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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 Η διακυβέρνηση ορίζεται ως ο συνδυασμός των διαδικασιών και των δομών που εφαρμόζονται από τη 
διοίκηση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης, της καθοδήγησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ένας οργανισμός για να επιτύχει τους στόχους του.

 Στον δημόσιο τομέα, η διακυβέρνηση συνδέεται με τα μέσα δια των οποίων τίθενται και επιτυγχάνονται 
οι στόχοι. Περιλαμβάνει, επίσης, τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνει ένας φορέας του δημοσίου έτσι 
ώστε να διασφαλίζονται:

o η αξιοπιστία του,

o η παροχή των υπηρεσιών του με ισονομία και δικαιοσύνη και

o η δέουσα συμπεριφορά των δημοσίων λειτουργών.

Πηγή: https://www.hiia.gr/images/pgallery/Public_Sector/IA-PUBLIC_SECTOR-4_FINAL.pdf



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

Η καλή διακυβέρνηση
περιλαμβάνει σαφώς
διατυπωμένες ηθικές
αξίες, στόχους και
στρατηγικές, τον
κατάλληλο «τόνο στην 
κορυφή» και μηχανισμούς 
ελέγχου

2

Ο έλεγχος αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της 
καλής διακυβέρνησης του 
δημόσιου τομέα.

3

Μέσω του ελέγχου, 
ενισχύεται η ικανότητα του 
δημόσιου τομέα να 
χειρίζεται προβλήματα και 
να θέτει ερωτήματα 
σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των 
δράσεών του.

4

Ο έλεγχος πρέπει να έχει 
επαρκή ανεξαρτησία από 
εκείνους που απαιτείται να 
ελέγξει, έτσι ώστε να 
επιτελεί και να θεωρείται 
ότι επιτελεί το έργο του 
χωρίς παρεμβάσεις.

5

Ένα ευρύτερο πεδίο ελέγχου 
επιτρέπει στον έλεγχο να 
χρησιμοποιήσει μία προσέγγιση 
βασισμένη στον κίνδυνο, να 
επικεντρωθεί στους τομείς 
μεγαλύτερου ενδιαφέροντος ή 
υψηλότερου κινδύνου και να 
προσθέσει αξία στο σύνολο του 
οργανισμού.

Πηγή: https://www.hiia.gr/images/pgallery/Public_Sector/IA-PUBLIC_SECTOR-4_FINAL.pdf



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ;

 Μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και
συμβουλευτική δραστηριότητα η
οποία σχεδιάζεται με σκοπό να
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
λειτουργίες κάθε Οργανισμού. 

 Θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων κάθε οργανισμού μέσω
μίας συστηματικής και οργανωμένης
προσέγγισης η οποία θα αξιολογεί και
θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, 

ελέγχου και διακυβέρνησης του
Οργανισμού.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ;

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εισήχθη ένα νέο σύστημα σχεδιασμού, εκτέλεσης και λογιστικής αποτύπωσης της διαχείριση των 
δημοσίων οικονομικών και σχετίζεται με τον τρόπο που η Κεντρική Διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα άλλα δημόσια νομικά πρόσωπα, 
διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους (τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες) και τις άμεσες-βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις 
των πόρων αυτών στην οικονομία ή στην κοινωνία. - Ν.3230/2004 - Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 
και άλλες διατάξεις

Αφορά τη διαδικασία όσο και τα αποτελέσματα.

Η ιδέα που διατρέχει τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απλή:

❖ η δημόσια δαπάνη πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους δημοσίου συμφέροντος

❖ η αποτελεσματικότητά της πρέπει να μετριέται ώστε η ηγεσία, (τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιων νομικών προσώπων 
και Ο.Τ.Α.) αν κάτι δεν πάει καλά, να ενημερώνεται επαρκώς και να λαμβάνει εγκαίρως τις δέουσες αποφάσεις.



ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ 
ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΟΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΤΑ;

Ισχυρή και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση 

Προστασία του δημοσίου 
χρήματος και θεσμική

θωράκισή του

Πρωταρχικό μέλημα των 
ΟΤΑ είναι η επίτευξη της 

αποστολής τους

Κατά την επίτευξη της 
αποστολής τους οι ΟΤΑ 

έρχονται αντιμέτωποι με 
κάθε είδους κίνδυνο που 

τους εμποδίζουν να
επιτύχουν τους στόχους 

μέσω των προγραμμάτων 
και των δράσεων που 

εφαρμόζουν



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επίπεδο 5

Βελτιστοποίηση Ο Ε.Ε. αναγνωρίζεται ως βασικός 
παράγοντας της αλλαγής

Συμμετέχει ενεργά στην 
εξέλιξη του επαγγέλματος.
Προβλέπει τις μελ- λοντικές 

ανάγκες σε προσωπικό.

Βελτιώνει διαρκώς τις επαγγελματικές του 
πρακτικές.

Κάνει στρατηγικό σχεδιασμό.

Δίνει δημόσια αναφορά 
για την 

αποτελεσματικότητά του

Εχει αποτελεσματικές και διαρκείς 
σχέσεις εντός του οργανισμού

Έχει ανεξαρτησία, ισχύ και 
εξουσία

Επίπεδο 4 

Διαχείριση

Ο Ε.Ε. παρέχει συνολική 
διαβεβαίωση για τη διακυβέρνηση, 

τη διαχείριση κινδύνων και τους 
μηχανισμούς ελέγχου

Συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
διοικητικών στελεχών

Κάνει σχεδιασμό για το 
προσωπικό

Η στρατηγική του ελέγχου βελτιώνει τη 
διαχείριση κινδύνων του φορέα

Χρησιμοποιεί δείκτες 
απόδοσης για την 

ποσότητα και την ποι-
ότητα του έργου του

Ο επικεφαλής του Ε.Ε. συμβουλεύει και 
επηρεάζει την ανώτα- τη διοίκηση

Η μονάδα Ε.Ε. εποπτεύεται από 
ανεξάρτητη αρχή.

Ο επικεφαλής του Ε.Ε. 
αναφέρεται σε αρχή ανωτάτου

επιπέδου

Επίπεδο 3

Ένταξη 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Διενεργεί ελέγχους 
αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας

Αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα 
και τις ικανότητες του 

προσωπικού.
Απασχολεί προσωπικό με 

προσόντα.
Συντονίζει το προσωπικό του.

Έχει πλαίσιο για τη διαχείριση της 
ποιότητας.

Καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχων με βάση 
τους κινδύνους

Χρησιμοποιεί δείκτες 
απόδοσης.

Παρέχει στοιχεία 
κόστους.

Συντάσσει αναφορές 
προς τη διοίκηση

Συντονίζεται με άλλα ελεγκτικά 
σώματα.

Αποτελεί μέλος της ομάδας της 
ανώτατης διοίκησης

Η μονάδα Ε.Ε. εποπτεύεται από 
την ανώτατη διοίκηση.

Υπάρχουν μηχανισμοί 
χρηματοδότησης

Επίπεδο 2

Υποδομή
Ο Ε.Ε. διενεργεί ελέγχους 

συμμόρφωσης

Επιτυγχάνει την επαγγελματική 
ανάπτυξη ορισμένων στελεχών 

του.

Επιλέγει προσωπικό με 
ικανότητες

Ακολουθεί πλαίσιο επαγγελματικής 
πρακτικής και διαδικασίας.

Προγραμματίζει με βάση προτεραιότητες 
της ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας

Εχει προϋπολογισμό 
λειτουργίας.

Εχει επιχειρησιακό 
σχέδιο

Υπάρχει αποτελε- σματική εσωτερική 
διοίκηση της μονάδας Ε.Ε.

Υπάρχει πλήρης πρόσβαση στα 
στοιχεία, στα περιουσιακά στοιχεία 

και στο προσωπικό του οργανισμού.
Έχουν θεσπιστεί σχέσεις αναφοράς

Επίπεδο 1 -
Αρχικό

Ο Ε.Ε. λειτουργεί ad hoc και χωρίς δομή. Γίνονται μεμονωμένοι έλεγχοι εγγράφων και συναλλαγών για τη διαπίστωση της ακρίβειας και της συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τις δεξιότητες των συγκεκριμένων 
ατόμων που κατέχουν τις θέσεις των ελεγκτών.
Δεν τηρούνται επαγγελματικές πρακτικές πέραν εκείνων που προβλέπουν οι επαγγελματικοί σύλλογοι. Η χρηματοδότηση εγκρίνεται από τη διοίκηση, κατά περίπτωση. Απουσία υποδομής. Οι Ελεγκτές ενδέχεται να ανήκουν σε 
άλλη, μεγαλύτερη οργανική μονάδα.
Δεν υπάρχουν θεσπισμένες προϋποθέσεις ικανότητας και, συνεπώς, ούτε καθορισμένες ελεγκτικές λειτουργίες.



ΠΡΌΤΥΠΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΕΛΈΓΧΟΥ

 Πρότυπα για την Επαγγελματική
Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου : 

μια διεθνής διακήρυξη, του Συμβουλίου
των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
(Institute of Internal Auditors - I.I.A.), η
οποία περιγράφει τις προϋποθέσεις και
τις απαιτήσεις για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση
της απόδοσης αυτής.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ
(ΆΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4795/2021)

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική

ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την
οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας

Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον
επικεφαλής του φορέα, καθώς και με

τη σύσταση και λειτουργία της
Επιτροπής Ελέγχου.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο

στη διοίκηση του φορέα ούτε
αναλαμβάνουν επιχειρησιακά

καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή.



ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΛΈΓΧΟΥ (ΆΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4795/2021)

Στους φορείς του άρθρου 2, ανάλογα με την οργανωτική δομή και το μέγεθός τους, συστήνεται 
Επιτροπή Ελέγχου που εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, 
παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και ότι οι συστάσεις της 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.

Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης 
του φορέα.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) διαθέτει ελεγκτική 
εμπειρία. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 και δεν μπορούν 
να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον/τους φορέα/φορείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της οικείας Επιτροπής.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της τα Πρότυπα 
για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, 
όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ

Ν. 3429/2005 - ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) – Άρθρο 4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος

Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 12 
«Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου» 

Συνιστώνται μονάδες εσωτερικού́ ελέγχου στους φορείς που εποπτεύονται από τα Υπουργεία ή τις Περιφέρειες της χώρας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και έχουν προϋπολογισμό́ άνω των τριών 
εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων, με την επιφύλαξη των περί εσωτερικού́ ελέγχου διατάξεων του ν. 3429/2005. Στους φορείς 
που δεν θα συσταθεί μονάδα εσωτερικού́ ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού́ ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα. 

Ν.4129/2013 (A' 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.”

Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» - Άρθρο 83 “Αρμοδιότητες της Αρχής- Πεδίο Εφαρμογής». Σύμφωνα το άρθρο 168 παρ.3 , οι εκθέσεις των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιούνται 
αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβλέπει τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Ν.4622/2019 (Α' 133) “Επιτελικό Κράτος. Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.” με τις διατάξεις του οποίου έγινε, μεταξύ άλλων, η 
σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), 

απόφασης ΦΓ8/55081/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.» (ΦΕΚ4938/Β/09-11-2020), 

Άρθρο 341 - Νόμος 4700/2020 - Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου - Νομική προστασία ελεγκτών

και πλέον, o του Ν.4795/2021 (A' 64) “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.” 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4820 / ΦΕΚ Α 130 / 23.07.2021 Διαδικασίες είσπραξης εσόδων ΟΤΑ και έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας αυτών



ΝΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στη νέα δημοσιονομική διαχείριση, μετά και από την 
παύση του προληπτικού ελέγχου, ο εσωτερικός έλεγχος 
έχει καταστεί μέρος των  καθηκόντων του υπεύθυνου 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δηλαδή μέρος των 
καθηκόντων του διατάκτη

Ο διατάκτης οφείλει να έχει τον έλεγχο όλης της 
δραστηριότητας του φορέως υπό την ευθύνη του, 
αντιμετωπίζοντας κάθε σημαντικό κίνδυνο που μπορεί 
να απειλήσει την επίτευξη των στόχων του, εφόσον 
βεβαίως οι κίνδυνοι αυτοί είναι αντιμετωπίσιμοι



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιδεικνύει ακεραιότητα
Επιδεικνύει επάρκεια 

ικανοτήτων και δέουσα 
επαγγελματική επιμέλεια 

Είναι αντικειμενικός και 
απαλλαγμένος από 
αθέμιτες επιρροές 

(ανεξάρτητος)

Εναρμονίζεται με τις 
στρατηγικές, τους 

αντικειμενικούς σκοπούς 
και τους κινδύνους του 

οργανισμού

Επιδεικνύει δέσμευση 
στην ποιότητα και συνεχή 

βελτίωση

Επικοινωνεί 
αποτελεσματικά

Παρέχει διασφάλιση βάσει 
αξιολόγησης κινδύνων

Είναι διορατικός, ενεργεί 
προληπτικά και εστιάζει 

στο μέλλον

Προάγει τη βελτίωση του 
οργανισμού

Η Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου έχει κατάλληλη 
θέση στο οργανόγραμμα 

και διαθέτει επαρκείς 
πόρους



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΑΔ)

Τα υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής είναι:

 Οι Βασικές Αρχές για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου

 Ο Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας

 Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου

Για να θεωρηθεί μια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεσματική, πρέπει όλες οι ακόλουθες
Βασικές Αρχές να εφαρμόζονται. Το πώς ένας εσωτερικός ελεγκτής, όπως επίσης και μια Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζουν με επιτυχία τις Βασικές Αρχές, μπορεί να ποικίλει από Οργανισμό σε
Οργανισμό, αλλά η αποτυχία επίτευξης μιας οποιασδήποτε από τις κάτωθι αρχές, θα μπορούσε να
σημαίνει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε στην
επίτευξη της αποστολής της.



ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΌΜΟΥ 4795/2021

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ΜΕΡΟΣ Α’ –ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΓΚ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ– ΟΡΙΣΜΟΙ  ( Άρθρα 1-2)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρα 3-5)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρα 
6-7)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρα 8-12)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρα 13-20)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΕ (Άρθρο 21)                        

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 22-23)



ΠΟΙΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΜΕΝΗ ΡΎΘΜΙΣΗ;

Αποσαφηνίζεται το πεδίο λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, 
του οποίου το νομικό πλαίσιο χαρακτηριζόταν από 
κατακερματισμό ρυθμίσεων και από εννοιολογικές αντιφάσεις.

Aποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των φορέων και 
αρχών που έχουν ελεγκτική, εποπτική και συντονιστική 
αρμοδιότητα  (Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο 
Οικονομικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας).

Προωθείται η συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας 
και δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου με τα  
Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές.



ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΜΕΝΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ; 

ΣΤΟΧΟΙ

Η συμμόρφωση του πλαισίου 
λειτουργίας του Εσωτερικού 
Ελέγχου με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου

Η σύσταση σύγχρονων και 
αποτελεσματικών ΜΕΕ σε 
όλους τους φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης

Η ανάπτυξη και λειτουργία του 
Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, σύμφωνα με τις επιταγές 
του ν.4622/2019

Καινοτόμες ρυθμίσεις για την 
εκπαίδευση, πιστοποίηση, 
επαγγελματική αναβάθμιση και 
νομική προστασία του Εσωτερικού 
Ελεγκτή



ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ - ΜΟΝΤΈΛΟ ΤΡΙΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ 
ΡΌΛΩΝ

Ανώτατο Όργανο διοίκησης : Επικεφαλής του φορέα

Διοίκηση: 

Ανώτατα στελέχη του φορέα 

Πρώτη γραμμή ρόλων

Οργανικές μονάδες και 
υπάλληλοι του φορέα που 
ασκούν τις επιχειρησιακές 
λειτουργίες 

Δεύτερη γραμμή ρόλων

Οργανικές μονάδες και 
μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα  
με αρμοδιότητα:

Τήρηση νομιμότητας

Διαχείριση κινδύνων

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
δικλίδων ελέγχου

Εποπτεία πρώτης γραμμής

Εσωτερικός 
Έλεγχος:

Ανεξάρτητη 
διασφάλιση

Τρίτη γραμμή ρόλων

παροχή ανεξάρτητης και 
αντικειμενικής διασφάλισης και 
συμβουλών στη Διοίκηση και το 

Ανώτατο Όργανο Διοίκησης

Ανάθεση καθηκόντων, 
κατευθύνσεις, πόρους και 
εποπτεία

Λογοδοσία, αναφορά

Επικοινωνία,
συντονισμός, 
συνεργασία



ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΏΚΕΤΑΙ:
Η εφαρμογή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control
System) και η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit
Activity) που θα συμβάλουν στην:

προστασία του δημοσίου συμφέροντος και παροχή ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του φορέα

συνολική μείωση της πιθανότητας διάπραξης 
πράξεων απάτης και διαφθοράς



2. ΜΟΝΆΔΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ 
ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΔΉΜΟΥΣ

2.1. Προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

2.2. Πρώτα βήματα

2.3. Βασικές αρχές λειτουργίας

2.4. Κανονισμός λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

2.5. Εγχειρίδιο λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου –
Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου

2.6. Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα 
με τον νέο Νόμο 4795/2021



ΆΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4795/2021
ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Οι ρυθμίσεις του Μέρους Α’ έχουν εφαρμογή στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Συγκεκριμένα

 Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 

α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, κατά την έννοια των παραγράφων 1,2,3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α'314).

 1.Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί 
άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των 
κανόνων που τη διέπουν.

 2.Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δημόσιο τεκμαίρεται όταν το ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις 
εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόμου:

 α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή δ) 
χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό.

 3.Ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται και κάθε ανώνυμη εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του 
κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

 6.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων) 
χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό («Οργανισμοί»), καθώς και 
δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού.



ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ (1/3)

Στους εποπτευόμενους φορείς του 
άρθρου 2, καθώς και στους ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού, συστήνεται Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου με κριτήρια τον 
αριθμό των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στον φορέα και το ύψος 
του προϋπολογισμού τους.

Δύο ή περισσότεροι φορείς που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να 
συστήσουν ίδια Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των 
κριτηρίων της παρ. 2, καθώς και της 

παρ. 4 του άρθρου 23, μπορούν να 
συστήσουν κοινή Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου.

Στην περίπτωση που είναι εφικτή η 
σύσταση Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου αλλά κρίνεται απαραίτητη 
για την αποτελεσματική της 

λειτουργία η συνδρομή 
επαγγελματιών με τεχνογνωσία 

και δεξιότητες που δεν υπάρχουν 
εντός του φορέα, τότε μπορεί, 

κατόπιν προηγούμενης 
αιτιολογημένης απόφασης του 

επικεφαλής αυτού, να ανατίθεται 
σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών η υποστήριξη της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Στην περίπτωση που η σύσταση 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν 
είναι εφικτή σύμφωνα με τις παρ. 2 

και 3, οι φορείς της παρ. 2 υπάγονται 
στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

του εποπτεύοντος φορέα τους.



ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ (2/3)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης, πλήρως 
αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που 
διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης και λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να 
ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι της ανάθεσης κοινοποιούνται στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων 
υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμο 
συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.

Ο επικεφαλής του φορέα:

Εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου,

εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

εκδίδει τις εντολές ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής 
συμβουλευτικού έργου της Μονάδας,

υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των 
ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων,

ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να 
λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να 
εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.



ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΜΟΝΆΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΕΛΈΓΧΟΥ (3/3)

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον επικεφαλής του φορέα. Στο 
πλαίσιο αυτής:

•α) Ο επικεφαλής του φορέα:

•αα) Εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

•αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

•αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,

•αδ) εκδίδει τις εντολές ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

•β) Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

•βα) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

•ββ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας,

•βγ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων,

•βδ) ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που 
χρήζουν αντιμετώπισης.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι 
διαθέτουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών 
διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παρούσας. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με 
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα.

Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως για το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή. Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες 
στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.



ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

Τροποποίηση του Οργανισμού του
φορέα ώστε να συσταθεί η

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και
να της δοθούν οι κατάλληλες
αρμοδιότητες σύμφωνα με το

νομοθετικό πλαίσιο του φορέα και
το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής

Εφαρμογής

2

Διεξαγωγή ενημερωτικών
συναντήσεων με την Ανώτατη

Διοίκηση προκειμένου να εξηγήσουν
τον ρόλο της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου και να ενημερωθούν για τα

σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο φορέας

3

Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας
με τους εξωτερικούς ελεγκτές, 
κυρίως για εκκρεμείς ανοικτές

συστάσεις και άλλα σοβαρά θέματα
του φορέα

4

Δημιουργία λίστας με όλες τις
ελεγκτικές περιοχές και

χαρτογράφηση των κύριων
διαδικασιών του φορέα

5
Εκπόνηση Κανονισμού́ Λειτουργίας
της Μονάδας Εσωτερικού́ Ελέγχου

6
Κατάστρωση του ετήσιου
προγράμματος ελέγχων

Καθιέρωση Προγράμματος
Αξιολόγησης Ποιότητας και
Βελτίωσης των υπηρεσιών

Eσωτερικού Eλέγχου



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ορίζει:

 Τη θέση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό και περιγράφει το εύρος δράσης και τη φύση των
δραστηριοτήτων της

 Το δικαίωμα πρόσβασης των ελεγκτών σε όλα τα αρχεία, προσωπικο ́ και εγκαταστάσεις του οργανισμού που απαιτούνται
για να διεκπεραιωθούν τα ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα

 Την εξουσιοδότηση προς τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου να κατανέμει πόρους, να δημιουργει ́
προγράμματα, να καθορίζει το εύρος της ελεγκτικής εργασίας και να θέτει τους στόχους του κάθε ελεγκτικού έργου, χωρίς
αναίτια παρέμβαση της Διοίκησης

 Τον ξεκάθαρο ορισμό των γραμμών αναφοράς, προσδίδοντας στον Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου πλήρη και
ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Ανώτατη Διοίκηση

 Την ξεκάθαρη διατύπωση ότι ο σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αναγνωρίζεται στη σχετική νομοθεσία, 
είναι να υπηρετει ́ τον Οργανισμό αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των
δικλίδων ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών για τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα Πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας. 

 Αυτό επίσης περιλαμβάνει τη συνεργασία του εσωτερικού ελέγχου με άλλες υπηρεσίες, για την επίτευξη αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Το εγχειρίδιο καλύπτει θεματικά:

Περιλαμβάνει επίσης διάφορα υποδείγματα, όπως:

Ετήσιο Ερωτηματολόγιο ανώτερης διοίκησης / διευθυντικών στελεχών

Ετήσιο Προγραμματισμό Ελεγκτικών Έργων βάσει εκτίμησης κινδύνων

Εντολή για διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου

Επιστολή Γνωστοποίησης Διεξαγωγής Εσωτερικού Ελέγχου

Έντυπα Συναντήσεων και Συνεντεύξεων

Φύλλο Πλαισίου Ελέγχου

Φύλλο Κινδύνων

Προσωρινή και Τελική Έκθεση Ελέγχου.

Διαβιβαστικά αποστολής των Εκθέσεων Ελέγχου

Πρακτικά Συνάντησης Ολοκλήρωσης του Ελέγχου

Σχέδιο Δράσης και Παρακολούθησης Εφαρμογής των ληφθεισών αποφάσεων (follow-up)

Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Αξιολόγησης



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΛΊΣΤΑ ΠΙΘΑΝΏΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ
ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣ

Τμήμα Κίνδυνος

Οικονομικό Τμήμα Οικονομικές Καταστάσεις που περιέχουν ανακρίβειες

Τεχνικό Τμήμα Ζημιές στον εξοπλισμό του Δήμου

Διοικητικό Τμήμα Καθυστερήσεις στην αναπλήρωση θέσεων

Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα Καθυστερήσεις στον Προϋπολογισμό

Τμήμα Περιβάλλοντος Προβλήματα καθαριότητας των δημόσιων χώρων

Νομικό Τμήμα Μη συμμόρφωση με τον Νόμο περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων (GDPR)

Τμήμα πληροφορικής Απώλεια δεδομένων πληροφορικής

Δημοτική Αστυνομία Παράνομη στάθμευση

Δημοτικές Επιχειρήσεις Οικονομικά ελλείμματα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό 
ερωτηματολόγιο που στοχεύει 

στην άντληση πληροφοριών 
από την Ανώτατη Διοίκηση του 
Οργανισμού και τα Διευθυντικά 

στελέχη. 

Η/Ο Προϊσταμένη/-ος της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
έχει την αρμοδιότητα και την 

ευθύνη σύνταξης του 
καταλληλότερου 

ερωτηματολόγιου που θα 
καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Ετήσιο Ερωτηματολόγιο Ανώτατης Διοίκησης / Διευθυντικών Στελεχών

 Ημερομηνία:

 Τοποθεσία:

 Συμμετέχοντες:

 Η Εκτίμηση κινδύνων από την Ανώτατη Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη έχει ως σκοπό να συνδέσει τη στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους 
με τους κινδύνους. Οι στόχοι είναι η βάση επί της οποίας οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και εκτιμώνται.

Επομένως, έχοντας υπόψιν:

 Την αποστολή, όραμα, θεμελιώδεις αξίες και στρατηγική του Οργανισμού

 Τους Κινδύνους που προέρχονται από τη στρατηγική και τη δυνητική επίδραση που μπορεί να έχουν κατά την υλοποίηση της στρατηγικής

 Την κατανομή πόρων και τις αποφάσεις σχετικά με την απόκριση στον κίνδυνο

 Τους στόχους απόδοσης και τις αποδεκτές αποκλίσεις στην απόδοση (επίπεδο ανοχής κινδύνου)

Θα σας παρακαλούσαμε:

 Να καθορίσετε τους κύριους επιχειρησιακούς σκοπούς και στόχους απόδοσης στην περιοχή ευθύνης σας

 Για κάθε σκοπό, περιγράψτε τους κύριους επιχειρησιακούς κινδύνους, που δυνητικά μπορούν να απειλήσουν την επίτευξή της στρατηγικής του 
Οργανισμού καθώς και την επίτευξη των λειτουργικών σκοπών του Τμήματος/Οργανισμού

 Εκτιμήστε τη βαρύτητά τους (την έκθεση στον κίνδυνο μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να περιορισθεί ο κίνδυνος) καταδεικνύοντας το δικό σας 
επίπεδο ανησυχίας (X: Χαμηλό, Μ:Μέτριο, Υ: Υψηλό)

Περιγράψτε τα υφιστάμενα, όπως επίσης και τα προσεχή μέτρα/εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση/διαχείριση των αναγνωρισμένων 
κινδύνων



ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

Τα δυο σημαντικά κριτήρια για την εκτίμηση των κινδύνων είναι η πιθανότητα 
εμφάνισης τους και εφόσον αυτοί εκδηλωθούν, η επίπτωση που θα έχουν στην 
επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η εκτίμηση και αξιολόγηση του κάθε 
κινδύνου, με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική πληροφόρηση, έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του ως: Υψηλός ή 
Μέτριος ή Χαμηλός.



ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

Για την Πιθανότητα

5 Σχεδόν Βέβαιο Πιθανότητα μεγαλύτερη του 90% να λάβει χώρα το 
γεγονός
στους επόμενους 12 μήνες

4 Πολύ Πιθανό Πιθανότητα μεταξύ 75% και 90% να λάβει χώρα το 
γεγονός
στους επόμενους 12 μήνες

3 Πιθανό Πιθανότητα μεταξύ 50% και 75% να λάβει χώρα το 
γεγονός
στους επόμενους 12 μήνες

2 Απίθανο Πιθανότητα μεταξύ 10% και 50% να λάβει χώρα το 
γεγονός
στους επόμενους 12 μήνες

1 Πολύ Απίθανο Πιθανότητα μικρότερη του 10% να λάβει χώρα το 
γεγονός
στους επόμενους 12 μήνες



ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΆΡΘΡΟ
5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
4795/2021

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ένα οργανωμένο πλέγμα 
λειτουργιών και διαδικασιών, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα 
διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων, το κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, 
τις διαδικασίες, τις εντολές, καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.  

Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή 
ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις 
δράσεις τους.

Οι διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ως στόχο την:

• Εξασφάλιση της ακρίβειας & αξιοπιστίας των πληροφοριών & δεδομένων που απεικονίζονται στους 
λογαριασμούς, τα βιβλία, τα έντυπα & τις καταστάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.

