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Θ παροφςα Ζκκεςθ αποτελεί προϊόν επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων του 

Καινοτόμου Εργαςτθρίου με τίτλο «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ 

ςτο Δθμόςιο Τομζα», το οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 15 Νοεμβρίου 

2018. Ειδικότερα, θ Ζκκεςθ: 

 Ραρουςιάηει το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του Καινοτόμου Εργαςτθρίου.  

 Αποτυπϊνει τισ ειςθγιςεισ/τοποκετιςεισ που πραγματοποιικθκαν από τουσ 

κεντρικοφσ ομιλθτζσ, περιλαμβανομζνων των χαιρετιςμϊν από τθν πολιτικι 

θγεςία. 

 Ραρουςιάηει ςυγκεντρωτικά τθ ςυηιτθςθ που διεξιχκθ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων. 

 Συνοψίηει, όπωσ τα επεξεργάςτθκε θ Επιτροπι Επιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ, 

τα ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ ςτο 

Δθμόςιο, κακϊσ και προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που 

επιςθμάνκθκαν. 

Ευχαριςτοφμε κερμά όςουσ και όςεσ ςυνζβαλαν ςτο Εργαςτιριο και ςυνειςζφεραν 

ςε ζνα πολυδιάςτατο και ανοιχτό διάλογο. Ευελπιςτοφμε ότι θ επικοινωνία, ο 

διάλογοσ και θ διαβοφλευςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων κα ςυνεχιςτοφν και θ 

δικτφωςθ μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν κα ενιςχυκεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ περεταίρω κεςμικισ 

και οργανωςιακισ του ενδυνάμωςθσ. 
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Executive Summary 
 

The Institute for Training (INEP) of EKDDA conducted an Innovation Workshop on the 

Internal Audit as a policy tool in the Public Sector aiming at the promotion of the 

dialogue and the emergence of synergies, conditions, co-ordination processes and 

accompanying actions to be taken on this key issue.  

In particular, the workshop elaborated on ways to strengthen the effectiveness of 

Internal Audit in the Public Sector as well as το nominate it into a critical operation 

as regards the processes’ monitoring, evaluation, re-planning and improvement. The 

workshop was intended to provide for a comprehensive view of the many aspects of 

the issue, with an emphasis though in the implementation and monitoring of the 

relative procedures in the national public and local government administration. 

The workshop was attended by both central government and local government 

executives and officials as well as by experts involved in internal audit procedures, in 

terms of planning and implementation. 

The participants were invited to share their views, discuss their concerns and 

propose possible solutions on relevant questions divided into two sections: 

The first Section was titled “the Internal Audit implementation in the Hellenic public 

Administration: institutional challenges and methodological approaches”. There the 

invited speakers elaborated on the institutional framework to which Internal Audit in 

the public administration is subject regarding the interesting bodies.  

The Second Section was titled “The Internal Audit as a policy implementation tool in 

the Central and the Local Government Administration”. There were highlighted 

individual dimensions of the Internal Audit implementation deriving out of real cases 

and good practices. 

The workshop was concluded with overall comments focused on the urgency for 

establishing a coherent national policy for the implementation of the internal audit 

as well as the urgency of overcoming obstacles such as overlaps or gaps in the 

regulatory framework on the one hand and implementing broadly accepted good 

practices on the other hand. 

In the following chapters the proceedings of the workshop are analytically presented 

including the Opening Note by the Director of INEP and the Key Speech of the 

General Secretary Against Corruption. Finally, basic conclusions and proposals are 

summarised hoping to contribute to the advancement of the relevant dialogue 

towards the overcome of the difficulties as derived by the discussion. 
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1. Σκοπόσ και ςτόχοι του Καινοτόμου Εργαςτθρίου 

Το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝΕΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, διοργάνωςε Καινοτόμο 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ ςτο Δθμόςιο 

Τομζα». Το Εργαςτιριο πραγματοποιικθκε ςτο ΕΚΔΔΑ (αίκουςα 306) τθν Ρζμπτθ, 

15 Νοεμβρίου 2018 και αποτζλεςε μία ευκαιρία διαβοφλευςθσ με ςυμμετοχι, 

ςυνεργαςία και ςυμβολι πολλϊν ενδιαφερόμενων φορζων επί του κζματοσ.  

Τα «εργαςτιρια καινοτομίασ» αποτελοφν μία ευκαιρία για διάλογο και ανάδειξθ 

ςυγκεκριμζνων λφςεων πάνω ςε κρίςιμα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςφγχρονθ 

κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα και τα οποία καλείται να αντιμετωπίςει θ 

ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Ρρόκειται για μία μορφι διαβοφλευςθσ και 

ανταλλαγισ εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ με τθ ςυμμετοχι ξζνων εμπειρογνωμόνων, 

κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν, πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτϊν, κακϊσ και ανϊτερων 

ςτελεχϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν, με κεςμικι αρμοδιότθτα ι ειδικζσ γνϊςεισ επί του 

κεματικοφ αντικειμζνου που προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ. Τα αποτελζςματα 

των εργαςτθρίων λαμβάνουν τθ μορφι Ζκκεςθσ που περιλαμβάνει τα πρακτικά και 

τα πορίςματα που προκφπτουν κατόπιν ςχετικισ επεξεργαςίασ από Επιςτθμονικι 

Ομάδα και θ οποία δθμοςιεφεται. 

Εν προκειμζνω, ςκοπόσ του Εργαςτθρίου ιταν θ αναηιτθςθ τρόπων ενίςχυςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο Τομζα και ανάδειξισ 

του ςε κρίςιμθ λειτουργία για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αποτίμθςθ, τον 

αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να τοποκετθκοφν επί των ακόλουκων κεμάτων: 

 

Α’ μζροσ: Θ λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ: 

κεςμικζσ προκλιςεισ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ 

Θ λειτουργία του Εςωτερικοφ  Ελζγχου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ αποτελεί μια από τισ 

κρίςιμεσ ςυνιςτϊςεσ για τθ βελτίωςθ του πλαιςίου και των διαδικαςιϊν 

λειτουργίασ τθσ. Θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ ανάδειξι του 

ςε κρίςιμθ λειτουργία για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αποτίμθςθ, τον αναςχεδιαςμό 
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και τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και του τρόπου οργάνωςθσ ςτο Δθμόςιο, 

αποτελεί προχπόκεςθ για μία ςφγχρονθ και αποτελεςματικι διοίκθςθ. Μζςα ςε 

αυτό το πλαίςιο, τίκενται τα ακόλουκα ερωτιματα: 

Α1. Θεςμικά ηθτιματα 

(α) Ρϊσ αποτιμάται θ ωσ τϊρα εμπειρία τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ; Ροιεσ οι καλζσ πρακτικζσ και ποια τα προβλιματα 

ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τθν Αυτοδιοίκθςθ;  

(β) Ρϊσ αξιολογείται το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τον Εςωτερικό 

Ζλεγχο και ποιεσ αλλαγζσ / βελτιϊςεισ πρζπει να δρομολογθκοφν; Εξαςφαλίηεται θ 

ουςιαςτικι ανεξαρτθςία των εςωτερικϊν ελεγκτϊν; 

(γ) Ρϊσ αποτιμάται θ ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ ανάμεςα ςτουσ ςυναρμόδιουσ 

φορείσ; Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να βελτιωκεί το πλαίςιο ςυνάρκρωςθσ 

εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 

Στρατθγικοφ Σχεδίου Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ;    

(δ) Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία των μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου με τισ λοιπζσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν; Ρϊσ 

μπορεί να καλλιεργθκεί κουλτοφρα ςυνεργαςίασ και ςυναντίλθψθσ εντόσ 

αποτελεςματικοφ Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου; 

(ε) Κζςπιςθ ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων και κακθκόντων για τα διοικθτικά ςτελζχθ 

ςτα περιγράμματα κζςεων των όςων κατζχουν κζςεισ ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο. 

(ςτ) Με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ 

και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου; 

(η) Από 1/1/2019 καταργείται ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

Ροια νζα εργαλεία πρζπει να ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα ελζγχου τθσ χϊρασ; Ρωσ 

κα πλαιςιωκοφν και κα υποςτθριχτοφν αυτά ςτθν εφαρμογι τουσ; 

Α2. Ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου 

(αρμοδιότθτεσ, μεκοδολογία ελζγχου, ςτελζχωςθ κ.λπ.) 

(θ) Ροιεσ κα πρζπει να είναι οι αρμοδιότθτεσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου; Τι 

πρζπει να περιλαμβάνει ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου; 
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(κ) Αποτίμθςθ των μεκοδολογιϊν ζλεγχου, εργαλείων και υποδομϊν ζωσ ςιμερα. 

Ζχουν αξιοποιθκεί οι προτάςεισ/παρατθριςεισ που ζχουν προκφψει από τθν 

εφαρμογι των διαδικαςιϊν του Εςωτερικοφ Ελζγχου; Αν όχι ποια ιταν τα εμπόδια; 

Εάν ναι πϊσ αποτιμάται θ υλοποίθςθ τουσ; 

(ι) Κζματα ςτελζχωςθσ και εκπαίδευςθσ των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου 

(τυπικά προςόντα, επιμόρφωςθ, πιςτοποίθςθ κ.λπ.). 

(ια) Μετάβαςθ από τον καταςταλτικό ζλεγχο παραβατϊν ςτον προλθπτικό ζλεγχο 

εντοπιςμοφ και αξιολόγθςθσ κινδφνων: με ποιουσ τρόπουσ μποροφν να 

αξιοποιθκοφν διεκνι πρότυπα και βζλτιςτεσ πρακτικζσ; Ρϊσ μποροφν να 

αξιοποιθκοφν περαιτζρω οι ςυνεργαςίεσ με ξζνουσ φορείσ (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, Expertise France κ.λπ.); 

 

Β’ μζροσ:  Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ ςτθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ εμφανίηει ιδιαιτερότθτεσ ωσ προσ τθν άςκθςι του ςε επίπεδο 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, λόγω κεςμικϊν, διοικθτικϊν ι 

οργανωςιακϊν διαφορϊν. Με δεδομζνθ τθν ανάγκθ για προςαρμογι ςτισ ειδικζσ 

ςυνκικεσ των δφο υποτομζων του Δθμοςίου, διακρίνονται δφο κφκλοι ςυηιτθςθσ 

με τα ακόλουκα ερωτιματα: 

Β1: Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ 

(α) Οι εμπλεκόμενοι φορείσ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ: τι είδουσ αςάφειεσ, 

επικαλφψεισ και προβλιματα προκφπτουν και πϊσ μποροφν να αντιμετωπιςκοφν;  

(β) Ρϊσ μπορεί να επιτευχκεί ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ των εμπλεκόμενων; 

Είναι ςκόπιμθ θ ςφςταςθ διυπουργικοφ ςυντονιςτικοφ οργάνου όλων των φορζων 

που αςχολοφνται με τον Εςωτερικό Ζλεγχο;  

(γ) Το ηιτθμα τθσ ςφςταςθσ Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτα εποπτευόμενα από 

τα Υπουργεία Ν.Ρ.Δ.Δ και Ν.Ρ.Λ.Δ. 

(δ) Τρόποι επικοινωνιακισ και διαδικτυακισ προβολισ και διάδοςθσ. 

 

Β2: Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 
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(α) Ροιεσ οι ιδιαιτερότθτεσ για τον Εςωτερικό Ζλεγχο ςε επίπεδο Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ; Τι είδουσ προβλιματα προκφπτουν και πϊσ μποροφν να 

αντιμετωπιςκοφν; 

(β)  Τρόποι προβολισ διάδοςισ των καλϊν πρακτικϊν ωσ πιλοτικι εφαρμογι και 

νομοκετικι κατοχφρωςι τουσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

(γ) Ρϊσ μπορεί να επιτευχκεί ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ ςε όλα τα επίπεδα 

Αυτοδιοίκθςθσ; 

 

Το Καινοτόμο Εργαςτιριο περιελάμβανε δφο ςυνεδρίεσ. Στθν πρϊτθ, υπό τον τίτλο 

«Θ λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ: κεςμικζσ 

προκλιςεισ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ» μία ςειρά ομιλθτϊν εκλικθςαν να 

τοποκετθκοφν κυρίωσ επί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τον Εςωτερικό Ζλεγχο 

ςτθ Δθμοςία Διοίκθςθ με αναφορά ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Στθ δεφτερθ 

ςυνεδρία, υπό τον τίτλο «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ 

ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ», αναδείχκθκαν επιμζρουσ 

διαςτάςεισ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου με αναφορά ςε πραγματικζσ 

περιπτϊςεισ και καλζσ πρακτικζσ. Στα επόμενα κεφάλαια, παρουςιάηονται 

αναλυτικά τα πρακτικά των δφο ςυνεδριϊν (περιλαμβανομζνων του χαιρετιςμοφ 

που απεφκυνε θ Διευκφντρια του ΛΝΕΡ και τθσ κεντρικισ τοποκζτθςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματζα για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ) και ακολοφκωσ, ςυνοψίηονται τα 

βαςικά ςυμπεράςματα.  
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2. Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν του Εργαςτθρίου 

2.1. Ζναρξθ και χαιρετιςμοί 

Τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του Καινοτόμου Εργαςτθρίου κιρυξε με τον χαιρετιςμό 

τθσ θ Διευκφντρια του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), κ. Άννα Κοντονι, ενϊ εναρκτιριο χαιρετιςμό 

απεφκυνε θ Γενικι Γραμματζασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αναςταςία 

Ξεπαπαδζα.  

Ακολουκοφν οι χαιρετιςμοί των ωσ άνω ομιλθτριϊν. 
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2.1.1. Χαιρετιςμόσ από τθ Διευκφντρια του Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ, κ. Άννα Κοντονι – Ζναρξθ εργαςιϊν 

 

Κυρίεσ και Κφριοι Σφνεδροι, 

Ζχω τθν χαρά και τθν τιμι να ςασ καλωςορίςω ςιμερα ςτο Καινοτόμο Εργαςτιριο 

με τίτλο «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ ςτο Δθμόςιο Τομζα» που 

οργανϊνει το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. Το Εργαςτιριο 

αυτό αποτελεί μία ςθμαντικι ευκαιρία για ανταλλαγι απόψεων και διατφπωςθ 

προτάςεων για κζματα που άπτονται του κεςμικοφ πλαιςίου, αλλά και τθσ 

πρακτικισ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο Τομζα. Σκοπόσ μασ δεν 

είναι θ διεξαγωγι μίασ ακόμα κεωρθτικισ ςυηιτθςθσ όπου κα διαπιςτϊνουμε 

απλϊσ τισ ελλείψεισ ι κα επιβεβαιϊνουμε τισ ευγενείσ μασ προκζςεισ, αλλά ενόσ 

εποικοδομθτικοφ διαλόγου επί ςυγκεκριμζνων λφςεων που κα αναβακμίςουν τον 

Εςωτερικό Ζλεγχο ςε κρίςιμθ λειτουργία για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ςτο Δθμόςιο. 

