1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν την
αξιολόγηση συγκεκριμένων λειτουργιών για τις οποίες ήταν οι
ίδιοι υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. Η αντικειμενικότητα
θεωρείται ότι κλονίζεται όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής
παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για μια δραστηριότητα για
την οποία ήταν υπεύθυνος κατά το προηγούμενο έτος.
1130.A3 – Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να
παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για λειτουργίες για τις
οποίες είχε παλαιότερα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
εφόσον η φύση του συμβουλευτικού έργου δεν παρεμπόδισε
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
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την
αντικειμενικότητα
και
εφόσον
η
ατομική
αντικειμενικότητα διαφυλάσσεται κατά την διάθεση πόρων
στο έργο.
1130.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να παρέχουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με λειτουργίες για τις
οποίες ήταν υπεύθυνοι κατά το παρελθόν.
1130.C2 Εφόσον οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιμετωπίζουν
πιθανή
παρεμπόδιση
της
ανεξαρτησίας
ή
της
αντικειμενικότητας
σε
σχέση
με
προτεινόμενες
συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση
προς τον πελάτη πριν την αποδοχή του έργου.
Άρθρο 11
Επαγγελματική Επιμέλεια, Επαγγελματική Επάρκεια
και Επαγγελματική Επιμόρφωση
Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνά και εξασφαλίζει ότι οι
εσωτερικοί ελεγκτές που επιλέγονται για κάθε έργο,
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις,………………
Άρθρο 14
Ετήσιο Πρόγραμμα Έργου της Μονάδας
(ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
1. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργου περιλαμβάνει:
α) Τους εσωτερικούς ελέγχους.
Οι έλεγχοι επιλέγονται από ……………………………
β) Τα συμβουλευτικά έργα.
Τα συμβουλευτικά έργα επιλέγονται από……………
2.Το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργου υλοποιείται με την
έκδοση εντολών από
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1200 Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική
Επιμέλεια
Τα έργα πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια
και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια.

2010 Προγραμματισμός
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα
πρόγραμμα ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων, με
σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους στόχους του
οργανισμού.
2010.A1 Το πρόγραμμα έργων της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων, η
οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά τον
χρόνο. Η άποψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την διαδικασία.
2010.Α2 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
προσδιορίζει και να λαμβάνει υπόψη του τις προσδοκίες της
ανώτερης διοίκησης, του συμβουλίου και λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών για τη διατύπωση γνώμης και άλλων
συμπερασμάτων εσωτερικού ελέγχου.
2010.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάζει
την περίπτωση διεξαγωγής συμβουλευτικών έργων που του
έχουν προταθεί, με βάση τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα
έργα να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, να προσθέσουν
αξία και να βελτιώσουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Τα
έργα που γίνονται αποδεκτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα έργων.
2020 Κοινοποίηση και Έγκριση
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί των
τον σχεδιασμό για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τις
απαιτήσεις πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των
σημαντικών ενδιάμεσων μεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση
και στο συμβούλιο, για επισκόπηση και έγκριση.
Ο
επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσης να κοινοποιεί
την επίδραση του περιορισμού των πόρων.
2030 Διαχείριση Πόρων
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι
οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς
και αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να επιτυγχάνεται το
εγκεκριμένο πρόγραμμα.
2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων
Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η
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Άρθρο 15
Εποπτεία του Έργου της Μονάδας
(ή Διεύθυνσης ή Τμήματος) Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
έχει
την
ευθύνη
για
την
υλοποίηση
……………………………………………….

Άρθρο 16
Εκτέλεση του έργου
Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται, συλλέγονται και
καταγράφονται επαρκείς, αξιόπιστες, και χρήσιμες
πληροφορίες για την τεκμηρίωση τυχόν ευρημάτων
………………………………………………………
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν ενδείξεις
απάτης αυτές γνωστοποιούνται αμέσως……..……..
Άρθρο 17
Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του έργου
Τα αποτελέσματα των έργων γνωστοποιούνται με τη
σύνταξη Εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται…………
Άρθρο 18
Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Συμφωνηθεισών
Ενεργειών (follow up) του Εσωτερικού Ελέγχου – Τελική
Αναφορά – Περιοδική Αναφορά
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθεισών
ενεργειών διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές,
οι
οποίοι
συντάσσουν
…………………………………………………………

διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν βαθμό κινδύνου στον οποίο δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τότε ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέμα με την
διοίκηση. Εάν το ζήτημα σχετικά με τον κίνδυνο δεν επιλυθεί,
ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει το
θέμα στο συμβούλιο προς διευθέτηση.
2210 Αντικειμενικοί Σκοποί Έργου
Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί.
2340 Εποπτεία Έργων
Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να
εξασφαλίζεται η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, η
διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου
δυναμικού.

2300 Διεξαγωγή του έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να
αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν επαρκείς
πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς
σκοπούς του έργου.

2400 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει
αποτελέσματα των έργων.

να

κοινοποιούν

τα

2500 Παρακολούθηση Προόδου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και
να διατηρεί ένα σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης
των αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Ανάπτυξη πλάνου ελέγχων βάσει καταγραφής και αξιολόγησης
κινδύνων
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν πόσο σημαντικό
είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές να καταρτίζουν το πλάνο της ελεγκτικής τους δράσης βάσει των
αποτελεσμάτων μιας άσκησης αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν την ομαλή λειτουργία
του φορέα/οργανικών μονάδων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Μ.Ε.Ε.
Η ενότητα αποτελείται από τέσσερις (4) υποενότητες και δύο (2) μελέτες περίπτωσης, οι
οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:
6.1 Τί είναι η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και για ποιο λόγο είναι σημαντική για τον
σχεδιασμό της ελεγκτικής δράσης
6.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #6.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η κατανόηση του σκοπού και του περιεχομένου ενός πλάνου
ελεγκτικών αποστολών βάσει αξιολόγησης κινδύνων και της κομβικής σημασία της έννοιας
του κινδύνου σε αυτή τη διαδικασία.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι την ουσιαστική συνεισφορά της αξιολόγησης
κινδύνων στην εκπόνηση ενός ορθολογικού και αποτελεσματικού πλάνου ελεγκτικής
δράσης.

2.

Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας εντοπισμού και αξιολόγησης
κινδύνων και τι ορίζουν σχετικά τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση του
εσωτερικού ελέγχου.

6.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται κυρίως από την εισαγωγή του
κεφαλαίου 4 του Εγχειριδίου Ελέγχου, στην οποία παρουσιάζεται η έννοια του κινδύνου και η
σημασία της εκπόνησης του πλάνου ελεγκτικών αποστολών βάσει της καταγραφής και
ανάλυσης των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η
αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ελεγκτικών πόρων ελέγχου και η συμβολή στην
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παροχή διασφάλισης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια της διαχείρισης
των κινδύνων, του ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.
6.2 2 Ποια είναι τα βασικά στάδια για την κατάρτιση του πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση
την αξιολόγηση του κινδύνου
6.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #6.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τα βασικά στάδια για την
κατάρτιση ενός ορθολογικού πλάνου με σκοπό τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των
ελεγκτικών δραστηριοτήτων βάσει των διαθέσιμων πόρων
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά βήματα της διαδικασίας κατάρτισης του
πλάνου.

2.

Να εμπλακούν σε πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με κομβικά θέματα όπως ο
προσδιορισμός του «περιβάλλοντος ελέγχου»

6.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 4.1 και το Εργαλείο
Ελέγχου #7, που βρίσκονται στο Εγχειριδίου Ελέγχου, τα οποία πραγματεύονται αναλυτικά τα
βασικά θέματα που σχετίζονται με την έννοια του κινδύνου και τη διαδικασία καταγραφής και
αξιολόγησης του στο επίπεδο του προσδιορισθέντος πεδίου ελέγχου.
6.3 Τη μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελέγχων με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου
6.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #6.3

Σκοπός της υποενότητας είναι να συζητηθεί όσο πιο εκτενώς γίνεται η μεθοδολογική
προσέγγιση και οι συγκεκριμένες επιμέρους εργασίες για την ολοκλήρωση του πλάνου
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης
κινδύνων
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Να κατανοήσουν την επίπτωση της διαδικασίας αυτής στην ορθολογική αξιοποίηση
των διαθέσιμων πόρων, στην ανάληψη των κατάλληλων τύπων ελεγκτικής
δραστηριότητας και στην προσθήκη αξίας στη λειτουργία του φορέα.

6.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 4.3 του Εγχειριδίου
Ελέγχου που παρουσιάζει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του πλάνου ελεγκτικής
δράσης βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των κινδύνων.
6.4 4 Διαδικασία έγκρισης και επικοινωνίας του πλάνου ελεγκτικής δράσης
6.4.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #6.4.

Σκοπός της υποενότητας είναι να προσδιορίσουν οι καταρτιζόμενοι την υποχρέωση
κοινοποίησης του σχεδιασμού για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και των απαιτήσεων σε
πόρους στον επικεφαλής και στα ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού για την
επισκόπηση και την έγκρισή τους.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να γνωρίσουν τη διαδικασία έγκρισης των πλάνων ελεγκτικής δράσης και ειδικότερα
πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

2.

Να δουν διαγραμματικά το στάδια της διαδικασίας εκπόνησης ενός πλάνου ελεγκτική
δράσης και το χρονικό διάστημα που μπορεί να καλύψει ένα παρόμοιο πλάνο.

6.4.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την εισαγωγή του κεφαλαίου IV του
Εγχειριδίου Ελέγχου και 3.4.4 της Τεχνικής Έκθεσης Ανάλυσης Διαφορών, όπου παρουσιάζεται
η ανάγκη επικοινωνίας της πληροφορίας για την κατάρτισης του προγράμματος ελεγκτικής
δράσης με άξονα την αξιολόγηση του κινδύνου.
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6.5 5 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Β

Ομαδική Εργασία B) Μελέτη περίπτωσης: Προσδιορίζοντας το περιβάλλον ελέγχου (σε
επίπεδο οργανικής μονάδας/φορέα, λειτουργιών/αρμοδιοτήτων και διαδικασιών)
Διάρκεια 30΄- Χωριστείτε σε 3 ομάδες. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα απαντήσει στα
ερωτήματα της Β΄ ομαδικής εργασίας
Ι. Δίνονται κάποιες ενδεικτικές λειτουργίες Δημοσίων Οργανισμών:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Είσπραξη δημόσιων εσόδων
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Οικονομική διαχείριση (κατάρτιση και εκτέλεση Π/Υ)
Έλεγχος νομικών και φυσικών προσώπων
Προμήθειες
Παρακολούθηση εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου
Τήρηση αρχείων

Μελετήστε τον Πίνακα και έχοντας ως παράδειγμα τις ανωτέρω λειτουργίες/αρμοδιότητες
συζητείστε και προσδιορίστε το περιβάλλον ελέγχου σε επίπεδο λειτουργιών/αρμοδιοτήτων
στον φορείς που σας υποδείχτηκαν (θα δοθεί ένας οργανισμός σε κάθε ομάδα - καταγράψτε 2
υποστηρικτικές και 2 επιχειρησιακές)
ΙΙ. Δίνονται κάποιες ενδεικτικές διαδικασίες δημοσίων οργανισμών:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Έκδοση πιστοποιητικού βάσει αρχείων της Υπηρεσίας
Λήψη Επιχορηγήσεων
Σύνταξη προϋπολογισμού Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Λογιστική παρακολούθηση απαιτήσεων από νομικά και φυσικά πρόσωπα
Εξόφληση προμηθευτή

Για μία υποστηρικτική και μία επιχειρησιακή από τις λειτουργίες που εντοπίσατε στο
προηγούμενο ερώτημα, προσδιορίστε 2 ενδεικτικές διαδικασίες για την καθεμία εξ αυτών
που να συνθέτουν το περιβάλλον ελέγχου, σε επίπεδο διαδικασιών, λαμβάνοντας ιδέες από
τις αντίστοιχες του ανωτέρω παραδείγματος.
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ΙΙΙ. Δίνεται στις επόμενες διαφάνειες απόσπασμα των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου
Οικονομικών από το επικαιροποιημένο ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ενημέρωση 6/2017). Προσδιορίστε το περιβάλλον ελέγχου, εφόσον ελεγχόμενοι
είναι μόνο:
 1η ομάδα: Γενικές και Ειδικές Γραμματείες εντός Υπουργείου
 2η ομάδα: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρίες εντός Δημοσίου
 3η ομάδα: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εκτός Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων
των Ανωνύμων Εταιριών
Συζήτηση για τους υπόλοιπους εποπτευόμενους φορείς που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες
αυτές.
Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας B

Ενότητες I & II: Θα παραθέσετε την εκφώνηση της Ομαδικής Εργασίας Β, ζητώντας από τους
καταρτιζόμενους να σκεφτούν και να καταγράψουν αντίστοιχες λειτουργίες και διαδικασίες
που απαντώνται στους οργανισμούς των φορέων προέλευσής τους. Γίνονται προφανώς
δεκτές όλες οι απαντήσεις.
Ενότητα III: Στο περιβάλλον ελέγχου η σωστή απάντηση για τις 4 ομάδες είναι η εξής:
1η ομάδα: σε επίπεδο Γενικών και Ειδικών Γραμματειών εντός Υπουργείου - Η ομάδα α.Ι.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ & α.ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
2η ομάδα: σε επίπεδο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου & Ανωνύμων Εταιριών εντός
Δημοσίου - Η ομάδα α.VII. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & α.ΙΧ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΕΤΑΡΙΕΣ
3η ομάδα: σε επίπεδο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εκτός Δημοσίου
συμπεριλαμβανομένων των Ανωνύμων Εταιριών - Η ομάδα β.II. ΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & β.ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
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6.6 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Γ
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο ελέγχου βάσει
αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Διάρκεια 30΄- Χωριστείτε σε 3 ομάδες.
Επισκοπήστε

το Εργαλείο Ελέγχου

#5/Περιβάλλον ελέγχου και

Εργαλείο Ελέγχου

#6/Ενδεικτικό εργαλείο χαρτογράφησης και αξιολόγησης κινδύνων (βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχου)
Γίνεται η παραδοχή ότι κατόπιν συνεντεύξεων με τα στελέχη του Υπουργείου συμπληρώσατε
πίνακα βαθμολόγησης των κινδύνων για τις παρακάτω δραστηριότητες:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

1. Πλαίσιο Διοίκησης

1

5

2. Σχεδιασμός & Λογοδοσία

3

4

3. Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πόρων

5

5

4. Διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου

3

4

5. Προστασία περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών και ανθρώπων

3

3

6. Διαχείριση των πληροφοριών και της τεχνολογίας των πληροφοριών

2

1

7. Νομικές υπηρεσίες

1

1

8. Επικοινωνίες

2

2

9. Λήψη προγραμμάτων και υπηρεσιών

2

4

Συζητείστε τι σημαίνουν οι συγκεκριμένες βαθμολογίες για την κάθε μία δραστηριότητα
(ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ).
Δίνεται για διευκόλυνσή σας και ο κάτωθι πίνακας:
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βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου προτείνετε

δραστηριότητες που θα συμπεριληφθούν στο πλάνο ελεγκτικής δράσης, εάν έχετε διαθέσιμο
χρόνο για έλεγχο ΜΟΝΟ για:
1η ομάδα- 3 δραστηριότητες
2η ομάδα- 4 δραστηριότητες
3η ομάδα- 5 δραστηριότητες
Με βάση την προηγούμενη εργασία συμπληρώστε το ετήσιο πλάνο ελέγχου που ακολουθεί
με τις ακόλουθες υποθέσεις:
‒

Η κάθε ελεγκτική ομάδα διαθέτει 3 εσωτερικούς ελεγκτές

‒ Θα διεξαχθούν έλεγχοι μόνο της κόκκινης και κίτρινης περιοχής και ο αριθμός των
ανθρωποωρών της κάθε ομάδας ελέγχου ισούται με το Σύνολο των ωρών των τακτικών
ελέγχων/αριθμός

ελέγχων

κόκκινης

&

κίτρινης

ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ
ΓΙΑ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ανθρωποώρες (40 ώρες Χ 4 εβδομάδες Χ 12 μήνες)= ………………..
-

Άδεια (21 Χ 8)=

……………….

-

Αργίες (7 Χ 8)=

………………..

-

Ασθένεια (2 Χ 8)=

……………….

Αριθμός Ελεγκτών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ =

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

….…
………………[α]

περιοχής.
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Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Γ

Α) Υπολογίζοντας το ρίσκο στον ακόλουθο Πίνακα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες των 3
ομάδων ελεγκτών.
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
3.Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πόρων
2.Σχεδιασμός & Λογοδοσία
4.Διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου
5.Προστασία περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών και ανθρώπων
9.Λήψη προγραμμάτων και υπηρεσιών
1.Πλαίσιο Διαχείρισης
8.Επικοινωνίες
6.Διαχείριση των πληροφοριών και της τεχνολογίας των πληροφοριών
7.Νομικές υπηρεσίες

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΡΙΣΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΣΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑΣ

5

5

25

1Η /2Η/3Η/4Η

3

4

12

1Η /2Η/3Η

3

4

12

1Η /2Η/3Η

3

3

9

2Η/3Η

2

4

8

3Η

1

5

5

2

2

4

2

1

2

1

1

1

Β) Η άσκηση λύνεται με την εξής σειρά:
-Υπολογισμός των διαθέσιμων ανθρωποωρών για 3 ελεγκτές
-Τοποθετούμε το σύνολο που βρήκαμε στο Σύνολο Διαθέσιμων Ανθρωποωρών
-Υπολογίζουμε πρώτα το Γ και το αφαιρούμε από το Σύνολο Διαθέσιμων Ανθρωποωρών για
να βρούμε το σύνολο των Σύνολο Διαθέσιμων Ανθρωποωρών Ελέγχων
-Υπολογίζουμε τους έκτακτους έλεγχους (τους λοιπούς ως 10% επί του Συνόλου Διαθέσιμων
Ανθρωποωρών Ελέγχων) και αφαιρούμε το ποσό που βρήκαμε από τις Διαθέσιμες
Ανθρωποώρες Ελέγχων για να βρούμε το Σύνολο Τακτικών Ελέγχων.
-Διαιρούμε το σύνολο των 3500 ωρών / 7 ελέγχους (κόκκινης και πράσινης περιοχής) =500
ώρες ανά έλεγχο
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι υπολογισμοί:
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Ανθρωποώρες (40 ώρες Χ 4 εβδομάδες Χ 12 μήνες)=
_
Άδεια (21 Χ 8)=
_ Αργίες (7 Χ 8)=
_ Ασθένεια (2 Χ 8)=

1.920
168
56
16

Αριθμός Ελεγκτών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ =

3
5.040 [α]

Πρόγραμμα Διενέργειας Ελέγχων 201X
Α. Τακτικοί έλεγχοι
1.Πλαίσιο Διαχείρισης
2.Σχεδιασμός & Λογοδοσία
3.Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πόρων
4.Διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου
5.Προστασία περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών και ανθρώπων
6.Διαχείριση των πληροφοριών και της τεχνολογίας των πληροφοριών
7.Νομικές υπηρεσίες
8.Επικοινωνίες
9.Λήψη προγραμμάτων και υπηρεσιών
Σύνολο Τακτικών Ελέγχων

Ώρες
500
500
500
500
500
0
0
500
500
3.500

Β. Έκτακτοι Έλεγχοι
Β1 Έλεγχοι βάσει Νομοθεσίας

0

Β2 Λοιποί (10% επί των διαθεσίμων για έλεγχο ωρών)

389

Σύνολο Εκτάκτων Ελέγχων

389

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Γ. Μη ελεγκτικές Δραστηριότητες
Γ1 Ακαδημαϊκές – Επιμορφωτικές-Λοιπές δραστηριότητες
Γ2 Διοικητικές Δραστηριότητες
Γ3 Συναντήσεις ΧΧΧ
Σύνολο Απαιτούμενων Ωρών για μη Ελεγκτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ (1)+(2)=[α]

3.889 [1]

636
314
201
1.151 [2]
5.040 [1]+[2]=[α]
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν την έννοια των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) και τη θέση τους τόσο στο πλαίσιο ενός
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (internal control system) όσο και σε σχέση με τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
Η ενότητα αποτελείται από δύο (2) υποενότητες και μία (1) μελέτη περίπτωσης, οι
οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:
7.1 1 Ορισμός και ανάπτυξη δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Βασικές έννοιες: Internal Control Internal Audit – Internal Controls
7.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #7.1.

Σκοπός της υποενότητας είναι η αποσαφήνιση του περιεχομένου και της σημασίας των
βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται διεθνώς σε σχέση με την ανάπτυξη μηχανισμών και
ρυθμίσεων εσωτερικού ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να αναλυθούν στους καταρτιζόμενους οι έννοιες Internal controls, internal audit,
internal control system και να επισημανθούν οι εννοιολογικές διαφορές τους.
2. Να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τα είδη των δικλίδων ελέγχου και τους βασικούς
στόχους για την ανάπτυξη τους στο επίπεδο των δημόσιων οργανισμών.
7.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται κυρίως από την ενότητα IΙ-ΙV του
Προγράμματος Ελέγχου Βασικών Δικλίδων καθώς και από την ενότητα 3.2 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στις οποίες αναλύεται το περιεχόμενο των όρων αυτών και η ορθή χρήση τους στο
πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
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7.2 2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου - Το μοντέλο
των Τριών Γραμμών Άμυνας
7.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #7.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών εντός
των δημόσιων οργανισμών έχοντας ως βάση το μοντέλο των Τριών Γραμμών Άμυνας.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ
των τριών γραμμών άμυνας

2.

Να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση των υπολοίπων φορέων άσκησης ελέγχου και
εποπτείας καθώς και τη σχέση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με τα συστήματα
επιχειρησιακής λειτουργίας και διοίκησης του οργανισμού.