• Επιδίωξη μείωσης των διαφόρων κινδύνων, εισηγούμενος:

oΕλέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες

oΚαθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων

oΑναθεώρηση των εφαρμοσμένων ή ελεγκτικών κινδύνων

oΑναθεώρηση συμβάσεων, συμβολαίων κλπ. για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΆΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4795/2021: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα (γραμμές ρόλων), με αρμοδιότητες και ευθύνες, που έχουν ως 
σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του φορέα. Επιμερίζονται ανά επίπεδο διαφορετικές αρμοδιότητες και ρόλοι στο 
ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης του φορέα:

➢ Η πρώτη γραμμή περιλαμβάνει τις οργανικές μονάδες, καθώς και το σύνολο των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
που κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εκτελούν τις διεργασίες εντοπισμού και μετριασμού των κινδύνων, καθώς και 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικλίδων ελέγχου.

➢ Η δεύτερη γραμμή περιλαμβάνει τις οργανικές μονάδες και τα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα του φορέα που έχουν ως 
αρμοδιότητα τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας, τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία 
του φορέα, καθώς και τη συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικλίδων ελέγχου, που εκτελούνται από την πρώτη 
γραμμή ρόλων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από αυτήν.

➢ Η τρίτη γραμμή περιλαμβάνει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία παρέχει στον επικεφαλής του φορέα εύλογη 
διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των 
διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου, που αποτελούν αρμοδιότητα των δύο πρώτων γραμμών ρόλων.



ΠΏΣ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ
ΈΝΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ
ΔΡΆΣΗΣ ΒΆΣΕΙ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
(RBAP)

 Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τον τρόπο της συστηματικής
αξιολόγησης των κινδύνων και της προτεραιοποίησης σε
επίπεδο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και των
ελέγχων της μονάδας του εσωτερικού ελέγχου με άξονα
την έκθεση του οργανισμού σε κινδύνους. 

 Το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης είναι ένα από τα πιο
κρίσιμα εργαλεία που αναπτύσσει η μονάδα εσωτερικού
ελέγχου. 

 Η αξία που προσδίδεται από τον εσωτερικό έλεγχο αρχίζει
με την κατανόηση της στρατηγικής και των στόχων του
φορεά και στη συνέχεια με τον καθορισμό του καλύτερου
τρόπου με τον οποίο μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να
υποστηρίξει την επίτευξή τους. 

 Το πρώτο ερώτημα που εγείρεται είναι «ποιοι είναι οι
στόχοι του φορέα σας και πώς μπορεί ο εσωτερικός
έλεγχος να υποστηρίξει αυτές τις προτεραιότητες».



3. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΉΣΙΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΒΆΣΕΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ

3.1. Επισκόπηση υποχρεώσεων
και παρουσίαση πλάνου ελέγχου
και σχετικών προγραμμάτων
Εσωτερικού Ελέγχου

1

3.2. Αξιοποίηση του
Εσωτερικού Ελέγχου ως εργαλείο
Στρατηγικής και Στοχοθέτησης

2



ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε δύο αποφάσεις που
αφορούν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής
Διαχείρισης. Συγκεκριμένα:

 Με την αρ. ΦΓ8/28662/2020 (Β’ 2424) Aπόφαση «Ορισμός
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού
Συνεδρίου», αποτυπώθηκε η αντίληψη του Ανώτατου
Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αναφορικά με το
περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και τα όργανα
άσκησης αυτού κυρίως στη δημοσιονομική διαχείριση. 

 Επισημαίνεται ότι σε αρκετά σημεία της εν λόγω
απόφασης γίνεται αναφορά στα γενικώς αποδεκτά διεθνή
μοντέλα και πρότυπα για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
τις βέλτιστες πρακτικές όπως διαμορφώνονται ιδίως από
τον Διεθνή Οργανισμό των Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων (INTOSAI), από την Επιτροπή Υποστήριξης
Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (COSO) και από το
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA).



ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Με την αρ. ΦΓ8/55081/2020 (Β’ 4938)

 Aπόφαση «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία», γίνεται αναφορά
στην αναγκαιότητα καταγραφής από τον φορέα αναλυτικά των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με
δημοσιονομικές συνέπειες, με εντοπισμό των δημοσιονομικών κινδύνων και των δικλίδων προς αντιμετώπιση αυτών.

 Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχοντας ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη του θεσμικού οργανωτικού και επιχειρησιακού
πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία διαχείρισης
κινδύνων, και στο πλαίσιο του εποπτικού και συμβουλευτικού ρόλου της για την αποτελεσματική λειτουργία των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, όπως έχει τονίσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχετικές επιστολές του προς τους
φορείς, σχετικά με την εγκατάσταση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, προέβη στην εκπόνηση του Προτύπου
Καταγραφής Διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης.

 Ειδικότερα, με τις εν λόγω αποφάσεις γίνεται η καταγραφή έντεκα (11) βασικών διαδικασιών του ισχύοντος
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης που ακολουθεί η Κεντρική Διοίκηση,
καταγράφοντας, σε αντίστοιχους πίνακες, τα επιμέρους βήματα κάθε μιας εκ των διαδικασιών αυτών, τους
κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε βήμα και τις δικλίδες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.



ΑΡΙΘΜ. ΑΠΌΦ. ΦΓ8/55081
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Άρθρο 1 (Γενικοί Ορισμοί)

 Δεν υφίσταται σύστημα εσωτερικού έλεγχου σε φορέα, ακόμη και όταν λειτουργεί σε αυτόν 
γραφείο Εσωτερικού Ελεγκτή, αν δεν έχουν καταγραφεί από τον φορέα αναλυτικά οι διαδικασίες 
παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και αν, για τις ειδικότερες 
ενέργειες που συνθέτουν τις επιμέρους διαδικασίες, δεν έχουν εντοπισθεί μέσω κατ’ιδίαν
εκτίμησης των δημοσιονομικών υπευθύνων ή ύστερα από εμπεριστατωμένη εκτίμηση ειδικών 
αναλυτών, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και δεν έχουν επιπλέον προβλεφθεί δικλίδες προς 
αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (ενδογενής έλεγχος).

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην εκμηδένιση ή ελαχιστοποίηση των 
δημοσιονομικών κινδύνων με τη χρήση των κατάλληλων δικλίδων, οι οποίες επιλέγονται ύστερα 
από εκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου, της πιθανότητας επέλευσής του και της θυσίας που 
συνεπάγεται η κινητοποίηση των μέσων αντιμετώπισής του.



Ως δημοσιονομικοί κίνδυνοι νοούνται ιδίως: 

1. Ο κίνδυνος αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του φορέα (λ.χ. υπεξαίρεση). 

2. Ο κίνδυνος απεμπόλησης από τον φορέα δημόσιων αξιώσεών του εις βάρος τρίτων (λ.χ. μη είσπραξη φόρου).

3. Ο κίνδυνος ανάληψης από τον φορέα δημόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης (λ.χ. δάνεια).

4. Ο κίνδυνος μη σύννομης χορήγησης από τον φορέα δικαιωμάτων υπέρ τρίτων (λ.χ. μη νόμιμη απευθείας ανάθεση).

5. Ο κίνδυνος μη σύννομης εκταμίευσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος ή διάθεσης περιουσίας (λ.χ. πληρωμή 
χωρίς υπαρκτή παραλαβή), και 

6. Ο κίνδυνος διάθεσης από τον φορέα δημόσιου χρήματος χωρίς εγγυήσεις για την επίτευξη του καλύτερου 
αποτελέσματος (λ.χ. σπάταλη διαχείριση).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου συνολικώς χωρίς 
να διακρίνει τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος, δηλαδή τον ενδογενή έλεγχο και τις ενέργειες του Εσωτερικού 
Ελεγκτή ή της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου. Μπορεί όμως να προγραμματίσει ειδικούς ελέγχους για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της δράσης των δύο ως άνω οργάνων.

Σε όσους φορείς δεν υφίσταται σύστημα εσωτερικού ελέγχου κατά την έννοια της παρ. 1, θεωρείται, για τις ανάγκες 
εφαρμογής της παρούσας, ότι λειτουργεί άτυπος εσωτερικός έλεγχος ο οποίος υπόκειται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα επόμενα άρθρα, σε ενδελεχή εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της αποτελεσματικότητας αυτού να 
προστατεύσει το δημόσιο χρήμα και τη δημόσια περιουσία.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

Κατάρτιση σχεδίου τακτικού προϋπολογισμού

Κατάρτιση στοχοθεσίας - Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

Προϋπολογισμού- Παρακολούθηση εκτέλεσης

Ανάληψη υποχρέωσης -Δημοσιονομική δέσμευση κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους

Ανάληψη υποχρέωσης-Δημοσιονομική δέσμευση κατά την έναρξη 

του οικονομικού έτους

Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης-Ανατροπή δημοσιονομικής δέσμευσης 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης-Ανατροπή δημοσιονομικής δέσμευσης 

κατά τη λήξη του οικονομικού έτους

Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Ανακατανομή πιστώσεων

Έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

Εξόφληση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων



ΒΉΜΑΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ

 Για την ανάπτυξη του
Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της Δημοσιονομικής
Διαχείρισης ακολουθήθηκαν
τα εξής βήματα:

 
 

Συλλογή 
νομικού και 
κανονιστικού 
πλαισίου 

 

Απεικόνιση 
διαδικασιών 

 
Δημιουργία 
Μητρώου 
Κινδύνων 

Αποτύπωση 
υφιστάμενων 
δικλίδων 
ελέγχου 



ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ

 Η καταγραφή περιλαμβάνει τον τίτλο της
διαδικασίας, την αναφορά των επιμέρους
σταδίων και τις ενέργειες που αυτά
περιλαμβάνουν, τις σχετιζόμενες κανονιστικές
διατάξεις και την αρμόδια για την υλοποίηση
κάθε σταδίου υπηρεσία. 