Τα τελευταία χρόνια μιλάμε ολοζνα και πιο εμφατικά για τθ ςθμαςία τθσ χρθςτισ 

διακυβζρνθςθσ, με αναφορά ςε βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν όλουσ τουσ 

οργανιςμοφσ ανεξαρτιτωσ αντικειμζνου ι κεςμικισ τουσ μορφισ: (α) λογοδοςία με 

ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ από τουσ φορείσ και τα άτομα που υπθρετοφν ςε αυτοφσ για 

τισ αποφάςεισ και τισ πράξεισ τουσ, (β) διαφάνεια με γνωςτοποίθςθ όλων των 

ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν και του πλαιςίου λιψθσ των κρίςιμων αποφάςεων με 

τρόπο που να επιτρζπει τθ δθμόςια εποπτεία,  (γ) ακεραιότθτα με ςυνζπεια προσ 

τισ αρχζσ, τισ αξίεσ και τθ δεοντολογία ωσ προχπόκεςθ για τθ διαμόρφωςθ ιςχυρϊν 

ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τον πολίτθ και τθν κοινωνία, και βεβαίωσ (δ) δικαιοςφνθ 

με ιςονομία και αμερολθψία ςτθν τζλεςθ των κακθκόντων και εντόσ του πλαιςίου 

αρμοδιότθτασ εκάςτου φορζα. Θ διαςφάλιςθ όλων των ανωτζρω αποτελεί κφριο 

μζλθμα και υποχρζωςθ κάκε πολιτικισ θγεςίασ και κάκε διοικθτικισ αρχισ. 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, ο ζλεγχοσ αποτελεί κρίςιμθ προχπόκεςθ και απαραίτθτο 

εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

δράςεων τθσ Διοίκθςθσ, αλλά και τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ των πόρων. 
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Εντοφτοισ, οφείλουμε εδϊ να επιςθμάνουμε πωσ δεν ςυηθτάμε για ζναν ζλεγχο 

αποκλειςτικά καταςταλτικό ι τιμωρθτικό, όπωσ ςυνικωσ εκλαμβάνεται ι 

εφαρμόηεται. Ρροφανϊσ και ο ζλεγχοσ κα πρζπει να εξετάηει τθ ςυμμόρφωςθ με 

νόμουσ, κανονιςμοφσ, πολιτικζσ ι ςυμβάςεισ και να φροντίηει για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ νομιμότθτασ ι ακόμα και τθν επιβολι ποινϊν όταν και εφόςον 

αυτζσ απαιτοφνται. Πμωσ εξίςου ςθμαντικόσ είναι και ο ρόλοσ του ςτθν προλθπτικι 

αξιολόγθςθ διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων και ςτθ διάγνωςθ ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν 

που μπορεί να μασ κεραπεφςουν από χρόνια προβλιματα και να μασ απαλλάξουν 

από ςτρεβλϊςεισ που υπονομεφουν τθ λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα των 

οργανιςμϊν. Εδϊ κυρίωσ εντοπίηεται θ ςτρατθγικι βαρφτθτα του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου ωσ κρίςιμθσ λειτουργίασ, εδϊ εντοπίηεται θ ανάγκθ για ενίςχυςθ του 

πλαιςίου που τον διζπει και των μθχανιςμϊν που κα επιτρζψουν ςτουσ 

εςωτερικοφσ ελεγκτζσ του Δθμοςίου να καταςτοφν αποτελεςματικότεροι και 

πολλαπλϊσ ωφζλιμοι.  

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ μπορεί να βοθκιςει αποφαςιςτικά ςτθν ανίχνευςθ και 

διαχείριςθ κινδφνων, ςτθν αξιολόγθςθ διαδικαςιϊν και ςτθν ειςιγθςθ βελτιϊςεων. 

Σε αυτι τθ βάςθ, δφναται να ιδωκεί ωσ πολφτιμο εργαλείο άςκθςθσ διοίκθςθσ και 

μόχλευςθσ αλλαγϊν, κακϊσ οι ελεγκτζσ μποροφν και πρζπει να λειτουργοφν 

ςυμβουλευτικά και να παρζχουν αντικειμενικι εμπειρογνωμοςφνθ επί των κεμάτων 

που εξετάηουν, βοθκϊντασ τθ Διοίκθςθ ςτθν επιτζλεςθ του ρόλου τθσ. 

Μια αποτελεςματικι ελεγκτικι λειτουργία ςτο Δθμόςιο κα πρζπει να διακζτει 

πρωτίςτωσ πολιτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ, κεςμικι κατοχφρωςθ που να 

εγγυάται τον απαραίτθτο βακμό ανεξαρτθςίασ τθσ, επαρκι χρθματοδότθςθ για τθν 

επιτζλεςθ του ζργου τθσ, απεριόριςτθ πρόςβαςθ και δυνατότθτα χριςθσ εκείνων 

των μεκοδολογικϊν εργαλείων που κα τθ διευκολφνουν ςτο ρόλο τθσ.  

Ρζραν των ανωτζρω, δεν μποροφμε να μιλάμε για αποτελεςματικι ελεγκτικι 

λειτουργία χωρίσ ικανι ςτελζχωςθ, χωρίσ τουσ κατάλλθλουσ εκείνουσ ανκρϊπουσ 

που διακζτουν τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία που απαιτείται για τθ διενζργεια 

ελζγχων και που δεςμεφονται να τθροφν αμερόλθπτθ ςτάςθ, μακριά από 

ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων, ενζργειεσ ι ςυμπεριφορζσ που μπορεί να 

υπονομεφςουν τθν αξιοπιςτία τουσ.  
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Το ηιτθμα τθσ κατάρτιςθσ αυτϊν των ςτελεχϊν απαςχολεί εξόχωσ και εμάσ εδϊ ςτο 

ΕΚΔΔΑ, κακϊσ εμπίπτει και ςτθ δικι μασ αρμοδιότθτα. Ρράγματι το ΛΝΕΡ ζχει ςτο 

παρελκόν ςχεδιάςει και οργανϊςει πλικοσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με 

αντικείμενο τον Εςωτερικό Ζλεγχο και κεματικζσ όπωσ θ καταπολζμθςθ τθσ 

διαφκοράσ και τθσ απάτθσ. Ιδθ ολοκλθρϊνεται μία διαδικαςία επικαιροποίθςθσ 

αυτϊν των προγραμμάτων και πολφ ςφντομα κα είμαςτε ςε κζςθ να τα 

προςφζρουμε ςε ανανεωμζνεσ και ενιςχυμζνεσ εκδοχζσ τουσ. Για εμάσ, οι εν λόγω 

δράςεισ και θ υποςτιριξθ των μθχανιςμϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου αποτελεί μία από 

τισ κορυφαίεσ μασ προτεραιότθτεσ, εξοφ και προχωριςαμε ςτθ διοργάνωςθ του 

ςθμερινοφ Καινοτόμου Εργαςτθρίου. 

 

Κυρίεσ και κφριοι ςφνεδροι, 

Ραρά το γεγονόσ πωσ θ ανάγκθ για αποτελεςματικζσ δομζσ και διαδικαςίεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι εμπεδωμζνθ ςτο Δθμόςιο Τομζα αρκετϊν χωρϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ ελλθνικι περίπτωςθ υπολείπεται ςε κάποιεσ κρίςιμεσ 

παραμζτρουσ: υποςτελεχωμζνεσ δομζσ, ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου, 

ανεπαρκισ βακμόσ πλθροφόρθςθσ αναφορικά με το ρόλο και τθ ςθμαςία του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Τα προβλιματα είναι υπαρκτά και είμαι ςίγουρθ πωσ κα 

τεκοφν εμφατικά ςτθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει. Εντοφτοισ οφείλουμε να 

προχωριςουμε μπροςτά, να άρουμε τισ αδυναμίεσ, να διαμορφϊςουμε πρακτικζσ 

που κα μασ οδθγιςουν ςε ζνα καλφτερο αποτζλεςμα. Στθ ςυηιτθςθ κα πρζπει να 

ςυνειςφζρουν όλοι: τα ελεγκτικά ςϊματα, οι φορείσ που αςχολοφνται με κζματα 

διαφκοράσ και απάτθσ και βεβαίωσ κατ’εξοχιν το δυναμικό που ςτελεχϊνει τισ 

μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Θ εμπειρία όλων υμϊν που ςυμμετζχετε ςτο ςθμερινό Εργαςτιριο είναι πολφτιμθ, 

θ κατάκεςθ των απόψεων και προτάςεϊν ςασ είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι αν 

πράγματι κζλουμε να υπερβοφμε τισ κακθλϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρκθκα.   

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ ςθμερινι ςυηιτθςθ αναμζνω πωσ κα ςυνειςφζρει τα 

μζγιςτα: οι εκλεκτοί ομιλθτζσ αλλά και θ ςφνκεςθ των ςυμμετεχόντων εγγυϊνται 

ζνα γόνιμο διάλογο και ζνα εξαιρετικά παραγωγικό αποτζλεςμα. 
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Εφχομαι ςε όλουσ καλι δφναμθ και αναμζνω με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τα 

ςυμπεράςματα που κα προκφψουν από το ςθμερινό Εργαςτιριο.  

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Ο ζλεγχοσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ και τθ διαςφάλιςθ 

των αρχϊν τθσ λογοδοςίασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ  

ςτο Δθμόςιο Τομζα. Εντοφτοισ, δεν κα πρζπει να ζχει αποκλειςτικά καταςταλτικό ι 

τιμωρθτικό χαρακτιρα για τθν αξιολόγθςθ τθσ νομιμότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ των δράςεων και διαδικαςιϊν τθσ Διοίκθςθσ, αλλά και να 

αξιοποιείται ωσ: 

 προλθπτικόσ μθχανιςμόσ αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν, ςυςτθμάτων και 

διάγνωςθσ ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν, 

 διαδικαςία ανίχνευςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων, 

 ςυμβουλευτικό εργαλείο βελτίωςθσ τθσ διοίκθςθσ και μόχλευςθσ 

αλλαγϊν.  

Ρροχποκζςεισ  για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ελζγχου αποτελοφν θ 

πολιτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ, θ κεςμικι κωράκιςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ανεξαρτθςίασ, θ διαςφάλιςθ των κατάλλθλων πόρων, ο προςδιοριςμόσ και θ 

εφαρμογι των κατάλλθλων μεκοδολογικϊν εργαλείων αλλά κυρίωσ, θ εκπαίδευςθ, 

κατάρτιςθ, ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων με τισ ελεγκτικζσ 

διαδικαςίεσ.    

Φιλοδοξία του Καινοτόμου Εργαςτθρίου είναι θ ςφνκεςθ των απόψεων με ςκοπό 

τθν ανάδειξθ κρίςιμων παραμζτρων για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι και 

αξιοποίθςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο Τομζα.   
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2.1.2. Χαιρετιςμόσ από τθν Γενικι Γραμματζα για τθν 

Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αναςταςίασ 

Ξεπαπαδζα 

Ο κεςμόσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει διεκνϊσ κακιερωκεί τόςο ςτον δθμόςιο όςο 

και ςτον ιδιωτικό τομζα εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ. Στθν Ελλάδα απαντά κυρίωσ 

ςτον ιδιωτικό τομζα (και μάλιςτα υποχρεωτικά ςε κάποιουσ τομείσ όπωσ για 

παράδειγμα ςτον τραπεηικό κλάδο κ.λπ.) αλλά ςτο δθμόςιο τομζα δεν ζχει 

δυςτυχϊσ κακιερωκεί όςο κα ζπρεπε. Λόγω όμωσ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ γραφειοκρατικισ διάρκρωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ, ο 

δθμόςιοσ τομζασ είναι εκείνοσ που χρειάηεται ίςωσ ακόμα περιςςότερο το εργαλείο 

του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Λδίωσ και ενόψει τθσ κατάργθςθσ του προλθπτικοφ 

ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου από 1.1.2019. 

Τι είναι όμωσ ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ; Σφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τθ διεκνι 

πρακτικι, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αποτελεί μια ανεξάρτθτθ, ςυμβουλευτικι, 

αντικειμενικι και διαβεβαιωτικι δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ για να προςκζτει 

αξία ςε ζναν οργανιςμό, τον βοθκάει ςτθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςτόχων του, 

μζςω μιασ ςυςτθματικισ επαγγελματικισ προςζγγιςθσ ςτθν αξιολόγθςθ και ςτθ 

βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων.      

Είναι λοιπόν μία εςωτερικι διαδικαςία, ςυμβουλευτικι, με τθν οποία ζνασ φορζασ 

αυτοαξιολογείται και αυτοβελτιϊνεται μζςω τθσ ίδιασ τθσ υπθρεςίασ του –που δεν 

είναι άλλθ από τθ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου θ οποία και αναφζρεται απευκείασ 

ςτον επικεφαλισ του φορζα. 

Είναι γενικϊσ αποδεκτό ότι δεν είναι πεικαρχικι, οφτε τιμωρθτικι θ φφςθ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, αλλά αντίκετα ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα: ςυμβάλλει 

ςτον εντοπιςμό των ςφαλμάτων, των κινδφνων και των απειλϊν που δφνανται να 

εμφιλοχωριςουν ςτισ διαδικαςίεσ μιασ υπθρεςίασ. 

Στο βακμό που ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ εξορκολογίηει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και 

βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ προσ τον πολίτθ υπθρεςίεσ, άρα, ενιςχφει τθ δθμόςια 
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ακεραιότθτα και εμπεδϊνει το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ προσ τθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ, αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο αντιδιαφκοράσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ 

(ΓΕΓΚΑΔ) αντιλαμβανόμενθ τθ ςθμαςία κακιζρωςθσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο 

δθμόςιο τομζα, ζχει ςυμπεριλάβει ςτο νζο Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο 

Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ για τθν τριετία 2018-2021 εξειδικευμζνεσ δράςεισ 

για τθν ενίςχυςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ φορείσ τθσ κεντρικισ και 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, κακϊσ και ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

α’ και β’ βακμοφ. 