7.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται κυρίως από την ενότητα ΙΙI του
Προγράμματος Ελέγχου Βασικών Δικλίδων, που παρουσιάζει το μοντέλο των Τριών Γραμμών
Άμυνας ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποσαφήνιση της ακριβής θέσης και του ρόλου της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά στις δικλίδες ελέγχου στο πλαίσιο ενός
συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
7.3 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Δ
Ομαδική εργασία Δ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Διάρκεια 30΄- Χωριστείτε σε 2 ομάδες.
Μελετήστε τις ακόλουθες διαφάνειες, που καταγράφουν πιθανούς κινδύνους
α. σε επίπεδο οργανικής μονάδας και
β. σε επίπεδο λειτουργίας
Συμπληρώστε στον πίνακα που σας δίνεται την περιγραφή του κάθε κινδύνου (ιδανικά
εντοπίστε και νέους κινδύνους) και προτείνετε δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που πιστεύετε
ότι αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους.
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Ένα μέλος να παρουσιάσει τους κινδύνους και τις προτεινόμενες δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
της ομάδας του.
Α. Διεύθυνση Διοικητικού (επίπεδο οργανικής μονάδας)
Κίνδυνοι:


Ελλιπής άσκηση εποπτικών αρμοδιοτήτων στους εποπτευόμενους φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)



Παρέλευση προθεσμιών για τη δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του δημοσίου από
τρίτα μέρη



Μη ολοκλήρωση της πειθαρχικής διερεύνησης υποθέσεων εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος



Διαρροή εγγράφων από το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας

Β. Προμήθειες υλικών και υπηρεσιών (επίπεδο λειτουργίας)
Κίνδυνοι:


Αποφυγή διαγνωστικής διαδικασίας με τη μέθοδο της κατάτμησης του συμβατικού
αντικειμένου



Σύνταξη όρων διαγωνισμού, προκειμένου να ωφεληθεί συγκεκριμένος προμηθευτής



Παραλαβή κατώτερης ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών από τις οριζόμενες συμβατικά



Μη τήρηση απαιτήσεων θεσμικού πλαισίου για τις απευθείας αναθέσεις έως 20.000€.
Ειδικότερα:
1.

Εγγραφή ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων (άρθρα 25, 26, 49 του Ν.4270/2014 και Π.Δ.
80/2016).

2.

Τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016)

3.

Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 11 του Ν. 4013/2011, παρ. 3
άρθρου 38 του Ν. 4412/2016)

4.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρα 66, 67, 68 του Ν. 4270/2014 και άρθρα 2, 3 του
80/2016)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

του

Π.Δ.

42 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

– 43

Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Δ

Στην παρούσα ενδεικτική λύση αναλύονται δύο εκ των κινδύνων που αναφέρονται στην εκφώνηση
της άσκησης τόσο σε επίπεδο οργανικής μονάδας όσο και σε επίπεδο λειτουργίας. Ο εκπαιδευτής
πρέπει να εξηγήσει τον σκοπό της άσκησης και να αξιοποιήσει τα παρακάτω παραδείγματα
προκειμένου να ενθαρρύνει τους καταρτιζόμενους να καταγράψουν πρόσθετους κινδύνους και να
συμπληρώσουν αντίστοιχα τις στήλες 2 και 3.
Οργανική Μονάδα: Διεύθυνση Διοικητικού
Συνοπτική Περιγραφή
Συνεπειών Κινδύνου

Περιγραφή δικλίδας/μηχανισμού ελέγχου

Ελλιπής άσκηση
εποπτικών
αρμοδιοτήτων
στους
εποπτευόμενους
φορείς (ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ)

 Διενέργεια προσλήψεων
κατά παράβαση των
διατάξεων περί ΑΣΕΠ
 Παρατυπίες στην
τοποθέτησης των
Προϊσταμένων των
οργανικών μονάδων των
εποπτευόμενων φορέων

1. Συμμετοχή εκπροσώπου της Διεύθυνσης
Διοικητικού στην επιτροπή
προγραμματισμού αναγκών ανθρώπινου
δυναμικού των εποπτευόμενων φορέων
και στην επιτροπή επιλογής
Προϊσταμένων
2. Δειγματοληπτικός προληπτικός και
κατασταλτικός έλεγχος της τήρησης των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας κατά
τη διενέργεια προσλήψεων
3. Εξέταση των ενστάσεων κατά των
αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων
από επιτροπή που συγκροτείται προς
τούτο με μέριμνα της Δ/νσης Διοικητικού
του εποπτεύοντος οργανισμού

Μη ολοκλήρωση
της πειθαρχικής
διερεύνησης
υποθέσεων εντός
εύλογου χρονικού
διαστήματος

 Απώλεια σημαντικών
στοιχείων για την
ουσιαστική και
αμερόληπτη διερεύνησης
της υπόθεσης
 Δημιουργία υπονοιών ότι
δεν λειτουργούν οι
πειθαρχικές διαδικασίες
λόγω αιτιών που μπορεί
να αποτελούν παραβάσεις
ακεραιότητας


Αυτόματη αποστολή σημειώματος στον
διενεργούντα τη πειθαρχική διερεύνηση μετά
την παρέλευση δύο μηνών από την
παρέλευση της τεθείσας ημερομηνίας για την
ολοκλήρωσης της διαδικασίας με αντικείμενο
την αναζήτηση των αιτιών που παρεμπόδισαν
την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση της υπόθεσης

Κίνδυνος
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Λειτουργία: Προμήθειες υλικών και υπηρεσιών
Κίνδυνος

Συνοπτική Περιγραφή
Συνεπειών Κινδύνου

Αποφυγή
διαγνωστικής
διαδικασίας με τη
μέθοδο της
κατάτμησης του
συμβατικού
αντικειμένου

 Ανάθεση προμήθειας σε
συγκεκριμένο πάροχο
χωρίς τις διασφαλίσεις
για το δημόσιο
συμφέρον που
προβλέπει η
διαγωνιστική διαδικασία
 Αύξηση του συνολικού
κόστους για την
ικανοποίηση της
παρατύπως
κατατμηθείσας αρχικής
ανάγκης του οργανισμού

1. Έλεγχος από τρίτο ανεξάρτητο
εμπειρογνώμονα μονάδας που δεν
εμπλέκεται άμεσα με τον προγραμματισμό
των προμηθειών όλων των απευθείας
αναθέσεων που βρίσκονται >15% από το
κατώφλι για τη διενέργεια διαγωνισμού
2. Αναστολή (αυτόματα μέσω ανάλυσης
δεδομένων) της διενέργειας απευθείας
αναθέσεων που έχουν το ίδιο συμβατικό
αντικείμενο (τεχνικές προδιαγραφές και
περιγραφή αντικειμένου) με προμήθειες
που υλοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση
κατά τις δύο προηγούμενες οικονομικές
χρήσεις.

Παραλαβή
κατώτερης
ποιότητας
προϊόντων ή
υπηρεσιών από τις
οριζόμενες
συμβατικά

 Οικονομική ζημία του
οργανισμού λόγω
ανάγκης εκ νέου
προμήθειας των αγαθών
αυτών
 Παροχή χαμηλής
ποιότητας προϊόντων ή
υπηρεσιών στους
πολίτες

1. Ανεξάρτητη επιτροπή παραλαβής με
συμμετοχή εκπροσώπων από τις μονάδα
διοικητικού, τις οικονομικές υπηρεσίες και
την αρμόδια επιχειρησιακή διεύθυνση που
αιτήθηκε την εν λόγω προμήθεια
2. Δειγματοληπτικός έλεγχος πρωτοκόλλων
παραλαβής από Β/μια επιτροπή
ευρισκόμενη εκτός του φορέα που
διενέργησε την προμήθεια

Περιγραφή δικλίδας/μηχανισμού ελέγχου
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τη θεμελιώδη
σημασία του ενδελεχούς προγραμματισμού και προετοιμασίας πριν από τη διενέργεια κάθε
ελεγκτικής αποστολής.
Η ενότητα αποτελείται από τέσσερις (4) υποενότητες και δύο (2) μελέτες περίπτωσης, οι
οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:
8.1 Επισκόπηση των βημάτων της διαδικασίας προγραμματισμού μιας αποστολής εσωτερικού
ελέγχου
8.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #8.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους των βημάτων που
απαιτούνται σε επίπεδο προγραμματισμού για τη διασφάλιση μιας επιτυχημένης ελεγκτικής
αποστολής.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι το περιεχόμενο των όρων: στόχοι, πεδίο
εφαρμογής, κριτήρια και μεθοδολογία ελέγχου στο πλαίσιο του προγραμματισμού της
αποστολής ελέγχου.
2. Να γνωρίζουν οι καταρτιζόμενοι βήμα-βήμα τη διαδικασία προγραμματισμού,
σύμφωνα και με όσα ορίζουν τα Διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση του
εσωτερικού ελέγχου.
8.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται κυρίως από την ενότητα 6.1 του
Εγχειριδίου Ελέγχου, στην οποία αναλύεται η σημασία του σωστού σχεδιασμού ως εργαλείου
που επιτρέπει στις ομάδες ελέγχου να ορίσουν τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τα
κριτήρια και τη μεθοδολογία της αποστολής. Η βασική εκροή από τη διαδικασία αυτή είναι η
ανάπτυξη και να καταγραφή ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, συμπεριλαμβανομένων
των στόχων, του πεδίου, της κατανομής του χρόνου και των πόρων.
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8.2 2 Πώς αξιολογούμε τον κίνδυνο στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής (επίπεδο μονάδας
/ λειτουργίας / διαδικασίας)
8.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #8.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της άσκησης
αξιολόγησης κινδύνων για τους σκοπούς της προετοιμασίας της διενέργειας μιας
συγκεκριμένης αποστολής ελέγχου, η οποία είναι διαφορετική από την αξιολόγησης κινδύνων
που γίνεται για τους σκοπούς της κατάρτισης του πλάνου ελεγκτικής δράσης (βλ. παραπάνω
Ενότητα 6)
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν το σκοπό και τη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων στο πλαίσιο
μιας συγκεκριμένης αποστολής ελέγχου.

2.

Να συζητήσουν τις τεχνικές απαιτήσεις αυτής της άσκησης και τον τρόπο αξιοποίησης
των εκροών της.

8.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.1 και το Εργαλείο
Ελέγχου #6 / Εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης του κινδύνου, που περιλαμβάνονται στο
Εγχειρίδιο Ελέγχου, όπου αναλύεται η αναγκαιότητα και τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης
κινδύνων με επίκεντρο τους τομείς με τη μεγαλύτερη αξία για την ελεγχόμενη οντότητα. Για
αυτόν ακριβώς το λόγο η ομάδα ελέγχου χρειάζεται να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα
την οντότητα που θα ελεγχθεί.
8.3 Στόχοι, κριτήρια, μεθοδολογίες μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
8.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #8.3

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν την ανάγκη προσδιορισμού
συγκεκριμένων και επιτεύξιμων στόχων ανά αποστολή ελέγχου με παράλληλο καθορισμό των
κατάλληλων κριτηρίων και μεθοδολογίας ελέγχου για την επιτυχή διενέργεια της αποστολής
ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
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Να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τη διαδικασία προσδιορισμού στόχων που να
περιγράφουν τις αναμενόμενες εκροές από την αποστολή ελέγχου.

2.

Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο καθορισμού των κριτηρίων και της
μεθοδολογίας ελέγχου καθώς και τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της
αποστολής ελέγχου.

8.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.1 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά ο τρόπος προσδιορισμού των στόχων της
αποστολής ελέγχου επί των οποίων δομείται η ελεγκτική γνώμη καθώς και ο ρόλος των
κριτηρίων ελέγχου ως εύλογων προτύπων απόδοσης έναντι των οποίων μπορούν να
αξιολογηθούν οι υπάρχουσες συνθήκες. Επίσης παρουσιάζονται και οι μεθοδολογίες που θα
χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των στόχων της αποστολής.
8.4 Τί είναι το πλαίσιο αναφοράς μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
8.4.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #8.4

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν την έννοια και το
περιεχόμενου του πλαισίου αναφοράς ως εργαλείου διευκόλυνσης της επικοινωνίας των
εσωτερικών ελεγκτών με τα στελέχη του ελεγχόμενου φορέα μέσω της παρουσίασης των
βασικών παραμέτρων της αποστολής ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα ενός συγκροτημένου πλαισίου αναφοράς και να
συζητήσουν τα θέματα που πρέπει να περιλαμβάνει.

2.

Να κατανοήσουν τα βήματα διεξαγωγής των εναρκτήριων συζητήσεων με τα στελέχη
της ελεγχόμενης μονάδας/προγράμματος.

8.4.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.1 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, που αναφέρει ότι οι όροι εντολής (πλαίσιο αναφοράς) παρέχουν μια σύνοψη
υψηλού επιπέδου σχετικά με το σχέδιο ελέγχου, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση του
αντικειμένου και των χαρακτηριστικών του ελέγχου από τον ελεγχόμενο.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
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8.5 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Ε
Ομαδική εργασία E) Μελέτη περίπτωσης: Διενέργειας μιας άσκησης αξιολόγησης κινδύνου
στο πλαίσιο προγραμματισμού διεξαγωγής μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Χωριστείτε σε 2 ομάδες, μία υπεύθυνη για τον έλεγχο της μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης
και μία για τη μονάδα Διοίκησης Προσωπικού - διάρκεια 30’
Κατά το ετήσιο πλάνο ελεγκτικής δράσης, δίνεται προτεραιότητα στον εσωτερικό έλεγχο των
μονάδων α) Οικονομικής Διαχείρισης, που ασχολείται με τις προμήθειες και β) Διοίκησης
Προσωπικού. Δίνεται λίστα πιθανών κινδύνων που κατέγραψε η ελεγκτική ομάδα, στο
πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου τους.

Οι δύο ομάδες αφού επιλέξουν τους κινδύνους, που αφορούν τα τμήματα ευθύνης τους,
χρησιμοποιώντας το εργαλείο της αξιολόγησης ρίσκου να τους κατατάξουν σε χαμηλού μεσαίου - υψηλού κινδύνου χρησιμοποιώντας τον πίνακα της αξιολόγησης κινδύνου.
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Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Ε

Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η λύση της ομαδικής εργασίας Ε:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος υποστελέχωσης προσωπικού

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΡΙΣΚΟ

Π

5

5

25

Π

3

4

12

Π

3

4

12

Π

3

3

9

Π

3

3

9

Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος μη διαχωρισμού
δραστηριοτήτων Οικονομικής
Διαχείρισης λόγω έλλειψης
προσωπικού
Κίνδυνος χαμηλής επιμόρφωσης
προσωπικού Οικονομικής Διαχείρισης

Κίνδυνος καθυστερημένης ενημέρωσης
των φακέλων προσωπικού με νέα
στοιχεία ή τήρησης λανθασμένων
στοιχείων
Κίνδυνος μη τήρησης του Κανονισμού
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Δεοντολογίας από το προσωπικό της
Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος απώλειας προσωπικών

Π

1

5

5

ΠΡΟ

2

5

10

ΠΡΟ

2

5

10

ΠΡΟ

2

4

8

ΠΡΟ

1

3

3

ΠΡΟ

1

2

2

δεδομένων των υπαλλήλων της
Οικονομικής Διαχείρισης

Κίνδυνος εντατικής χρήσης απευθείας
αναθέσεων

Κίνδυνος μη τήρησης διαδικασιών
ανάθεσης δαπάνης βάσει Ν. 4412/2016
Κίνδυνος μη τήρησης διαδικασιών
πληρωμής Αμοιβών Τρίτων βάσει Ν.
4412/2016
Κίνδυνος απώλειας δεδομένων
προμηθευτών της Οικονομικής
Διαχείρισης από το πληροφοριακό
σύστημα
Κίνδυνος εμφάνισης απάτης σε
προμηθευτή της Οικονομικής
Διαχείρισης (έχει συμβεί στο παρελθόν
αντίστοιχο fraud case;)

8.6 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας ΣΤ
Ομαδική εργασία ΣΤ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας πρόγραμμα ελέγχου, κριτήρια
ελέγχου και μεθοδολογίες μιας ελεγκτικής αποστολής.
Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης ελεγκτικής εργασίας για τους κινδύνους μόνο
της κίτρινης και κόκκινης περιοχής, συντάξτε το πρόγραμμα Ελέγχου με τις ακόλουθες
υποενότητες:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. Πεδίο ελέγχου (Τι θα ελεγχθεί)
2. Στόχοι ελέγχου-Ερωτήματα στο πρόγραμμα ελέγχου (Γιατί θα ελεγχθεί)
3. Μεθοδολογία ελέγχου

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου θα παρουσιαστεί στο τμήμα από ένα μέλος της
ομάδας.

Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας ΣΤ

Με βάση την προηγούμενη αξιολόγηση ρίσκου θα αναπτυχθούν βήματα για τους ακόλουθους
7 κινδύνους (κόκκινοι και κίτρινοι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ
Κίνδυνος

Στελέχωση

Ο έλεγχος στελέχωσης

Το τμήμα της Οικονομικής

Συνέντευξη με επικεφαλή

υποστελέχωσης

υπηρεσίας

της υπηρεσίας γίνεται

διαχείρισης έχει κατάλληλη

Οικονομικής Διαχείρισης και

προσωπικού

για την αξιολόγηση του

στελέχωση; Ποιες πολιτικές

επικεφαλή Διεύθυνσης

Οικονομικής

κατά πόσο ο αριθμός του

ακολουθούνται για την κάλυψη

Προσωπικού για

Διαχείρισης

προσωπικού καλύπτει τις

των αναγκών, όταν υπάρχουν

πληροφόρηση επί

ανάγκες της Υπηρεσίας

ελλείψεις;

πραγματικών δεδομένων

Ποια γεγονότα έχουν οδηγήσει

(λόγοι υποστελέχωσης,

σε υποστελέχωση την υπηρεσία;

υφιστάμενη κατάσταση κλπ).
Λήψη οργανογράμματος και
πραγματικής στελέχωσης
προσωπικού την περίοδο
ελέγχου για προσδιορισμό
ελλείψεων

Κίνδυνος μη

Στελέχωση

Ο έλεγχος στελέχωσης

Υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών;

Συνεντεύξεις με επικεφαλή

διαχωρισμού

υπηρεσίας

της υπηρεσίας γίνεται

Αν ναι επισκοπήστε τις

Οικονομικής διαχείρισης για

δραστηριοτήτων

για την αξιολόγηση του

σημαντικότερες διαδικασίες της

λήψη εγχειριδίου.

Οικονομικής

κατά πόσο η

Οικονομικής διαχείρισης και

Επιτόπια παρατήρηση

Διαχείρισης λόγω

υποστελέχωση

επισημάνετε περιπτώσεις μη

διαδικασιών για αποκάλυψη

έλλειψης προσωπικού

προσωπικού δημιουργεί

διαχωρισμού διαδικασιών,

υποστελέχωσης, μη τήρησης

προβλήματα μη

κυρίως λόγω έλλειψης

διαδικασιών.

διαχωρισμού

προσωπικού. Αν δεν υπάρχει

Δείγμα παραστατικών

δραστηριοτήτων της

εγχειρίδιο διαδικασιών

συναλλαγών για επισκόπηση

Υπηρεσίας

σημειώστε σχετικά.

διαχωρισμού διαδικασιών,
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ
μέσω της υπογραφής αυτών
από διαφορετικά στελέχη της
Υπηρεσίας.
Κίνδυνος χαμηλής

Εκπαίδευση/

Ο έλεγχος της πολιτικής

Υπάρχει πολιτική επιμόρφωσης

Συνεντεύξεις με επικεφαλή

επιμόρφωσης

σύνθεση

εκπαίδευσης

προσωπικού;

Οικονομικής διαχείρισης και

προσωπικού

προσωπικού

προσωπικού γίνεται για

Η επιμόρφωση εντάσσεται στις

Διεύθυνσης προσωπικού.

Οικονομικής

την αξιολόγηση του κατά

προτεραιότητες της Διοίκησης;

Συλλογή στοιχείων ωρών

Διαχείρισης

πόσο η Υπηρεσία

Υπάρχει τμήμα εκπαίδευσης ή

επιμόρφωσης και σύγκριση

διαθέτει καταρτισμένο

εκπαιδευτικό κέντρο στην

με στοιχεία σε υπηρεσιακούς

προσωπικό και αν το

Υπηρεσία;

φακέλους.

επιμορφώνει σε τακτά

Να καταγραφούν οι ώρες

διαστήματα για να

επιμόρφωσης του προσωπικού

καλύπτει τις τρέχουσες

την τελευταία 5ετία.

ανάγκες.

Κίνδυνος

Οργάνωση

Ο έλεγχος οργάνωσης

Υπάρχει διαδικασία έγκαιρης

Λήψη δείγματος φακέλων

καθυστερημένης

προσωπικού

προσωπικού γίνεται για

ενημέρωσης των φακέλων του

προσωπικού και επισκόπηση

ενημέρωσης των

να ελεγχθεί αν οι

προσωπικού;

πληρότητας και έγκαιρης

φακέλων προσωπικού

φάκελοι του προσωπικού

επικαιροποίησής τους.

με νέα στοιχεία ή

της Οικονομικής

Σύγκριση γεγονότων και με

τήρησης λανθασμένων

διαχείρισης είναι πλήρως

πραγματικές αποφάσεις

στοιχείων

ενημερωμένοι

Διοίκησης (προαγωγές κλπ).

Κίνδυνος μη τήρησης

Οργάνωση

Ο έλεγχος οργάνωσης

Επισκοπήστε τη λίστα των

Συνεντεύξεις με επικεφαλή

του Κανονισμού

προσωπικού

προσωπικού γίνεται για

αποφάσεων του Πειθαρχικού

Οικονομικής διαχείρισης και

Δεοντολογίας από το

να ελεγχθεί κατά πόσον

Συμβουλίου και διαπιστώστε αν

Διεύθυνσης προσωπικού για

προσωπικό της

υπάρχει Κανονισμός

υπάρχουν περιπτώσεις μη

περιπτώσεις παράβασης

Οικονομικής

Δεοντολογίας και αν

τήρησης του Κανονισμού

δεοντολογίας. Λήψη

Διαχείρισης

τηρείται από το

δεοντολογίας.

πρακτικών Πειθαρχικού

προσωπικό.

Συμβουλίου.

Κίνδυνος απώλειας

Οργάνωση

Ο έλεγχος οργάνωσης

Υπάρχει πολιτική προστασίας

Συνεντεύξεις με επικεφαλή

προσωπικών

προσωπικού

προσωπικού γίνεται για

των προσωπικών δεδομένων

Οικονομικής διαχείρισης και

δεδομένων των

να ελεγχθεί αν τα

του προσωπικού;

Διεύθυνσης προσωπικού για

υπαλλήλων της

προσωπικά δεδομένα

Υπάρχουν ενέργειες

θέματα προστασίας

Οικονομικής

του προσωπικού

επικαιροποίησης της πολιτικής

προσωπικών δεδομένων.

Διαχείρισης

φυλάσσονται επαρκώς.

προστασίας σύμφωνα με το νέο

Επισκόπηση πραγματικών

θεσμικό πλαίσιο του 5/2018;

μέτρων φυσικής και
ηλεκτρονικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

Κίνδυνος εντατικής

Διαδικασία

Η διαδικασία

Η πρακτική των απευθείας

Λήψη στοιχείων προμηθειών

χρήσης απευθείας

προμηθειών

προμηθειών γίνεται για

αναθέσεων αιτιολογείται

ανά είδος διαγωνιστικής
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ
αναθέσεων

να ελεγχθεί αν υπάρχει

επαρκώς για το επείγον της

θέμα εντατικής χρήσης

διαδικασίας;

απευθείας αναθέσεων.