 Επίσης, έγινε καταγραφή των πιθανών κινδύνων
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή
ολοκλήρωση κάθε επιμέρους σταδίου αλλά και
της διαδικασίας συνολικά. Ακόμη, 
αποτυπώθηκαν οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου
για την αντιμετώπιση ή το μετριασμό των
εντοπισθέντων κινδύνων, όπως αυτές
προκύπτουν από το νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ
ΜΗΤΡΏΟΥ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

 Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του εν λόγω
έργου, δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση
Ακεραιότητας και Λογοδοσίας ένα Μητρώο
Κινδύνων, βάσει των γενικώς αποδεκτών διεθνών
προτύπων εσωτερικού ελέγχου και των βέλτιστων
πρακτικών, όπως διαμορφώθηκαν, ιδίως, από την
Επιτροπή Επιχορήγησης Οργανισμών της Επιτροπής
Treadway (COSO) και από το Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ). 

 Σε αυτό αναγνωρίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που
επηρεάζουν τις διαδικασίες και κατατάχθηκαν
ανάλογα με τη φύση τους στις ακόλουθες γενικές
κατηγορίες:



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

Τεχνικοί/Λειτουργικοί

Νομικοί/Κανονιστικοί

Οργανωτικοί/Διακυβέρνησης

Στρατηγικοί/Επιχειρησιακοί

Δημοσιονομικών Αναφορών

Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανθρώπινου Παράγοντα

Εξωγενείς

Κάθε κατηγορία κινδύνου αναλύεται σε ειδικότερους κινδύνους και αντιστοιχίζονται με την επίτευξη των 
στόχων του μοντέλου COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) που παρέχει 
έναν οδικό χάρτη εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 

ΦΓ8/55081/2020 (Β’ 4938)

Στάδια Αναλυτική Περιγραφή διαδικασίας Κίνδυνοι Υφιστάμενες Δικλίδες ελέγχου

2α. Συγκέντρωση στοιχείων
σχετικά με τις λειτουργικές και 
επιχειρησιακές ανάγκες των
υπηρεσιών του φορέα

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό

υπηρεσία ενημερώνεται από την αρμόδια 
για τις προμήθειες υπηρεσία σχετικά με 
το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και 
από τις λοιπές οργανικές μονάδες 
σχετικά με τις λειτουργικές και 
επιχειρησιακές ανάγκες τους και για τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την 
εξυπηρέτηση των

σκοπών τους.

Δημοσιονομικοί: Μη ομαλή κατάρτιση και εκτέλεση 
προϋπολογισμού: Κίνδυνος υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης
δημοσιονομικών μεγεθών, μη ρεαλιστικές προβλέψεις βάσει 
πραγματικών αναγκών του φορέα. Κίνδυνος ανάλωσης αποθεματικού του 
άρθρου 59 ν.4270/2014 κυρίως στις περιπτώσεις όπου οι δαπάνες 
προέρχονται από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 
Οργανωτικοί / Διακυβέρνησης: Ελλιπούς και καθυστερημένης 
επικοινωνίας, με αναποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας που οδηγούν 
σε προβλήματα διάχυσης της πληροφορίας. Κίνδυνος μη ορθής 
κατανομής του συνόλου των πιστώσεων στις επιμέρους κατηγορίες 
δαπανών και στους επιμέρους Ειδικούς Φορείς. Μη ρεαλιστικές 
προβλέψεις, λόγω μη γνωστοποίησης των απαραίτητων πληροφοριών και 
δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του διατάκτη αναφορικά με την 
εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, την υλοποίηση 
προγραμμάτων, τις πραγματικές ανάγκες κ.ά.

Η διαδικασία αποτελεί δικλίδα ελέγχου για την ορθή 
κατάρτιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού: Στα πλαίσια της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της διασφάλισης 
τήρησής της από τον ΓΔΟΥ και της μέριμνας για τη 
βέλτιστη κατανομή των πόρων, τα αιτήματα των 
υπηρεσιών του φορέα που υποβάλλονται πρέπει να 
αναλύονται, να αιτιολογούνται και να συνοδεύονται 
από εκτίμηση κόστους.

Αναφορικά με τις συμβάσεις, συγκεντρώνει στοιχεία 
σχετικά με τις ετήσιες συμβάσεις που θα βρίσκονται 
σε ισχύ το οικονομικό
έτος ν και σχετικά με το κόστος αυτών που θα 
υπογραφούν το οικονομικό έτος ν.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 
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Στάδια
Αναλυτική Περιγραφή διαδικασίας

Κίνδυνοι Υφιστάμενες Δικλίδες ελέγχου

2β. Συγκέντρωση

στοιχείων για την 
πρόβλεψη του 
μισθολογικού
κόστους

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό

υπηρεσία ενημερώνεται από την 
αρμόδια για το ανθρώπινο δυναμικό 
υπηρεσία
σχετικά με τις υπηρεσιακές 
μεταβολές του ανθρώπινου 
δυναμικού (αποσπάσεις, 
μετατάξεις, αλλαγές κλιμακίων, 
αποχωρήσεις λόγω 
συνταξιοδοτήσεων κ.ά.) 
προκειμένου να προϋπολογίσει το 
ετήσιο κόστος των αποδοχών και
ασφαλιστικών εισφορών που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους ν.

Δημοσιονομικοί: Μη ομαλή κατάρτιση και εκτέλεση
προϋπολογισμού. Μη ορθή πρόβλεψη της δημοσιονομικής
επιβάρυνσης που απορρέει από το μισθολογικό κόστος το οποίο
αφορά ανελαστικές δαπάνες. Κίνδυνος για ενίσχυση του
προϋπολογισμού αναφορικά με το κόστος των αποδοχών από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια του
Οικονομικού Έτους
Πληρότητας και ακρίβειας της

δημοσιονομικής επιβάρυνσης: Κίνδυνος λόγω απουσίας αξιόπιστου 
δείκτη μέτρησης ετήσιου κόστους. Λανθασμένη εκτίμηση που προκύπτει 
από παράβλεψη, ή σαφή παρερμηνεία πραγματικών περιστατικών. 
Οργανωτικοί / Διακυβέρνησης: Ελλιπούς και καθυστερημένης 
επικοινωνίας, με αναποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας που οδηγούν 
σε προβλήματα διάχυσης της πληροφορίας. Κίνδυνος μη ορθής 
κατανομής του συνόλου των πιστώσεων στις επιμέρους κατηγορίες 
δαπανών και στους επιμέρους Ειδικούς Φορείς. Μη ρεαλιστικές 
προβλέψεις, λόγω μη γνωστοποίησης των απαραίτητων
πληροφοριών και δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
αναφορικά με τις μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού και την 
επακόλουθη μισθολογική επιβάρυνση.

Η διαδικασία αποτελεί δικλίδα ελέγχου για την 
ορθή κατάρτιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού: Στα πλαίσια της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της 
διασφάλισης τήρησής της από τον ΓΔΟΥ, για την 
ρεαλιστική εκτίμηση του ύψους των αποδοχών 
θα πρέπει να συνυπολογίζεται
πέρα από τις μεταβολές του αριθμού του 
προσωπικού του φορέα και η μισθολογική
τους ωρίμανση, η μισθολογική επιβάρυνση από 
κατάταξη σε ανώτερη κατηγορία, η αναγνώριση 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αναγνώριση 
προϋπηρεσίας καθώς και η μισθολογική 
ελάφρυνση από ενδεχόμενες
παραιτήσεις/αποχωρήσεις κ.λπ.
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Στάδια Αναλυτική Περιγραφή διαδικασίας Κίνδυνοι Υφιστάμενες Δικλίδες ελέγχου

2γ. Συγκέντρωση και επισκόπηση 
όλων των ποσών που αφορούν τις
πολυετείς δαπάνες και 
εκτίμηση των απλήρωτων

υποχρεώσεων

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό

υπηρεσία, σε συνεργασία με την αρμόδια για 
την οικονομική διαχείριση υπηρεσία αλλά και τις 
υπηρεσίες του διατάκτη α) βάσει των στοιχείων 
του Μητρώου
Δεσμεύσεων και της εκτίμησης της ροής των 
τιμολογίων που θα εισέλθουν στον φορέα καθώς 
και των ενταλμάτων που θα εξοφληθούν μέχρι 
τη λήξη του Οικονομικού Έτους υπολογίζει το 
ύψος του ανεξόφλητου μέρους των 
υποχρεώσεων κατά τη λήξη του έτους ν-1 και β) 
καταρτίζει πίνακα με το ποσά που προέρχονται 
από πολυετείς υποχρεώσεις και βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ν κατά 
απόλυτη
προτεραιότητα.