Τι ιςχφει όμωσ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία ςε ςχζςθ με τον Εςωτερικό Ζλεγχο; Ο 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με τον Ν. 

3492/2006 οποφ εκεί πράγματι ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 2, περιγράφεται και 

αποδίδεται θ ζννοια του ωσ “Internal Audit” ςε αρμονία με τα διεκνι πρότυπα και 

τθν πρακτικι. Ρλθν όμωσ ο ζλλθνασ νομοκζτθσ, ςτο ίδιο νομοκζτθμα ενϊ κατ’αρχάσ 

ζχει περιγράψει τον Εςωτερικό Ζλεγχο ωσ μία εςωτερικι ςυμβουλευτικι διαδικαςία 

του ίδιου του φορζα, αποδίδονται αρμοδιότθτεσ ςτισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

που προςιδιάηουν και απθχοφν δθμοςιονομικό, οικονομικό ζλεγχο και επομζνωσ 

αποδίδεται μία χροιά πεικαρχικισ και δθμοςιονομικισ φφςεωσ (ζτςι ςτο άρκρο 12 

προβλζπεται ζλεγχοσ πάγιων προκαταβολϊν, διαχειριςτικόσ οικονομικόσ ζλεγχοσ 

δθμ. υπόλογων, διενζργεια ΕΔΕ κ.λπ.). Ωσ αποτζλεςμα, προκφπτει ςτο ίδιο 

νομοκζτθμα μία αντίφαςθ που παράγει ςφγχυςθ και αςάφεια και προκαλεί 

αδυναμία ορκισ εφαρμογισ και λειτουργίασ του κεςμοφ. 

Επιπλζον ςτθν ελλθνικι νομοκεςία ζχουν υπάρξει και άλλα νομοκετιματα που 

αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ ςε ςχζςθ με τον Εςωτερικό Ζλεγχο: Ιδθ ςτο Ν. 

2477/1997 ζχει χαρακτθριςτεί το ΣΕΕΔΔ ωσ όργανο Εςωτερικοφ Ελζγχου και 

ςυντονιςμοφ των ςωμάτων ελζγχου και επικεϊρθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

χωρίσ να ορίηεται θ ζννοια του Εςωτερικοφ Ελζγχου και να προςδιορίηεται ο τρόποσ 

με τον οποίο κα αςκείται αυτι θ αρμοδιότθτα. Στο Ν. 4320/2015 (άρκρο 9) με τον 

οποίο ιδρφεται θ ΓΕΓΚΑΔ, προβλζπεται Γραφείο Συντονιςμοφ Δράςθσ και 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου των Υπουργείων, 

ενϊ με τθν Απόφαςθ Υ30/15 του Ρρωκυπουργοφ (ΦΕΚ 2183), ο Αν. Υπουργόσ 
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Δικαιοςφνθσ αρμόδιοσ για τα κζματα διαφκοράσ αςκεί τον επιχειρθςιακό ζλεγχο 

των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου των υπουργείων (αρκ.2γ/ii). Επίςθσ, με τθν 

πρόςφατθ ΚΥΑ 42291/2017 (αρ.3, παρ.5), προβλζπεται ςτο γραφείο του ΓΕΔΔ 

Τομζασ παρακολοφκθςθσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου όλων των φορζων 

που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά του, παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ελζγχων 

και ενθμζρωςθ για τισ εκκζςεισ και τα πορίςματα αυτϊν κακϊσ και κάκε άλλο 

ςυναφζσ κζμα. 

Με αυτά τα δεδομζνα διαπιςτϊνονται τα εξισ: 

 H Νομοκεςία αναφορικά με τον Εςωτερικό Ζλεγχο και τα ακριβι 

κακικοντα των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ 

είναι ελλειμματικι και περιοριςμζνθ: δεν προβλζπονται αρμδιότθτεσ, 

ειδικά κακικοντα και κυρϊςεισ ωσ προσ τον τρόπο άςκθςθσ αυτϊν των 

αρμοδιοτιτων. 

 Κενό τθσ Νομοκεςίασ όςο αφορά ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 

Για το λόγο αυτό είναι κρίςιμθ θ λιψθ πρωτοβουλιϊν για τθν αποςαφινιςθ τθσ 

ζννοιασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και  των οργάνων που τθν αςκοφν, προκειμζνου 

να προςιδιάηει ςτθ λειτουργία του internal audit, όπωσ ζχει διεκνϊσ κακιερωκεί και 

περαιτζρω για τθ ρφκμιςθ των ειδικότερων αρμοδιοτιτων και κακθκόντων των 

Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι θ ΓΕΓΚΑΔ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ςυντονιςτικισ τθσ 

αρμοδιότθτασ, ανοίγει ςιμερα τθ ςυηιτθςθ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

ζτςι ϊςτε να αποτυπωκοφν με ςαφινεια οι ξεχωριςτοί και βεβαίωσ 

ςυμπλθρωματικοί τουσ ρόλοι ςτο ηιτθμα του Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι θ διατφπωςθ προτάςεων για τθ κεςμικι ενίςχυςθ του 

κεςμοφ, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ επιτυχισ εφαρμογι του ςτο Δθμόςιο 

Τομζα με γοργοφσ ρυκμοφσ. Για το λόγο αυτό θ ενεργισ ςυμμετοχι όλων μασ ςε 

αυτι τθν πρωτοβουλία είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι και ςασ ευχαριςτϊ για τθν 

ανταπόκριςι ςασ. 
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Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αποτελεί κρίςιμο εργαλείο διοίκθςθσ και ςυνιςτά μία 

ανεξάρτθτθ, ςυμβουλευτικι, αντικειμενικι και διαβεβαιωτικι δραςτθριότθτα, 

ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία ςε ζναν οργανιςμό και να τον βοθκάει ςτθν 

επίτευξθ των αντικειμενικϊν του ςτόχων. Ειδικά ςτο Δθμόςιο, θ χρθςιμότθτά του 

είναι μεγάλθ, λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ γραφειοκρατικισ διάρκρωςθσ των 

δομϊν και υπθρεςιϊν. Εντοφτοισ δεν ζχει κακιερωκεί όςο κα ζπρεπε για διάφορουσ 

λόγουσ που άπτονται μεταξφ άλλων των ανεπαρκειϊν ςτο νομοκετικό πλαίςιο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ νομοκεςία αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν κεντρικι διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

χαρακτθρίηεται από αντιφάςεισ και αφινει αςάφειεσ, αποδίδοντασ για παράδειγμα 

αρμοδιότθτεσ πεικαρχικισ και δθμοςιονομικισ φφςεωσ. 

Θ ΓΕΓΚΑΔ εκ του ιδρυτικοφ τθσ Νόμου (Ν. 4320/2015) ζχει τθν αρμοδιότθτα για τον 

ςυντονιςμό δράςεων και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ των Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου των Υπουργείων, ενϊ ςτο πλαίςιο του νζου Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου 

κατά τθσ Διαφκοράσ 2018-2021, επιχειρεί να αναδείξει το ρόλο και τθ ςθμαςία του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Απαιτείται θ αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, των αρμοδιοτιτων και του πλαιςίου άςκθςισ του και θ κεςμικι του 

ενίςχυςθ με ςκοπό τθν επιτυχι εφαρμογι του ςτο Δθμόςιο Τομζα. 
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2.2. Α’ Συνεδρία: Θ λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν ελλθνικι 

Δθμόςια Διοίκθςθ: κεςμικζσ προκλιςεισ και μεκοδολογικζσ 

προςεγγίςεισ 

2.2.1. Μαρία Ραπαςπφρου, Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (ΓΕΔΔ) 

Ι. Γενικά επί Εςωτερικοφ Ελζγχου: 

Σε μία εποχι, όπωσ θ ςθμερινι, όπου θ πολφπλοκθ και διαρκϊσ εξελιςςόμενθ 

κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ του 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν ταχεία προςαρμοςτικότθτά τθσ 

ςτα νζα δεδομζνα, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο, ικανό να 

ςυνδράμει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν, τθν αποφυγι λακϊν, τον 

ζγκαιρο εντοπιςμό αδυναμιϊν και τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων των 

Υπθρεςιϊν. Με δεδομζνο ότι άμεςο ςτόχο τθσ διοίκθςθσ αποτελεί θ ομαλι και 

αποτελεςματικι λειτουργία όλων των τμθμάτων που τθν απαρτίηουν, ο Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ, μζςω τθσ ςυνεχοφσ επίβλεψθσ όλων των τμθμάτων ςυμβάλλει ςτον άμεςο 

και εκ των προτζρων εντοπιςμό τυχόν προβλθμάτων και τθν εφςτοχθ επίλυςι τουσ.  

Ρροςπακϊντασ να προςεγγίςουμε ακροκιγϊσ τθν ζννοια του Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

κα κζλαμε να ςτακοφμε ςε κάποια γενικά χαρακτθριςτικά αυτισ. Από το πλικοσ 

των οριςμϊν που ζχουν δοκεί κατά καιροφσ για τον εςωτερικό ζλεγχο, γίνεται 

κατανοθτό ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ζχει πολυδιάςτατθ εφαρμογι τόςο 

ςυμβουλευτικι όςο και οργανωτικι. Σφμφωνα, μάλιςτα με τον οριςμό του 

Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ είναι μια 

ανεξάρτθτθ, αντικειμενικι, διαςφαλιςτικι και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, 

ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ ενόσ οργανιςμοφ. 

Βοθκάει τον οργανιςμό να επιτφχει τουσ ςκοποφσ του, υιοκετϊντασ μια 

ςυςτθματικι, επαγγελματικι προςζγγιςθ ςτθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων, των ςυςτθμάτων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και εταιρικισ διακυβζρνθςθσ». Σθμειϊνεται ότι ωσ εγγφθςθ 

τθσ αντικειμενικότθτασ των διαδικαςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου, νοείται το γεγονόσ 
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ότι οι εςωτερικοί ελεγκτζσ δεν ςυμμετζχουν ςτισ υπό ζλεγχο διαδικαςίεσ, δθλαδι 

είναι μόνο ελεγκτζσ.  

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι 

περιλαμβάνει δφο επίπεδα: Το πρϊτο επίπεδο ελζγχου (internal control), που 

αποκαλείται και «πρϊτθ γραμμι αμφνθσ», περιλαμβάνει όλεσ τισ εςωτερικζσ 

διαδικαςίεσ ελζγχου που θ Διοίκθςθ μιασ οργανικισ Μονάδασ ζχει ςχεδιάςει και 

εφαρμόηει ςε κακθμερινι βάςθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ζχοντασ ωσ 

ςτόχο τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία τθσ.  Ο ζλεγχοσ αυτόσ είναι ςυνεχισ 

και ζχει ςτο Δθμόςιο τθ βάςθ του ςτθν ζννοια τθσ διοικθτικισ εποπτείασ ι του 

ιεραρχικοφ ελζγχου. Το δεφτερο επίπεδο ελζγχου, περιλαμβάνει τθν Υπθρεςία 

Εςωτερικοφ Ελζγχου (internal audit) θ οποία αποτελεί μια ανεξάρτθτθ αντικειμενικι 

δραςτθριότθτα κατά βάςθ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα,  τθσ οποίασ θ ςφλλθψθ και 

ο ςχεδιαςμόσ αποςκοπεί ςτο να βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ και λειτουργίεσ ενόσ 

οργανιςμοφ και να παρζχει διαβεβαίωςθ ότι το ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου ενόσ 

δθμόςιου φορζα λειτουργεί επαρκϊσ. Θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε κάκε 

οργανικι μονάδα πραγματοποιεί ελζγχουσ και αξιολογιςεισ, μελζτεσ, αναλφςεισ και 

ςυςτάςεισ. Ο χαρακτιρασ των ελζγχων είναι ανεξάρτθτοσ και προλθπτικόσ και 

λειτουργεί επικουρικά προσ τθν διοίκθςθ, κακϊσ οι μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου  

δεν ςυμμετζχουν ςτισ υπό ζλεγχο διαδικαςίεσ. Με ελζγχουσ και επανελζγχουσ 

επιχειρείται δε, θ εκμθδζνιςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν κινδφνων που απειλοφν 

τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του Οργανιςμοφ. Σχετικά με το 

ιεραρχικό τουσ επίπεδο, οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςιμερα ζχουν ενταχκεί ςε 

επίπεδο τμιματοσ ςτουσ Οργανιςμοφσ των Υπουργείων και υπάγονται απευκείασ 

ςτον  αρμόδιο Υπουργό. 

Σκοπόσ των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι, λοιπόν, θ οργάνωςθ ενόσ 

διαδικαςτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτευχκεί, μεταξφ άλλων: α) θ εφρυκμθ και 

ςφμφωνα με το νόμο λειτουργία όλων των τμθμάτων, β) θ ςωςτι κατανομι 

αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν ςτουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν ανάλογα με τα 

προςόντα και τισ δυνατότθτζσ τουσ, ϊςτε να καλλιεργείται κλίμα  εμπιςτοςφνθσ 

προσ τθ διοίκθςθ, γ) θ διαςφάλιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οργανιςμοφ, δ) 

θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των τμθμάτων αλλά και τρίτων φορζων, ε) θ 
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ςωςτι αξιοποίθςθ και διαχείριςθ των πάγιων ςτοιχείων και θ εξοικονόμθςθ 

κόςτουσ και ςτ) θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του 

οργανιςμοφ προσ τθν κοινωνία και τουσ ςυναλλαςςόμενουσ. Για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων αυτϊν οι εςωτερικοί ελεγκτζσ κα πρζπει να φζρουν κάποια χαρακτθριςτικά, 

τα οποία ζγκεινται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι και τθν προάςπιςθ των αρχϊν τθσ 

ακεραιότθτασ, τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ εχεμφκειασ και τθσ ελεγκτικισ επάρκειασ 

τουσ.  