Καταγράψτε το σύνολο σε

διαδικασίας.

αριθμό και αξία των απευθείας
αναθέσεων έναντι των
συνολικών προμηθειών.
Κίνδυνος μη τήρησης

Διαδικασία

Η διαδικασία

Η υπηρεσία συμμορφώνεται με

Λήψη δείγματος δαπανών για

διαδικασιών ανάθεσης

προμηθειών

προμηθειών ελέγχεται

τις διαδικασίες ανάθεσης

έλεγχο συμμόρφωσης με το

δαπάνης βάσει Ν.

για να διαπιστωθεί η

δαπανών του Ν. 4412/2016.

Ν. 4412/2016.

4412/2016

συμμόρφωση της

Υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών

Υπηρεσίας με το Ν.

προσαρμοσμένο στο Ν.

4412/2016.

4412/2016;

Κίνδυνος μη τήρησης

Πληρωμές

Η διαδικασία πληρωμής

Η υπηρεσία συμμορφώνεται με

Λήψη δείγματος πληρωμής

διαδικασιών

προμηθευτών/

προμηθευτών/ τρίτων

τις διαδικασίες ανάθεσης

προμηθευτών/ τρίτων για

πληρωμής Αμοιβών

τρίτων

ελέγχεται για να

πληρωμής προμηθευτών/τρίτων

έλεγχο συμμόρφωσης με το

Τρίτων βάσει Ν.

διαπιστωθεί η

του Ν. 4412/2016;

Ν. 4412/2016.

4412/2016

συμμόρφωση της

Υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών

Υπηρεσίας με το Ν.

προσαρμοσμένο στο Ν.

4412/2016.

4412/2016;
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διενεργώντας μια αποστολή εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τα βήματα και
τις καλές πρακτικές για τη διενέργεια μίας αποτελεσματικής αποστολής εσωτερικού ελέγχου.
Η ενότητα αποτελείται από δύο (2) υποενότητες και μία (1) μελέτη περίπτωσης, οι οποίες
παρουσιάζονται ως ακολούθως:
9.1 1 Επισκόπηση των βημάτων στη φάση διενέργειας μιας αποστολής ελέγχου
9.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #9.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η κατανόηση των βασικών ενεργειών από τη φάση της έναρξης
της υλοποίησης της ελεγκτικής αποστολής μέχρι την αρχική καταγραφή των ευρημάτων και
των προτάσεων με παράλληλη ενημέρωση του ελεγχόμενου φορέα.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να αναλυθούν τα επιμέρους στάδια της φάσης διενέργειας της αποστολής ελέγχου.

2.

Να παρουσιαστεί ο ρόλος του ελεγκτή και της ελεγχόμενης οντότητας στο στάδιο
αυτό.

9.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται κυρίως από την ενότητα 6.2 του
Εγχειριδίου Ελέγχου, στην οποία αναφέρεται ότι το στάδιο της εκτέλεσης ξεκινά επίσημα με
την έγκριση του πλαισίου αναφοράς (όρων εντολής). Τα βασικά βήματα της διενέργειας ενός
ελέγχου περιλαμβάνουν τη συλλογή, εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών
που σχετίζονται με τους στόχους των δεσμεύσεων. Η ολοκλήρωση των βημάτων αυτών θα
επιτρέψει στην ελεγκτική ομάδα να διατυπώσει τα συμπεράσματά της για την κατάσταση του
περιβάλλοντος που ελέγχθηκε.
9.2 2 Εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και κριτήρια εσωτερικού ελέγχου
9.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #9.2

Σκοπός της υποενότητας είναι η κατανόηση των βασικών τεχνικών και προκλήσεων γύρω από
την εφαρμογή των προκαθορισμένων κριτηρίων και μεθοδολογιών στο πλαίσιο μιας
αποστολής εσωτερικού ελέγχου.
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Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να παρουσιαστούν οι βασικοί μέθοδοι συλλογής δεδομένων και στοιχείων.

2.

Να παρουσιαστούν οι βασικές προσεγγίσεις για τη δειγματοληψία.

9.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.2 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται οι τεχνικές και πρακτικές για την εφαρμογή των
μεθοδολογιών

και των

κριτηρίων ελέγχου που έχουν

προσδιορισθεί στη

φάση

προγραμματισμού της αποστολής ελέγχου.
9.3 Τί είναι τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή
9.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #9.3

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τον τύπο και

το

περιεχόμενο των φύλλων εργασίας και τη συμβολή τους στην τεκμηρίωση των ευρημάτων και
των συμπερασμάτων που σχετίζονται με τους στόχους και τα κριτήρια της αποστολής
ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο
σχετικά με την αξιοποίηση των φύλλων εργασίας
2. Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά το περιεχόμενο και τη δομή των φύλλων
εργασίας
9.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.2 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στην οποία αναφέρεται ότι τα φύλλα εργασίας είναι τα έγγραφα που χρειάζονται για
την τεκμηρίωση των δεσμευτικών στόχων και κριτηρίων. Σύμφωνα με το πρότυπο 2330 των
Διεθνών Προτύπων του ΙΕΕ, «οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τεκμηριώνουν τις σχετικές
πληροφορίες για τη στήριξη των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της δέσμευσης. Τα
φύλλα εργασίας πρέπει να είναι περιποιημένα, ακριβή, συνοπτικά, πλήρη και εύλογα».
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9.4 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Ζ
Ομαδική εργασία Ζ) Μελέτη περίπτωσης: Αναλύοντας δεδομένα και αναπτύσσοντας
ελεγκτικά συμπεράσματα
Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 30΄
Σας ανατέθηκε ο έλεγχος της Διεύθυνσης Προσωπικού με θέμα την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του υπουργείου για το έτος Χ.
Ο έλεγχος που διενεργήθηκε στη Διεύθυνση, είχε σκοπό να διερευνήσει :
1. Τη διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του έτους αναφοράς
και την παρακολούθηση της εφαρμογής του.
2. Την αποδοτικότητα του γενικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος του
υπουργείου και των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης, που υλοποιήθηκαν κατά το
έτος αναφοράς.
Με βάση τα δεδομένα των συνεντεύξεων και τη συλλογή στοιχείων, που παρατίθενται στη
συνέχεια, να προβεί η κάθε ομάδα στα κατάλληλα ελεγκτικά συμπεράσματα (η 1η ομάδα για
τον πρώτο τομέα και η 2η ομάδα για τον δεύτερο).
1ος τομέας: Διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του έτους
αναφοράς και παρακολούθησης της εφαρμογής του.
 Η κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης, έτους αναφοράς, από τη
Διεύθυνση Προσωπικού, βασίστηκε σε προφορικές προτάσεις για την επιμόρφωση και την
κατάρτιση των υπαλλήλων.
 Ο ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός παρακολουθείται ως συνολική
δαπάνη χωρίς ανάλυση και διαχωρισμό άμεσων δαπανών για προγράμματα εκπαίδευσης
και έμμεσων λοιπών δαπανών της Διεύθυνσης Προσωπικού.
 Ελήφθησαν τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Προϋπολογισμός εκπαίδευσης:
2015: 1,2εκ. ευρώ,
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2016: 1 εκ. ευρώ,
Β. Απολογισμός δαπάνης εκπαίδευσης:
2016: 1,1 εκ. ευρώ
2ος τομέας: Έλεγχος Αποδοτικότητας προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης
 Για την αξιολόγηση των επί μέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Διεύθυνση
Προσωπικού

συγκεντρώνει

ερωτηματολόγια

που

συμπληρώνονται

από

τους

εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, αμέσως μετά τη λήξη κάθε σεμιναρίου και στη
συνέχεια αποστέλλει επιστολή στην οργανική μονάδα που είχε ζητήσει το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, όπου αναφέρει τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τα εν λόγω
ερωτηματολόγια και τυχόν προτάσεις. Η επιστολή αυτή συχνά παραμένει αναπάντητη από
την αρμόδια οργανική μονάδα.
 Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι στόχοι σε επίπεδο υπουργείου ή/και οργανικών
μονάδων, που να διέπουν την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος, παρότι η Διεύθυνση Προσωπικού από τη δική της πλευρά διαθέτει
εργαλεία και διαδικασίες για τα παραπάνω, τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί
σε εφαρμογή.
 Δυναμικότητα σε εκπαιδευτικές ώρες Αιθουσών Διδασκαλίας Υπηρεσίας: 5.000 ώρες.
Πραγματικές εκπαιδευτικές ώρες στις Αίθουσες κατά το έτος αναφοράς: 4.000 ώρες
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Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Ζ

Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα ελεγκτικά ευρήματα:
1ος τομέας- Έλεγχος τήρησης Προϋπολογισμού

Ελήφθησαν τα ακόλουθα στοιχεία: - Προυπολογισμός εκπαίδευσης 2015: 1,2 εκ.€
, 2016: 1 εκ. ευρώ, απολογισμός δαπάνης εκπαίδευσης 2016: 1,1 εκ. ευρώ

Ελεγκτικά συμπεράσματα
Δεν υπάρχει καταγεγγραμένη και
ολοκληρωμένη διαδικασία για
την κατάρτιση του
προυπολογισμού δαπανών της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του
Προυπολογισμού- Απολογισμού
δαπανών ως συνολική δαπάνη
δεν επιτρέπει την μελέτη
αποτελεσματικότητας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας
και την μεγαλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των πόρων
Ο Προυπολογισμός εκπαίδευσης
μειώθηκε κάτα 20% (1,2 σε 1,1 εκ
ευρώ σε ένα έτος), που είναι σε
βάρος της κατάρτισης του
προσωπικού, ενώ υπήρξε και μη
αξιοποίηση των μειωμένων
κονδυλίων κατά 100χιλ ευρώ, που
κρίνεται μέτριας σημασίας

2ος τομέας- Έλεγχος Αποδοτικότητας εκπαιδευτικού προγράμματος
Για την αξιολόγηση των επί μέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης συγκεντρώνει ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, αμέσως μετά τη λήξη κάθε σεμιναρίου
και στη συνέχεια αποστέλλει επιστολή στη Μονάδα που είχε ζητήσει το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αναφέρει τα συμπεράσματα που έχουν
προκύψει από τα εν λόγω ερωτηματολόγια και τυχόν προτάσεις. Η επιστολή
αυτή συχνά παραμένει αναπάντητη από την αρμόδια Μονάδα.

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο
σύστημα αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
επαρκής αξιολόγηση για λήψη
διορθωτικών ενεργείων τα
επόμενα έτη

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, έτους
2016, βασίστηκε σε προφορικές προτάσεις για επιμόρφωση και κατάρτιση
μισθωτών.

Ο ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός παρακολουθείται ως
συνολική δαπάνη χωρίς ανάλυση διαχωρισμού άμεσων δαπανών για
προγράμματα εκπαίδευσης και έμμεσων λοιπών δαπανών της Διεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι στόχοι από την Υπηρεσία και τα τμήματα, που
να διέπουν την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος, παρότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης από τη δική της πλευρά
διαθέτει εργαλεία και διαδικασίες για τα παραπάνω, τα οποία όμως μέχρι
σήμερα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
Δυναμικότητα σε εκπαιδευτικές ώρες Αιθουσών Διδασκαλίας Υπηρεσίας: 5000
ώρες. Πραγματικές εκπαιδευτικές ώρες 2016: 4000 ώρες

Έλλειψη στοχοθεσίας
εκπαιδευτικής πολιτικής, μη
υλοποίηση εργαλείων για τα
οποία έχουν δαπανηθεί χρήματα
από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης
Υπάρχει υποχρησιμοποίηση των
Αιθουσών διαδσκαλίας κατά
(4000/5000) 20%
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συγγράφοντας την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις βασικές
θεωρητικές γνώσεις για το σύνολο των βημάτων από τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου μέχρι
την ολοκλήρωση και την έγκριση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου .
Η ενότητα αποτελείται από τρεις (3) υποενότητες και τρεις (3) μελέτες περίπτωσης, οι οποίες
παρουσιάζονται ως ακολούθως:
10.1 Επισκόπηση των σταδίων σύνταξης και έγκρισης της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου
10.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #10.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η εκπαίδευση των καταρτιζομένων στα απαιτούμενα βήματα
και τη ροή των ενεργειών για την κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης ελέγχου .
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τα λεπτομερή βήματα και διεργασίες για την
ολοκλήρωση της αποστολής ελέγχου με τη σύνταξη της έκθεση εσωτερικού ελέγχου.

2.

Να κατανοήσουν το ρόλο και τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών στη φάση
αυτή.

10.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.3 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την σύνταξη
και την υποβολή προς έγκριση μιας έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.
10.2 Ποια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση
10.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #10.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά μιας
καλής έκθεσης ελέγχου, τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, καθώς και τον ρόλο
του ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας στην πορεία προς την οριστικοποίηση και την
έγκριση της έκθεσης ελέγχου.
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Στόχοι της υποενότητας είναι:
1.

Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τι πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου
και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της

2.

Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επικοινωνίας με τον ελεγχόμενο κατά τη φάση
επεξεργασίας τη έκθεσης καθώς και με τον τρόπο παρουσίασής της στα ανώτερα
στελέχη της Διοίκησης

10.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 6.3 του Εγχειριδίου
Ελέγχου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο και τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένη έκθεσης έλεγχου καθώς και οι υποχρεώσεις επικοινωνίας
του περιεχομένου με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου της
έκθεσης, την αποδοχή των ευρημάτων και των συστάσεων, και συνακόλουθα την εκπόνηση
ενός σχεδίου συμμόρφωσης της διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας προς τις συστάσεις
αυτές.
10.3 Πώς κάνουμε follow-up στις συμφωνηθείσες ενέργειες συμμόρφωσης με τις συστάσεις των
εκθέσεων ελέγχου
10.3.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #10.3

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα
καθιέρωσης και διατήρησης ενός συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης των
διορθωτικών δράσεων που αναλαμβάνονται από τη Διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας
βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τον τρόπο δημιουργίας ενός αποτελεσματικού
μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης ελέγχου
2. Να προσδιορίσουν το ρόλο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου στη φάση αυτή και να
συζητήσουν τις προκλήσεις που ανακύπτουν στη φάση της υλοποίησης και τρόπους
διαχείρισης αυτών
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10.3.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης του
σχεδίου δράσης της διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας προς συμμόρφωση με τις
συστάσεις της έκθεσης ελέγχου παρουσιάζεται στην ενότητα 6.3 του Εγχειριδίου Ελέγχου, και
προσδιορίζεται εμφατικά στο πρότυπο 2500 των Διεθνών Προτύπων του ΙΕΕ, όπου ορίζεται
ότι «ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα
παρακολούθησης της υλοποίησης των διορθωτικών δράσεων που αναλαμβάνονται βάσει των
αποτελεσμάτων του ελέγχου από τη διοίκηση».
10.4 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Η
Ομαδική εργασία Η) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα περίγραμμα έκθεσης
Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 30΄
Σε σχέση με τα δεδομένα και τα ευρήματα της προηγούμενης Ομαδικής εργασίας Ζ, καλείστε
να ετοιμάσετε ένα περίγραμμα έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κεφάλαια:
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Έκταση εργασιών
3. Περίληψη για την Διοίκηση

Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Η
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε εκτέλεση του Πλάνου Δράσης του Εσωτερικού Ελέγχου, διενεργήθηκε έλεγχος στη
Διεύθυνση Προσωπικού, με θέμα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του
Υπουργείου για το έτος Χ.
2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο έλεγχος που διενεργήθηκε στη Διεύθυνση Προσωπικού την ελεγχόμενη περίοδο, είχε σκοπό
να διερευνήσει :
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Τη διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του έτους αναφοράς
και παρακολούθησης της εφαρμογής του (μόνο για την 1η ομάδα).



Την αποδοτικότητα του γενικού εκπαιδευτικού και μορφωτικού προγράμματος του
υπουργείου και των αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης του έτους αναφοράς (μόνο
για τη 2η ομάδα).

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Από τον Εσωτερικό Έλεγχο διενεργήθηκε έλεγχος στη Διεύθυνση Προσωπικού με θέμα την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του έτους Χ του Υπουργείου.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη διενέργεια συνεντεύξεων και τη συλλογή στοιχείων.
Από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκαν τα εξής:
1ος τομέας -Διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του έτους
αναφοράς και παρακολούθησης της εφαρμογής του:
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης Προσωπικού, έτους 2016,
βασίστηκε σε προφορικές προτάσεις για επιμόρφωση και κατάρτιση των υπαλλήλων. Ο
ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός παρακολουθείται ως συνολική δαπάνη
χωρίς ανάλυση διαχωρισμού άμεσων δαπανών για προγράμματα εκπαίδευσης και έμμεσων
λοιπών δαπανών της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ελήφθησαν τα ακόλουθα στοιχεία:
Προϋπολογισμός εκπαίδευσης Χ-1: 1,2 εκ.€ , Χ: 1 εκ.€
Απολογισμός δαπάνης εκπαίδευσης Χ: 1,1 εκ.€
2ος τομέας- Έλεγχος Αποδοτικότητας εκπαιδευτικού προγράμματος:
Για την αξιολόγηση των επί μέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Διεύθυνση Προσωπικού
συγκεντρώνει ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους εκπαιδευόμενους και τους
εκπαιδευτές, αμέσως μετά τη λήξη κάθε σεμιναρίου και στη συνέχεια αποστέλλει επιστολή
στην οργανική μονάδα που είχε ζητήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αναφέρει τα
συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τα εν λόγω ερωτηματολόγια και τυχόν προτάσεις. Η
επιστολή αυτή συχνά παραμένει αναπάντητη από την αρμόδια οργανική μονάδα. Δεν
υπάρχουν καταγεγραμμένοι στόχοι σε επίπεδο υπουργείου ή/και οργανικών μονάδων, που
να διέπουν την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος,
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παρότι η Διεύθυνση Προσωπικού από τη δική της πλευρά διαθέτει εργαλεία και διαδικασίες
για τα παραπάνω, τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Δυναμικότητα
σε εκπαιδευτικές ώρες Αιθουσών Διδασκαλίας Υπουργείου: 5000 ώρες. Πραγματικές
εκπαιδευτικές ώρες έτους Χ: 4000 ώρες.
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα ελεγκτικά συμπεράσματα:
1ος τομέας:
Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη και ολοκληρωμένη διαδικασία για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού δαπανών της Διεύθυνσης Προσωπικού για προγράμματα εκπαίδευσης. Η
παρακολούθηση του Προϋπολογισμού- Απολογισμού δαπανών ως συνολική δαπάνη δεν
επιτρέπει την μελέτη αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και την
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων
Ο Προϋπολογισμός εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 20% (1,2 σε 1,1 εκ ευρώ σε ένα έτος), που
είναι σε βάρος της κατάρτισης του προσωπικού, ενώ υπήρξε και μη αξιοποίηση των
μειωμένων κονδυλίων κατά 100χιλ ευρώ, που κρίνεται μέτριας σημασίας.
2ος τομέας:
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής αξιολόγηση για λήψη διορθωτικών ενεργειών τα
επόμενα έτη. Έλλειψη στοχοθεσίας εκπαιδευτικής πολιτικής, μη υλοποίηση εργαλείων για τα
οποία έχουν δαπανηθεί χρήματα από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Υπάρχει υποχρησιμοποίηση
των Αιθουσών διδασκαλίας κατά (4000/5000) 20%.

10.5 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Θ
Ομαδική εργασία Θ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας προτάσεις
Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 15΄
Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης η κάθε ομάδα καλείται να κάνει σχετικές προτάσεις
για το κάθε εύρημα, που την αφορά.
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Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Θ
Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι προτάσεις:
Ελεγκτικά συμπεράσματα

Προτάσεις
1η Ομάδα

Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη και ολοκληρωμένη

Να υιοθετηθεί γραπτή και επίσημη διαδικασία

διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού

σύνταξης του προϋπολογισμού

δαπανών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η

παρακολούθηση

του

Προϋπολογισμού-

Να υπάρξει διαχωρισμός της δαπάνης εκπαίδευσης

Απολογισμού δαπανών ως συνολική δαπάνη δεν

σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες προκειμένου να

επιτρέπει την μελέτη αποτελεσματικότητας της

αξιολογούνται

εκπαιδευτικής δραστηριότητας και την μεγαλύτερη

προγράμματα και να αξιοποιούνται οι πόροι της

δυνατή αξιοποίηση των πόρων

Υπηρεσίας.

Ο Προϋπολογισμός εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 20%

Να συζητηθεί με την Ανώτατη Διοίκηση των θέμα της

(1,2 σε 1,1 εκ ευρώ σε ένα έτος), που είναι σε βάρος

μείωσης των δαπανών, αλλά και να εξευρεθεί η αιτία

της κατάρτισης του προσωπικού, ενώ υπήρξε και μη

της μη χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού κατά

αξιοποίηση των μειωμένων κονδυλίων κατά 100χιλ

100χιλ ευρώ.

καλύτερα

τα

εκπαιδευτικά

ευρώ, που κρίνεται μέτριας σημασίας.

2η Ομάδα
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Να δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων πληροφορικής

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα

ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της

να μην υπάρχει επαρκής αξιολόγηση για λήψη

εκπαίδευσης,

διορθωτικών ενεργειών τα επόμενα έτη

Διεύθυνση
εκπαιδευτές

στο

οποίο

εκπαίδευσης,
και

οι

να
οι

συμμετάσχουν

η

καταρτιζόμενοι,

οι

μονάδες

αποστολής

των

καταρτιζόμενων.
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Έλλειψη στοχοθεσίας εκπαιδευτικής πολιτικής, μη

Να υπάρξει στοχοθεσία στα θέματα εκπαιδευτικής

υλοποίηση εργαλείων για τα οποία έχουν δαπανηθεί

πολιτικής και να αξιοποιηθούν τα εργαλεία που

χρήματα από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης

διαθέτει η Διεύθυνση εκπαίδευσης.

Υπάρχει

υποχρησιμοποίηση

των

Αιθουσών

διδασκαλίας κατά (4000/5000) 20%

Να αναζητηθούν οι λόγοι υποχρησιμοποίησης των
Αιθουσών Διδασκαλίας και αν αιτιολογούνται από
κενά στις διαδικασίες, αυτές να αναθεωρηθούν.