Δημοσιονομικοί: Μη ομαλή κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού. 
Μη ορθή
πρόβλεψη της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που απορρέει από 
ανελαστικές δαπάνες.
Κίνδυνος υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης δημοσιονομικών μεγεθών: Η 
έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με το πραγματικό ύψος 
των αναληφθεισών

υποχρεώσεων του φορέα μπορεί να

εμποδίσει τον διατάκτη του προϋπολογισμού να λάβει σωστές αποφάσεις
για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Διαφοροποίηση του ποσού που έχει αναληφθεί κατά την έκδοση της 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και του ποσού που τελικώς 
συμβασιοποιήθηκε (λόγω
κατακύρωσης με βάση τη χαμηλότερη τιμή) και βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν, με συνέπεια την δέσμευση 
πιστώσεων, οι οποίες δεν πρόκειται να αναλωθούν εις βάρος της 
διενέργειας άλλων δαπανών σημαντικών για τη λειτουργία του φορέα. 
Κίνδυνος μη αξιόπιστης δημοσιονομικής αναφοράς: Μη δυνατότητα 
παρακολούθησης των πολυετών υποχρεώσεων μέσω ΟΠΣΔΠ, καθότι στο 
ΟΠΣΔΠ δεν υπάρχει η δυνατότητα
καταχώρησης δέσμευσης πιστώσεων για τα επόμενα οικονομικά έτη του 
Μ.Π.Δ.Σ. παρά μόνο για την τρέχουσα οικονομική χρήση. Διακυβέρνησης 
/ Οργανωτικοί: Ελλιπούς και καθυστερημένης επικοινωνίας, με

Η διαδικασία αποτελεί δικλίδα 
ελέγχου για την ορθή κατάρτιση 
και εκτέλεση του
προϋπολογισμού: Στα πλαίσια της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, διασφαλίζεται η τήρηση 
της υποχρέωσης, για την κατά 
προτεραιότητα ανάληψη των
δαπανών παρελθόντων ετών με 
την έναρξη του έτους ν και για τις 
προεγκρίσεις των πολυετών 
δαπανών που αφορούν το έτος ν.



ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΈΞΙ ΣΤΆΔΙΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΝΌΣ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ ΔΡΆΣΗΣ

 Πρώτα, πρέπει να προσδιοριστεί το περιβάλλον ελέγχου, δηλαδή
όλες οι πιθανές ελεγχόμενες οντότητες και δραστηριότητες στο
εσωτερικό του οργανισμού. 

 Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον εντοπισμό όλων των
ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον ελέγχου. 

 Τρίτον, πρέπει να τεθούν προτεραιότητες βάσει της σημασίας των
κινδύνων, καθώς δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν όλοι οι
κίνδυνοι λόγω των περιορισμένων πόρων. 

 Το τέταρτο στάδιο αφορά την αντιστοίχιση των πιο κρίσιμων
κινδύνων με την ελεγχόμενη οντότητα ή δραστηριότητα και την
προτεραιοποίηση των αποστολών ελέγχου που θα αναληφθούν.

 Πέμπτον, πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης
και ακολούθως. 

 Tο έκτο στάδιο περιλαμβάνει την επικοινωνία σχετικά με την
επιτυχία και τις προκλήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του
προγράμματος.



ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΕΝΌΣ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΈΓΧΟΥ ΒΆΣΕΙ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

 Η εκπόνηση ενός προγράμματος ελέγχου βάσει της
αξιολόγησης των κινδύνων δεν χρειάζεται να είναι
περίπλοκη. 

 Βάσει του επιπέδου ωριμότητας της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου, για μερικούς οργανισμούς, η
διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει μια συνάντηση
εργασίας με αντικείμενο τους κινδύνους και τις
προτεραιότητες του ελέγχου, τα συμπεράσματα της οποίας
στη συνέχεια υποβάλλονται προς εξέταση σε ένα όργανο
διακυβέρνησης, όπως είναι η ανώτατη διοίκηση ή η
Επιτροπή Ελέγχου. 

 Η παρούσα προσέγγιση είναι πιο συστηματική με στόχο
την ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του
προγράμματος ελέγχου για να εξασφαλιστεί ότι οι
διαθέσιμοι πόροι ελέγχου χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά.



ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΈΓΧΩΝ

Όταν οι απαραίτητες πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί και
εξετασθεί, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσει ένα
πρόγραμμα που συνήθως περιλαμβάνει :

 Μια λίστα των προτεινόμενων ελέγχων

 Τυχόν εντολή της Ανώτατης Διοίκησης (π.χ. του Δημάρχου, των
Επικεφαλής των τμημάτων κλπ.) ή υποχρεωτικούς ελέγχους
λόγω του κανονιστικού πλαισίου

 Πρόβλεψη χρόνου για έκτακτους ελέγχους

 Η Επιτροπή Ελέγχου (εάν υπάρχει) εγκρίνει το ετήσιο
πρόγραμμα ελέγχων (βάσει αξιολόγησης κινδύνων) και τον
προϋπολογισμό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ως μέρος
του συνολικού προϋπολογισμού του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες), 
διαφορετικά η έγκριση πρέπει να ληφθεί με σχετική απόφαση
του Δημάρχου ή του Γενικού Γραμματέα ή του εκάστοτε
αρμοδίου οργάνου.



ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ
ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

 Ο κύριος σκοπός του βήματος αυτού είναι να υποστηρίξει
τον ελεγκτή ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώσει και να
εξηγήσει την προτεραιοποίηση των κινδύνων.

 Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να
αντιλαμβάνεται τις προτεραιότητες που σχετίζονται με
τους επίσημους στόχους του οργανισμού, την αποστολή
και τις σχετικές αναφορές.

 Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει επίσης να
γνωρίζει τις όλες τις αδυναμίες των δικλίδων ελέγχου
(controls) που έχουν εντοπιστεί. Τέλος, πρέπει να είναι
γνώστης των αλλαγών στις λειτουργίες των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να κατανοεί τις κυβερνητικές
προτεραιότητες και το πώς οι στόχοι των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τις υποστηρίζουν.

 Μια πλήρης επισκόπηση της εργασίας των εξωτερικών
ελεγκτών πρέπει επίσης να γίνει, συμπεριλαμβανομένης
μιας εκτεταμένης επισκόπησης, οποιουδήποτε
εσωτερικού ελέγχου στο παρελθόν ή ανακριτικής
εργασίας, που έχει διενεργηθεί.

 Κίνδυνοι εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι οι
οικονομικές συνθήκες, οι διεθνείς σχέσεις, τα
περιβαλλοντικά θέματα και οι προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει επίσης να ληφθούν
υπόψη.



ΑΡΧΙΚΟΊ
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ Ή
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ
ΛΗΦΘΟΎΝ
ΥΠΌΨΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ

 Η πολυπλοκότητα του Οργανισμού

 Η σχετική βαρύτητα των εξεταζόμενων μεγεθών στον Οργανισμό

 Η συχνότητα των αλλαγών του Οργανισμού καθόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε
αστάθεια

 Οι αλλαγές στο προσωπικό

 Νομικές παράμετροι που σχετίζονται με την ευελιξία του νομικού πλαισίου των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

 Η όποια πιθανή αρνητική δημοσιότητα /βλάβη στη φήμη του Οργανισμού

 Για να εκπονηθεί η αξιολόγηση της βαρύτητας των κινδύνων, κάθε κίνδυνος πρέπει να
εξετασθεί σε συσχέτιση με τους υπόλοιπους. 

 Περιλαμβάνει την εξέταση της εκτιμώμενης επίπτωσης ενός κινδύνου σε σχέση με την
πιθανότητα αυτό να συμβεί. 

 Οι κίνδυνοι μπορούν να χαρτογραφηθούν μαζί ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός
μεταξύ υψηλών και χαμηλών κινδύνων.

Για τους σκοπούς της Αξιολόγησης Κινδύνων, εισάγουμε τις ακόλουθες έννοιες του
κινδύνου: 

Τον Ενδογενή και τον Υπολειπόμενο κίνδυνο.

 Ο Ενδογενής κίνδυνος σχετίζεται με τη φύση της εκάστοτε δραστηριότητας, όταν
απουσιάζει η οποιαδήποτε δικλίδα ελέγχου και μετριέται σε όρους Επίπτωσης και
Πιθανότητας.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΥΨΗΛΟΎ
ΒΑΘΜΟΎ ΕΝΔΟΓΕΝΕΊΣ
ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ
ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ

 Ιδιαίτερα πολύπλοκες λειτουργίες

 Υψηλούς όγκους συναλλαγών

 Συναλλαγές υψηλής χρηματικής αξίας

 Δραστηριότητες διαχείρισης μετρητών

 Υπερβολικό αριθμό μη αυτοματοποιημένων συναλλαγών από
τους χρήστες, μεγάλο αριθμό προσώπων που εμπλέκονται στις
συναλλαγές πχ. Η πολυπλοκότητα της δομής του συστήματος
που υποστηρίζει μια διαδικασία

 Περιοχές υψηλής εξειδίκευσης π.χ. όταν απαιτούνται ειδικές
γνώσεις και δεξιότητες

 Συχνές αλλαγές οφειλόμενες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς
παράγοντες

 Διαδικασίες που απαιτούν σημαντικό βαθμό κριτικής σκέψης
από τους συμμετέχοντες

 Πίεση για επίτευξη υψηλών στόχων

 Υποψία ζημιών που οφείλεται σε σφάλματα ή απάτη

 Πιθανότητα σημαντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων (μη
οριστικοποιημένων)

 Αποδεικτικά στοιχεία για συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΏΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να προσδιορίσει τις δυνητικά προβληματικές περιοχές που αφορούν τις διαδικασίες στο
ελεγχόμενο Τμήμα.

Κάποιες ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη κινδύνων, είναι οι εξής :

 Ανυπαρξία/ Έλλειψη προγραμματισμού

 Οργανωτική δομή που δε διασφαλίζει την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ προσώπων και Τμημάτων, η οποία επίσης παραβιάζει την αρχή του διαχωρισμού καθηκόντων

 Ανεπαρκής κατανομή αρμοδιοτήτων για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου σε στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των πιστώσεων, των πληρωμών και των εξόδων

 Γραπτές διαδικασίες που προβλέπεται να εφαρμόζονται επίσημα, αλλά φαίνεται να είναι αναποτελεσματικές ή ασαφείς και δύσκολο να γίνουν κατανοητές ή των οποίων το κόστος 
είναι μεγαλύτερο από το όφελος.