Με το Ν. 3492/2006 επιχειρικθκε θ ειςαγωγι νζων μορφϊν ελζγχου ςτο πλαίςιο 

του δθμοςίου τομζα, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ. Στο άρκρο 

4 παρ. 2 του ωσ άνω νόμου δίδεται, μάλιςτα, ο οριςμόσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο 

οποίοσ κατά τθν οικεία αιτιολογικι ζκκεςθ, αποτζλεςε ζναν από τουσ πυλϊνεσ τθσ 

εν λόγω μεταρρφκμιςθσ. Σφμφωνα, λοιπόν, με τθν προαναφερκείςα διάταξθ 

«Εςωτερικόσ ζλεγχοσ (internal audit) είναι θ ανεξάρτθτθ ελεγκτικι - ςυμβουλευτικι 

δραςτθριότθτα παροχισ διαβεβαίωςθσ περί τθσ επάρκειασ των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ελζγχου ενόσ φορζα, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των λειτουργιϊν του και 

τθν επίτευξθ των ςτόχων του, χρθςιμοποιϊντασ ςυςτθμικζσ και δομθμζνεσ 

μεκοδολογίεσ. Οι μεκοδολογίεσ αυτζσ ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν που διζπουν τθ λειτουργία του, των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνου και των διαδικαςιϊν ελζγχου». Ακολοφκωσ, ςτθν 

παρ. 3 του ίδιου άρκρου του ίδιου νόμου δίδεται ο οριςμόσ τθσ μονάδασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία νοείται ωσ «θ ανεξάρτθτθ ελεγκτικι ςυμβουλευτικι 

υπθρεςία, θ οποία κα παρζχει διαβεβαίωςθ περί τθσ επάρκειασ των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ελζγχου ενόσ φορζα» και, τζλοσ, θ παρ. 4 του ίδιου άρκρου του 

ίδιου νόμου ορίηει ότι «ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου (internal control) είναι το 

ςυνολικό ςφςτθμα διαχειριςτικϊν και άλλων ελζγχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ελζγχων τθσ οργανωτικισ δομισ, των μεκοδολογιϊν, των διαδικαςιϊν και του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου (internal audit), που ζχει εφαρμόςει θ Διοίκθςθ ςτισ 

λειτουργίεσ του φορζα, για τθν υποςτιριξθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του με 

αποδοτικό, αποτελεςματικό και οικονομικό τρόπο. Το ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ πολιτικζσ τθσ Διοίκθςθσ, διαςφαλίηει τα 

περιουςιακά ςτοιχεία και πόρουσ του φορζα, μζςω πιςτοποίθςθσ τθσ πλθρότθτασ 
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και ακρίβειασ των λογιςτικϊν εγγραφϊν και καταςτάςεων και παρζχει επίκαιρεσ και 

αξιόπιςτεσ δθμοςιονομικζσ και διαχειριςτικζσ πλθροφορίεσ». 

Από το 2006 και ζπειτα, λοιπόν, ο κοινόσ νομοκζτθσ, ςκοπϊντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ 

τθσ διαφάνειασ ςτον δθμόςιο τομζα, ςτθ διαςφάλιςθ των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των δθμόςιων φορζων και ςτθ χρθςτι διαχείριςθ του 

προχπολογιςμοφ τουσ, αναγνϊριςε κεςμικά τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και προζβλεψε τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου εντόσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ εν λόγω, δε, υποχρζωςθ 

ολοζνα και ενιςχφεται. Ωςτόςο, παρά τθν φπαρξθ κεςμικοφ πλαιςίου αναφορικά με 

τον εςωτερικό ζλεγχο και τθ δθμιουργία Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε όλεσ 

ςχεδόν τισ δομζσ του δθμόςιου τομζα, θ πρακτικι που ακολουκείται δυςτυχϊσ 

είναι διαφορετικι από τθν επικυμθτι. Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων οι 

μονάδεσ αυτζσ είναι υποςτελεχωμζνεσ και χωρίσ ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ, Ακόμθ, 

δε, και ςτθν περίπτωςθ που αυτζσ λειτουργοφν επί τθσ ουςίασ, θ εναςχόλθςι τουσ 

δεν διακρίνεται για τον προλθπτικό χαρακτιρα που κα ζπρεπε να ζχει ο Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ αλλά, ουςιαςτικά, περιορίηεται ςε μζτρα αποτρεπτικισ- καταςταλτικισ 

φφςθσ, όπωσ θ διενζργεια ΕΔΕ και, γενικότερα, τα ςχετικά με τισ πεικαρχικζσ 

διϊξεισ των υπαλλιλων μζτρα.  

Θ πραγματικότθτα αυτι, όμωσ, πρζπει να αλλάξει επιτακτικά, γεγονόσ που 

ευελπιςτοφμε να λάβει χϊρα εντόσ του προςεχοφσ χρονικοφ διαςτιματοσ. Ρρζπει, 

δε, να τονιςτεί ότι με πλικοσ νομοκετθμάτων, εκδοκζντων εντόσ του 2018, 

προβλζπεται θ ςφςταςθ αυτοτελϊν τμθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου εντόσ διαφόρων 

δομϊν τθσ διοίκθςθσ, γεγονόσ το οποίο κεωροφμε ότι κα ςυμβάλλει κακοριςτικά 

ςτθν επικυμθτι λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου. Ενδεικτικά 

αναφζρονται ο Ν. 4547/2018, ο Ν. 4520/2018, ο Ν. 4555/2018,  το Ρ.Δ. 96/2018 και  

το Ρ.Δ. 18/2018.  

 

ΙΙ. Συνεργαςία εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου: 

Ραρ’ ότι οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν αποτελοφν κακαυτοφσ   μθχανιςμοφσ 

καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, τα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ 

μποροφν  να υποβοθκιςουν ςτο ςυνολικό ελεγκτικό ζργο και τισ επικεωριςεισ που 
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λαμβάνουν χϊρα ςε όλθ τθν επικράτεια. Άλλωςτε, θ φπαρξθ αποτελεςματικοφ 

προλθπτικοφ ελζγχου οδθγεί κατ’ αποτζλεςμα ςτθ μείωςθ τθσ ανάγκθσ λιψθσ 

καταςταλτικϊν μζτρων. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία θ ςτενι ςυνεργαςία 

μεταξφ των μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου και των ςωμάτων εξωτερικοφ ελζγχου.  

Στο εγχείρθμα αυτό ο ΓΕΔΔ, δφναται να διαδραματίςει κομβικό ρόλο λόγω των 

αρμοδιοτιτων του. Στο πλαίςιο αυτό προβλζφκθκε με τθν από 29.12.2017 

Υπουργικι Απόφαςθ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του γραφείου του ΓΕΔΔ, θ 

ςφςταςθ και λειτουργία ειδικοφ Τομζα Ραρακολοφκθςθσ Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου ςτο εν λόγω γραφείο. Στισ αρμοδιότθτεσ του ςυγκεκριμζνου τομζα 

εντάςςονται: α) θ παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου 

όλων των φορζων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του ΓΕΔΔ, β) θ παρακολοφκθςθ 

τθσ πορείασ των ελζγχων και θ ενθμζρωςθ για τισ εκκζςεισ και τα πορίςματα αυτϊν 

κακϊσ και γ) κάκε άλλο ςυναφζσ κζμα. Διευκρινίηεται, δε, ότι ο ΓΕΔΔ ζχει 

αρμοδιότθτα ελζγχου ςτο ςφνολο ςχεδόν του Δθμοςίου Τομζα κακϊσ, όπωσ 

αναφζρεται ςτον ν.3074/2002, και ςτθν ωσ άνω Υπουργικι Απόφαςθ «Διεξάγει 

ελζγχουσ, επανελζγχουσ, επικεωριςεισ και ζρευνεσ ςτο Δθμόςιο, τα ΝΠΔΔ, τουσ 

ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ, τισ επιχειριςεισ τουσ, τα κρατικά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 

δικαίου και τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ, τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει 

άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ».  

Λδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να γίνει ςτο ςθμείο αυτό και ςτισ προβλζψεισ που 

υπάρχουν ςχετικά με τον εςωτερικό ζλεγχο ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδίου 

καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, όπου αναφζρονται ειδικότερα οι δράςεισ που κα 

πρζπει να υλοποιθκοφν κατά το προςεχζσ διάςτθμα και κακίςταται ςαφισ θ 

ςθμαςία που δίδεται ςτθν φπαρξθ αποτελεςματικοφ ελζγχου ςτο πλαίςιο του 

δθμοςίου τομζα. Με αυτζσ, λοιπόν, τισ δράςεισ επιχειρείται θ ανάπτυξθ μίασ 

ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τόςο των ςωμάτων ελζγχου όςο και των μορφϊν 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου.  

Σθμαντικό βιμα, προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων 

Υπθρεςιϊν και ςωμάτων, αποτελεί θ ςυμμετοχι οργάνων που αντιπροςωπεφουν 

και τισ δφο μορφζσ ελζγχου (εςωτερικοφ και εξωτερικοφ) ςτο Συντονιςτικό Πργανο 

Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ςυντονιςμό και τθν 
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αποτελεςματικότθτα των εργαςιϊν των Σωμάτων Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου. Με τθν 

τακτικι και ςε ςυχνι βάςθ ςυνάντθςθ των Σωμάτων και των Υπθρεςιϊν 

επιτυγχάνεται πρακτικά θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ, κακϊσ τα 

ςϊματα ανταλλάςουν απόψεισ, εμπειρίεσ και τεχνογνωςία.  

 

III) Ειδικά για τθν αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο των ΟΤΑ 

Λδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να γίνει, ςτο ςθμείο αυτό, ςτθ ςθμαςία που κα πρζπει να 

επιτελεί θ δραςτθριότθτα των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο πλαίςιο των 

ΟΤΑ, κακότι από 1.1.2019 καταργείται ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου επί των δαπανϊν των ΟΤΑ, με αποτζλεςμα οι ΟΤΑ να αναλαμβάνουν  τθν 

πλιρθ οικονομικι διαχείριςθ τουσ, αποκτϊντασ Δθμοςιονομικι Αυτοτζλεια. Το 

γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν ιδθ υπάρχουςα και ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνθ διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια των ΟΤΑ, ζκφανςθ τθσ οποίασ 

αποτελεί θ περιοριςμζνθ εποπτεία του Κράτουσ επ’ αυτϊν κατά το άρκρο 102 παρ.4 

του Συντάγματοσ, κακιςτοφν αδιαμφιςβιτθτθ τθ μζγιςτθ ςθμαςία που αποκτοφν οι 

Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου αναλαμβάνουν, 

λοιπόν, κατ’ αποκλειςτικότθτα τθν εποπτεία  των ΟΤΑ, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ 

τυχόν ανακολουκιϊν τουσ και τθν αποδοτικότερθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν. Κατ’ 

αυτόν, δε, τον τρόπο επιτυγχάνεται και θ προςταςία τθσ ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνθσ αυτονομίασ των ΟΤΑ κακϊσ αποφεφγεται θ ανεπικφμθτθ και 

‘’επικίνδυνθ’’ παρζμβαςθ του κράτουσ ςτα περί τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ πρακτικι που ακολουκείται από ζτερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, θ 

οποία κα μποροφςε να προςφζρει ιδζεσ αναφορικά με τθν εξζλιξθ του ηθτιματοσ. 

Ραρατθρείται, λοιπόν, ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ που αςκείται από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ ςτουσ ΟΤΑ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν αποτελεί αποκλειςτικά ζλεγχο 

διαδικαςίασ. Ειδικότερα, δε, όςον αφορά ςτθν ζκταςθ τθσ κρατικισ εποπτείασ επί 

των οικονομικϊν καταςτάςεων των ΟΤΑ, διαπιςτϊνεται ευχερϊσ ότι αυτι αφ’ ενόσ 

είναι ανάλογθ τθσ ςτιριξθσ που λαμβάνουν οι Οργανιςμοί από τον κρατικό 

προχπολογιςμό (λ.χ. ςτθ Σουθδία θ κεντρικι διοίκθςθ παρεμβαίνει μόνο ςε κζματα 

περιοριςμοφ τθσ αφξθςθσ τθσ τοπικισ φορολογίασ), αφ’ ετζρου, δε, ςυνίςταται 

αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ και όχι ςε ζλεγχο διαφκοράσ. Συγκεκριμζνα, 



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ ςτο Δθμόςιο Τομζα» 

 

28 
 

ςε κράτθ όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Λταλία, θ Ολλανδία και θ Φινλανδία, ο 

ζλεγχοσ επί τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των ΟΤΑ τελείται από ειδικά ανεξάρτθτα 

ελεγκτικά όργανα και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ το πρϊτον ςτα δθμοτικά 

ςυμβοφλια και, ακολοφκωσ, ςτθν αμζςωσ ανϊτερθ ιεραρχικά διοικθτικι αρχι. 

Ραρά τισ όποιεσ επί μζρουσ διαφορζσ παρουςιάηουν τα εποπτικά ςυςτιματα  των 

ΟΤΑ των διαφόρων ευρωπαϊκϊν κρατϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, θ ζκταςθ τθσ 

επζμβαςθσ τθσ εκάςτοτε εποπτεφουςασ αρχισ περιορίηεται ςτον ζλεγχο τθσ 

νομιμότθτασ και δεν δφναται να επεκτακεί ςε ζλεγχο ςκοπιμότθτασ.   

Στθν παροφςα φάςθ θ Γενικι Γραμματεία Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςε 

ςυνεργαςία με τον ΓΕΔΔ δφναται να μεταδϊςει προσ τουσ ΟΤΑ πολφτιμθ 

τεχνογνωςία προκειμζνου να ενδυναμωκεί και να αναβακμιςτεί το ςφςτθμα 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, αφινοντασ όμωσ, ταυτόχρονα ανζγγιχτθ τθ ςφαίρα τθσ 

διοικθτικισ αυτοτζλειασ τουσ. Θ ςυμφωνία αυτι μεταξφ του ΓΕΔΔ και τθσ ΓΕΓΚΑΔ 

ζχει προγραμματιςκεί ςτο πλαίςιο των νόμιμων αρμοδιοτιτων τουσ. 