10.6 Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας Ι
Ομαδική εργασία Ι) Μελέτη περίπτωσης: Επισκόπηση προτεινόμενου σχεδίου δράσης και
έλεγχος υλοποίησης - διάρκεια 15’
Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του ετήσιου ελεγκτικού πλάνου και με την πάροδο 1 έτους,
συμπληρώνετε τον «Πίνακα παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων» με τις
συμφωνηθείσες διορθωτικές ενέργειες με τους ελεγχόμενους. Σχολιάστε τις ενέργειες που
πρόκειται να κάνετε, μετά την επισκόπηση του σχετικού πίνακα.
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Α/Α

Διορθωτικές ενέργειες
(περιγραφή των δράσεων που έχουν
αναληφθεί προς αντιμετώπιση των
εντοπισθεισών αδυναμιών)

Πρόοδος υλοποίησης
( «εκτελέστηκε», «σε
εξέλιξη», «εκτελέστηκε
μερικώς» ή
«δεν εκτελέστηκε»)

Λόγοι μη υλοποίησης
(περιγραφή των λόγων μη
υλοποίησης)

1

Αναθεώρηση διαδικασιών προμηθειών

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

2

Προσλήψεις προσωπικού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

3

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

4

Απογραφή παγίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Επίπτωση (περιγραφή του
επίπτωσης από την
υλοποίηση ή μη των
διορθωτικών ενεργειών –
εάν υπάρχει)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΜΕΓΑΛΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ/
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΓΙΩΝ

Ενδεικτική λύση Ομαδικής Εργασίας Ι
Από την επισκόπηση του Πίνακα διαπιστώνονται εκκρεμότητες στους ελέγχους με Α/Α 1, 3 και
4. Στη συνέχεια παρατίθενται περαιτέρω προτεινόμενες ενέργειες για τον εσωτερικό ελεγκτή:
Α/Α

Διορθωτικές ενέργειες

Πρόοδος υλοποίησης

Λόγοι μη

Αντίκτυπος (περιγραφή

(περιγραφή των

( «εκτελέστηκε», «σε

υλοποίησης

του αντίκτυπου από

δράσεων που έχουν

εξέλιξη», «εκτελέστηκε

(περιγραφή των

την υλοποίηση ή μη

αναληφθεί προς

μερικώς» ή

λόγων μη

των διορθωτικών

αντιμετώπιση των

«δεν εκτελέστηκε»)

υλοποίησης)

ενεργειών – εάν

εντοπισθεισών

Προτεινόμενες ενέργειες

υπάρχει)

αδυναμιών)
1

Αναθεώρηση
διαδικασιών
προμηθειών

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ

Περαιτέρω διερεύνηση

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

για τις αιτίες και τους
υπεύθυνους της
ηθελημένης
καθυστέρησης και
προτεραιότητα
επανελέγχου στο τρέχον
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πλάνο ελέγχου του έτους
2

Προσλήψεις

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

προσωπικού

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καμία περαιτέρω

ΕΛΕΓΧΟΥ

ενέργεια- ολοκλήρωση
ελέγχου

3

Προστασία

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Ενημέρωση Ανώτατης

προσωπικών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ

Διοίκησης και Επιτροπής

δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΜΕΓΑΛΑ

Ελέγχου για σοβαρότητα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

θέματος και λήψη

ΠΡΟΣΤΙΜΑ/

άμεσων ενεργειών, διότι

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

οι προθεσμίες

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

συμμόρφωσης

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ολοκληρώνονται τον

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Μάιο 2018
4

Απογραφή παγίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ

Ενημέρωση από

ΜΕΡΙΚΩΣ

ΠΑΓΙΩΝ

ελεγχόμενο για
χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης και λήψη
περαιτέρω ενεργειών αν
διαπιστωθούν μεγάλες
καθυστερήσεις
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν το
ρόλο και τα καθήκοντα που δύναται να αναλάβει η λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του φορέα για την αντιμετώπιση
των κινδύνων και των φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
Η ενότητα αποτελείται από δύο (2) υποενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως
ακολούθως:
11.1 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη, αποτροπή και εντοπισμό
φαινομένων απάτης και διαφθοράς
11.1.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #11.1

Σκοπός της υποενότητας είναι η εκπαίδευση των καταρτιζομένων στις ενέργειες
που μπορούν να ανατεθούν στον εσωτερικό έλεγχο, ως τρίτη γραμμή άμυνας, σε
σχέση με τους μηχανισμούς που έχει εγκαταστήσει ο φορέας για την αντιμετώπιση
των κινδύνων απάτης και διαφθοράς
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τα όρια και τους όρους εμπλοκής του
εσωτερικού ελέγχου σε δραστηριότητες πρόληψης, αποτροπής και
εντοπισμού φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
2. Να προσδιορίσουν πώς επηρεάζει ο ρόλος αυτός το συνολικότερο
σχεδιασμό και μεθοδολογική προσέγγιση της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου
11.1.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 5.1 και το
Εργαλείο

Ελέγχου

#8/Ερωτηματολόγιο

για

τους

κινδύνους

απάτης,

που

περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχου, στα οποία παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ
του εσωτερικού ελέγχου και των μηχανισμών που έχει αναπτύξει ο φορέας για την
αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
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11.2 Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του
φορέα για την αντιμετώπιση της απάτης/διαφθοράς
11.2.1 Τί θα μάθετε στο πλαίσιο της διδακτικής υποενότητας #11.2

Σκοπός της υποενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα τα τις
υποχρεώσεις αλλά και τους περιορισμούς των εσωτερικών ελεγκτών στο πλαίσιο
της συμμετοχής τους στις προσπάθειες του φορέα για την αντιμετώπιση των
κινδύνων απάτης και διαφθοράς.
Στόχοι της υποενότητας είναι:
1. Να προσδιορίσουν οι καταρτιζόμενοι συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν
να υλοποιήσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές στο πλαίσιο της αποστολής τους.
2. Να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των προτύπων που περιλαμβάνονται στο
διεθνές πλαίσιο επαγγελματικής πρακτικής του εσωτερικού ελέγχου του ΙΕΕ
αναφορικά με το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στη διαχείριση των
κινδύνων απάτης και διαφθοράς.
11.2.2 Πού θα βρείτε το υλικό των διαφανειών

Το υλικό των συγκεκριμένων διαφανειών προέρχεται από την ενότητα 5.2 και το
Εργαλείο Ελέγχου #7/Εργαλείο αξιολόγησης των κινδύνων απάτης σε επίπεδο
υπουργείου,

που

περιλαμβάνονται

στο

Εγχειρίδιο

Ελέγχου,

στα

οποία

παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και των μηχανισμών που
έχει αναπτύξει ο φορέας για την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
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ΚΕΦ 4. Διαφάνειες εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
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1.Επισκόπηση Προγράμματος Κατάρτισης
Θεματικές Ενότητες (1/2)
1. Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
2. Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου
4. Αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική λειτουργία
Εσωτερικού Ελέγχου
5. Ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας (internal audit
charter) του Εσωτερικού Ελέγχου
6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης βάσει
αξιολόγησης κινδύνου
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1.Επισκόπηση Προγράμματος Κατάρτισης
Θεματικές Ενότητες (2/2)
7. Δικλίδες Εσωτερικού Ελέγχου
8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας αποστολής
Εσωτερικού Ελέγχου
9. Διενέργεια μιας αποστολή Εσωτερικού Ελέγχου
10.Συντάσσοντας την έκθεση του Εσωτερικού
Ελέγχου
11.Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην
αξιολόγηση κινδύνων απάτης και στην
αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
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1.Επισκόπηση Προγράμματος Κατάρτισης
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1.Επισκόπηση Προγράμματος Κατάρτισης
Μεθοδολογία εκπαίδευσης
 Εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες πριν την
έναρξη του σεμιναρίου
– Υλικό ΟΟΣΑ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με τη
ΓΕΓΚΑΔ
– Υλικό Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

 Η παρουσίαση του σεμιναρίου
– Εγχειρίδιο για τους καταρτιζόμενους

 Ασκήσεις
– 10 πρακτικά παραδείγματα με ομαδική συμμετοχή για
κατανόηση της θεωρίας

 Συζήτηση μεταξύ εισηγητή - καταρτιζομένων
– Αλληλεπίδραση με ερωταπαντήσεις σε θέματα που οι
καταρτιζόμενοι αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους
περιβάλλον.
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2. Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Διαχωρισμός μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου και λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
 Ορισμός, αποστολή και στόχοι λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου
 Ποια η σχέση του εσωτερικού ελέγχου με τους
εγκληματολογικούς-διερευνητικούς ελέγχους
(forensic auditing) και τις επιθεωρήσεις-έρευνες
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.1 Διαχωρισμός μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου
Στην ελληνική γλώσσα, για την απόδοση τόσο του όρου «internal control»
όσο και του όρου «internal audit» χρησιμοποιείται συχνά αδιάκριτα ο
όρος «εσωτερικός έλεγχος».
Οι δύο αυτοί όροι, όπως χρησιμοποιούνται στην αγγλική γλώσσα, δεν
είναι συνώνυμοι και δεν περιγράφουν τις ίδιες λειτουργίες.
Ο όρος «internal control», ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται ή όχι από
τις λέξεις «system» ή «framework», ουσιαστικά αναφέρεται στο Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ).
Από την άλλη πλευρά ο όρος “internal audit”, ανεξάρτητα από το εάν
συνοδεύεται ή όχι από τις λέξεις «function” ή “activity” αναφέρεται στη
λειτουργία ή δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ).
 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια συνεχής λειτουργία της
διοίκησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την
επίτευξη των στόχων του οργανισμού
 Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί έναν επίσημο, ανεξάρτητο έλεγχο για
την επάρκεια και την ποιότητα των επιμέρους ρυθμίσεων του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.2 Ορισμός, αποστολή και στόχοι λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου
Σύμφωνα με το IIA “Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη
και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να
βελτιώνει τις λειτουργίες ενός Οργανισμού. Βοηθάει τον
Οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του,
υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου”.
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.2 Ορισμός, αποστολή και στόχοι λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου
 Ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μια λειτουργία επαγγελματικής και
ανεξάρτητης αξιολόγησης η οποία παρέχει γνωμοδότηση για τις
πρακτικές και τις διαδικασίες διοίκησης σε επίπεδο
υπουργείου/οργανισμού.
 Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως στόχο την παροχή διασφάλισης ως
προς τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης,
διαχείρισης κινδύνων και των δραστηριοτήτων ελέγχου.
 Η λειτουργία διασφάλισης είναι κομβική στο πλαίσιο των
κυβερνητικών προσπαθειών για την ενίσχυση της λογοδοσίας και
της διαφάνειας όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των
δημόσιων οργανισμών και στη χρηστή διαχείριση των χρημάτων
των φορολογουμένων.
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.2 Ορισμός, αποστολή και στόχοι λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου
 Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου επικεντρώνονται στα
συστήματα διοίκησης και διακυβέρνησης, στις επιχειρησιακές
διαδικασίες και πρακτικές, αλλά και στην ακεραιότητα των
χρηματοοικονομικών και μη πληροφοριών.
 Τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων συμβάλλουν στον
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και στην εκπόνηση
συστάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων
οργανισμών.
 Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι η
ανίχνευση και η πρόληψη της απάτης, ο έλεγχος των λειτουργιών
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η επιτήρηση της
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τις πολιτικές.
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.3 Οι Εγκληματολογικοί-Διερευνητικοί έλεγχοι (forensic audit) σε
σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις Επιθεωρήσεις-Έρευνες
Το περιβάλλον εποπτείας στην Ελλάδα αποτελείται από πέντε
βασικούς τύπους φορέων/θεσμών και δραστηριοτήτων: τις
Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, τα Σώματα
Επιθεώρησης-Ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, δραστηριότητες
ελέγχου που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
το οποίο αποτελεί δομή του Υπουργείου Οικονομικών, και τη
Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), η
οποία βάσει του ιδρυτικού της νόμου είναι υπεύθυνη να παρέχει
κατευθύνσεις και να φροντίζει για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
την παρακολούθηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.3.1 Ανάλογα με τον φορέα παροχής ελέγχου αυτός διακρίνεται σε
Εσωτερικό και Εξωτερικό έλεγχο:
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2. Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο
2.3.2 Ανάλογα με το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου

και το
πεδίο αρμοδιότητας διακρίνουμε περιπτώσεις επιθεωρήσεων-ερευνών υψηλού κινδύνου, που
πραγματοποιούνται για την υποστήριξη υποθέσεων, που δύνανται να επιφέρουν αστικές,
ποινικές ή/και πειθαρχικές ευθύνες και αναφέρονται ως «Forensic Auditing», αλλά και έρευνες
που αφορούν διοικητικά θέματα. Ο Εσωτερικός έλεγχος βρίσκεται κάπου στο μέσο.
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3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση
του με τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των Δημοσίων
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων
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3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση
του με τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των Δημοσίων
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων

Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Το περιεχόμενο της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας
του εσωτερικού ελέγχου
 Τη θέση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο
οργανόγραμμα του Υπουργείου
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3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση
του με τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των Δημοσίων
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων
3.1 Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου
ορίζουν τα ακόλουθα για τον εσωτερικό έλεγχο:
Πρότυπο 1100 - Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα
Η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί
ελεγκτές οφείλουν να είναι αντικειμενικοί ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τι σημαίνει αυτό;
Η ανεξαρτησία είναι η απαλλαγή από συνθήκες που θέτουν υπό απειλή τη δυνατότητα
των ελεγκτικών δραστηριοτήτων να επιτελούν καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου
αμερόληπτα. Για την επίτευξη του απαραίτητου βαθμού ανεξαρτησίας με στόχο την
αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων που διέπουν τη δραστηριότητα
εσωτερικού ελέγχου, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου έχει άμεση και απεριόριστη
πρόσβαση στην ανώτατη διοίκηση και στους επικεφαλής και τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη του οργανισμού (*).
(*) Στην περίπτωση της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνονται οι επικεφαλής των
δημοσίων οργανισμών (μονοπρόσωπα όργανα ή Συμβούλια Διοίκησης) και τα στελέχη της
Διοίκησης, είτε πρόκειται για υπηρεσιακά στελέχη, είτε για στελέχη που τοποθετούνται από την
πολιτική ηγεσία.
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3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση
του με τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των Δημοσίων
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων
3.1 Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου
ορίζουν τα ακόλουθα για τον εσωτερικό έλεγχο:
Πρότυπο 1110 - Οργανωτική ανεξαρτησία
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να αναφέρεται σε τέτοιο επίπεδο
ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό, το οποίο να επιτρέπει στη δραστηριότητα
εσωτερικού ελέγχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ο Επικεφαλής Εσωτερικού
Ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει στους επικεφαλής και στα ανώτατα διοικητικά
στελέχη του οργανισμού (στο συμβούλιο όπως αναφέρεται στα πρότυπα)
τουλάχιστον κάθε χρόνο την οργανωτική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων
εσωτερικού ελέγχου.
Οι Υπουργικές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρονται απευθείας στον Υπουργό
(ή στο οριζόμενο κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις Όργανο Αναφοράς).
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μερικά από τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό INTOSAI (*) για να εκτιμηθεί αν μια λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η ανεξαρτησία ορίζεται ως ελευθερία από την
εξάρτηση, ή επιρροή ή έλεγχο από, ένα άλλο πρόσωπο ή οργανισμό.
(*) Είναι ο Διεθνής Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου, που εκδίδει τα Διεθνή Πρότυπα των
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Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International Standards of Supreme Audit Institutions).

3. Η έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η σχέση
του με τον επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των Δημοσίων
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιωματούχων

3.2 Θέση του εσωτερικού ελέγχου εντός του φορέα
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:
• Είναι υπεύθυνη προς την ανώτατη Διοίκηση και αναφέρεται στον
επικεφαλής του δημόσιου φορέα, 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 πιέσεις ώστε να
πραγματοποιεί ελέγχους και να αναφέρει ευρήματα, γνώμες και
συμπεράσματα αντικειμενικά, χωρίς φόβο αντιποίνων.
• Δεν επιτρέπεται στα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου να ελέγχουν
επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες για τις οποίες ήταν
υπεύθυνα σε προγενέστερο χρόνο, με σκοπό να αποφευχθεί
οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Ρόλοι και απαραίτητες ικανότητες/δεξιότητες του
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (Προϊστάμενος Μ.Ε.Ε.)
και των υπολοίπων στελεχών της Μ.Ε.Ε.
 Πρακτικά βήματα για την εγκαθίδρυση της λειτουργίας
του Εσωτερικού Ελέγχου
 Επιτροπής Ελέγχου: Αποστολή και δραστηριότητες
 Έλεγχος ποιότητας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.1.1 Ο ρόλος του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπόλογος για την παροχή
κατευθύνσεων, την έγκριση των προγραμμάτων ελέγχων, την ιεράρχηση και την
εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, ώστε
να μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει μια ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με την
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου,
ελέγχου και διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Υπουργείου. Επικουρικά και στο
πλαίσιο της ειδικότητάς του, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και η ομάδα
εσωτερικού ελέγχου παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον οργανισμό τους
και απευθύνουν συστάσεις προσανατολισμένες στη επίλυση θεμάτων για τη
βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης.
Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά
και των λοιπών μελών της ελεγκτικής ομάδας, έχουν προταθεί από τον ΟΟΣΑ και
παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου, που θα
επισκοπήσουμε ευθύς αμέσως.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.1.2 Απαραίτητες ικανότητες/δεξιότητες του Επικεφαλής Εσωτερικού
Ελέγχου και των υπολοίπων στελεχών της Μ.Ε.Ε. (1/2)

Α. Επιδεξιότητα στην εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού
ελέγχου, των διαδικασιών και των τεχνικών.
Β. Επιδεξιότητα στις λογιστικές αρχές και τεχνικές. Οι ελεγκτές
που θα εργάζονται εκτενώς πάνω σε οικονομικά στοιχεία και
αναφορές πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα δημοσίου
λογιστικού και προϋπολογισμού.
Γ. Κατανόηση των αρχών διοίκησης και λειτουργίας ενός
δημοσίου φορέα που δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να
αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την αρχή της σημαντικότητας
και της συνάφειας των παρεκκλίσεων από τις αξιόπιστες
επιχειρησιακές πρακτικές.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.1.2 Απαραίτητες ικανότητες/δεξιότητες του Επικεφαλής Εσωτερικού
Ελέγχου και των υπολοίπων στελεχών της Μ.Ε.Ε. (2/2)

Δ. Γνώση των βασικών αρχών του διοικητικού δικαίου, της
φορολογίας, των δημόσιων οικονομικών, του θεσμικού πλαισίου
για τις δημόσιες συμβάσεις και της τεχνολογίας συστημάτων
πληροφορικής.
Ε. Επιπλέον, οι ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες
δεξιότητες όσον αφορά στην επαφή με τους ελεγχόμενους και
στην αποτελεσματική επικοινωνία τόσο προφορικά, όσο και
γραπτά.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το πλαίσιο ικανοτήτων που πρέπει να έχουν
τα στελέχη που τοποθετούνται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου της Δημόσιας
Διοίκησης. Ο καθορισμός των απαραίτητων ικανοτήτων του προσωπικού συμβάλλει
στην περιγραφή των καθηκόντων και στον σχεδιασμό της οργανωτικής λειτουργίας
των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη των πρακτικών βημάτων για την εγκαθίδρυση της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (1/8)

Βασικά αρχικά βήματα
Ο πρώτος χρόνος αποτελεί βασικά μια περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Τα
ακόλουθα 21 βήματα βοηθούν στην καθιέρωση της λειτουργίας.
1. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου κατανοήστε τη
νομική βάση για τη θέσπιση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, το
πεδίο εφαρμογής, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες.
2. Δημιουργήστε διαύλους επικοινωνίας με τον επικεφαλής του οργανισμού
και καθιερώστε ένα συνεχές πρόγραμμα συναντήσεων μαζί τους, καθώς
και κανάλια επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς.
3. Καθιερώστε επαγγελματικές σχέσεις με όλα τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη και ενημερωθείτε για τις εργάσιες του υπουργείου
συμμετέχοντας και στις συναντήσεις τους.
97

4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη των πρακτικών βημάτων για την εγκαθίδρυση της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (2/8)
4. Κατανοήστε και προβείτε στην εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων του
IIA, καθώς και στη μελλοντική ανάπτυξη της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου.
5. Εξοικειωθείτε με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού σας
και τα καθιερωμένα πλαίσια ελέγχου της διοίκησης ενός οργανισμού,
όπως αυτό της COSO (2013 IC-IF)*, καθώς και με το σύστημα Δημόσιου
Εσωτερικού Ελέγχου (PIC) που χρησιμοποιείται από πολλές χώρες μέλη
της ΕΕ.
6. Γίνετε μέλος στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), έτσι ώστε να
συνδεθείτε με την ευρύτερη κοινότητα ελέγχου και να αποκτήσετε
πρόσβαση σε πηγές επαγγελματικής ανάπτυξης.
(*) Είναι το πιο καταξιωμένο παγκοσμίως Πρότυπο για το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου ενός Οργανισμού
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη των πρακτικών βημάτων για την εγκαθίδρυση της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (3/8)
7. Εκτιμήστε τις ανάγκες προσωπικού και πόρων για μία αποτελεσματική
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και διατυπώστε του βασικούς λόγους
για την επαρκή στελέχωση της ΜΕΕ.
8.

Τοποθετήστε στις ΜΕΕ στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες και
εμπειρία.

9.

Συναντηθείτε με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, προκειμένου να μάθετε
τι αναμένουν εκείνοι από τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και αρχίστε
να προσδιορίζετε το περιβάλλον ελέγχου.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη των πρακτικών βημάτων για την εγκαθίδρυση της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (4/8)
10.Προωθήστε τη χρήση των αυτοαξιολογήσεων των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου στον οργανισμό για να εδραιώσετε μια κουλτούρα αποδοχής του
εσωτερικού ελέγχου, να βοηθήσετε τις ελεγχόμενες οντότητες να
βρίσκονται σε «ελεγκτική ετοιμότητα» καθώς και να υποστηρίξετε τον
προσδιορισμό του περιβάλλοντος ελέγχου, τη διαδικασία αξιολόγησης
των κινδύνων και στον εντοπισμό των ελεγκτικών προτεραιοτήτων. Η εν
λόγω δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: εκπαίδευση
των στελεχών της διοίκησης γύρω από την αυτοαξιολόγηση των δικλίδων
ελέγχου και παροχή βοήθειας ως προς τον προσδιορισμό των
απατούμενων βελτιώσεων για να βρεθεί ο οργανισμός σε «ελεγκτική
ετοιμότητα». Αυτό θα βοηθήσει επίσης την ελεγκτική ομάδα να μάθει τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, να αξιολογήσει τις δικλίδες ελέγχου
και να προσδιορίσει κοινά θέματα προς προβληματισμό.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη ενός πρακτικού παραδείγματος εγκαθίδρυσης λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου (5/8)
11. Εκπαιδεύστε τα ανώτατα διοικητικά στελέχη όσον αφορά στον ρόλο και στις
μεθόδους των εσωτερικών ελέγχων, τα πρότυπα, τα διάφορα είδη ελέγχων, τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, κλπ.
12. Συντάξτε τον κανονισμό λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και πάρτε την
έγκριση της διοίκησης όσον αφορά στην ανάπτυξη της αποστολής, του
οράματος, των βασικών αξιών και ενός στρατηγικής σημασίας σχεδίου.
Ξεκινήστε να βάζετε τα θεμέλια για την ανάγκη δημιουργίας μιας Επιτροπής
Ελέγχου, η οποία θα σας βοηθήσει στην παροχή αποτελεσνατικών υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου.
13. Διεξάγετε μία άσκηση αξιολόγησης κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της
ιεράρχησης των κινδύνων και της αναγνώρισης εκείνων που θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν άμεσα, έτσι ώστε να τεκμηριώσετε την προστιθέμενη αξία της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Προσδιορίστε το αποδεκτό όριο ανάληψης
κινδύνου (risk tolerance) από τον οργανισμό.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη ενός πρακτικού παραδείγματος εγκαθίδρυσης λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου (6/8)
14. Βάσει της αρχικής αξιολόγησης κινδύνων, δημιουργήστε ένα προσχέδιο
ελεγκτικής δράσης. Κατ’ ελάχιστον το προσχέδιο ελεγκτικής δράσης
πρέπει να συζητηθεί με τους εξωτερικούς ελεγκτές για να αποφευχθούν
οι επικαλύψεις στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
15. Αρχίστε να εκτελείτε εσωτερικούς ελέγχους εφαρμοζόντας το σχέδιο
ελεγκτικής δράσης, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ανωτάτη διοίκηση
ενδέχεται να χρειάζεται ένα γρηγορότερο πρόγραμμα υλοποίησης.
16. Εφαρμόστε ένα σχέδιο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας (QAIP).
Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια συνεχής δραστηριότητα που
βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη.