 Έλλειψη συντονισμού στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο του υπό έλεγχο τμήματος ή το αντικείμενο του ελέγχου σχετίζεται με άλλα Τμήματα ή Οργανισμούς

 Έξοδα, εισπράξεις ή πιστώσεις μεγάλων ποσών

 Ύπαρξη λειτουργιών, διαδικασιών, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων που δεν έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν

 Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του προσωπικού που κατέχει θέσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές και δραστηριότητες ή μεταξύ της Διοίκησης και του 
προαναφερθέντος προσωπικού

 Ύπαρξη συναλλαγών σε ποσά κοντά στα όρια εγκρίσεων ή ελέγχων

 Περίπλοκες διαδικασίες, προγράμματα και δραστηριότητες

 Ανυπαρξία/Έλλειψη μηχανισμών ανατροφοδότησης για την πληροφόρηση των Επικεφαλής των δραστηριοτήτων ως προς τις ενέργειες του Τμήματος

 Έκτακτες δραστηριότητες και λειτουργίες

 Νέα τμήματα και δραστηριότητες, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης

 Σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τους ανθρώπινους πόρους



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

▪ Απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την καθυστέρηση στην έκδοση των

βεβαιωτικών καταλόγων, την ορθότητα στη σύνταξή τους από την άποψη της «σύλληψης» όλων των σχετικών

εσόδων, την ταχύτητα είσπραξής τους και τον κίνδυνο απωλειών.

▪ Έργα: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των έργων, το εκτελεσμένο φυσικό

αντικείμενο, τις εκκρεμότητες που παραμένουν, τον τρόπο παρακολούθησης των εγγυήσεων, τη χρηματοδότηση και

τη λογιστική αποτύπωση των έργων σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις τους, τον τρόπο διενέργειας των

αποσβέσεων παγίων και επιχορηγήσεων.

▪ Αναληφθείσες υποχρεώσεις από συμβάσεις: Οι κίνδυνοι σχετίζονται τη λογιστική παρακολούθηση των

δεσμεύσεων του προϋπολογισμού, τη διαδικασία ανάληψης αυτών των υποχρεώσεων, την κάλυψή τους από τις

χρηματοοικονομικές δυνατότητες του Δήμου σε εύλογο χρόνο.

▪ Δικαστικές αντιδικίες: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με το επίπεδο πληροφόρησης για τις εκκρεμείς αντιδικίες, τη

λογιστική τους αποτύπωση και τη διενέργεια προβλέψεων όπου απαιτούνται.

▪ Διαθέσιμα: Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την ύπαρξη και συμφωνία των πραγματικών διαθεσίμων με τα λογιστικά

καθώς και με την επάρκεια διαθεσίμων που προήλθαν από επιχορηγήσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων

υποχρεώσεων (έκτακτα ειδικευμένα έσοδα).



ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ
ΣΤΌΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΎΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΛΈΓΧΟΥ

Έχοντας ολοκληρώσει την προκαταρκτική έρευνα, ο εσωτερικός ελεγκτής θέτει
ξεκάθαρα τους στόχους που θα επιτύχει στο τέλος του ελέγχου. Οι στόχοι αυτοί
που διασφαλίζουν τι επιχειρεί να επιτύχει ο έλεγχος, πρέπει να είναι ξεκάθαροι
και περιεκτικοί. Το εύρος του ελέγχου πρέπει να είναι επαρκές ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι του. Το εύρος ενός ελέγχου είναι ο προσδιορισμός της
έκτασης των δραστηριοτήτων και της περιόδου των αρχείων που θα
αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου.

 Συγκέντρωση στοιχείων του ελέγχου/προκαταρκτική έρευνα

Το στάδιο αυτό απαρτίζεται από τη συγκέντρωση σημαντικής πληροφορίας
και απόκτηση γνώσης για τις κατωτέρω περιοχές:

 Μέγεθος και σκοποί της ελεγχόμενης περιοχής

 Στρατηγικό πλάνο του Δημάρχου σχετικά με τις περιοχές που θα ελεγχθούν

 Νομοθεσία, πολιτικές και διαδικασίες του ελεγχόμενου τμήματος

 Υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου

 Σχεδιαγράμματα ροής εργασιών

 Οργανωτική και διοικητική δομή

 Εκθέσεις και φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων

 Εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών ή άλλων ελεγκτικών σωμάτων

 Σχεδιαγράμματα

 Κανονισμοί λειτουργιών, εργασιών/καθηκόντων



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΈΓΧΩΝ

Η διαδικασία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων περιλαμβάνει τα παρακάτω :

1) Προκαταρκτική φάση

2) Σχεδιασμός του ελέγχου

3) Εκτέλεση ελέγχου - Δοκιμών

4) Ολοκλήρωση του ελέγχου

5) Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων 
που έχουν ληφθεί.



ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑΣ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ
ΕΛΈΓΧΟΥ

Στη φάση αυτή ο ελεγκτής οφείλει να οργανώσει μια
συνάντηση με τη συμμετοχή των στελεχών του υπό έλεγχο
Τμήματος και του προσωπικού που απαιτείται. Τα ακόλουθα
πρέπει να συζητηθούν και τελικά να συνταχθεί πρακτικό στο
τέλος της συνάντησης:

 Στόχοι, θέμα, εύρος και αναμενόμενη διάρκεια του ελέγχου

 Προσωπικό που θα παρέχει βοήθεια στους ελεγκτές

 Προσδοκίες από το προσωπικό κατά τη διάρκεια του
ελέγχου

 Προσδοκίες του Δημάρχου/της Ανώτατης Διοίκησης από τη
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 Τρόπος αναφοράς των ελεγκτικών ευρημάτων

 Τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτή και
ελεγχόμενων

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και οι Ελεγχόμενοι ενθαρρύνονται
να συναντώνται περιοδικά κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και
όχι μόνον στην εναρκτήρια και στην τελική συνάντηση, ώστε
να επιλύουν τα προβλήματα και όποια θέματα απαιτούν
άμεσες ενέργειες.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκτέλεση ελέγχου - δοκιμών

Η διενέργεια του ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα

 Ελεγκτικά τεστ - Δοκιμές

 Δειγματοληψία

 Χρήση φύλλων εργασίας

 Ελεγκτικά ευρήματα και προτάσεις βελτίωσης

Ελεγκτικά τεστ

 Τα ελεγκτικά τεστ - δοκιμές που έχουν καθοριστεί στο πρόγραμμα ελέγχου εκτελούνται σε αυτό το στάδιο. 
Αποτελούν την εξέταση διαδικασιών, αρχείων και εγγράφων για να αποκαλυφθεί εάν οι δικλίδες ελέγχου 
υφίστανται λειτουργούν και δεν έχουν απαρχαιωθεί.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα ελεγκτικά τεστ πρέπει να είναι γραπτά και να υποστηρίζονται από παρατηρήσεις και έρευνα. Η χρήση ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδομένων, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία, ακρίβεια και χρησιμότητα των οικονομικών και 
στατιστικών στοιχείων και αναφορών, πρέπει επίσης να αξιολογηθεί. Τα τεστ καθώς και οι παρατηρήσεις οφείλεται να 
καταγραφούν στα φύλλα εργασίας.

Κάποιες προτεινόμενες τεχνικές εξέτασης δεδομένων κατά την υλοποίηση ελεγκτικών τεστ είναι :

 Επανυπολογισμός/εφαρμογή: Εκτελείται μέσω της επιβεβαίωσης/ επανυπολογισμού ώστε να επιβεβαιωθεί το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Με αυτό το τεστ, ο εσωτερικός ελεγκτής σχηματίζει γνώμη για την αξιοπιστία των 
συναλλαγών που εκτελούνται από τους ελεγχόμενους. Οι συναλλαγές επιλέγονται μέσω συστηματικής 
δειγματοληψίας.

 Παρατήρηση: Ο εσωτερικός ελεγκτής παρατηρεί αυτοπροσώπως και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
που οι συναλλαγές ή δραστηριότητες εκτελούνται στο υπό εξέταση Τμήμα. Παράδειγμα τέτοιας δοκιμασίας είναι η 
παρατήρηση της φυσικής απογραφής.

 Η Επαλήθευση: Χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια της ληφθείσας πληροφορίας από συγκεκριμένη 
πηγή και τη σύγκρισή της με την ίδια ή άλλη πηγή που θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Η Συνέντευξη: O ελεγκτής λαμβάνει πληροφορίες αυτοπροσώπως σχετικά με τον τρόπο που εκτελούνται οι 
συναλλαγές ή οι λειτουργίες σε συνάντηση με το σχετικό ελεγχόμενο προσωπικό. Η μέθοδος αυτή είναι ο ταχύτερος 
τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικών με τα προβλήματα ή τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο 
ελεγχόμενος. Ωστόσο η πληροφορία που συλλέγεται πρέπει να επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές.

 Η Αξιολόγηση δημοσιευμένων αναφορών ή μελετών: Είναι η επισκόπηση μελετών και εκθέσεων που αφορούν το 
υπό έλεγχο Τμήμα/διαδικασία.