Ρολφτιμοσ αρωγόσ ςτθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ του ζργου του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου των ΟΤΑ μπορεί να αποτελζςει ο Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του 

Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ κακϊσ επίςθσ και ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ, 

εφόςον ςτελεχωκοφν από πρόςωπα με ζργο ςτο χϊρο τθσ διοίκθςθσ και με γνϊςεισ 

ςτο πεδίο τθσ νομικισ επιςτιμθσ και, ιδίωσ, του διοικθτικοφ δικαίου. Ρεραιτζρω, 

επιβάλλεται και θ ενεργοποίθςθ του πολυςυηθτθμζνου κεςμοφ του Ελεγκτι 

Νομιμότθτασ των ΟΤΑ και των Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν Εποπτείασ των ΟΤΑ. 

Ειδικότερα, ο εν λόγω κεςμόσ ειςιχκθ ςτθν ζννομθ τάξθ με τον ν.3852/2010, κατά 

τον οποίο είχε προβλεφκεί θ ίδρυςθ ςε κάκε Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ μιασ 

Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ των ΟΤΑ, με αρμοδιότθτα τον ζλεγχο τθσ 

νομιμότθτασ των πράξεων των διμων και των περιφερειϊν, και είχε οριςκεί ωσ 

προϊςτάμενοσ αυτϊν των Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν Εποπτείασ των ΟΤΑ ο Ελεγκτισ 

Νομιμότθτασ. Ρλθν όμωσ, από το 2010 ζωσ ςιμερα ο ωσ άνω κομβικισ ςθμαςίασ 

κεςμόσ παραμζνει εν υπνϊςει.  
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IV. Ρρακτικά προβλιματα- Ρροτάςεισ- Συμπεράςματα:  

Θ φπαρξθ ςυγκεκριμζνου οργανογράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ και θ ανακεϊρθςι του 

ανάλογα με τισ εξελίξεισ, θ ςαφισ διάκριςθ των αρμοδιοτιτων των επιμζρουσ 

τμθμάτων, των κακθκόντων και των ευκυνϊν εκάςτου υπαλλιλου κακϊσ και θ 

φπαρξθ τακτικϊν και ζκτακτων ελζγχων βοθκοφν ςτθν αποφυγι λακϊν και ςτθν 

επίτευξθ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων. Αποτελοφν, δε, τα πρϊτα βιματα που 

πρζπει να γίνουν ενϊ ζπεται θ ενίςχυςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ κα μποροφςε να κάνει αιςκθτι τθ διαφορά.  

Επιπροςκζτωσ, μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ για τθ μθ φπαρξθ ουςιαςτικοφ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου εντοπίηεται ςτο ότι δεν υπάρχουν ςτισ υπθρεςίεσ πρότυπα περί διενζργειασ 

του ελζγχου κακϊσ ςτο ότι δεν υπάρχουν κεςμικζσ κατοχυρϊςεισ των εςωτερικϊν 

ελεγκτϊν, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουν να κάνουν ςωςτά τθ δουλειά τουσ, όντασ 

ανεξάρτθτοι και αμερόλθπτοι. Για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου από 

άποψθ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ 

ανεξαρτθςία και θ αμερολθψία των εςωτερικϊν ελεγκτϊν.  

Ειδικότερα  και αναφορικά με το εν λόγω ηιτθμα, θ πρόβλεψθ τθσ εν μζρει 

ανεξαρτθςίασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν, με τθν ζνταξι τουσ ςε μία διαφορετικοφ 

τφπου ιεραρχία, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται το ζργο τουσ από μελλοντικζσ 

αντεκδικιςεισ από τουσ ελεγχόμενουσ και να μθν επικαλφπτονται τα αποτελζςματα 

των ελζγχων τουσ από τθ κζλθςθ και τα ςυμφζροντα τθσ οιαδιποτε Διοίκθςθσ, 

δφναται να κάνει τθ διαφορά.  

Επιπλζον, προσ τθν αντιμετϊπιςθ των πακογενειϊν που εντοπίηονται ςτο ευρφτερο 

ςφςτθμα ελζγχου προςανατολίηεται και θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ των 

εμπλεκομζνων τόςο ςτον εςωτερικό όςο και ςτον εξωτερικό ζλεγχο με απϊτερο 

ςτόχο τθν εξειδίκευςι τουσ. Με αυτόν τον τρόπο κα μειωκεί και τελικϊσ κα 

απαλειφκεί θ ανάγκθ που ζχει δθμιουργθκεί ςιμερα περί διεξαγωγισ ελζγχων από 

ιδιωτικζσ εταιρείεσ.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ αποτελοφν 

τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 7 του άρκρου 80 του ν. 4478/2017, όπου προβλζπεται 

ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ οργανϊνεται ςτο 

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικισ 
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επάρκειασ, θ παρακολοφκθςθ του οποίου είναι υποχρεωτικι για τουσ κατζχοντεσ 

κζςθ Ειδικοφ Επικεωρθτι ενϊ θ κατοχι του πιςτοποιθτικοφ παρακολοφκθςθσ του 

ωσ άνω προγράμματοσ αποτελεί πλζον προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςτθ κζςθ του 

Ειδικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Τα ωσ άνω υλοποιικθκαν με τθν ζκδοςθ 

τθσ υπ’ αρικμ. 44281/2017  Υπουργικισ Απόφαςθσ, ςτθν οποία κακορίηονται: α) το 

περιεχόμενο και θ διάρκεια του ειδικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, β) οι 

προχποκζςεισ και θ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κακϊσ και 

θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ειδικοφ προγράμματοσ πιςτοποίθςθσ και γ) τα 

κζματα που αφοροφν ςτθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Ελεγκτϊν και τθ 

διαγραφι από αυτό, κακϊσ και κάκε ηιτθμα ςχετικό με τθν τιρθςθ, 

επικαιροποίθςθ και ενθμζρωςθ του Μθτρϊου. 

Εν κατακλείδι, θ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν 

Εςωτερικοφ Ελζγχου του δθμόςιου τομζα μπορεί να προζλκει μόνο μζςα από τθν 

ενδυνάμωςθ του ρόλου των εςωτερικϊν ελεγκτϊν των Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου 

Τομζα με παράλλθλεσ δράςεισ για  τθν τυποποίθςθ των ελζγχων και των Εκκζςεων 

Ελζγχου, με χριςθ τυποποιθμζνων ερωτθματολογίων και τθ δθμιουργία 

εγχειριδίων διενζργειασ τακτικϊν ελζγχων για κάκε ξεχωριςτι Υπθρεςία.  

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ μπορεί να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ βελτίωςθ των 

διαδικαςιϊν, τθν αποφυγι λακϊν, τον ζγκαιρο εντοπιςμό αδυναμιϊν και τθν 

υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν ςτόχων των οργανιςμϊν. Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ περιλαμβάνει δφο επίπεδα: 

 Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου -Internal control που ςυνιςτά τθν «πρϊτθ 

γραμμι αμφνθσ» και αφορά ςτο ςυνολικό ςφςτθμα διαχειριςτικϊν και 

άλλων ελζγχων  για τθν υποςτιριξθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του 

εκάςτοτε οργανιςμοφ με αποδοτικό, αποτελεςματικό και οικονομικό 

τρόπο. 

 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ -Internal audit που αποτελεί ανεξάρτθτθ ελεγκτικι  

δραςτθριότθτα ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα για τθ διαβεβαίωςθ τθσ 

επαρκοφσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου με ςτόχο τθ 
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βελτίωςθ των λειτουργιϊν του, τθν επίτευξθ των ςτόχων του και τθ 

βελτίωςθ των διαδικαςιϊν, που διζπουν τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ 

κινδφνων με τθ χριςθ ςυςτθμικϊν και δομθμζνων μεκοδολογιϊν. 

Στο ωσ άνω πλαίςιο, οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου πραγματοποιοφν 

ανεξάρτθτουσ, προλθπτικοφσ και επικουρικοφσ ςτθ διοίκθςθ ελζγχουσ, 

αξιολογιςεισ, μελζτεσ, αναλφςεισ, ςυςτάςεισ για τθν εκμθδζνιςθ των εςωτερικϊν 

και εξωτερικϊν κινδφνων. 

Ραρά τθν φπαρξθ νομοκετικοφ πλαιςίου όμωσ, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων 

οι ωσ άνω Μονάδεσ είναι υποςτελεχωμζνεσ και χωρίσ ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ ι 

περιορίηονται ςε μζτρα αποτρεπτικισ-καταςταλτικισ φφςθσ και όχι ςε προλθπτικοφ 

χαρακτιρα ελζγχουσ. Με πλικοσ νομοκετθμάτων, εκδοκζντων εντόσ του 2018, 

προβλζπεται θ ςφςταςθ αυτοτελϊν τμθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε διάφορεσ 

δομζσ τθσ διοίκθςθσ. 

 

ΙΙ. Συνεργαςία εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου-όλοσ του ΓΕΔΔ 

Θ ςυνεργαςία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου και των ςωμάτων εξωτερικοφ 

ελζγχου είναι ςθμαντικι και ωσ προσ τοφτο, ο ΓΕΔΔ μπορεί να διαδραματίςει 

κομβικό ρόλο, ζχοντασ ςυςτιςει ειδικό Τομζα Ραρακολοφκθςθσ Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αναμζνεται να βοθκιςουν 

ςθμαντικά οι δράςεισ που προβλζπονται ςτο Εκνικό Σχζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ 

Διαφκοράσ αλλά και θ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυνεμπλεκόμενων φορζων ςτο 

πλαίςιο του Συντονιςτικοφ Οργάνου Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου. 

 

ΙΙΙ. Συνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ ΟΤΑ 

Με τθν κατάργθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου επί των 

δαπανϊν των ΟΤΑ από 1.1.2019,  ενιςχφεται ο ρόλοσ των Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. Θ ΓΕΓΚΑΔ ςε ςυνεργαςία με τον ΓΕΔΔ δφναται να μεταδϊςει τεχνογνωςία 

ςτουσ ΟΤΑ για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο πλαίςιο 

των νόμιμων αρμοδιοτιτων τουσ. Ρολφτιμοσ αρωγόσ ςτθν προςπάκεια μπορεί να 

αποτελζςει τόςο ο Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ 
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όςο και ο Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ.  

 

V. Ρροβλιματα-Ρροτάςεισ 

Συμπεραςματικά, επιςθμαίνονται οι κάτωκι προτάςεισ: 

 Υιοκζτθςθ οργανογράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ με ςαφείσ αρμοδιότθτεσ, 

κακικοντα και ευκφνεσ των υπαλλιλων. 

 Διαμόρφωςθ κεςμικισ κατοχφρωςθσ και προτφπων για τουσ 

εςωτερικοφσ ελεγκτζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και 

αμερολθψίασ τουσ μζςα από μία διαφορετικοφ τφπου ιεραρχία. 

 Συνεχισ εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ των εμπλεκόμενων τόςο ςτον 

εςωτερικό όςο και ςτον εξωτερικό ζλεγχο. 

 Ενδυνάμωςθ του ρόλου των εςωτερικϊν ελεγκτϊν των υπθρεςιϊν του 

Δθμοςίου με παράλλθλεσ δράςεισ για τθν τυποποίθςθ των ελζγχων, των 

Εκκζςεων Ελζγχου μζςω ερωτθματολογίων και δθμιουργία εγχειριδίου 

διενζργειασ τακτικϊν ελζγχων. 
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2.2.2. Κωνταντίνοσ Εφεντάκθσ, Σφμβουλοσ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

 

Εςωτερικόσ έλεγχοσ ςτη Δημόςια Διοίκηςη. Η άποψη του εξωτερικοφ ελεγκτή 

Κατ’ αρχάσ, κα ικελα να χαιρετίςω τθν προςπάκεια που καταβάλλεται τα τελευταία 

χρόνια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, με ςτόχο τθν αναδιάρκρωςθ και αναδιοργάνωςι τθσ, 

μζςω μιασ ςειράσ μεταρρυκμίςεων.    

Το Ελεγκτικό Συνζδριο παρακολοφκθςε από κοντά και ςυνεχίηει να παρακολουκεί 

όλεσ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, ςυμβάλλοντασ με τισ απόψεισ του, όςεσ φορζσ του 

ηθτικθκε. Ωσ εξωτερικόσ ελεγκτισ όλων των Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςτον 

οποίον ζχει ειδικϊσ από το νόμο ανατεκεί θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

και επάρκειασ των Υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου και των εςωτερικϊν δικλίδων 

των εν λόγω Φορζων (βλ. άρκρο 169 του ν. 4270/2014), το Δικαςτιριο ςυμμετείχε 

ενεργϊσ ςχεδόν ςτο ςφνολο των ςυνεδρίων και ςεμιναρίων που διοργανϊκθκαν 

από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, ςε ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ, για τθν κακιζρωςθ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτα Υπουργεία, κακϊσ και από το Υπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο, ςε ςυνεργαςία με τθ France expertise, ανζλαβε το ίδιο 

ακριβϊσ ζργο ςτουσ ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ. 