102

4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη ενός πρακτικού παραδείγματος εγκαθίδρυσης λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου (7/8)
17. Προσδιορίστε τις ανάγκες κατάρτισης και τα μεμονωμένα προγράμματα
κατάρτισης των υπαλλήλων βάσει μίας διαδικασίας αξιολόγησης των
υφιστάμενων δεξιοτήτων και υποστηρίξτε την απόκτηση επαγγελαμτικών
πιστοποιήσεων όπως οι CIA, CGAP, CPA, CFE, CISA κ.α.
18. Καθιερώστε ένα σύστημα συνεχούς επικοινωνίας και παροχής πληροφορίας
ανάμεσα στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και στους επικεφαλής και στους
υπαλλήλους των υπουργείων, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς προώθησης
του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία εργαλείων
επικοινωνίας που θα περιγράφουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του εσωτερικού
ελέγχου καθώς και των βασικών διαπιστώσεων από τις εκθέσεις ελέγχου
σύμφωνα με τους κανόνες της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης» και προστασίας των
δεδομένων.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.2 Ανάπτυξη ενός πρακτικού παραδείγματος εγκαθίδρυσης λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου (8/8)
19. Καθιερώστε ένα πλαίσιο ελέγχου απόδοσης (συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων για να ελέγχετε την εφαρμογή του
σχεδίου ελεγκτικής δράσης και τυχόν διορθωτικών τροποποιήσεων), έτσι
ώστε να αναδείξετε την παρουσία του εσωτερικού ελέγχου και να
επικοινωνήσετε τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του
οργανισμού.
20. Δημιουργήστε σχέσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές για να προάγετε
την αποτελεσματική παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών διασφάλισης στο
εσωτερικό του οργανισμού.
21. Δημιουργήστε σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα ελέγχου με στόχο την
προώθηση της συνεχούς βελτίωσης και της καινοτόμου σκέψης.
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Συνεπώς,
2
σημαντικά
εργαλεία
για
την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου είναι τα εξής:
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.3 Επιτροπή Ελέγχου: Σκοπός και δραστηριότητες
Παρόλο που δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος στην Ελλάδα, θα ήταν σημαντικό
να εξεταστεί η θέσπιση Επιτροπών Ελέγχου στα Υπουργεία. Σύμφωνα με τη
διεθνή πρακτική, η επιτροπή ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση,
την εποπτεία και την αξιολόγηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της
διοίκησης, της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών
ελεγκτών, δεδομένου ότι αυτά τα καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετίζονται με τις
διαδικασίες ελέγχου των εργασιών του οργανισμού.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαπίστωση της
ικανοποιητικής επίλυσης όλων των σημαντικών ζητημάτων που αναφέρονται
από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον εξωτερικό ελεγκτή και τους λοιπούς
φορείς άσκησης εποπτείας στους οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης.
Τέλος, η επιτροπή ελέγχου είναι υπεύθυνη για την αναφορά κάθε σημαντικού
ζητήματος που αφορά στις διαδικασίες ελέγχου του οργανισμού.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.3 Επιτροπή Ελέγχου: Σκοπός και δραστηριότητες
Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου (ΕΕΥ)
Οι ΕΕΥ πρέπει να είναι ανεξάρτητες και προτείνεται να αποτελούνται από
ανώτερους αξιωματούχους της Δημόσιας Διοίκησης, συν ένα ή δύο εξωτερικά
μέλη από θεσμούς όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο ή Σώματα ΕπιθεώρησηςΕλέγχου.
Οι Επιτροπές αυτές θα παρέχουν αντικειμενικές συμβουλές και συστάσεις στους
Επικεφαλής των Οργανισμών σχετικά με την επάρκεια και την ποιότητα των
δραστηριοτήτων διασφάλισης, καθώς και για την επάρκεια και καλή
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, του πλαισίου και των
διαδικασιών ελέγχου και του συστήματος διακυβέρνησης του φορέα. Οι
Επιτροπές αυτές προτείνεται να συνεδριάζουν τέσσερις φορές το χρόνο.
Οι Επιτροπές Ελέγχου μαζί με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελούν
σημαντικές δικλίδες εσωτερικού ελέγχου μέσα στο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου του Υπουργείου.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.3 Επιτροπή Ελέγχου: Αποστολή και δραστηριότητες
Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου (ΕΕΥ)

Χρειάζεται να συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΥ, στα κύρια
αντικείμενα της οποίας θα συμπεριλαμβάνονται:
• Η εποπτεία της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου
• Η εξέταση του προτεινόμενου ετήσιου πλάνου ελέγχων της
λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει συνταχθεί βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
• Η παραλαβή και αξιολόγηση μαζί με την ανώτατη διοίκηση της
Ετήσιας Συνοπτικής Έκθεσης Διασφάλισης.
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.4 Έλεγχος ποιότητας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 1300 - Πρόγραμμα
Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας «Ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί
ένα πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου».
Ενώ σύμφωνα με το Πρότυπο 1310 - Απαιτήσεις του
Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας «Το
πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει
να περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές
αξιολογήσεις».
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4. Ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
4.4 Έλεγχος ποιότητας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις (Πρότυπο 1311) θα πρέπει
να περιλαμβάνουν:
 Διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
 Περιοδικές αυτοαξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από
άτομα εντός του οργανισμού που διαθέτουν επαρκή
γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου.
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5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας (Καταστατικό)
του Εσωτερικού Ελέγχου
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5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Ποιος είναι ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
 Πώς να δημιουργήσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό σας
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5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
5.1. Ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού
Ελέγχου
Πρότυπο 1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη
«Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
πρέπει επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από τον Επικεφαλής
και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του οργανισμού κανονισμό λειτουργίας
(καταστατικό) εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με την Αποστολή του
Εσωτερικού Ελέγχου και τα υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου
Επαγγελματικής Εφαρμογής (τις Θεμελιώδεις Αρχές για την Επαγγελματική
Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Ηθικής, τα Πρότυπα και τον
Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου). Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει
να αναθεωρεί τον κανονισμό λειτουργίας (καταστατικό) εσωτερικού ελέγχου
σε τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη στον Επικεφαλής και στα ανώτατα
διοικητικά στελέχη του οργανισμού για έγκριση».
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5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
5.1. Ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι ένα
επίσημο έγγραφο το οποίο:
• καθορίζει το σκοπό, τις εξουσίες και το πεδίο αρμοδιότητας
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
• καθορίζει τη θέση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
εντός του οργανισμού
• επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία, προσωπικό, και στα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών και
των αρμοδιοτήτων του φορέα
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5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Εσωτερικού Ελέγχου
5.2 Πώς να δημιουργήσετε τον Κανονισμό
Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό σας
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας
Για τη διευκόλυνση και την προτυποποίηση της δημιουργίας
κανονισμών λειτουργίας, το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου
περιέχει προτεινόμενο πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας.
Τα 7 πρώτα πεδία θεωρείται σκόπιμο να περιέχονται σε όλους
τους κανονισμους λειτουργίας.
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5. Ο ρόλος του Κανονισμού Λειτουργίας
(Καταστατικού) του εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική Εργασία A) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας έναν Κανονισμό
Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου – διάρκεια 30 λεπτά
Χωριστείτε σε 2 ομάδες
1. Μελετήστε για 10΄το Προτεινόμενο Καταστατικό του ΟΟΣΑ και στη συνέχεια οι 2 ομάδες με
έναν εκπρόσωπό τους να απαντήσουν συνοπτικά στα ακόλουθα ερωτήματα:
Α. Ομάδα
 Ποιοι είναι ο σκοπός, το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες γραμμές του Κανονισμού του
Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα Δημόσιο Οργανισμό;
 Ποιος είναι ο σκοπός, η αποστολή και το πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό;
Β. Ομάδα
 Ποιοι είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στη σύνταξη και
έγκριση του Καταστατικού;
 Ποια είναι τα καθήκοντα του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου (λογοδοσία), πως
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά της λειτουργίας του Εσωτερικού
Ελέγχου, ποιο είναι το εύρος των εξουσιών του στον οργανισμό και ποιες οι
δραστηριότητες, στις οποίες δεν πρέπει να εμπλέκεται;
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής
δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνων
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας: Τι είναι η
ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης
κινδύνων (RBAP)
 Τι είναι η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και για ποιο λόγο
είναι σημαντική για τον σχεδιασμό της ελεγκτικής δράσης
 Ποια είναι τα βασικά στάδια για την κατάρτιση του πλάνου
ελεγκτικής δράσης με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου
 Τη μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελέγχων με βάση την
αξιολόγηση του κινδύνου
 Διαδικασία έγκρισης και επικοινωνίας του πλάνου ελεγκτικής
δράσης
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.1 Ακολουθεί παράδειγμα διαγράμματος ροής για την
κατάρτιση ενός προγράμματος ελέγχων βάσει ανάλυσης
κινδύνων
Στο παρακάτω διάγραμμα ροής αποτυπώνονται τα βασικά
βήματα για την εκπόνηση και την έγκριση ενός προγράμματος
ελεγκτικών αποστολών βάσει καταγραφής και ανάλυσης
κινδύνων.
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

Ανάλυση περιοχών ανά
δραστηριότητα – Εντοπισμός
περιοχών Υψηλού κινδύνου

Ιεράρχηση περιοχών κινδύνου
ανά βαθμό κινδύνου

Εκτίμηση του βαθμού
ανά περιοχή

Εκτίμηση των δυνατοτήτων της
Υ.Ε. Ελέγχου, σύμφωνα με την
στελέχωση
Προσδιορισμός των περιοχών για
έλεγχο
Κατάρτιση και υποβολή του
ετήσιου προγράμματος δράσης
στη διοίκηση
Οριστικοποίηση προγράμματος.
Κοινοποίηση στη Διοίκηση
Ενημέρωση των Ελεγκτών για την
έγκριση του ετήσιου
προγράμματος

Συζήτηση του προγράμματος με
Διοίκηση – Επιτροπή Ελέγχου.
Έγκριση

Λήψη ετήσιου Προγράμματος
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.1 Τι περιλαμβάνει η ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης
βάσει αξιολόγησης κινδύνων
Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι η αφετηρία και
συγχρόνως ο οδηγός που καθοδηγεί τη σωστή λειτουργία και την πορεία της
μονάδας. Τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη του πλάνου ελεγκτικής
δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνων είναι:
 Καταγραφή των κινδύνων του φορέα
 Αξιολόγηση των κινδύνων
 Σύνταξη του καταλόγου κινδύνων (risk-register) και του χάρτη κινδύνων
(risk map)
 Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος ελέγχων με βάση τους κινδύνους και
τη διαθεσιμότητα σε ανθρωποώρες των ελεγκτών της κάθε μονάδας
 Έγκριση πλάνου από Επιτροπή Ελέγχου και οιονδήποτε αξιωματούχο που
έχει ορισθεί ως Όργανο Αναφοράς.
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.1 Τι περιλαμβάνει η ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης
βάσει αξιολόγησης κινδύνων
Ο εσωτερικός έλεγχος δημιουργεί και εφαρμόζει ένα πλάνο των
ελεγκτικών αποστολών βάσει της ανάλυσης των κινδύνων.
Το πλάνο συνίσταται στο να διασφαλιστεί ότι αυτό περιλαμβάνει:
 Τυχόν κινδύνους ή προβλήματα στις δραστηριότητες ελέγχου που
έχουν εντοπίσει η διοίκηση ή οι εξωτερικοί ελεγκτές
 Ετήσιους
ελέγχους
που
αφορούν
στις
διαδικασίες
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και υποβολής οικονομικών
καταστάσεων στο ΓΛΚ
 Τις διαδικασίες διακυβέρνησης, καθημερινής λειτουργίας και
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, βάσει
της αποστολής και των στόχων του φορέα
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.1 Τι περιλαμβάνει η ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης
βάσει αξιολόγησης κινδύνων
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση
του εσωτερικού ελέγχου 2000 & 2010
«Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διευθύνει
αποτελεσματικά τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε
να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον οργανισμό.
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει
σχέδιο ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων, με σκοπό να
προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού. Για
καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων η Διοίκηση θα πρέπει να
διενεργεί περιοδικά “Αξιολόγηση Κινδύνων-Risk Assessment’’».
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6. Ανάπτυξη προγράμματος ελεγκτικής δράσης
βάσει καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.1 Τι περιλαμβάνει η ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης
βάσει αξιολόγησης κινδύνων
Τι είναι ο κίνδυνος;
Ο κίνδυνος αναφέρεται στην επίδραση της αβεβαιότητας στους στόχους.
Είναι η έκφραση της πιθανότητας και του αντίκτυπου ενός γεγονότος με τη
δυνατότητα να επηρεάσει την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.
Συνεπώς:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ = ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Χ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Για τον καθορισμό των κινδύνων σε κάθε οργανισμό, καθώς και των
ενδεχόμενων συνεπειών, μπορούν να αξιοποιηθούν εργαλεία συλλογής
πληροφοριών, όπως συνεντεύξεις, έρευνες, συναντήσεις και σεμινάρια για
τη συγκέντρωση επιπρόσθετων δεδομένων.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.2 Ποια είναι τα βασικά βήματα και εργαλεία για την κατάρτιση του
πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων

Στην πράξη ο επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
σε συνεργασία με την ομάδα του, καταρτίζει το Πλάνο Ελέγχου.
Προτείνεται να καταρτίζεται μέχρι την 15η ημέρα του
Δεκεμβρίου που προηγείται της έναρξης της περιόδου
αναφοράς του πλάνου, το οποίο αναφέρεται σε
Μακροπρόθεσμο (3ετίας), που επιμερίζεται σε Βραχυπρόθεσμα
(ετήσια).
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.2 Ποια είναι τα βασικά βήματα και εργαλεία για την κατάρτιση του
πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων
 Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των
πιθανών ελεγχόμενων οντοτήτων/λειτουργιών στο εσωτερικό του
οργανισμού, που συνιστούν το λεγόμενο «Περιβάλλον Ελέγχου»
(βλέπε κεφάλαιο IV του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου).
Παραδείγματα προσδιορισμού του Περιβάλλοντος Ελέγχου σε
επίπεδο οργανικών μονάδων/φορέων και λειτουργιών θα δοθούν
μέσα από τις Ομαδικές Εργασίες Β και Γ, που θα ακολουθήσουν.
 Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των
ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον ελέγχου.
 Στο τρίτο στάδιο πρέπει να τεθούν προτεραιότητες ως προς τη
σημασία των κινδύνων (αναλύεται και με σχετικό διάγραμμα στη
συνέχεια).
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.2 Ποια είναι τα βασικά βήματα και εργαλεία για την κατάρτιση του
πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων

 Το τέταρτο στάδιο αφορά το σχηματισμό ελεγκτικών
αποστολών βάσει των κινδύνων που εντοπίστηκαν σε
προηγούμενο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.
 Πέμπτον, έγκριση του πλάνου και διασφάλιση των
απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή του σχεδίου
ελεγκτικής δράσης, και
 Στο έκτο στάδιο αναφέρονται η πρόοδος υλοποίησης και οι
προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με
βάση την αξιολόγηση του κινδύνου
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση
την αξιολόγηση του κινδύνου
Το risk-mapping
περιλαμβάνει τη
σύνταξη πίνακα με
την εξέταση του
ενδεχόμενους
αντίκτυπου ενός
κινδύνου σε σχέση
με την εκτιμηθείσα
πιθανότητα
επέλευσης ενός
κινδύνου.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση
την αξιολόγηση του κινδύνου
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με
βάση την αξιολόγηση του κινδύνου
 Οι Διαθέσιμες Ώρες της Ελεγκτικής Ομάδας (ΔΩΕΟ) υπολογίζονται
ως ακολούθως:
ΔΩΕΟ= Ημέρες εργασίας - Ημέρες απουσίας (άδεια & ασθένεια) - Αργίες
 Το πλάνο ελέγχου καταρτίζεται από τον Επικεφαλής της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τα λοιπό
ελεγκτικό προσωπικό και δύναται να επανεξεταστεί.
 Το πλάνο παρακολουθείται από τον Επικεφαλής της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος ενημερώνει τριμηνιαίως την
Επιτροπή Ελέγχου για την πορεία υλοποίησής του.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με
βάση την αξιολόγηση του κινδύνου

Κατά τη δημιουργία του πλάνου εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλα τα αιτήματα της ανώτατης διοίκησης και η
δυνατότητα της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου να βασιστεί
στις εργασίες των λοιπών παρόχων εσωτερικής και εξωτερικής
διασφάλισης.
Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει παρακάτω ένα παράδειγμα
σχεδίου διασφάλισης και των βασικών σταδίων αυτού.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση την
αξιολόγηση του κινδύνου
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλάνου ελεγκτικής δράσης με βάση την
αξιολόγηση του κινδύνου
Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πλάνο ελεγκτικής δράσης μπορούν
να ταξινομηθούν σε τρεις τομείς:
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.4 Διαδικασία έγκρισης και επικοινωνίας του πλάνου
ελεγκτικής δράσης
Σύμφωνα με το πρότυπο 2020 «ο επικεφαλής εσωτερικού
ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τον σχεδιασμό για τη λειτουργία
εσωτερικού
ελέγχου
και
τις
απαιτήσεις
πόρων,
συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών ενδιάμεσων
μεταβολών, στους επικεφαλής και στα ανώτατα διοικητικά
στελέχη του οργανισμού, για επισκόπηση και έγκριση».
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.4 Διαδικασία έγκρισης και επικοινωνίας του πλάνου
ελεγκτικής δράσης
 Η έγκριση του 3ετούς και Ετήσιου πλάνου ελέγχου θα γίνεται
από την Επιτροπή Ελέγχου και τον οιονδήποτε αξιωματούχο
έχει οριστεί ως Όργανο Αναφοράς.
 Προτείνεται και σύνταξη Τριμηνιαίου Αναλυτικού πλάνου
ελέγχων, που θα καταρτίζεται από τα λοιπά στελέχη της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και θα εγκρίνεται από τον
Επικεφαλής, μετά την έγκριση του ετησίου πλάνου και εντός
15ημερών από την έναρξη του πρώτου μήνα του τριμήνου
που αφορά.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
6.4 Διαδικασία έγκρισης και επικοινωνίας του πλάνου ελεγκτικής
δράσης

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί η πρόταση για σύνταξη
Τριμηνιαίου Αναλυτικού πλάνου, για κάθε διενέργεια ελέγχου
στα πλαίσια αυτού προσδιορίζονται:
 Ο επικεφαλής του ελέγχου
 Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας
 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ελέγχου
Στο Τριμηνιαίο Αναλυτικό πλάνο ελέγχων μπορούν να
προβλεφθούν και έλεγχοι follow-up (με αποστολή σχετικού
ερωτηματολογίου) επί ευρημάτων παλαιότερων ελέγχων
Υψηλού Κινδύνου.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική Εργασία B) Μελέτη περίπτωσης: Προσδιορίζοντας το περιβάλλον
ελέγχου (σε επίπεδο οργανικής μονάδας/φορέα, λειτουργιών/αρμοδιοτήτων και
διαδικασιών)
Διάρκεια 30΄- Χωριστείτε σε 3 ομάδες. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα
απαντήσει στα ερωτήματα της Β΄ ομαδικής εργασίας
I. Δίνονται κάποιες ενδεικτικές λειτουργίες Δημοσίων Οργανισμών:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Είσπραξη δημόσιων εσόδων
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Οικονομική διαχείριση (κατάρτιση και εκτέλεση Π/Υ)
Έλεγχος νομικών και φυσικών προσώπων
Προμήθειες

Παρακολούθηση εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου
Τήρηση αρχείων

Μελετήστε τον Πίνακα και έχοντας ως παράδειγμα τις ανωτέρω
λειτουργίες/αρμοδιότητες συζητείστε και προσδιορίστε το περιβάλλον ελέγχου
σε επίπεδο λειτουργιών/αρμοδιοτήτων στον φορείς που σας υποδείχτηκαν (θα
δοθεί ένας οργανισμός σε κάθε ομάδα - καταγράψτε 2 υποστηρικτικές και 2
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επιχειρησιακές)

6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική Εργασία B) Μελέτη περίπτωσης: Προσδιορίζοντας το περιβάλλον
ελέγχου (σε επίπεδο οργανικής μονάδας/φορέα, λειτουργιών/αρμοδιοτήτων και
διαδικασιών)

II. Δίνονται κάποιες ενδεικτικές διαδικασίες δημοσίων οργανισμών:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Έκδοση πιστοποιητικού βάσει αρχείων της Υπηρεσίας

Λήψη Επιχορηγήσεων
Σύνταξη προϋπολογισμού Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Λογιστική παρακολούθηση απαιτήσεων από νομικά και φυσικά πρόσωπα
Εξόφληση προμηθευτή

Για μία υποστηρικτική και μία επιχειρησιακή από τις λειτουργίες που
εντοπίσατε στο προηγούμενο ερώτημα, προσδιορίστε 2 ενδεικτικές
διαδικασίες για την καθεμία εξ αυτών που να συνθέτουν το περιβάλλον
ελέγχου, σε επίπεδο διαδικασιών, λαμβάνοντας ιδέες από τις αντίστοιχες του
139
ανωτέρω παραδείγματος.