 Τα Ερωτηματολόγια: Είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων και κατανοητών ερωτήσεων με σκοπό να καθοριστούν οι 
συνθήκες ή η στάση έναντι ενός συγκεκριμένου θέματος. Ένα καλά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο (αξιολόγηση 
υπηρεσιών/ ερωτηματολόγιο ικανοποίησης/ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης) παρέχει χρήσιμη πληροφορία 
σχετικά με θέματα όπως αποδοτικότητα και ευστοχία της διαδικασίας ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 Η Αναλυτική εξέταση: Αφορά την αξιολόγηση πληροφορίας, βασισμένη στη λογική συσχέτιση των στοιχείων που 
την αποτελούν. Η αναλυτική εξέταση συνίσταται στην έρευνα προδιατυπωμένων διακυμάνσεων και σχέσεων, όπως 
ασυνέπειες μεταξύ δεδομένων και σημαντικές αποκλίσεις σε υπολογισμένα μεγέθη. Ειδικά κατά το στάδιο της 
επισκόπησης του ελέγχου και της εκτίμησης κινδύνων, ο εσωτερικός ελεγκτής εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές 
εξέτασης για να κατανοήσει τις συνθήκες λειτουργίας του ελεγχόμενου και των εξωτερικών σχέσεων.

 Ο ελεγκτής επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο βασιζόμενος στα ποσοτικά δεδομένα της εκάστοτε ελεγκτικής 
εργασίας. Παρ’ όλα αυτά οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και τα σχετικά κόστη, μόλις επιλέγει τη μέθοδο. 
Οφείλει, επίσης, να προσπαθεί να ανακαλύπτει νέες πιο αποτελεσματικές μεθόδους.



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑ

Όταν ο ελεγκτής έχει καθορίσει τους σκοπούς του ελέγχου σε ένα έργο και τα ελεγκτικά βήματα που θα ακολουθηθούν, έχει ορισθεί ο πληθυσμός.

Ο πληθυσμός του ελέγχου είναι το σύνολο των αντικειμένων για τα οποία θα εξαχθεί ένα συμπέρασμα. Επίσης πρέπει να είναι κατάλληλος και πλήρης σύμφωνα με τον στόχο του ελέγχου.

Η μονάδα δειγματοληψίας (πχ. κάθε αντικείμενο-μέρος του πληθυσμού) μπορεί να είναι:

Ένα περιστατικό ή συναλλαγή, στην περίπτωση δειγματοληψίας χαρακτηριστικών (attribute sampling) που χρησιμοποιείται για την εξέταση δικλίδων ελέγχου

Χρηματική αξία, στην περίπτωση δειγματοληψίας μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε έλεγχο χρηματικού ποσού (Substantive testing) Η δειγματοληψία βάσει χαρακτηριστικών/κριτηρίων (Attribute sampling) 
εφαρμόζεται σε δυαδικές ναι/όχι ή λάθος/σωστό περιπτώσεις. Επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των δικλίδων ελέγχου.

Η δειγματοληψία μεταβλητών (Variable sampling) συνήθως εφαρμόζεται σε χρηματικά ποσά.

Η δειγματοληψία μπορεί να είναι στατιστική ή μη στατιστική:

Η Στατιστική Δειγματοληψία περιλαμβάνει τη χρήση μαθηματικών τεχνικών μέσω των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για τον πληθυσμό (Βλέπε IPPF Practice Advisory 2320-3: Audit Sampling και Sawyer’s Internal 
Auditing για περισσότερες λεπτομέρειες)

Μη Στατιστική Δειγματοληψία (βάσει εκτίμησης-υποκειμενική), η οποία ενδέχεται να μην παράγει στατιστικά έγκυρα αποτελέσματα, επειδή η επιλογή του δείγματος βασίζεται στην εμπειρία, επαγγελματική κρίση 
και διορατικότητα των ελεγκτών. Έτσι, το δείγμα δεν είναι αντικειμενικό και μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και γι’ αυτό το λόγο δεν επιτρέπει αναγωγή των συμπερασμάτων στον πληθυσμό

Όταν ο ελεγκτής έχει επιλέξει να εφαρμόσει μια τεχνική δειγματοληψίας σε δεδομένο πληθυσμό, το μέγεθος του δείγματος πρέπει να καθορισθεί. Μέρος του σχεδιασμού δειγματοληψίας είναι η μεθοδολογία με την 
οποία θα επιλεγεί το δείγμα.

Επιλογή όλων των μονάδων (100%, όταν ο πληθυσμός είναι μικρός και ο κίνδυνος μεγάλος)

Μη-τυχαία επιλογή (συγκεκριμένη, βασισμένη σε εκτίμηση κινδύνου και κρίση του ελεγκτή)

Τυχαία επιλογή (δειγματοληψία, όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός τόσο και το ρίσκο, βλέπε τον πιο κάτω πίνακα για μια έμπνευση , όταν χρησιμοποιείται η επαγγελματική κρίση)



ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CONTROLS) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (CONTROL ACTIVITIES)

Περιβάλλον Ελέγχου

Ταυτοποίηση 
των κινδύνων

Ιεράρχηση των 
κίνδυνων

Καθορισμός 
προτεραιοτήτω
ν στις εργασίες 

ελέγχου

Διεξαγωγή του 
προγράμματος 

ελέγχου

Έκθεση



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση την αξιολόγηση κινδύνων θα καθοριστεί η με βάση τον κίνδυνο προτεραιότητα κάθε 
ελέγχου, προκειμένου να συνταχθεί το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων.

Ορισμός του 
ελεγκτικού 

κυκλώματος

Προετοιμασία 
της 

Αξιολόγησης 
Κινδύνων 

Προσδιορισμός 
και 

βαθμολόγηση 
των κριτηρίων 

κινδύνων

Κατανομή των 
ελεγκτικών 

πόρων

Ανάπτυξη και 
έγκριση του 

πλάνου ελέγχου



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Για την υπηρεσία Μεθοδολογίας Εσωτερικών Ελέγχων παραδοτέο θα αποτελέσει η ολοκλήρωση της σύνταξης των 
διαδικασιών με τη μεθοδολογία του Εσωτερικού Ελέγχου για να αποτελέσει τον κατευθυντήριο οδηγό του 
σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου του Τμήματος του Δήμου.

1) Προκαταρκτική φάση
2) Σχεδιασμός του 

ελέγχου
3)Εκτέλεση έργου-

Δοκιμών

4)Ολοκλήρωση του 
ελέγχου

5)Επικοινωνία των 
αποτελεσμάτων

6)Παρακολούθηση της 
εφαρμογής των 

αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ
ΠΛΆΝΟ ΕΛΈΓΧΟΥ:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ
ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ / 
ΤΜΗΜΆΤΩΝ / 
ΓΡΑΦΕΊΩΝ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (1/2)

Θέματα εξυπηρέτησης δημοτών 

Παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταβολών της οργανωτικής δομής & στελέχωσης των υπηρεσιών  
του Δήμου σε σχέση με τον Οργανισμό του Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Προϋπολογισμός ( κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση, παρακολούθηση αποκλίσεων μεταξύ απολογιστικών και 
προϋπολογιστικών μεγεθών, αναθεώρηση)

Εταιρική Διακυβέρνηση (αποφάσεις ΔΣ, Επιτροπές, Κανονισμός Λειτουργίας κλπ)

Λογιστική απεικόνιση (Γενική και Αναλυτική λογιστική, συμφωνίες λογαριασμών)

Επιχειρησιακά προγράμματα & Ετήσια Προγράμματα Δράσης

Βεβαίωση εσόδων & εισπράξεις

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Παρακολούθηση εγκεκριμένων επιχορηγήσεων

Απογραφές και έλεγχος αποθεμάτων

Παρακολούθηση έργων

Υποχρεώσεις από συμβάσεις και συμβόλαια

Δικαστικές υποθέσεις 



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΕΛΈΓΧΟΥ:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΆΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΊΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (2/2)

 Έλεγχος και συμφωνία διαθεσίμων

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

 Θέματα μισθοδοσίας και προσωπικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, μετακινήσεις, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κλπ)

 Επιμέρους διαδικασίες π.χ. τήρηση δημοτικής κατάστασης & ληξιαρχείου - δημοτολόγιο

 Βεβαιωτικοί κατάλογοι

 Δωρεές και κληροδοτήματα

 Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (κτηματολόγιο)

 Διαδικασία πληρωμών (τακτοποίηση υποχρεώσεων, καταμέτρηση ταμείου, ταμειακές εγγραφές κλπ)

 Προμήθειες (προγράμματα προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, έρευνα αγοράς, ανάθεση προμηθειών, Διαγωνισμοί).

 Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

 Τεχνικά θέματα (σύνταξη μελετών, επίβλεψη, προγραμματισμός εργασιών, χρηματοδοτήσεις έργων κλπ)

 Περιβάλλον – Πολεοδομία (έκδοση και έλεγχος αδειών, έκδοση βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας, διαδικασία επικίνδυνων
κατασκευών, Μελέτες, Πράξεις κλπ)

 Χορήγηση αδειών (ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, εγκατάστασης & λειτουργίας, μουσικής κλπ)

 ΚΕΠ

 Ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας (?)

 Τομέας Καθαριότητας – Ανακύκλωση

 Ύδρευση – ηλεκτροφωτισμός – κοιμητήρια

 Δημοτική Αστυνομία (κλήσεις , παραβάσεις κτλ.)



4. 

Q&A ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
– ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ



ΠΗΓΕΣ

 https://aead.gr/

 https://hiia.gr/

 https://www.oecd.org/

 https://dimosnet.gr/

 https://www.elsyn.gr/

 https://www.e-nomothesia.gr/

https://aead.gr/
https://hiia.gr/
https://www.oecd.org/
https://dimosnet.gr/
https://www.elsyn.gr/
https://www.e-nomothesia.gr/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!!!

 Pantelis Papanastasiou

 Internal Auditor - Public Sector Consultant, COSO IC, MSc, Ph.Dc , Certified DPO Executive

 T: +30 28210 42 268 | M: +30 695 98 34119

 Email: iaudit@ementors.gr
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