Αξίηει ςτο ςθμείο αυτό να επιςθμανκεί το μεταβαλλόμενο κεςμικό περιβάλλον, 

εντόσ του οποίου θ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια εξελίςςεται. Αναφζρομαι, ιδίωσ, 

ςτθν πλιρθ, από 1.1.2019, διακοπι τθσ άςκθςθσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο του 

προλθπτικοφ ελζγχου, ο οποίοσ επί δεκαετίεσ διαςφάλιηε τθν τιρθςθ τθσ 

νομιμότθτασ ςτθ διαδικαςία τθσ πραγματοποίθςθσ των δθμοςίων δαπανϊν, 

υποςτθρίηοντασ, ςυγχρόνωσ, και διαπαιδαγωγϊντασ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των 

ελεγχόμενων φορζων. Και όςον αφορά μεν το Δικαςτιριο, είναι βζβαιο ότι πλζον 

κα διακζτει τθν απαραίτθτθ ευελιξία, ϊςτε να επικεντρωκεί ςτισ λοιπζσ ελεγκτικζσ 

του αρμοδιότθτεσ. Πτι, δθλαδι, με όλο και περιςςότερο ςυςτθματικό τρόπο, ο 

ζλεγχόσ του δεν κα περιορίηεται ςτθν εξζταςθ αποκλειςτικϊσ τθσ νομιμότθτασ 

μεμονωμζνων ςυναλλαγϊν, αλλά κα επεκτείνεται, με τθ διενζργεια ελζγχων 

επίδοςθσ, ςτθ διερεφνθςθ τθσ οικονομικότθτασ, αποδοτικότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχειριςτικισ δράςθσ, εξετάηοντασ τα προβλιματα που 
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ανζκυψαν κατά τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί και τα αποτελζςματά 

τθσ για το κοινωνικό ςφνολο. Και ότι, παραλλιλωσ, κα εντακεί ο καταςταλτικόσ 

ζλεγχοσ των δθμοςίων διαχειρίςεων, ςτον οποίο, για τον κολαςμό τθσ διαφκοράσ, 

το Ελεγκτικό Συνζδριο διακζτει το πολφ δραςτικό μζςο του καταλογιςμοφ, τθσ 

ανάκτθςθσ, δθλαδι, από τουσ υπευκφνουσ των ποςϊν που παρανόμωσ 

εκταμιεφκθκαν, όπωσ, άλλωςτε, διαχρονικά φαίνεται να απαιτεί θ κοινωνία, θ 

οποία μερικϊσ μόνο μπορεί να κεωρθκεί ότι ικανοποιείται με τθν επιβολι ποινικϊν 

κυρϊςεων ςε βάροσ των παραβατϊν. Πςον αφορά, όμωσ, τουσ μζχρι τϊρα 

υπαγόμενουσ ςτον προλθπτικό ζλεγχο φορείσ, αν και τίποτε άλλο παρά εκτιμιςεισ 

κα μποροφςαν επί του παρόντοσ να γίνουν, θ διακοπι τθσ άςκθςθσ του ελζγχου 

αυτοφ και θ εξ ολοκλιρου ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ για τθν πραγματοποίθςθ των 

δθμοςίων δαπανϊν από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ είναι ενδεχόμενο, τουλάχιςτον ςε 

πρϊτθ φάςθ, να προκαλζςει δυςλειτουργίεσ, με δεδομζνεσ τισ ςοβαρζσ ελλείψεισ 

ςτουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ και, κυρίωσ, τθ χρόνια υποςτελζχωςι τουσ.   

Υπό τισ νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ, είναι ςθμαντικό να εξετάςουμε τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία 

τθσ κακιζρωςθσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε μία οικονομικι μονάδα, το ςκοπό που 

υπθρετεί και τουσ ςτόχουσ του. Και ωσ βάςθ τθσ ςυηιτθςθσ να κζςουμε τθν 

εννοιολογικι προςζγγιςθ των όρων, διακρίνοντασ το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

από τον Εςωτερικό Ζλεγχο.  Οι Cook and Winkle, το 1976, παρομοίαςαν το Σφςτθμα 

Εςωτερικοφ Ελζγχου με το νευρικό ςφςτθμα του ανκρϊπου, το οποίο 

«διαπερνϊντασ» ολόκλθρθ τθν οικονομικι μονάδα, μεταφζρει εντολζσ και 

αντιδράςεισ από και προσ τθ διοίκθςι τθσ. Το Σφςτθμα, δθλαδι, Εςωτερικοφ 

Ελζγχου μιασ οικονομικισ μονάδασ ςυνδζεται άμεςα με τθν οργανωτικι τθσ δομι 

και με τουσ γενικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ, κα μποροφςε δε να οριςκεί ωσ το 

ςυνολικό πλζγμα των διαδικαςιϊν και πολιτικϊν, όπωσ εκείνων για τθν κατάλλθλθ 

κατανομι αρμοδιοτιτων και ανάκεςθ ευκυνϊν ςτο προςωπικό, τθ διενζργεια, ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα, φυςικϊν επαλθκεφςεων των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

κ.λπ., που ζχουν υιοκετθκεί, με ςκοπό τθν προαγωγι τθσ ακρίβειασ και τθσ 

αξιοπιςτίασ των λογιςτικϊν δεδομζνων, τθν προςταςία των πόρων τθσ οικονομικισ 

μονάδασ από τθ ςπατάλθ και τθν απάτθ, τθν πιςτι υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ που 

ζχει χαράξει θ διοίκθςι τθσ και εν γζνει τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ 
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αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν τθσ οικονομικισ 

μονάδασ. 

Από τθν άλλθ, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ, ωσ αυτοτελϊσ ιδωμζνθ δραςτθριότθτα, ζχει 

πάψει προ πολλοφ να κεωρείται ωσ ζνα μονοδιάςτατο εργαλείο επίβλεψθσ, ζνα 

είδοσ, δθλαδι, «αςτυνομικοφ τθσ διοίκθςθσ» τθσ οικονομικισ μονάδασ, και ζχει 

αναχκεί ςε βαςικό ςτοιχείο τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ (Hermanson et al, 2008). 

Ζχοντασ δε ωσ αντικείμενο τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ τθσ λειτουργίασ του 

Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, το οποίο, υπό τθν ζννοια αυτι, προχποκζτει, και 

τθν πρόταςθ βελτιϊςεων, όπου διαπιςτϊνονται αδυναμίεσ, μπορεί να ςυμβάλλει 

αποφαςιςτικά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων και αναφορϊν και να αποτελζςει προςτικζμενθ αξία για τθν 

οικονομικι μονάδα, μεγιςτοποιϊντασ τισ επιδόςεισ τθσ.  

Υπό ποιεσ προχποκζςεισ, όμωσ, είναι δυνατόν ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ να 

ανταποκρικεί ςτθν τόςο ςθμαντικι αυτι αποςτολι του; Κατ’ αρχάσ, βαςικι 

παράμετροσ για τθν αποτελεςματικότθτα του Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ 

ανεξαρτθςία του εςωτερικοφ ελεγκτι, ϊςτε να εκτελεί τα κακικοντά του 

απαλλαγμζνοσ από κάκε είδουσ παρεμβάςεισ. Για το λόγο αυτό, ο εςωτερικόσ 

ελεγκτισ δεν μπορεί να υπάγεται ιεραρχικά ςε άλλθ υπθρεςιακι μονάδα και κα 

πρζπει να μπορεί να αναφζρεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ, από τθν οποία και κα 

πρζπει να υποςτθρίηεται ςτθν άςκθςθ του ζργου του.  Δεν μπορεί να αςκεί 

παραλλιλωσ άλλεσ, εκτόσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, αρμοδιότθτεσ και κα πρζπει να 

ζχει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, αρχεία, περιουςιακά 

ςτοιχεία και προςωπικό τθσ οικονομικισ μονάδασ. Ρεραιτζρω, ωςτόςο, και ο ίδιοσ ο 

εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πρζπει όχι μόνο να διακζτει τα ανάλογα προςόντα 

επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ ςυγκρότθςθσ, αλλά και να 

επιδεικνφει αμερολθψία και αντικειμενικότθτα, μζνοντασ ανεπθρζαςτοσ από τα 

προςωπικά του ςυμφζροντα ι τα ςυμφζροντα άλλων, και να παρζχει εγγυιςεισ 

εχεμφκειασ.  

Συμπεραςματικά, λοιπόν, κα μποροφςαμε να ορίςουμε τον εςωτερικό ζλεγχο, ωσ 

τθν, ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι, ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, θ οποία ζχει 

επαρκϊσ ςχεδιαςκεί προσ το ςκοπό τθσ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ οικονομικισ 
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μονάδασ. Ο εντοπιςμόσ πλθμμελειϊν και θ απόδοςθ ευκυνϊν δεν είναι αντικείμενό 

του, δεν ζχει, δθλαδι, καταςταλτικό ι κυρωτικό χαρακτιρα, αντικζτωσ, 

διενεργείται, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ακεραιότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ, 

προκειμζνου να προτείνει λφςεισ, ςε ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθ 

διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Πλεσ δε οι αναγκαίεσ για τθν αποτελεςματικι 

λειτουργία του απαιτιςεισ, ςτισ οποίεσ αναφζρκθκα, τθσ επάρκειασ, δθλαδι, και 

αντικειμενικότθτασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ «θκικισ» άςκθςθσ από τον 

εςωτερικό ελεγκτι του ζργου του δεν μπορεί παρά να αποτυπϊνονται αφενόσ ςε 

ςχετικό εγχειρίδιο ελζγχου, αφετζρου ςε κϊδικα δεοντολογίασ για τουσ 

εςωτερικοφσ ελεγκτζσ.  

Από όςα εκτζκθκαν ευχερϊσ αντιλθπτό μπορεί να γίνει το μζγεκοσ των ιδιαίτερων 

προκλιςεων που ςυνεπάγεται θ κακιζρωςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο χϊρο τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ασ μθν λθςμονοφμε, ωςτόςο, ότι θ ςφςταςθ Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο ρθτϊσ προβλζφκθκε με το άρκρο 12 του ν. 

3492/2006 και ότι με το άρκρο 168 του ν. 4270/2004, με το οποίο, ςθμειωτζον, 

ενςωματϊνεται ςτθν εκνικι νομοκεςία ενωςιακό δίκαιο, το οργανωτικό αυτό μζτρο 

επεκτάκθκε ςτο ςφνολο των Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ρζραν δε του να 

αποτελεί επιβαλλόμενθ από το νόμο απαίτθςθ, με δεδομζνθ, φςτερα από τθν 

ανάλυςθ που προθγικθκε, τθ δυνθτικι ςυμβολι των Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, αν όχι ςτθν εξάλειψθ, ςτθ δραςτικι, πάντωσ, μείωςθ των κινδφνων που 

απειλοφν  τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα ενόσ δθμόςιου φορζα, θ 

ςφςταςι τουσ πρζπει να υπολαμβάνεται, όχι ωσ επιπρόςκετο διοικθτικό βάροσ, 

αλλά ωσ λειτουργικι αναγκαιότθτα, θ οποία προςκζτει αξία ςτο φορζα αυτό  

Φςτερα από τθν πάροδο ικανοφ πλζον χρόνου από τισ παραπάνω νομοκετικζσ 

πρωτοβουλίεσ, είμαςτε ςε κζςθ να προβοφμε ςε μία πρϊτθ αποτίμθςθ τθσ 

λειτουργίασ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Και για το 

ςκοπό αυτό, κα μποροφςαμε να ανατρζξουμε ςτισ εκκζςεισ των ελζγχων που ζχει, 

το τελευταίο διάςτθμα, διενεργιςει το Ελεγκτικό Συνζδριο, όπωσ εκείνθ για τισ 

λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ των Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, θ οποία, μόλισ 

τον προθγοφμενο μινα, παρουςιάςκθκε ςτθ Βουλι, όπου με ςαφινεια 

καταγράφονται μία ςειρά από αδυναμίεσ που, όςο δεν αίρονται, παρεμποδίηουν 
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τθν επίτευξθ του προςδοκϊμενου, από τθ λειτουργία των Μονάδων αυτϊν, 

ωφζλιμου αποτελζςματοσ. Οι αδυναμίεσ δε αυτζσ κα μποροφςαν, τελείωσ 

επιγραμματικά, να ςυνοψιςκοφν ωσ εξισ:  

 Οι αρμοδιότθτεσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν περιγράφονται 

επακριβϊσ ςτουσ Οργανιςμοφσ των φορζων, με ςυνζπεια, ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, να ζχει επικρατιςει ςτθ διοίκθςι τουσ θ εςφαλμζνθ εντφπωςθ 

ότι ανάγεται ςτθν δικι τθσ αρμοδιότθτα και όχι ςε εκείνθ τθσ Μονάδασ θ 

επιλογι του ςυγκεκριμζνου τρόπου με τον οποίον θ τελευταία κα 

διεκπεραιϊςει το ζργο τθσ, ενϊ δεν ζχουν λείψει και περιπτϊςεισ που θ 

Μονάδα λειτουργοφςε ωσ ζνα είδοσ γραφείου υποβολισ παραπόνων εκ 

μζρουσ των πολιτϊν. 

 Κϊδικασ δεοντολογίασ, που να εγγυάται τθν προςικουςα ςυμπεριφορά του 

προςωπικοφ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του, δεν ζχει υιοκετθκεί. 

 Το προςωπικό που ςτελεχϊνει τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου είτε δεν 

επαρκεί αρικμθτικά, είτε δεν διακζτει πάντοτε τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ 

και κατάρτιςθ, ενϊ και οι προςπάκειεσ για τθν ειδικι εκπαίδευςι του 

παραμζνουν μεμονωμζνεσ. 

 Θ εικόνα των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, εντόσ του φορζων, δεν είναι,  

ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ καλφτερθ δυνατι και, όςο το πλαίςιο λειτουργίασ 

τουσ παραμζνει αςαφζσ, θ επιφυλακτικι αντιμετϊπιςι τουσ από τισ άλλεσ 

υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ωσ «καταδότθ» τθσ διοίκθςθσ, κα δυςχεραίνει 

διαρκϊσ το ζργο τουσ. Ρολφ περιςςότερο όταν αυτι κακεαυτι θ 

αναγκαιότθτα τθσ ςφςταςθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ ςθμαςία 

τθσ για τθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του φορζα και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ οικονομικισ του ευρωςτίασ, χωρίσ ποιοτικι υποβάκμιςθ των υπθρεςιϊν 

που παρζχει, δεν ζχει επαρκϊσ διευκρινιςκεί και γίνει κατανοθτι, ςε όλθ τθσ 

τθν ζκταςθ, από το υπόλοιπο προςωπικό του φορζα. 

 Δομικά προβλιματα του ίδιου του φορζα, όπωσ θ ζλλειψθ τεχνολογικϊν 

βοθκθμάτων, τα παρωχθμζνα ςυςτιματα αρχειοκζτθςθσ κ.ά., περιορίηουν 
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τθν πρόςβαςθ ςτθν απαιτοφμενθ για τθν αποδοτικι λειτουργία των 

Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου πλθροφόρθςθ. 

 Τζλοσ, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ φορζων όπου θ οικεία Μονάδα 

Εςωτερικοφ Ελζγχου πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ και λειτουργεί 

αποτελεςματικά, οι διαπιςτϊςεισ και οι ςυςτάςεισ τθσ αντιμετωπίηονται με 

δυςπιςτία, με αποτζλεςμα τθ διαιϊνιςθ  χρόνιων προβλθμάτων ςτθ 

εφρυκμθ λειτουργία του φορζα, μολονότι αυτά ζχουν εντοπιςκεί και ζχουν 

υποβλθκεί ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ. 