6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική Εργασία B) Μελέτη περίπτωσης: Προσδιορίζοντας το περιβάλλον
ελέγχου (σε επίπεδο οργανικής μονάδας/φορέα, λειτουργιών/αρμοδιοτήτων και
διαδικασιών)

III. Δίνεται στις επόμενες διαφάνειες απόσπασμα των Υπηρεσιών και
Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών από το επικαιροποιημένο
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ενημέρωση 6/2017). Προσδιορίστε το περιβάλλον ελέγχου, εφόσον
ελεγχόμενοι είναι μόνο:
 1η ομάδα: Γενικές και Ειδικές Γραμματείες εντός Υπουργείου
 2η ομάδα: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρίες
εντός Δημοσίου
 3η ομάδα: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εκτός Δημοσίου
συμπεριλαμβανομένων των Ανωνύμων Εταιριών
Συζήτηση για τους υπόλοιπους εποπτευόμενους φορείς που δεν εμπίπτουν
στις κατηγορίες αυτές.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης
2. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (αρ. 53 του Ν.4305/2014)
3. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (αρ. 53 του Ν.4305/2014)
4. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (αρ. 20 του Ν.3965/2011)
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
1. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
(Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών καταργήθηκε με
την παρ.2.α. του άρθρου έκτου του Ν.4079/2012 (Α’ 180))
ΙII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α).-Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.)
1. Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και
Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
IV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α).- Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας (7)
β).-Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (6)
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-Ο.Ο.Σ.Α.)
VI. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Ενιαίο συλλογικό ανώτατο όργανο του Κράτους και ιδιαίτερη δημόσια αρχή).
VIΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.κΔ.) (Ν.1608/1919)
2. Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
3. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (Ν.2628/1998)
50Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γ.Δ.Μ.Π.&Η.Δ./Δ.Ο.Μ./Τμ. Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών
4. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (Ν. 3148/2003
& άρ.36 Ν.4170/2013)
6. Βαρβάκειο Ίδρυμα (συντρέχουσα εποπτεία με Υπ. Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων)
7. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Παγίων (αρ. 16 του Ν.2789/2000)(Δεν
λειτουργεί)
(Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
καταργήθηκε από την 30.6.2011, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύθηκε
με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το αρ.3 του
Ν.3895/2010. Με τις διατάξεις του αρ.1 του ίδιου νόμου καταργήθηκαν το Ειδικό
Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) (Π.Δ. 227/2007) από
την 1.1.2011 και το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)
(Ν.3631/2008) από την 8.12.2010.
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
VIII. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) (Π.Δ. 178/2000)
IΧ. AΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975)
1.1 EMC Ελλάς Α.Ε.
2. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου Α.Ε (Α.Ε.ΔΙ.Κ) (Ν.1067/1980)
3. Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Ε.)
4. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (N.1822/1988)
(Η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε. (Ν.2526/1997)
καταργήθηκε με την παρ. 9 του αρ.50 του Ν.3943/2011)
(Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. (Π.Δ. 413/1998)
καταργήθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2742/2011)
β. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν. 1969/1991)
(Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) καταργήθηκε με το αρ. 1
του Ν.3867/2010)
ΙI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) (Ν. 3746/2009
& Ν.4370/2016)
2. Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) (αρ. 75 του
Ν.1969/1991)(Ανεξάρτητο Σώμα Εμπειρογνωμόνων) (εποπτεύεται από την
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»)
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής
51Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γ.Δ.Μ.Π.&Η.Δ./Δ.Ο.Μ./Τμ. Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών
4. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Ν.3078/1954 και Ν.2533/1997) (εποπτεύεται από την «Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς»)
5. Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα Αυτοκινήτων
(Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) (Ν. 820/1978) καταργήθηκε με τις
υποπαρ. Γ.11 και Γ.12 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013)
ΙΙΙ. AΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (αρ.
51 Ν.2778/1999)
1.1. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
1.2. Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.
1.3. Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
2. Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ
(Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ)
3. Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού
Αεροδρομίου Α.Ε. (αρ. 42 του Ν.3943/2011)(Ν.4422/2016)
4. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (αρ. 184 του
Ν.4389/2016)
4.1. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν.3864/2010)
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4.2. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (αρ. 1 του
Ν.3986/2011)
4.3. Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 2779/2011 Β΄)
(συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) (εκτός με το αρ.21 του 3878/2010)
(Η εταιρία προέρχεται από την απορρόφηση της Κτηματικής Εταιρίας του
Δημοσίου Α.Ε. στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.)
4.4. Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. (αρ. 197 του Ν.4389/2016)
IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΦΥΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Τράπεζα της Ελλάδος (ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο “διφυούς χαρακτήρα” στο
οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες δημόσιου χαρακτήρα)
1.1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα Αυτοκινήτων
εποπτεύεται από την ΤτΕ.
V. ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Κοινωφελή Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
2. Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
3. Σχολάζουσες Κληρονομίες
4. Περιουσίες Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
(συντρέχουσα εποπτεία με οικείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά λόγο
αρμοδιότητας εκάστου)
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Διάρκεια 30΄- Χωριστείτε σε 3 ομάδες.
Επισκοπήστε το Εργαλείο 8 / Περιβάλλον ελέγχου (βλ. Εγχειρίδιο Ελέγχου)
Γίνεται η παραδοχή ότι κατόπιν συνεντεύξεων με τα στελέχη του Υπουργείου
συμπληρώσατε πίνακα βαθμολόγησης των κινδύνων για τις δραστηριότητες, που
επισυνάπτεται στην επόμενη διαφάνεια.
Συζητείστε τι σημαίνουν οι συγκεκριμένες βαθμολογίες για την κάθε μία
δραστηριότητα (ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ).
Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου προτείνετε
δραστηριότητες που θα συμπεριληφθούν στο πλάνο ελεγκτικής δράσης, εάν
έχετε διαθέσιμο χρόνο για έλεγχο ΜΟΝΟ για:
1η ομάδα- 3 δραστηριότητες
2η ομάδα- 4 δραστηριότητες
3η ομάδα- 5 δραστηριότητες
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

1. Πλαίσιο Διοίκησης

1

5

2. Σχεδιασμός & Λογοδοσία

3

4

3. Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πόρων

5

5

4. Διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου

3

4

5. Προστασία περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών και ανθρώπων

3

3

6. Διαχείριση των πληροφοριών και της τεχνολογίας των πληροφοριών

2

1

7. Νομικές υπηρεσίες

1

1

8. Επικοινωνίες

2

2

9. Λήψη προγραμμάτων και υπηρεσιών

2

4
147

6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Δίνεται για διευκόλυνσή σας και ο κάτωθι πίνακας:
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Με βάση την προηγούμενη εργασία συμπληρώστε το ετήσιο πλάνο ελέγχου που
ακολουθεί με τις ακόλουθες υποθέσεις:
- Η ελεγκτική ομάδα διαθέτει 3 εσωτερικούς ελεγκτές
- Θα διεξαχθούν έλεγχοι μόνο της κόκκινης και κίτρινης περιοχής και ο αριθμός των
ανθρωποωρών της ομάδας ελέγχου ισούται με το Σύνολο των ωρών των
τακτικών ελέγχων/αριθμός ελέγχων κόκκινης & κίτρινης περιοχής
ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ
ΓΙΑ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ανθρωποώρες (40 ώρες Χ 4 εβδομάδες Χ 12 μήνες)= ………………..
-

Άδεια (21 Χ 8)=

……………….

-

Αργίες

………………..

-

Ασθένεια (2 Χ 8)=

(7 Χ 8)=

Αριθμός Ελεγκτών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ =

……………….
….…
………………[α]
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Πρόγραμμα Διενέργειας Ελέγχων 201X
Α. Τακτικοί έλεγχοι

Ώρες

1.Πλαίσιο Διαχείρισης

----------

2.Σχεδιασμός & Λογοδοσία

----------

3.Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Πόρων

----------

4.Διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου

----------

5.Προστασία περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών και ανθρώπων

----------

6.Διαχείριση των πληροφοριών και της τεχνολογίας των πληροφοριών

----------

7.Νομικές υπηρεσίες

----------

8.Επικοινωνίες

----------

9.Λήψη προγραμμάτων και υπηρεσιών

----------

Σύνολο Τακτικών Ελέγχων

…….....
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6. Ανάπτυξη πλάνου ελεγκτικής δράσης βάσει
καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων
Ομαδική εργασία Γ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα ετήσιο πλάνο
ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Υπουργείου
Β. Έκτακτοι Έλεγχοι
Β1

Έλεγχοι βάσει Νομοθεσίας

Β2

Λοιποί (10% επί των διαθεσίμων για έλεγχο ωρών)

Σύνολο Εκτάκτων Ελέγχων
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Γ. Μη ελεγκτικές Δραστηριότητες
Γ1
Γ2
Γ3

Ακαδημαϊκές – Επιμορφωτικές-Λοιπές δραστηριότητες
Διοικητικές Δραστηριότητες
Συναντήσεις ΧΧΧ

Σύνολο Απαιτούμενων Ωρών για μη Ελεγκτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ (1)+(2)=[α]

0
……
...…
(1)…….

636
314
201
(2)……
====
151

7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Ορισμός και ανάπτυξη δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
( βασικές έννοιες: Internal Control - Internal Audit –
Internal Controls)
 Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή στο Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου- Το μοντέλο των Τριών
Γραμμών Άμυνας (3LoD Model)
 Πρακτικό
παράδειγμα
εσωτερικού ελέγχου

ανάπτυξης

δικλίδων
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.1 Ορισμός & τρόποι ανάπτυξης δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
Στην ελληνική γλώσσα, τόσο για την έννοια του «Internal Control»
όσο και για την έννοια του «Internal Audit» χρησιμοποιείται συχνά
ο ίδιος όρος --«εσωτερικός έλεγχος». Ωστόσο, οι έννοιες «internal
control» (εφεξής «σύστημα εσωτερικού ελέγχου») και «internal
audit» (εφεξής «εσωτερικός έλεγχος») δεν είναι συνώνυμες.
Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου καλούνται να εξετάσουν την
ποιότητα των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
ενός οργανισμού.
Όταν επίσης αναφερόμαστε σε «Internal Controls» εννοούμε τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου (πολλές δικλίδες - ένα σύστημα
εσωτερικού ελέγχου).
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.1 Ορισμός & τρόποι ανάπτυξης δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
Κάποιες δικλίδες ελέγχου είναι προληπτικές καθώς
προσπαθούν να αποτρέψουν την εμφάνιση ενός κινδύνου (για
παράδειγμα, μια 2βάθμια Επιτροπή Εποπτείας που εξετάζει τις
συμβάσεις πριν από την τελική έγκρισή τους), ενώ άλλες
ανιχνευτικής φύσεως και αποβλέπουν στον εντοπισμό, καθώς
προσπαθούν να καθορίσουν αν ένας κίνδυνος επήλθε (για
παράδειγμα, μια αυτόματη επισκόπηση όλων των συναλλαγών
που υπερβαίνουν ένα ύψος δαπάνης). Τέλος, άλλες είναι
καθοδηγητικής φύσεως καθώς προσπαθούν να αποφύγουν
κινδύνους προβλέποντας συγκεκριμένους τρόπους δράσης,
όπως οι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες.
155

7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.1 Ορισμός & τρόποι ανάπτυξης δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
Ο Πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση του τρόπου που η
διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ώστε να επιτύχει τους
οργανωτικούς στόχους με αποδοτικό και αποτελεσματικό
τρόπο.
Οι δικλίδες της διοίκησης επιτρέπουν
 Χρηστή δημόσια διοίκηση
 Λειτουργική προβλεψιμότητα
 Ανθεκτικότητα
 Καλή σχέση κόστους-ωφέλειας
 Καλή διακυβέρνηση
 Συλλογική και ατομική ηγεσία
 Εμπιστοσύνη εκ μέρους της κοινωνίας
και των υπαλλήλων

Οι δικλίδες της διοίκησης προστατεύουν
 Από ανεπιθύμητες εκπλήξεις
 Από την ύπαρξη δαπανηρών κενών και
επικαλύψεων
 Από προσέλκυση δυσάρεστης
προσοχής από τα ΜΜΕ
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.1 Ορισμός & τρόποι ανάπτυξης δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (Organization of
Supreme Audit Institutions - INTOSAI), οι δικλίδες εσωτερικού ελέγχου δεν συνιστούν
«ένα συμβάν ή μία περίσταση αλλά για μια σειρά δράσεων που διαπερνά τις
δραστηριότητες ενός οργανισμού. Αυτές οι δράσεις επιτελούνται σε όλες τις
λειτουργίες του οργανισμού σε συνεχή βάση».
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου
Το μοντέλο των Τριών Γραμμών Άμυνας μας βοηθά να επεξηγήσουμε καλύτερα την
κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων σχετικά με τις επιμέρους λειτουργίες ενός
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο επίπεδο ενός δημόσιου οργανισμού και τη θέση
των εξωτερικών φορέων
ελέγχου
και εποπτείας
Ελλάδα
Μοντέλο
Τριών
Γραμμώνστην
Άμυνας
(προσαρμοσμένο στην ελληνική δημόσια διοίκηση)

1η Γραμμή Άμυνας

2η Γραμμή Άμυνας

3η Γραμμή Άμυνας

Θέματα Προϋπολογισμού
Δραστηριότητες – Δικλίδες
Εσωτερικού Ελέγχου
(Διοικητικής,
Επιχειρησιακής &
Οικονομικής Λειτουργίας)

Οικονομικός Έλεγχος
Ποιότητα & Απόδοση
Επιθεωρήσεις & Έλεγχοι
Νομιμότητας
Πειθαρχικές Έρευνες

Εσωτερικός
Έλεγχος

Σώματα Επιθεώρησης – Ελέγχου &
ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ

Ανώτερα Υπηρεσιακά Στελέχη

”

Προσαρμοσμένο από: ECIIA/FERMA Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41 και IIA Position Paper, The
Three Lines of Defense in effective Risk Management and Control, January 2013

Εξωτερικός Ελεγκτής – Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπουργός/ Γενικός Γραμματέας
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου
Πρώτη γραμμή άμυνας: οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της
καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού και της παροχής υπηρεσιών σε
πολίτες και επιχειρήσεις, είναι αρμόδια για τη διαχείριση των κινδύνων και
είναι υπεύθυνα για τα εξής:
 Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε
διαδικασίες και δικλίδες ελέγχου

 Διατήρηση αποτελεσματικών δικλίδων εσωτερικού ελέγχου και εκτέλεση
καθημερινών δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου
 Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών για επίτευξη των
στόχων του φορέα
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου
Δεύτερη γραμμή άμυνας: Η λειτουργία εποπτείας και οι λοιπές δραστηριότητες
συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις
Η Διοίκηση θεσπίζει διάφορες λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και
συμμόρφωσης που βοηθούν στη δημιουργία και/ή την παρακολούθηση των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της πρώτης γραμμής άμυνας. Αυτές είναι:
 Μια κεντρική λειτουργία ελέγχου που παρέχει κατευθύνσεις όσον αφορά τις
πολιτικές και παρακολουθεί, ενδεικτικά, συναλλαγές στους εξής τομείς:
οικονομική διαχείριση, προμήθειες, τεχνολογία πληροφοριών, ασφάλεια και
διαχείριση κινδύνου.
 Η δεύτερη γραμμή άμυνας παρακολουθεί διάφορους ειδικούς κινδύνους,
όπως η μη συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου
Τρίτη γραμμή άμυνας: Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στο όργανο
αναφοράς και στα ανώτατα διοικητικά στελέχη ολοκληρωμένη διασφάλιση
για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των
δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενης και της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 2130- Ελεγκτικοί Μηχανισμοί «Η λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί
αποτελεσματικούς
ελεγκτικούς
μηχανισμούς,
αξιολογώντας
την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή
βελτίωσή τους».
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
7.2 Ο Ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως φαίνεται
στο κάτωθι Γράφημα, ο εσωτερικός έλεγχος διαχωρίζεται από την
ανάληψη δραστηριοτήτων διοίκησης και λειτουργίας.
Γράφημα : Η σχέση μεταξύ Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Εσωτερικού Ελέγχου και Ανώτατης Διοίκησης

Ανώτατη Διοίκηση

Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου

Εσωτερικός
Έλεγχος
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Δ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Διάρκεια 30΄-Χωριστείτε σε 2 ομάδες.
Μελετήστε τις ακόλουθες διαφάνειες, που καταγράφουν
πιθανούς κινδύνους
α. σε επίπεδο οργανικής μονάδας και
β. σε επίπεδο λειτουργίας
Συμπληρώστε στον πίνακα που σας δίνεται την περιγραφή του
κάθε κινδύνου (ιδανικά εντοπίστε και νέους κινδύνους) και
προτείνετε δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που πιστεύετε ότι
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους.
Ένα μέλος να παρουσιάσει τους κινδύνους και τις προτεινόμενες
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου της ομάδας του.
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Δ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Α. Διεύθυνση Διοικητικού (επίπεδο οργανικής μονάδας)
Κίνδυνοι:
• Ελλιπής
άσκηση
εποπτικών
αρμοδιοτήτων
στους
εποπτευόμενους φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
• Παρέλευση προθεσμιών για τη δικαστική διεκδίκηση των
δικαιωμάτων του δημοσίου από τρίτα μέρη
• Μη ολοκλήρωση της πειθαρχικής διερεύνησης υποθέσεων
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
• Διαρροή εγγράφων από το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της
υπηρεσίας
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7. Δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Δ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Β. Προμήθειες υλικών και υπηρεσιών (επίπεδο λειτουργίας)
Κίνδυνοι:
• Αποφυγή διαγνωστικής διαδικασίας με τη μέθοδο της κατάτμησης του
συμβατικού αντικειμένου
• Σύνταξη όρων διαγωνισμού, προκειμένου να ωφεληθεί συγκεκριμένος
προμηθευτής
• Παραλαβή κατώτερης ποιότητας προϊόντα /υπηρεσίες από τις
οριζόμενες συμβατικά
• Μη τήρηση απαιτήσεων θεσμικού πλαισίου για τις απευθείας αναθέσεις
έως 20.000€. Ειδικότερα:
1. Εγγραφή ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων (άρθρα 25, 26, 49 του Ν.
4270/2014 και Π.Δ. 80/2016).
2. Τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016)
3. Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 11 του Ν. 4013/2011,
παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016)
4. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρα 66, 67, 68 του Ν. 4270/2014 και άρθρα 2, 3
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του Π.Δ. 80/2016)

Ομαδική εργασία Δ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
Διαδικασία
Κίνδυνος
Συνοπτική Περιγραφή Κινδύνου Περιγραφή δικλίδας /μηχανισμού ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Τα βήματα της διαδικασίας προγραμματισμού μιας
αποστολής εσωτερικού ελέγχου
 Πώς αξιολογούμε τον κίνδυνο στο πλαίσιο της
ελεγκτικής αποστολής (επίπεδο μονάδας/ λειτουργίας/
διαδικασίας)
 Στόχοι, κριτήρια, μεθοδολογίες μιας αποστολής
εσωτερικού ελέγχου
 Τι είναι το πλαίσιο αναφοράς μιας αποστολής
εσωτερικού ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.1 Επισκόπηση των βημάτων της διαδικασίας προγραμματισμού μιας
αποστολής εσωτερικού ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.1
Επισκόπηση
των
βημάτων
της
διαδικασίας
προγραμματισμού μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Ο σχεδιασμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επιτυχημένου
ελέγχου. Ο σωστός σχεδιασμός επιτρέπει στις ομάδες ελέγχου
να ορίσουν τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια και
τη μεθοδολογία.
Επίσης, ο σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να
κατανοήσει καλύτερα το θεματικό πεδίο.
Στο τέλος της διαδικασίας σχεδιασμού, οι ομάδες ελέγχου
πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν με σαφήνεια τι θα
ελεγχθεί, γιατί θα ελεγχθεί και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.1
Επισκόπηση
των
βημάτων
της
διαδικασίας
προγραμματισμού μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή
του εσωτερικού ελέγχου:
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύξουν και να
καταγράψουν ένα σχέδιο για κάθε αποστολή ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων, του πεδίου, της
κατανομής του χρόνου και των πόρων (Πρότυπο 2200)
 Στόχοι πρέπει να καθιερωθούν για κάθε αποστολή (Πρότυπο
2210)
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.1
Επισκόπηση
των
βημάτων
της
διαδικασίας
προγραμματισμού μιας αποστολής εσωτερικού ελέγχου
 Το καθιερωμένο πεδίο εφαρμογής πρέπει να είναι επαρκές
για την ικανοποίηση των στόχων των έργων (Πρότυπο 2220)
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν κατάλληλους
και επαρκείς πόρους για την επίτευξη των δεσμευτικών
στόχων βάσει της αξιολόγησης της φύσης και της
πολυπλοκότητας της κάθε αποστολής, των χρονικών
περιορισμών και των διαθέσιμων πόρων (Πρότυπο 2230)
 Οι εσωτερικοί έλεγχοι πρέπει να αναπτύσσουν και να
καταγράφουν προγράμματα εργασιών για την επίτευξη των
στόχων της αποστολής ελέγχου (Πρότυπο 2240)
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής
αποστολής
Στη Φάση προγραμματισμού του ελέγχου ακολουθούνται τα βήματα για την
αξιολόγηση των κινδύνων της ελεγχόμενης μονάδας
Α. Έναρξη της αποστολής εσωτερικού ελέγχου
 Δεδομένα από πλάνο ελέγχου βάσει αξιολόγησης κινδύνων
 Επιβεβαίωση του συντονισμού των σχεδίων δέσμευσης με άλλες υπηρεσίες
διασφάλισης (π.χ. οικονομικό έλεγχο)
 Ειδοποίηση του ελεγχόμενου για την έναρξη του εσωτερικού ελέγχου
 Δέσμευση των πόρων ελέγχου
 Δημιουργία προφίλ του ελεγχόμενου φορέα (στην επόμενη διαφάνεια)
 Σχέδιο για την ελεγκτική έρευνα
Β. Έρευνα του ελεγκτικού φορέα
 Έρευνα σε σχέση με τους στόχους και τα πεδία του ελέγχου:
 Προκαταρκτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
 Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων
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 Προσδιορισμός των βασικών τομέων που θα εξεταστούν στον έλεγχο

8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής
αποστολής
Ως μέρος της προετοιμασίας για το Σχέδιο Ελέγχου βάσει
αξιολόγησης των κινδύνων, το προφίλ κινδύνου θα πρέπει να
συμπληρώνεται για κάθε οντότητα ελέγχου.
Ο Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνου στο τέλος αυτού του προφίλ
παρέχει ορισμούς του κινδύνου και θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί αυτή η φόρμα.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής
Ενότητα 1:

Προφίλ οντότητας

Όνομα οντότητας
Μοντέλο Παροχής
Υπηρεσιών

Άμεση παράδοση, χρησιμοποιώντας τρίτους, κλπ...