Ιδθ από τθν παράκεςθ των εν λόγω αδυναμιϊν μποροφν να ςυναχκοφν και τα 

αναγκαία για τθν κεραπεία τουσ μζτρα, τα οποία και το Ελεγκτικό Συνζδριο ζχει 

προτείνει. Και τζτοια κα ιταν μζτρα, όπωσ: 

 Κακοριςμζνεσ και ςαφείσ γραμμζσ αναφοράσ, κατάλλθλθ κατανομι των 

αρμοδιοτιτων, καταγραφι πολιτικϊν και διαδικαςιϊν, οι οποίεσ, μάλιςτα,  

κα πρζπει να επανεξετάηονται, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, με ςκοπό τθ 

ςυνεχι βελτίωςι τουσ. 

 Ρροςαρμογι του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ανάλογα με τθν ειδικι 

αποςτολι, τθν πολυπλοκότθτα και τουσ κίνδυνουσ που ςυναρτϊνται με τθ 

δραςτθριότθτα του δθμόςιου φορζα. 

 Ανάλθψθ από τθ διοίκθςθ του φορζα τθσ ευκφνθσ επίβλεψθσ τθσ 

λειτουργίασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και υιοκζτθςθ των 

ςχετικϊν ςυςτάςεων τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

 Συςτθματικι και οργανωμζνθ προςπάκεια διαμόρφωςθσ  κουλτοφρασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, που να αναδεικνφει τθ ςθμαςία του  για το ςφνολο του 

προςωπικοφ του δθμοςίου φορζα. Διότι, όταν θ πρωτοβουλία του ελζγχου 

προζρχεται εκ των ζςω, τα αποτελζςματα βαςίηονται ςε πραγματικζσ 

διαπιςτϊςεισ, τα προβλιματα που ανακφπτουν αντιμετωπίηονται αμζςωσ 

και θ επίλυςι τουσ γίνεται κακθμερινι μζριμνα, κακιςτϊντασ εφικτι τθν 

αυτοϊαςθ, ενιςχφεται το αίςκθμα αςφάλειασ των υπαλλιλων, ϊςτε ο 

εξωτερικόσ ζλεγχοσ που κα επακολουκιςει να μθν τουσ προκαλεί πλζον 

ανθςυχία,  και εμπεδϊνεται μεταξφ τουσ θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και 
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πεποίκθςθ ςτθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ, θ οποία, ςε τελευταία 

ανάλυςθ, αποτελεί και το πλζον αποτελεςματικό κίνθτρο απόδοςθσ. 

Ρρόδθλο, βεβαίωσ, είναι ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ δεν κα μποροφςε, ςε καμία 

περίπτωςθ, να υποκαταςτιςει τον ζλεγχο από τον εξωτερικό ελεγκτι. Κατά μείηονα 

λόγο, όταν, όπωσ ςτθν Ελλάδα ςυμβαίνει, ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ ανατίκεται ςε 

Δικαςτιριο, το οποίο δεν αρκείται ςτθ διατφπωςθ ςυςτάςεων, αλλά ζχει ςτθ 

διάκεςι του οριςμζνα πολφ δραςτικά μζςα για τθν επιβολι τθσ δθμοςιολογιςτικισ 

ευταξίασ και τθ ςυμμόρφωςθ των δυςτροποφντων διαχειριςτικϊν οργάνων. Σε ζνα 

περιβάλλον, όμωσ, όπου, λόγω τθσ διακοπισ τθσ άςκθςθσ του προλθπτικοφ 

ελζγχου, θ μζχρι τϊρα κακθμερινι επαφι με τουσ ελεγχομζνουσ κα παφςει να 

υφίςταται, θ επιβεβαίωςθ από τον εξωτερικό ελεγκτι τθσ αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου κα αποτελεί αναγκαία αφετθρία για τον 

προςανατολιςμό του διενεργοφμενων από το Ελεγκτικό Συνζδριο ελζγχων. Ωσ εκ 

τοφτου, θ αγαςτι ςυνεργαςία εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελεγκτι μόνο προσ  

όφελοσ και των δφο πλευρϊν, αλλά και τθσ προςταςίασ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, μπορεί να αποβεί και εναπόκειται ςε εμάσ θ ςυνεργαςία αυτι να 

επιτφχει. 

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Το Ελεγκτικό Συνζδριο ωσ εξωτερικόσ ελεγκτισ όλων των φορζων τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ ςυμβάλλει ςτθν κακιζρωςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε όλα τα 

Υπουργεία. Θ πλιρθσ κατάργθςθ από 1.1.2019 τθσ άςκθςθσ του προλθπτικοφ 

ελζγχου αποτελεί ςθμαντικι εξζλιξθ κακϊσ το Ελεγκτικό Συνζδριο κα επικεντρωκεί 

ςτισ λοιπζσ ελεγκτικζσ του αρμοδιότθτεσ: ο  ζλεγχόσ του κα επεκτείνεται, με τθ 

διενζργεια ελζγχων επίδοςθσ, ςτθ διερεφνθςθ τθσ οικονομικότθτασ, 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχειριςτικισ δράςθσ και κα εντακεί 

ο καταςταλτικόσ ζλεγχοσ των δθμοςίων διαχειρίςεων. 

Το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου μιασ οικονομικισ μονάδασ ςυνδζεται άμεςα με 

τθν οργανωτικι τθσ δομι και με τουσ γενικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ, ζχοντασ 

αναδειχκεί ςε βαςικό ςτοιχείο τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ και δεν κα πρζπει να 

ςυγχζεται με καταςταλτικοφσ ι κυρωτικοφ χαρακτιρα ελζγχουσ. Εντοφτοισ για να  
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μπορζςει να ανταποκρικεί ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν τόςο ςθμαντικι αποςτολι του, κα 

πρζπει να διαςφαλιςτεί θ ανεξαρτθςία, θ αμερολθψία και θ αντικειμενικότθτα του 

εςωτερικοφ ελεγκτι, ο οποίοσ κα πρζπει να αςκεί ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, θ οποία 

να ζχει επαρκϊσ ςχεδιαςκεί προσ το ςκοπό τθσ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ οικονομικισ 

μονάδασ.  

Ζχει πλζον παρζλκει ικανόσ χρόνοσ από τισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που 

κακιζρωςαν για πρϊτθ φορά τον Εςωτερικό Ζλεγχο ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και 

επομζνωσ κα μποροφςε να επιχειρθκεί μία πρϊτθ αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των 

Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου. Οι αδυναμίεσ που εντοπίηονται, ςυνοψίηονται ωσ 

εξισ:  

 Οι αρμοδιότθτεσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν περιγράφονται 

επακριβϊσ ςτουσ Οργανιςμοφσ των φορζων.  

 Κϊδικασ δεοντολογίασ του προςωπικοφ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου 

δεν ζχει υιοκετθκεί.  

 Το προςωπικό που ςτελεχϊνει τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν 

επαρκεί αρικμθτικά και δεν διακζτει τθν απαραίτθτθ εξειδίκευςθ και 

κατάρτιςθ.  

 Οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, αντιμετωπίηονται με επιφυλακτικότθτα 

εντόσ του φορζων.  

 Τα δομικά προβλιματα των φορζων δυςχεραίνουν τθ δυνατότθτα των 

Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου να ςυγκεντρϊςουν τθν απαραίτθτθ 

πλθροφόρθςθ. 

 Οι διαπιςτϊςεισ και οι ςυςτάςεισ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου 

αντιμετωπίηονται με δυςπιςτία. 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, προτείνονται τα εξισ: 

 Κακοριςμζνεσ και ςαφείσ γραμμζσ αναφοράσ, κατάλλθλθ κατανομι των 

αρμοδιοτιτων, καταγραφι πολιτικϊν και διαδικαςιϊν. 

 Ρροςαρμογι του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ανάλογα με τθν ειδικι 

αποςτολι, τθν πολυπλοκότθτα και τουσ κίνδυνουσ που ςυναρτϊνται με τθ 

δραςτθριότθτα του εκάςτοτε δθμόςιου φορζα. 
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 Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και 

υιοκζτθςθ των ςχετικϊν ςυςτάςεων τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

 Συςτθματικι και οργανωμζνθ προςπάκεια διαμόρφωςθσ κουλτοφρασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

Ο  Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ δεν κα μποροφςε, ςε καμία περίπτωςθ, να υποκαταςτιςει 

τον ζλεγχο από τον εξωτερικό ελεγκτι κακϊσ ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ ανατίκεται ςε 

Δικαςτιριο, το οποίο δεν αρκείται ςτθ διατφπωςθ ςυςτάςεων, αλλά ζχει ςτθ 

διάκεςι του οριςμζνα πολφ δραςτικά μζςα για τθν επιβολι τθσ δθμοςιολογιςτικισ 

ευταξίασ. Εντοφτοισ θ αγαςτι ςυνεργαςία μεταξφ των δφο μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
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2.2.3. Δθμοςκζνθσ Καςςαβζτθσ, Επ. Κακθγθτισ Δθμοκρίτειου 

Ραν/μιου Κράκθσ, Ειδικόσ Γραμματζασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν 

Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΣΕΕΔΔ) 

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

Θ παρουςία όλων ςιμερα εδϊ, ςτζλνει ζνα ςαφζσ μινυμα ότι ο ζλεγχοσ και θ 

διαφάνεια, θ Δεοντολογία και θ θκικι, θ χρθςτι διακυβζρνθςθ, οι προλθπτικζσ 

πολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, αποτελοφν ζνα μίγμα πολιτικϊν που 

διαμορφϊνει ζνα περιβάλλον κατάλλθλο για να μθν επαναλαμβάνονται φαινόμενα 

διαφκοράσ, φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ. 

Ο δθμόςιοσ τομζασ ςιμερα λειτουργεί ςε ζνα περιβάλλον το οποίο εμπεριζχει 

κινδφνουσ κάκε μορφισ που είναι δυνατόν να τον αποτρζψουν να επιτφχει τουσ 

ςτόχουσ του, τουσ οποίουσ θ ανϊτατθ θγεςία κάκε οργανιςμοφ του δθμόςιου τομζα 

καλείται να περιορίςει ι και να αντιμετωπίςει. Τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ 

ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ δεν ςυνδζονται μόνο με τθν ανάγκθ δομικϊν αλλαγϊν 

ςτον κρατικό μθχανιςμό, αλλά είναι κυρίωσ προβλιματα εφρυκμθσ λειτουργίασ, 

αποτελεςματικότερθσ δράςθσ και κακθμερινισ πρακτικισ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ ςυνεπισ εφαρμογι από τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου κα ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και λογοδοςίασ και ςτθν όρκωςθ ενόσ πρϊτου 

κυματοκραφςτθ αποτροπισ και προςταςίασ από τθν απάτθ και διαφκορά ςτθ 

δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ καταλλθλότερου για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν 

και τθν εξζλιξθ των πρωτοβουλιϊν αυτϊν ςε μία ευνοϊκότερθ για τθ διοίκθςθ 

προοπτικι, καταπολεμϊντασ κυρίωσ τθν «κουλτοφρα» διαφκοράσ, κακϊσ 

ευρφτεροσ ςτόχοσ των αντίςτοιχων μονάδων αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα και 

αποδοτικότθτα, θ καταγραφι των πακογόνων αιτίων και τθν διατφπωςθ των 

προβλθμάτων και κυρίωσ τθν ειςιγθςθ πρόςφορων και ρεαλιςτικϊν λφςεων για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ. 
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Με τθν ςταδιακι εγκακίδρυςθ ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθν λειτουργία 

των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ Φορείσ του Δθμοςίου κα προκφψει 

ςθμαντικι εξοικονόμθςθ των ανκρωπίνων πόρων των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και 

των ιδιαίτερων ςωμάτων τθσ Διοίκθςθσ, τα οποία πλζον δεν κα αςχολοφνται ςε 

μεγάλο βακμό με μεμονωμζνεσ υποκζςεισ ατομικοφ χαρακτιρα, γεγονόσ που κα 

επιτρζψει τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςι τουσ και τθν εναςχόλθςθ με 

επιτελικά κζματα, κακϊσ και με περιπτϊςεισ οριηοντίων ελζγχων με ςθμαντικό 

οικονομικό και διοικθτικό αντικείμενο, κακϊσ και με τθν προςπάκεια πάταξθσ 

φαινομζνων διαφκοράσ και απάτθσ. 

Ο Ζλεγχοσ από τα Σϊματα Επικεϊρθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ζνα 

ουςιαςτικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ λογοδοςίασ των δθμοςίων Φορζων για τθ 

διάκεςθ του δθμοςίου χριματοσ, για τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τθν 

ςυμμόρφωςθ με το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτζσ, 

διακζτοντασ ανεξάρτθτθ γνϊμθ, μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ 

αποτελεςματικισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ των δθμόςιων πόρων και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ανοιχτισ διακυβζρνθςθσ του Φορζα.  Άλλωςτε, οι ζλεγχοι είναι αυτοί 

που ωκοφν τθ διοίκθςθ ςε μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ του κοινοφ τθσ, 

ςε μεγαλφτερο βακμό ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και δθμιουργικισ δράςθσ, ςε 

μεγαλφτερο βακμό προςανατολιςμοφ προσ το αποτζλεςμα. 

Ππωσ γνωρίηετε, θ δράςθ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(ΣΕΕΔΔ), το οποίο ςυμπλθρϊνει 20 χρόνια από τθν ίδρυςι του, ζχει ωσ ςκοπό, κατά 

το νόμο, τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ 

Διοίκθςθσ, με τθν επιςιμανςθ όχι μόνο φαινομζνων διαφκοράσ, αλλά 

κακοδιοίκθςθσ, αδιαφανϊν διαδικαςιϊν, αναποτελεςματικότθτασ, χαμθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, θ δυνατότθτα διενζργειασ αποτελεςματικϊν ελζγχων, μζςα και 

από τθ ςτιριξθ τθσ πολιτικισ μασ θγεςίασ, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενόσ 

περιβάλλοντοσ καταλλθλότερου για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ςτθν εξζλιξθ 

των πρωτοβουλιϊν αυτϊν ςε μία ευνοϊκότερθ για τθ διοίκθςθ  προοπτικι, κακϊσ 

ευρφτεροσ ςτόχοσ των ελζγχων, πζρα από τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων 

διαφκοράσ, αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ 
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τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα, θ καταγραφι των πακογόνων αιτίων 

προβλθμάτων που καταγράφονται και κυρίωσ θ ειςιγθςθ πρόςφορων και 

ρεαλιςτικϊν λφςεων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Βλζπετε δθλαδι ότι πζρα από τθν 

αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ, όπου αυτά 

εντοπίηονται, παράλλθλα, το ΣΕΕΔΔ επιχειρεί να προςεγγίςει τθ διοίκθςθ με 

ειςθγιςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων, μζςα από τθ ςυναγωγι ειδικϊν και 

γενικότερων εκτιμιςεων και ςυμπεραςμάτων και να αποςαφθνίςει ςτόχουσ και 

προτεραιότθτεσ για το μζλλον. 