Ιστορικό / Εντολή
ΙΠΑ

Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (δηλαδή: ο αριθμός του προσωπικού)

Προϋπολογισμός
Ογκομετρικά
δεδομένα

(δηλαδή: διαθέσιμες πηγές στοιχείων που περιγράφουν την οργάνωση)

Βασικοί δείκτες
απόδοσης (KPIs)
Τεχνολογίες
ευρείας
εφαρμογής / ΙΜΙΤ
Υποβοηθητικές
Πολιτικές /
Νομοθεσία
Ενότητα 2:

Ανάλυση οντότητας

Σχετικοί Παρελθόντες Έλεγχοι (εσωτερικοί, εξωτερικοί - κατά τα τελευταία 2-4 χρόνια)
Ονομασία,
Ημερομηνία
Σύνδεσμοι
Βασικά ζητήματα,
Ευρήματα
Εκτιμήσεις Διακυβέρνησης - Κινδύνου – Ελέγχου
Διακυβέρνηση
Διαχείριση
Κινδύνου
Περιβάλλον
ελέγχου
Στόχοι του Ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής
Ενότητα 3: Ανάλυση κινδύνου
Κίνδυνοι: (Χ: Χρηματοοικονομικοί, Β: Βλάβη σε ανθρώπους, Δ: Διατάραξη
1
υπηρεσίας)

Επίπτωση
Πιθανότητα

Χ

Β

Δ

(Σημείωση: Δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης Κινδύνου παρακάτω για τους
ορισμούς)

Ανάλυση κινδύνου

Ενότητα 4: Πιθανή Φύση της Αποστολής Ελέγχου / Εστίαση (G-R-C)
Φύση
Εστίαση (G-R-C)
Λογική
Ενότητα 5: Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Ελέγχου
Εκτιμώμενη Έναρξη
Εκτιμώμενοι Πόροι

ΙΠΑ

Επαγγελματικές
Υπηρεσίες

Ταξίδια

Μετάφραση
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Προσθέστε τον κίνδυνο απάτης.

8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής
αποστολής
Γ. Ολοκλήρωση του Πλάνου Ελέγχου και Ανάπτυξη του
Προγράμματος Ελέγχου
 Επιβεβαίωση/αναθεώρηση πλάνου ελέγχου (Στόχοι, πεδίο
εφαρμογής, κριτήρια, προσέγγιση, πόροι και χρονοδιάγραμμα)
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου σπουδαιότητας και του
επιπέδου της διασφάλισης ελέγχου
 Ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου
 Έγκριση από τον Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου του
λεπτομερούς πλάνου και του προγράμματος ελέγχου
(συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ελέγχου)
 Επιβεβαίωση/ Ενημέρωση του ελεγχόμενου για το σχέδιο ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.2 Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο της ελεγκτικής αποστολής
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων στο επίπεδο
της ελεγχόμενης μονάδας/λειτουργίας προσδιορίζονται οι διαδικασίες/αρμοδιότητες υψηλού
κινδύνου για να προχωρήσει ο προγραμματισμός της διενέργειας του ελέγχου:
Αξιολόγηση κινδύνων για τον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ελέγχου
Διαδικασίες/αρμοδιότητες υψηλού κινδύνου

Καθορισμός θεμάτων ελέγχου ανά ελεγκτική αποστολή
Στόχοι ελέγχου (3 έως 5 ανά ελεγκτική αποστολή)
Λεπτομερής αξιολόγηση επιλεγμένων θεμάτων ελέγχου που έχουν επιλεγεί βάσει νόμων, πολιτικών,
καλών πρακτικών άλλων δημόσιων φορέων ή γνωστών προτύπων/πλαισίου ελέγχου και διοίκησης
(πχ ΣΔΕ, ΕΣΠΑ, ISO κλπ)

Κριτήρια ελέγχου (3 έως 5 ανά στόχο, εστιάζονται στους βασικούς ελέγχους)
Μεθοδολογία ελέγχου: Πώς να ελέγξετε
(μέθοδος δειγματοληψίας, τεχνικές ανάλυσης, συνεντεύξεις, έγγραφων επισκόπησης)
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.3.1 Στόχοι εσωτερικού ελέγχου
Οι στόχοι του ελέγχου περιγράφουν τι σκοπεύει να επιτύχει ή να
παραδώσει η ομάδα ελέγχου. Τρεις έως πέντε στόχοι ανά
αποστολή ελέγχου είναι ο κανόνας.
Παραδείγματα:
 Να αξιολογήσει εάν οι πρακτικές ταξιδίου και μετεγκατάστασης
ενός τμήματος συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τις
διαδικασίες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.
 Να προσδιορίσει εάν οι ακολουθούμενες πρακτικές ταξιδιού και
μετεγκατάστασης ενός τμήματος έχουν λάβει υπόψη τα θέματα
αποτελεσματικότητας, οικονομίας και αποδοτικότητας.
 Να καθορίσει εάν το τμήμα προμηθειών έχει οργανωθεί με
αποτελεσματικό τρόπο.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.3.2 Κριτήρια ελέγχου και μεθοδολογίες
Τα κριτήρια ελέγχου είναι εφικτά πρότυπα απόδοσης, έναντι των
οποίων μπορούν να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες συνθήκες.
Αντιπροσωπεύουν καλές ή αποδεκτές πρακτικές.
Ανάλογα με το σκεπτικό θεσπίζονται διαφορετικά κριτήρια ελέγχου:
 Για αποσαφήνιση των στόχων του ελέγχου
 Για παροχή στους ελεγκτές ευλόγων σημείων αναφοράς
 Για δημιουργία βάσης επικοινωνίας με τη διοίκηση
 Για δημιουργία βάσης της ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας και της
διενέργειας του ελέγχου
 Για να βοηθήσουν τους ελεγκτές να εστιάσουν την προσοχή τους
όταν ανακαλύπτουν ευρήματα και συστημικές παρατηρήσεις
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.3.2 Κριτήρια ελέγχου και μεθοδολογίες
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν καλά κριτήρια ελέγχου:
 Δυνατότητα κατανόησης: τα κριτήρια αυτά εκφράζονται με σαφήνεια και
δεν υπόκεινται σε σημαντικά διαφορετικές ερμηνείες από τους χρήστες
στους οποίους απευθύνονται.
 Σχετικότητα: συμβάλλει στα αποτελέσματα και τα πορίσματα που
συνάδουν με τους ελεγκτικούς στόχους.
 Αξιοπιστία: επιφέρει συνεπή συμπεράσματα ή γνώμες, όταν
χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς ελεγκτές για τις ίδιες περιστάσεις.
 Ουδετερότητα: απαλλαγή από μεροληψία που θα μπορούσε να οδηγήσει
στην παραπλάνηση των χρηστών των εκθέσεων από τα ευρήματα και τα
πορίσματα των ελεγκτών.
 Πληρότητα: υφίσταται όταν όλα τα κριτήρια, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τα συμπεράσματα του ελεγκτή, προσδιορίζονται και
τεκμηριώνονται.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.4 Πλαίσιο Αναφοράς αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Το πλαίσιο αναφοράς παρέχει μια σύνοψη υψηλού επιπέδου
σχετικά με το σχέδιο ελέγχου, ώστε να διευκολυνθεί η
κατανόηση του ελέγχου από τον ελεγχόμενο φορέα.
Το πλαίσιο αναφοράς παρέχει πληροφορίες για το αντικείμενο,
τον στόχο, την προσέγγιση και τον χρόνο του ελέγχου. Το
πλαίσιο αναφοράς πρέπει να γνωστοποιείται στην ελεγχόμενη
μονάδα και να παρουσιάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου του
Υπουργείου.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.4 Πλαίσιο Αναφοράς αποστολής εσωτερικού ελέγχου
Επισκόπηση του Πλαισίου αναφοράς
Το έγγραφο του πλαισίου αναφοράς διασφαλίζει ότι οι
ελεγχόμενοι είναι ενημερωμένοι για:
 τους στόχους του ελέγχου.
 τα κριτήρια και το αντικείμενο,
 την ελεγκτική μεθοδολογία,
 τη μέθοδο δειγματοληψίας,
 τις ευθύνες του εσωτερικού ελέγχου,
 τις ευθύνες της διοίκησης,
 τον τρόπο κοινοποίησης των ελεγκτικών στοιχείων και
 το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
8.4 Πλαίσιο Αναφοράς αποστολής εσωτερικού ελέγχου

Διεξαγωγή εναρκτήριων συζητήσεων
 Η ομάδα ελέγχου πρέπει να συναντάει τους
ελεγχόμενους για να περιγράψει την ελεγκτική
διαδικασία, τους αρχικούς στόχους του ελέγχου και το
πεδίο εφαρμογής.
 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ελεγκτές πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι για να συζητήσουν σχετικά με
τους προβληματισμούς του ελεγχόμενου.
 Κατά την εναρκτήρια συζήτηση πρέπει να τηρηθούν
πρακτικά.
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία E) Μελέτη περίπτωσης: Διενέργεια μιας άσκησης αξιολόγησης
κινδύνου στο πλαίσιο προγραμματισμού διεξαγωγής μιας αποστολής εσωτερικού
ελέγχου
Χωριστείτε σε 2 ομάδες, μία υπεύθυνη για τον έλεγχο της μονάδας Οικονομικής
Διαχείρισης και μία για τη μονάδα Διοίκησης Προσωπικού - διάρκεια 30’
Κατά το ετήσιο πλάνο ελεγκτικής δράσης, δίνεται προτεραιότητα στον εσωτερικό
έλεγχο των μονάδων α) Οικονομικής Διαχείρισης, που ασχολείται με τις προμήθειες
και β) Διοίκησης Προσωπικού. Δίνεται λίστα πιθανών κινδύνων που κατέγραψε η
ελεγκτική ομάδα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου τους.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος απώλειας προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων της Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος καθυστερημένης ενημέρωσης των φακέλων προσωπικού με νέα στοιχεία ή τήρησης λανθασμένων
στοιχείων
Κίνδυνος μη διαχωρισμού δραστηριοτήτων Οικονομικής Διαχείρισης λόγω έλλειψης προσωπικού
Κίνδυνος μη τήρησης του Κανονισμού Δεοντολογίας από το προσωπικό της Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος υποστελέχωσης προσωπικού Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος χαμηλής επιμόρφωσης προσωπικού Οικονομικής Διαχείρισης
Κίνδυνος απώλειας δεδομένων προμηθευτών της Οικονομικής Διαχείρισης από το πληροφοριακό σύστημα
Κίνδυνος εμφάνισης απάτης σε προμηθευτή της Οικονομικής Διαχείρισης (έχει συμβεί στο παρελθόν
αντίστοιχο fraud case;)
Κίνδυνος εντατικής χρήσης απευθείας αναθέσεων
Κίνδυνος μη τήρησης διαδικασιών ανάθεσης δαπάνης βάσει Ν. 4412/2016
Κίνδυνος μη τήρησης διαδικασιών πληρωμής Αμοιβών Τρίτων βάσει Ν. 4412/2016

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
1
3

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
5
3

3
3
5
3
1
1

4
3
5
4
3
2

2
2
2

5
5
4
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία E) Μελέτη περίπτωσης: Διενέργεια μιας άσκησης αξιολόγησης
κινδύνου στο πλαίσιο προγραμματισμού διεξαγωγής μιας αποστολής εσωτερικού
ελέγχου
Οι δύο ομάδες αφού επιλέξουν τους κινδύνους, που αφορούν τα τμήματα ευθύνης τους, να τους
κατατάξουν σε χαμηλού-μεσαίου-υψηλού κινδύνου χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα της
αξιολόγησης κινδύνου
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8. Προγραμματισμός διεξαγωγής μιας
αποστολής Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία ΣΤ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας
πρόγραμμα ελέγχου, κριτήρια ελέγχου και μεθοδολογίες μιας
ελεγκτικής αποστολής.
Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης ελεγκτικής εργασίας
για τους κινδύνους μόνο της κίτρινης και κόκκινης περιοχής,
συντάξτε το πρόγραμμα Ελέγχου με τις ακόλουθες υποενότητες:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
I. Πεδίο ελέγχου (Τι θα ελεγχθεί)
II. Στόχοι ελέγχου-Ερωτήματα στο πρόγραμμα ελέγχου (Γιατί θα
ελεγχθεί)
III. Μεθοδολογία ελέγχου
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου θα παρουσιαστεί στο
τμήμα από ένα μέλος της ομάδας.
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της
ενότητας:
Επισκόπηση των βημάτων στη φάση
διενέργειας μιας αποστολής ελέγχου
Εφαρμογή μεθοδολογιών και κριτηρίων
εσωτερικού ελέγχου
Τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου

9.1.1 Επισκόπηση των βημάτων στη φάση διενέργειας μιας
αποστολής ελέγχου
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.1.1 Επισκόπηση των βημάτων στη φάση διενέργειας
μιας αποστολής ελέγχου

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής αποτυπώνονται τα
βασικά βήματα για την διενέργεια μιας ελεγκτικής
αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και
της αξιολόγησης των δεδομένων.
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

2
Κατανομή των αντικειμένων
ελέγχου στους Ελεγκτές
ανάλογα με τις δυνατότητες τους
Έναρξη Ελέγχου

Ενημέρωση των επικεφαλής των
Τμημάτων για τους επικείμενους
ελέγχους από τον αρμόδιο της
Υ.Ε. Ελέγχου

Οδηγίες στους Ελεγκτές για
συλλογή στοιχείων
•Μελέτη διαδικασιών – αποφάσεων
– νόμων
•Μελέτη πορισμάτων ελέγχου
•Ανάπτυξη προγράμματος ελέγχου

Συνεχής παρακολούθηση
εξέλιξης του Ελέγχου και οδηγίες
στους Ελεγκτές από τον
Προϊστάμενο

•Συλλογή στοιχείων και
αξιολόγηση
•Συζήτηση με τους ελεγχόμενους
•Διευκρινίσεις

Συνάντηση Ελεγκτών με
ελεγχόμενους
•Αξιολόγηση των στοιχείων
•Τεκμηρίωση όλων των
αποκλίσεων

3
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.1.1 Επισκόπηση των βημάτων στη φάση διενέργειας
μιας αποστολής ελέγχου
 Το στάδιο διεξαγωγής ξεκινά επίσημα με την έγκριση του
πλαισίου αναφοράς.
 Το στάδιο διεξαγωγής ενός ελέγχου περιλαμβάνει τη
συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών που
σχετίζονται με τους στόχους της αποστολής.
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.1.2 Ο ρόλος του ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας
Οι σχέσεις μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενης μονάδας προσδιορίζονται μέσω ανταλλαγής
αλληλογραφίας, που προσδιορίζει το πλαίσιο αναφοράς. Οι όροι εντολής έχουν αναλυθεί σε
προηγούμενη ενότητα και πρέπει να αποστέλλονται πριν την έναρξη του ελέγχου στον
ελεγχόμενο. Υπόδειγμα αλληλογραφίας με όρους εντολής παρατίθεται στη συνέχεια.
ΧΧΧΧΧΧ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΧΧΧΧΧΧΧ, Αθήνα ΧΧΧΧ
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΑΡ./ΗΜ./ ΧΧΧ / ΧΧΧΧΧΧ
Πληροφορίες : ΧΧΧΧΧΧΧ
Τηλέφωνο
: ΧΧΧΧΧΧΧ
ΠΡΟΣ: ΧΧΧΧ
Περίληψη : Ενημέρωση για Διενέργεια Ελέγχου
Σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου θα διενεργήσει σε συνέχεια
του ετήσιου πλάνου ελέγχου, που έχει εγκριθεί με την από …. Αποφ. του
Οργάνου Αναφοράς του, έλεγχο όσον αφορά ………..
Τον
έλεγχο θα πραγματοποιήσει ο/η ……. − Εσωτερικός Ελεγκτής
του
τμήματος, ενώ η συλλογή στοιχείων όπως και η συνεργασία με τους
αρμοδίους της Διεύθυνσης σας θα διαρκέσει …. ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα
ελεγχθούν μεταξύ των άλλων, ………….
Κατόπιν των ανωτέρω, την ….. και ώρα ….. ο/η κ. ……. θα επισκεφθεί την
Διεύθυνση ………. και παρακαλούμε όπως τεθούν στη διάθεσή του/της όλα
τα
απαραίτητα στοιχεία κ.λ.π
και του/της παρασχεθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες από την Διεύθυνσή σας.

χχχχχχχχχχχχχχ
Επικεφαλής/η
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.2 Εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και κριτήρια εσωτερικού
ελέγχου
Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποικίλλουν ανάλογα με την προσέγγιση
που χρησιμοποιείται για έναν στόχο. Οι παραδοσιακοί μέθοδοι συλλογής
στοιχείων περιλαμβάνουν:
 φυσική παρατήρηση των λειτουργιών ή των περιουσιακών στοιχείων (π.χ.
επιτόπιος έλεγχος),
 λεπτομερή εξέταση μεμονωμένων φακέλων/συναλλαγών βάσει
δειγματοληψίας.
 δοκιμές συστημάτων,
 επανυπολογισμός ή επαλήθευση των υπολογισμών,
 επισκόπηση και ανάλυση των εγγράφων,
 συνεντεύξεις, ομάδες εργασίας, έρευνες και μελέτες,
 ανάλυση των πληροφοριών ή των δεδομένων (π.χ. αναλύσεις των
δεδομένων, τάσεις, ποσοστά ή ανάλυση παλινδρόμησης).
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.2 Εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και κριτήρια εσωτερικού
ελέγχου

Δειγματοληψία (1/2):
• Η ελεγκτική δειγματοληψία σχεδιάζεται ώστε να
καθίσταται δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος για τον
πληθυσμό (πχ του συνόλου των ΧΕΠ μιας περιόδου),
βάσει ελέγχου ενός συγκεκριμένου δείγματος.
• Τα είδη δειγματοληψίας:
– Μη στατιστικές μέθοδοι: Δείγμα ευκολίας, Δείγμα κατά την
κρίση του ελεγκτή κλπ
– Στατιστικές μέθοδοι: Δείγμα με βάση πίνακες τυχαίων
αριθμών, Συστηματική επιλογή (πχ σε πληθυσμό 100
εγγραφών για δείγμα 10 εγγραφών λαμβάνουμε τη 10η , 20η,
30η εγγραφή κλπ)
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.2 Εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και κριτήρια εσωτερικού
ελέγχου

Δειγματοληψία (2/2):
Στατιστική
δειγματοληψία

Κατηγορίες

Κάθε μονάδα του
πληθυσμού που
μελετάται
χαρακτηρίζεται από το
γεγονός ότι έχει ίσες
πιθανότητες να
συμπεριληφθεί στο
δείγμα με όλες τις
άλλες.

1. Απλή τυχαία δειγματοληψία

Μη-στατιστική
δειγματοληψία

1. Δειγματοληψία ευκολίας ή περιστασιακή

Κάθε στοιχείο του
πληθυσμού ΔΕΝ έχει
την ίδια πιθανότητα να
ενταχθεί στο δείγμα

2. Συστηματική δειγματοληψία

3. Στρωματοποιημένη δειγματοληψία
4. Δειγματοληψία κατά συστάδες
5. Τυχαία ανάθεση σε ομάδες

2. Δειγματοληψία κατά την κρίση του ελεγκτή

3. Δικτυωτή δειγματοληψία (χιονοστιβάδας)
4. Κατευθυνόμενη δειγματοληψία
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.3 Τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή
Σύνταξη των φύλλων εργασίας (1/3):
Τα φύλλα εργασίας είναι τα έγγραφα που χρειάζονται για την
τεκμηρίωση των στόχων και των κριτηρίων της αποστολής ελέγχου.
Σύμφωνα με το πρότυπο 2330 του ΙΙΑ, «οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει
να τεκμηριώνουν τις σχετικές πληροφορίες για τη στήριξη των
συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου». Τα φύλλα
εργασίας πρέπει να είναι:
 περιποιημένα,
 ακριβή,
 συνοπτικά,
 πλήρη και
 εύλογα.
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.3 Τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή
Σύνταξη των φύλλων εργασίας (2/3):
Τα ακόλουθα πρέπει να συμπεριληφθούν:
 οι σημειώσεις των συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των δοκιμών, η
τεκμηρίωση που σχετίζεται με τα αποτελέσματα
 η αναφορά των βασικών εγγράφων (δηλαδή οι πολιτικές, οι διαδικασίες,
τα σχεδιαγράμματα ροής, κλπ)
 τα στοιχεία και η ανάλυση για τη στήριξη των αναφερθέντων
παρατηρήσεων
 η σημαντική επικοινωνία με τα στελέχη της ελεγχόμενης μονάδας
 η κοινοποίηση των βασικών ευρημάτων και διαπιστώσεων της αποστολής
ελέγχου και λήψη σχολίων από τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα επί
αυτών.
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
9.3 Τα φύλλα εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή
Σύνταξη των φύλλων εργασίας (3/3)
Το φύλλο εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:
 ανάλυση,
 αποτελέσματα των δοκιμών- ερευνών,
 συνοπτική παρουσίαση των εγγράφων και
 σημειώσεις των συνεντεύξεων.
Οι ελεγκτικές ομάδες οφείλουν να τεκμηριώσουν τις διαπιστώσεις/ευρήματα
βάσει των εφαρμοστέων κριτηρίων ελέγχου.
Οι διαπιστώσεις/ευρήματα πρέπει να παρέχουν στοιχεία και ανάλυση
σχετικά με τις αιτίες και τα αποτελέσματα/ συνέπειες και να οδηγούν σε
συμπεράσματα και σε ενδεχόμενες συστάσεις.
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία Ζ) Μελέτη περίπτωσης: Αναλύοντας δεδομένα και
αναπτύσσοντας ελεγκτικά συμπεράσματα
Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 30΄
Σας ανατέθηκε ο έλεγχος της Διεύθυνσης Προσωπικού με θέμα την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του
υπουργείου για το έτος Χ.
Ο έλεγχος που διενεργήθηκε στη Διεύθυνση, είχε σκοπό να διερευνήσει :
1. Τη διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του
έτους αναφοράς και την παρακολούθηση της εφαρμογής του.
2. Την αποδοτικότητα του γενικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού
προγράμματος του υπουργείου και των αναλυτικών προγραμμάτων
κατάρτισης, που υλοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς.
Με βάση τα δεδομένα των συνεντεύξεων και τη συλλογή στοιχείων, που
παρατίθενται στη συνέχεια, να προβεί η κάθε ομάδα στα κατάλληλα
ελεγκτικά συμπεράσματα (η 1η ομάδα για τον πρώτο τομέα και η 2η ομάδα
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για τον δεύτερο).

9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία Ζ) Μελέτη περίπτωσης: Αναλύοντας δεδομένα και
αναπτύσσοντας ελεγκτικά συμπεράσματα
1ος τομέας: Διαδικασία σύνταξης προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης του
έτους αναφοράς και παρακολούθησης της εφαρμογής του.
 Η κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης, έτους αναφοράς,
από τη Διεύθυνση Προσωπικού, βασίστηκε σε προφορικές προτάσεις για την
επιμόρφωση και την κατάρτιση των υπαλλήλων.
 Ο ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός – Απολογισμός παρακολουθείται ως
συνολική δαπάνη χωρίς ανάλυση και διαχωρισμό άμεσων δαπανών για
προγράμματα εκπαίδευσης και έμμεσων λοιπών δαπανών της Διεύθυνσης
Προσωπικού.
 Ελήφθησαν τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Προϋπολογισμός εκπαίδευσης:
2015: 1,2εκ. ευρώ,
2016: 1 εκ. ευρώ,
Β. Απολογισμός δαπάνης εκπαίδευσης:
2016: 1,1 εκ. ευρώ
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9. Διενεργώντας μια αποστολή
Εσωτερικού Ελέγχου
Ομαδική εργασία Ζ) Μελέτη περίπτωσης: Αναλύοντας δεδομένα και
αναπτύσσοντας ελεγκτικά συμπεράσματα
2ος τομέας: Έλεγχος Αποδοτικότητας προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης
 Για την αξιολόγηση των επί μέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Διεύθυνση
Προσωπικού συγκεντρώνει ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, αμέσως μετά τη λήξη κάθε σεμιναρίου
και στη συνέχεια αποστέλλει επιστολή στην οργανική μονάδα που είχε ζητήσει το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αναφέρει τα συμπεράσματα που έχουν
προκύψει από τα εν λόγω ερωτηματολόγια και τυχόν προτάσεις. Η επιστολή αυτή
συχνά παραμένει αναπάντητη από την αρμόδια οργανική μονάδα.
 Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι στόχοι σε επίπεδο υπουργείου ή/και οργανικών
μονάδων, που να διέπουν την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος, παρότι η Διεύθυνση Προσωπικού από τη δική της
πλευρά διαθέτει εργαλεία και διαδικασίες για τα παραπάνω, τα οποία όμως μέχρι
σήμερα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
 Δυναμικότητα σε εκπαιδευτικές ώρες Αιθουσών Διδασκαλίας Υπηρεσίας: 5.000
ώρες. Πραγματικές εκπαιδευτικές ώρες στις Αίθουσες κατά το έτος αναφοράς:
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4.000 ώρες

10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Επισκόπηση των σταδίων σύνταξης και έγκρισης της
έκθεσης εσωτερικού ελέγχου
 Ποια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται σε μια
ολοκληρωμένη έκθεση
 Πώς κάνουμε follow-up στις συμφωνηθείσες
ενέργειες συμμόρφωσης με τις συστάσεις των
εκθέσεων ελέγχου
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.1 Επισκόπηση των βημάτων ολοκλήρωσης του ελέγχου και
συγγραφής της έκθεσης
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.1 Επισκόπηση των βημάτων ολοκλήρωσης του ελέγχου και
συγγραφής της έκθεσης
Στο παρακάτω διάγραμμα ροής αποτυπώνονται τα βασικά βήματα
από τη φάση της αρχικής καταγραφής των ευρημάτων και των
συμπερασμάτων της αποστολής ελέγχου και την κατάρτιση του
αρχικού σχεδίου της έκθεσης μέχρι την οριστικοποίηση και την
έγκρισή της από τα αρμόδια προς τούτο όργανα καθώς και της
διαδικασίας παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων που
συμφωνήθηκαν με τη Διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα.
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

3
ΟΧΙ

ΝΑΙ
Διαπίστωση
σοβαρών
παραλείψεων
κατά τη
διάρκεια

•Συζήτηση όλων των ευρημάτων
με τον αρμόδιο της Υ.Ε. Ελέγχου
•Σύνταξη αναλυτικής Έκθεσης
από τον Ελεγκτή
Ενημέρωση του Προϊσταμένου
της Υ.Ε. Ελέγχου από τον
Ελεγχόμενο
για
την
οριστικοποίηση των ευρημάτων

Σύνταξη Συνοπτικής Έκθεσης

Οριστικοποίηση της Έκθεσης

4

•Άμεση ενημέρωση για λήψη
συγκεκριμένων μέτρων πριν την
ολοκλήρωση του πορίσματος
•Εντολή προς τον ελεγχόμενο

•Λήψη εντολής Διοίκησης για
άμεση εφαρμογή μέτρων
•Ενημέρωση Διοίκησης

•Συζήτηση του πορίσματος με
τους ελεγχόμενους
•Καταγραφή τυχόν
διαφορετικών απόψεων των
ελεγχόμενων

•Συλλογή στοιχείων και
αξιολόγηση
•Συζήτηση με τους ελεγχόμενους
•Διευκρινίσεις
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

4

•Κοινοποίηση Έκθεσης
•Διοίκηση – Επιτροπή Ελέγχου
•Ελεγχόμενη Διεύθυνση

Λήψη πορίσματος για
ενημέρωση
•Ενημέρωση από Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου
•Ορισμός συνάντησης για
συζήτηση του πορίσματος

•Συζήτηση του πορίσματος
•Λήψη αποφάσεων
•Σύνταξη Πρακτικού από Υ.Ε.
Ελέγχου
Λήψη Αντιγράφου Πρακτικού
προς εκτέλεση των
συμφωνηθέντων

Οριστικοποίηση Πρακτικού
Κοινοποίηση Πρακτικού στη
Διοίκηση και στον Ελεγχόμενο

Λήψη αντιγράφου Πρακτικού

5
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

5
ΝΑΙ

ΟΧΙ

•Εκτέλεση των αποφάσεων
•Ενημέρωση Εσωτερικού
Ελέγχου

Εκτέλεση
αποφάσεων

•Επιβεβαίωση εκτέλεσης
αποφάσεων άμεσα ή σε επόμενο
έλεγχο ανάλογα με την
σοβαρότητα του κινδύνου
•Ενημέρωση Διοίκησης

Ενημέρωση της Διοίκησης για
την υλοποίηση των αποφάσεων

Κλείνει ο
Φάκελος

Κλείνει ο
Φάκελος

Α

•Λόγοι μη εκτέλεσης των
αποφάσεων
•Συνεχή παρακολούθηση μέχρι
εκτέλεση των αποφάσεων

Ενημέρωση της Διοίκησης για
κλείσιμο εκκρεμοτήτων
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.1 Επισκόπηση των βημάτων ολοκλήρωσης του ελέγχου και
συγγραφής της έκθεσης
Η έκθεση ελέγχου αποτυπώνει τις ενέργειες που αναλήφθησαν στο
πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της αποστολής του ελέγχου.
Οι κύριες ενέργειες κατά τη φάση υποβολής των εκθέσεων ελέγχου:
1. Η ομάδα ελέγχου γνωστοποιεί επισήμως τα ευρήματα, τις
διαπιστώσεις και τις προτάσεις της και συντάσσει την έκθεση
ελέγχου εξασφαλίζοντας τη λήψη σχολίων και παρατηρήσεων από
την ελεγχόμενη οντότητα.
2. Μετά το σχολιασμό από την ελεγχόμενη οντότητα, ζητείται η έγκριση
από την Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου (εφόσον υφίσταται*).
3. Η τελική, εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου γνωστοποιείται στον Υπουργό,
προς ενημέρωσή του, και σε όποιο άλλο αρμόδιο όργανο.
*Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Επιτροπή Ελέγχου, την έκθεση εγκρίνει ο
Υπουργός ή άλλος αξιωματούχος που έχει οριστεί ως όργανο αναφοράς.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.1 Τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης
ελέγχου
Τα χαρακτηριστικά μιας καλής έκθεσης (1/3):
 Ακρίβεια: οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι
απαλλαγμένες από λάθη και στρεβλώσεις, και να βασίζονται σε
γεγονότα. Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τις
πληροφορίες, τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που
τεκμηριώνονται με επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.
 Αντικειμενικότητα: τα ευρήματα θα πρέπει να μεταφέρονται με το
σωστό ύφος που να προσδίδει αντικειμενικότητα και ορθό
συλλογισμό. Οι αναγνώστες θα πρέπει να μείνουν με την
εντύπωση ότι η μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στον οργανισμό
ήταν δίκαιη. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση γλώσσας που
οδηγεί στην υιοθέτηση αμυντικής στάσης ή στην άρνηση.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.1 Τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης
ελέγχου
Τα χαρακτηριστικά μιας καλής έκθεσης (2/3):
 Αξιοπιστία: οι παρουσιαζόμενες με αμερόληπτο τρόπο εκθέσεις θα
επηρεάσουν τους αναγνώστες ως προς το ότι οι παρατηρήσεις είναι
αντικειμενικές και ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται
στην σωστή έκτασή τους, χωρίς υπερβολή.
 Σαφήνεια: οι σαφείς εκθέσεις είναι εύκολα κατανοητές και βασίζονται
στη λογική. Η σαφήνεια μπορεί να βελτιωθεί με την αποφυγή της χρήσης
περιττής τεχνικής γλώσσας ή ορολογίας, και με την παροχή επαρκούς
τεκμηρίωσης.
 Περιεκτικότητα: οι εκθέσεις πρέπει να είναι συνοπτικές, εύστοχες και
χωρίς περιττές λεπτομέρειες.
 Εποικοδομητικότητα: οι εποικοδομητικές εκθέσεις συμβάλλουν στη
βελτίωση των οργανισμών. Η έκθεση θα πρέπει να είναι χρήσιμη, θετική,
και να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του οργανισμού.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.1 Τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης
ελέγχου
Τα χαρακτηριστικά μιας καλής έκθεσης (3/3):
 Πληρότητα: οι ολοκληρωμένες εκθέσεις περιέχουν όλα τα
σημαντικά αποτελέσματα του ελέγχου, και καλύπτουν πλήρως
τους στόχους που περιγράφονται στο πλαίσιο αναφοράς της
αποστολής ελέγχου. Οι εκθέσεις περιέχουν όλες τις σχετικές
πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των
συμπερασμάτων και τη διευκόλυνση της ορθής και επαρκούς
κατανόησης των ζητημάτων που πραγματεύονται.
 Επικαιρότητα: οι επίκαιρες εκθέσεις είναι εκείνες που εκπονούνται
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επιτρέποντας έτσι τη λήψη
άμεσης δράσης.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.2 Τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης
ελέγχου
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση
του Εσωτερικού Ελέγχου (IIA) η φάση σύνταξης και υποβολής
πρέπει να ικανοποιεί τις κάτωθι απαιτήσεις:
 Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα
αποτελέσματα των αποστολών ελέγχου (Πρότυπο 2400).
 Οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να συγκαταλέγουν τους στόχους
της αποστολής ελέγχου και το πεδίο εφαρμογής, καθώς και
τα συμπεράσματα, τις συστάσεις και τα σχέδια δράσης
(Πρότυπο 2410).
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.2 Τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης
ελέγχου
 Συνιστάται στους εσωτερικούς ελεγκτές να αναγνωρίζουν τις
περιπτώσεις ικανοποιητικής επίδοσης του ελεγχόμενου φορέα
κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αποστολής ελέγχου
(Πρότυπο 2410.A2).
 Οι εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια,
αντικειμενικότητα,
σαφήνεια,
περιεκτικότητα,
αποτελεσματικότητα, πληρότητα και επικαιρότητα (Πρότυπο
2420).
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι δυνατό να αναφέρουν ότι οι
αποστολές τους «διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για
τις Επαγγελματικές Πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου», μόνο εάν
τα αποτελέσματα της διασφάλισης ποιότητας και του
προγράμματος βελτίωσης υποστηρίζουν τη δήλωση (Πρότυπο
2430).
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.3 Ο ρόλος του ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας
 Η ελεγκτική ομάδα συντάσσει την έκθεση ελέγχου μετά τις
συνεδρίες ενημέρωσης του ελεγχόμενου.
 Ο ελεγχόμενος θα πρέπει να έχει περίπου δύο εβδομάδες για
την επισκόπηση του πρώτου σχεδίου της έκθεσης ελέγχου.
 Μετά τη λήψη της ανατροφοδότησης από τον ελεγχόμενο, η
ομάδα ελέγχου θα πρέπει να αξιολογήσει τα σχόλια για να
καθοριστεί εάν είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στο
περιεχόμενο της έκθεσης.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.2.3 Ο ρόλος του ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας
Παρουσίαση προς τα Ανώτερα Στελέχη της Διοίκησης:
 Προς στήριξη της εν λόγω αποστολής, είναι χρήσιμο να λαμβάνει
χώρα σε τακτικά διαστήματα μια σύσκεψη των ανώτερων
διοικητικών στελεχών στην οποία θα μπορούν να παρευρίσκονται
και εξωτερικά μέλη από άλλους οργανισμούς, όπως το Ελεγκτικό
Συνέδριο, κατά την οποία ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου
θα παρουσιάζει τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου.
 Επιπλέον, αναμένεται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να
εμφανιστούν ενώπιον της EEY (εάν υφίσταται) για να συζητήσουν
τα
αποτελέσματα
των
εσωτερικών
ελέγχων
που
πραγματοποιήθηκαν, καθώς και για να παρουσιάσουν το
αντίστοιχο Σχέδιο Διοικητικής Δράσης (ΣΔΔ) που λειτουργεί ως
ανταπόκριση στις όποιες συστάσεις έχουν διατυπωθεί.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.3 Ο έλεγχος (follow-up) στις συμφωνηθείσες ενέργειες
συμμόρφωσης με τις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση
του εσωτερικού ελέγχου στο πρότυπο 2500 (Παρακολούθηση
Προόδου) ορίζεται ότι «ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα
παρακολούθησης της υλοποίησης των διορθωτικών δράσεων
που αναλαμβάνονται βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου
από τη διοίκηση».
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
10.3 Ο έλεγχος (follow-up) στις συμφωνηθείσες ενέργειες
συμμόρφωσης με τις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου
Μετά λοιπόν την οριστικοποίηση της έκθεσης εσωτερικού
ελέγχου απαιτείται η παρακολούθηση της υλοποίησης των
διορθωτικών ενεργειών, μέσω της τήρησης σχετικού αρχείου με
όλα τα ευρήματα και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην
έκθεση ελέγχου (follow-up). Απαραίτητα στοιχεία αυτού του
αρχείου είναι:
 Οι συμφωνηθείσες διορθωτικές ενέργειες
 Η πρόοδος υλοποίησης
 Λόγοι μη υλοποίησης
 Επίπτωση υλοποίησης ή μη υλοποίησης
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Η) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας ένα
περίγραμμα έκθεσης ελέγχου
Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 30΄
Σε σχέση με τα δεδομένα και τα ευρήματα της προηγούμενης
Ομαδικής εργασίας Ζ, καλείστε να ετοιμάσετε ένα περίγραμμα
έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κεφάλαια:
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή
2. Έκταση εργασιών
3. Περίληψη για την Διοίκηση
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Θ) Μελέτη περίπτωσης: Αναπτύσσοντας
συστάσεις/προτάσεις επί των ευρημάτων

Χωριστείτε σε 2 ομάδες - διάρκεια 15΄
Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης η κάθε ομάδα καλείται
να κάνει σχετικές προτάσεις για το κάθε εύρημα, που την
αφορά.
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10. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
Ομαδική εργασία Ι) Μελέτη περίπτωσης: Επισκόπηση προτεινόμενου σχεδίου
δράσης της Διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας και έλεγχος υλοποίησης διάρκεια 15’
Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του ετήσιου ελεγκτικού πλάνου και με την πάροδο 1 έτους,
συμπληρώνετε τον «Πίνακα παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων» με
τις συμφωνηθείσες διορθωτικές ενέργειες με τους ελεγχόμενους. Σχολιάστε τις
ενέργειες που πρόκειται να κάνετε, μετά την επισκόπηση του σχετικού πίνακα.
Α/Α

Διορθωτικές ενέργειες
(περιγραφή των δράσεων που έχουν
αναληφθεί προς αντιμετώπιση των
εντοπισθεισών αδυναμιών)

Πρόοδος υλοποίησης
( «εκτελέστηκε», «σε
εξέλιξη», «εκτελέστηκε
μερικώς» ή
«δεν εκτελέστηκε»)

Λόγοι μη υλοποίησης
(περιγραφή των λόγων μη
υλοποίησης)

1

Αναθεώρηση διαδικασιών προμηθειών

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

2

Προσλήψεις προσωπικού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

3

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

Απογραφή παγίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΓΙΩΝ

Επίπτωση (περιγραφή του
επίπτωσης από την
υλοποίηση ή μη των
διορθωτικών ενεργειών –
εάν υπάρχει)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΜΕΓΑΛΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ/
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
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11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην
αξιολόγηση κινδύνων απάτης και στην
αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
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11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
Τι θα έχετε μάθει στο τέλος αυτής της ενότητας:
 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη,
αποτροπή και εντοπισμό φαινομένων απάτης και διαφθοράς
 Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής του φορέα για την αντιμετώπιση της
απάτης/διαφθοράς
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11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς

11.1 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη,
αποτροπή και εντοπισμό φαινομένων απάτης και διαφθοράς
Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων απάτης και διαφθοράς που
χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ η βασική ευθύνη για την
πρόληψη, την αποτροπή και τον εντοπισμό παρόμοιων εναπόκειται στα
στελέχη της διοίκησης και στο υπόλοιπο προσωπικό των δημόσιων
οργανισμών (δηλ. στις λειτουργίες της 1ης και της 2ης γραμμής άμυνας),
καθώς και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου όπως είναι η αστυνομία
και οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς.
 Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν έχει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση
της διαφθοράς αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός των
δημόσιων οργανισμών που δεν ευνοεί την εκδήλωση παρόμοιων
παραβατικών συμπεριφορών.
 Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να
εμπλέκονται άμεσα στη διερεύνηση πιθανών ή βεβαιωμένων πράξεων
διαφθοράς
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11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
11.1 Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη, αποτροπή
και εντοπισμό φαινομένων απάτης και διαφθοράς
 Στο πλαίσιο αυτό οι προϊστάμενοι των μονάδων εσωτερικού ελέγχου
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο σχεδιασμό των ελέγχων επιπρόσθετα
κριτήρια ελέγχου προκειμένου να ανιχνεύουν δραστηριότητες που
μπορεί να αποτελούν ενδείξεις για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς και
να αξιολογούν προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να
κρίνουν εάν πρέπει να προτείνουν τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας από τα
αρμόδια όργανα.
 Όπως ήδη αναφέρθηκε ο εντοπισμός φαινομένων απάτης και διαφθοράς
δεν είναι μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων του εσωτερικού ελέγχου. Η
βασική αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει μία
ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης,
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου των δημόσιων
οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να:
229

11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
11.2 Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής του φορέα για την αντιμετώπιση της απάτης/διαφθοράς
•
•
•

•

•

•

Να εκτιμούν τις ρυθμίσεις αξιολόγησης κινδύνων αναζητώντας στοιχεία για να
διατυπώσουν γνώμη σχετικά με το εάν οι κίνδυνοι απάτης και διαφθοράς έχουν επαρκώς
εντοπιστεί και μετριαστεί
Να προσφέρον μια ανεξάρτητη εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών
πρόληψης και εντοπισμού που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της επέλευσης των
κινδύνων απάτης/διαφθοράς
Να συνυπολογίζουν το ενδεχόμενο απάτης και διαφθοράς σε κάθε αποστολή ελέγχου και να
εντοπίζουν ενδείξεις ότι υπήρξε παραβατική συμπεριφορά ή αδυναμίες στις δικλίδες
ελέγχου που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο οργανισμός είναι εκτεθειμένος σε φαινόμενα
διαφθοράς.
Να εξετάζουν περιοχές όπου εκδηλώθηκαν σημαντικές πράξεις διαφθοράς για να
εντοπίσουν σημαντικές συστημικές αδυναμίες ή μηχανισμούς ελέγχου που δεν
λειτούργησαν σωστά και να κάνουν συστάσεις για την ενδυνάμωση των δικλίδων ελέγχου
όπου απαιτείται.
Να υποστηρίζουν ή να διεξάγουν έρευνες για διάπραξη απάτης για λογαριασμό της
διοίκησης μόνο όταν έχουν τις κατάλληλες προς τούτο δεξιότητες. Σε αυτή την περίπτωση η
διοίκηση πρέπει να γνωρίζει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δρουν εκτός του πυρήνα της
βασικής δραστηριότητάς τους.
Να διατυπώσουν γνώμη για τη αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων
απάτης και διαφθοράς (δηλ. πολιτικές, σχέδια αντίδρασης, προστασίας καταγγελλόντων,
κωδίκων δεοντολογίας κ.α.) και εάν οι ρυθμίσεις αυτές έχουν επαρκώς επικοινωνηθεί σε
όλο τον οργανισμό. Η διοίκηση έχει την ευθύνη να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό
πρόγραμμα και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητά του.
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11. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αξιολόγηση κινδύνων
απάτης και στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
11.2 Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής του φορέα για την αντιμετώπιση της απάτης/διαφθοράς
Τα ακόλουθα πρότυπα από το διεθνές πλαίσιο επαγγελματικής πρακτικής του
εσωτερικού ελέγχου του ΙΕΕ προσδιορίζουν το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών στη
διαχείριση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς:
 1210.A2 (Επαγγελματική Επάρκεια): “Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση
για να αξιολογούν τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο που τον διαχειρίζεται ο οργανισμός,
αλλά δεν αναμένεται από αυτούς να έχουν τις δεξιότητες ανθρώπων που έχουν ως
πρωταρχική αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης”.
 1220.A1 (Επαγγελματισμός): “Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ασκούν τη δέουσα
επαγγελματική συνέπεια αξιολογώντας το ενδεχόμενο..……..απάτης, ή …….. ”.
 2060: “Οι Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) πρέπει να ενημερώνουν σε τακτική βάση
τα ανώτατα στελέχη και το συμβούλιο διοίκησης…….. για τους κινδύνους απάτης….… ”.
 2120.A2 (Αξιολόγηση Κινδύνων): “Η δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
αξιολογεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης απάτης και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός
διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης”.
 2210.A2 (Στόχοι Αποστολής): “Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εκτιμούν την πιθανότητα
σημαντικών λαθών, απάτης, μη συμμόρφωσης και λοιπών κινδύνων κατά τη διαμόρφωση
των στόχων της αποστολής ελέγχου”.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
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