Θ βαςικι πλευρά του ζργου μασ, αφορά ςτθ μελζτθ των δομϊν των κρατικϊν 

κεςμϊν. Και αυτό μζςα από τθν εξζταςθ πλικουσ ομοειδϊν υποκζςεων και όχι 

μεμονωμζνων περιπτϊςεων, γεγονόσ που μασ οδθγεί ςε αςφαλι ςυμπεράςματα. 

Ειςερχόμαςτε ζτςι ςτθν καρδιά των λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Μζςα από 

τον ζλεγχο νομιμότθτασ που διενεργοφμε, εντοπίηουμε πακογζνειεσ και 

παρανομίεσ. 

Οι δυςλειτουργίεσ και οι πακογζνειεσ εντοπίηονται ςτο ςφνολο τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και όχι μόνο ςτο χϊρο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Άλλωςτε, ςε μια 

γενικευμζνθ κρίςθ, δεν μπορείσ να βρεισ οάςεισ. Ρρόκειται, όπωσ αντιλαμβάνεςτε, 

για υπθρεςίεσ και για οργανικζσ μονάδεσ  που ζρχονται ςε ςυνεχι επαφι με τον 

πολίτθ/ επιχείρθςθ προκειμζνου αυτόσ να εξυπθρετθκεί και για τομείσ που 

ςυνδζονται με τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν όπωσ ζκδοςθ διπλωμάτων 

οδιγθςθσ, πολεοδομικά κζματα, ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν παραμονι 

αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα μασ, αδειοδοτιςεισ επιχειριςεων, εκτζλεςθ ζργων και 

προμθκειϊν και ςφναψθσ αντίςτοιχων ςυμβάςεων. 

Τεχνικά κζματα για τθ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου, για αρμοδιότθτεσ, 

παροχι κινιτρων, εκπαίδευςθ, χριςθ εργαλείων, υποςτθρικτικζσ δομζσ κ.λπ. κα 

αναπτυχκοφν από τον κ. Σελίμθ, οποίοσ ςυμμετείχε και ςτθν κατάρτιςθ πρόταςθσ 

Ομάδασ Ζργου του ΣΕΕΔΔ ωσ προσ τθ «Βελτίωςθ τθσ Αποτελεςματικότθτασ του 

Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», θ οποία υποβλικθκε 

αρμοδίωσ το Μάρτιο του 2015, μετά από εντολι του αρμόδιου Υπουργοφ. Αυτι θ 

μελζτθ ιταν θ πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια για τθν ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ 
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των μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ χϊρα μασ και τθν υποβολι ςχετικϊν 

προτάςεων.  

Κα ςτακϊ ςτθ αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ενόσ ανοιχτοφ δικτφου επικοινωνίασ 

μεταξφ των μονάδων και των ςωμάτων επικεϊρθςθσ και ελζγχου, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ κοινι δράςθ, θ ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν, θ διαβίβαςθ 

καταγγελιϊν και ςτοιχείων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του κάκε μθχανιςμοφ 

και θ υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν που προκφπτουν κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ.  Επιπρόςκετα, ς ςυμβολι των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου 

ςτθν υλοποίθςθ των προτάςεων του ΣΕΕΔΔ και των άλλων βεβαίωσ ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν, οι οποίοι διατυπϊνουν προτάςεισ μετά από τθν εξζταςθ μεγάλου 

αρικμοφ ομοειδϊν περιπτϊςεων και μάλιςτα ςε διαφορετικζσ υπθρεςίεσ ι φορείσ 

(π.χ. οριηόντιοι ζλεγχοι Διμων), κα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

Κλείνοντασ και αφοφ ςασ ευχαριςτιςω για τθν τιμθτικι αυτι πρόςκλθςθ να 

ςυμμετζχω ςτο ςθμερινό εργαςτιριο, να τονίςω ότι επιδίωξι μασ πρζπει να είναι, 

μζςα από διαρκι και ςυνεπι προςπάκεια, θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των 

πολιτϊν ςτθ Διοίκθςθ, ςε ζνα καλφτερο κράτοσ δθλαδι, αλλά και θ καλλιζργεια 

ςχζςθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τα κρατικά όργανα, 

τουσ ελεγχόμενουσ, αφοφ ο ςκοπόσ είναι κοινόσ: Το καλφτερο κράτοσ για το οποίο 

μιλιςαμε πολλζσ φορζσ.  

Καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ ςασ.  

Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Ρζραν τθσ ανάγκθσ δομικϊν αλλαγϊν, θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ αντιμετωπίηει 

προβλιματα εφρυκμθσ λειτουργίασ, αποτελεςματικότερθσ δράςθσ και κακθμερινισ 

πρακτικισ. Στο πλαίςιο αυτό, θ κακιζρωςθ Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου κα 

ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και λογοδοςίασ και ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ «κουλτοφρασ» διαφκοράσ. 

Ο ζλεγχοσ από τα Σϊματα Επικεϊρθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ουςιαςτικό 

μζροσ τθσ διαδικαςίασ λογοδοςίασ των δθμοςίων Φορζων για τθ διάκεςθ του 
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δθμοςίου χριματοσ, για τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τθν ςυμμόρφωςθ με το 

νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο. 

Το ΣΕΕΔΔ ζχει ωσ ςκοπό του τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ τθσ Διοίκθςθσ, με τθν επιςιμανςθ όχι μόνο φαινομζνων διαφκοράσ, 

αλλά κακοδιοίκθςθσ, αδιαφανϊν διαδικαςιϊν, αναποτελεςματικότθτασ, χαμθλισ 

παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ρζραν όμωσ αυτϊν, 

το ΣΕΕΔΔ ειςθγείται τρόπουσ επίλυςθσ των προβλθμάτων μζςα από τθ ςυναγωγι 

ειδικϊν και γενικότερων εκτιμιςεων και ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν 

εμπειρία εξζταςθσ πολλϊν και ποικίλων υποκζςεων. 

Επιτακτικι είναι θ ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ ανοιχτοφ δικτφου επικοινωνίασ μεταξφ 

των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου και των Σωμάτων Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου, 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ κοινι δράςθ, θ ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν, 

θ διαβίβαςθ καταγγελιϊν και ςτοιχείων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του κάκε 

μθχανιςμοφ και θ υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν που προκφπτουν κατά τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ. 
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2.2.4. Συηιτθςθ 

 

Στθν πρϊτθ Συνεδρία του Καινοτόμου Εργαςτθρίου και μετά τισ τοποκετιςεισ των 

κεντρικϊν ομιλθτϊν, πραγματοποιικθκε κφκλοσ ςυηιτθςθσ με ευρεία ςυμμετοχι 

και ζκκεςθ προτάςεων επί του πλαιςίου που είχε τεκεί και του προβλθματιςμοφ 

που διαμορφϊκθκε ςτισ εναρκτιριεσ ομιλίεσ. Στο παρόν κεφάλαιο, αποτυπϊνονται 

με ςυνοπτικό τρόπο τα κφρια ςθμεία των εν λόγω τοποκετιςεων με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ των βαςικϊν κζςεων που διατυπϊκθκαν. 

H κ. Άννα Καραϊςαρλι (Οικονομικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ) 

επεςιμανε ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ καταργικθκε το 2017 ςτο Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχουν ςαφείσ οδθγίεσ και μεκοδολογία, ϊςτε να 

λειτουργιςει ςωςτά θ όλθ διαδικαςία. Απαντϊντασ το ηιτθμα αυτό, θ κ. Αναςταςία 

Ξεπαπαδζα (Γενικι Γραμματζασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ) 

διαβεβαίωςε ότι επίκειται θ ζκδοςθ ςχετικισ ενθμερωτικισ εγκυκλίου για τθ 

διευκρίνιςθ αυτϊν των ηθτθμάτων. 

Θ κ. Μαρία Κωνςταντινίδου (Ρροϊςταμζνθ ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Εςόδων-ΑΑΔΕ) επεςιμανε τθν ανάγκθ των διακριτϊν ορίων μεταξφ εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ ελζγχου. Επεςιμανε δε ότι ςτθν ΑΑΔΕ ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ λειτουργεί 

υποδειγματικά και κα μποροφςε να λειτουργιςει εν είδει ‘καλισ πρακτικισ’ για 

τουσ υπόλοιπουσ φορείσ του Δθμοςίου. Συγκεκριμζνα, ανζφερε πωσ λειτουργεί 

αυτοτελισ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου με ςχετικό εγχειρίδιο που ςυντάχκθκε το 

2015 και αναπροςαρμόηεται ςυνεχϊσ βάςει των διεκνϊν προτφπων. Ετθςίωσ 

διενεργοφνται περίπου 30 εςωτερικοί ζλεγχοι και παράλλθλα διενεργοφνται 

ςχετικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ για τον εςωτερικό ζλεγχο. Ρζραν τθσ Διεφκυνςθσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, λειτουργεί ςτθν ΑΑΔΕ θ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν υποκζςεων, θ 

οποία επιλαμβάνεται πεικαρχικϊν κεμάτων. Σθμαντικό κομμάτι των ετιςιων 

εκκζςεων των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν είναι οι προτάςεισ για εξάλειψθ παρόμοιων 

πακογενειϊν.  

Ο κ. Σταφροσ Ραπαδάκθσ (Γενικόσ Γραμματζασ του ΣΔΟΕ) πρότεινε, κατά τθν 

κατάκεςθ νομοςχεδίων ςτθ Βουλι, το εκάςτοτε νομοςχζδιο να ςυνοδεφεται από 
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τθν αποτφπωςθ των διαδικαςιϊν που ςυνεπάγεται θ εφαρμογι του ϊςτε να μθν 

εναπόκειται ςτθν ευχζρεια κάκε υπθρεςίασ, αλλά να εξαςφαλίηεται ομοιομορφία 

των διαδικαςιϊν.  

Ο κ. Γεϊργιοσ Γεωργίου (Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 

Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν) τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ ςυνζργειασ και τθσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ  του εξωτερικοφ ελζγχου με τισ διαδικαςίεσ του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και υποςτιριξε τθ ςθμαςία μεκοδολογικϊν προτφπων ςτθν γριγορθ και 

αποτελεςματικι πραγματοποίθςθ εςωτερικϊν ελζγχων. Ππωσ επιςιμανε, θ 

Υπθρεςία του διακζτει ςφγχρονθ μεκοδολογία, κϊδικα δεοντολογίασ και εςωτερικό 

κανονιςμό, που μποροφν να δοκοφν και ςτισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που ενδιαφζρονται 

να τα αξιοποιθκοφν ωσ υποδείγματα. Επίςθσ, διακζτει ςειρά ςτοχευμζνων 

ερωτθματολογίων για τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ελζγχου. Κατζλθξε 

μιλϊντασ για το ςθμαντικό ρόλο που κα μποροφςε να διαδραματίςει θ ετιςια 

ζκκεςθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 

επάρκειασ των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου, αλλά και ςτθν ανάδειξθ τθσ 

πραγματικισ εικόνασ περί τθσ προςπάκειασ για κακιζρωςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Ο κ. Χριςτοσ Κουκάκθσ (Ειδικόσ Επικεωρθτισ, γραφείο Γενικοφ Επικεωρθτι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) μεταφζροντασ τθν εμπειρία του τόςο από το ΣΕΕΔΔ όςο και 

από τον ΓΕΔΔ, υπογράμμιςε τθν ζλλειψθ υποδειγμάτων, μεκοδολογίασ και 

εκπαίδευςθσ (ειδικά ςε κζματα εντοπιςμοφ κρίςιμων ςτοιχείων ι τισ εςτίεσ 

κακοδιοίκθςθσ), ενϊ επιςιμανε ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου ςτελεχϊνονται μεν, αλλά δεν εξοπλίηονται με τα απαραίτθτα εργαλεία και 

τουσ πόρουσ για να εκπλθρϊςουν το ρόλο τουσ. Επίςθσ υποςτιριξε πωσ πρζπει να 

κεςμοκετθκεί θ αναφορά του περιςτατικοφ διαφκοράσ που ζχει τυχόν περιπζςει 

ςτθν αντίλθψθ του Εςωτερικοφ Ελεγκτι ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ εισ βάκοσ 

διερεφνθςι του. 

Θ κ. Σταματίνα Μανωλάκου (Ρροϊςταμζνθ Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, Διμοσ Ρειραιά) επιςιμανε πωσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ διαφορά 

αρμοδιοτιτων και ρόλου μεταξφ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Αυτοδιοίκθςθ και ςτθν 

Κεντρικι Κυβζρνθςθ, ενϊ ςτάκθκε ςτθν ανάγκθ για ςτελζχωςθ με πλιρθ γνϊςθ των 

αρμοδιοτιτων του εκάςτοτε φορζα. Το πόριςμα του Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά τθ 
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γνϊμθ τθσ, αφορά τθ διοίκθςθ (υπό τθν ζννοια ότι αποτελεί εργαλείο εντοπιςμοφ 

και διάγνωςθσ προβλθμάτων και προςπάκειασ για βελτίωςθ) και δεν χρειάηεται να 

κοινοποιείται ςε κάποιον εξωτερικό φορζα. 

Θ κ. Ραπαςπφρου (Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) υπογράμμιςε τθν 

υποχρζωςθ κάκε υπαλλιλου να κοινοποιεί ςτον πεικαρχικό προϊςτάμενο, τυχόν 

περιςτατικό κακοδιοίκθςθσ, κακϊσ θ εκάςτοτε υπθρεςία μπορεί να μθν δφναται να 

διαχειριςτεί το κζμα.  

Ο κ. Γιϊργοσ Σταυρόπουλοσ (Ρροϊςτάμενοσ Νομικισ Υπθρεςίασ, Ελλθνικι Εταιρεία 

Τοπικισ Ανάπτυξθσ & Αυτοδιοίκθςθσ) επιςιμανε πωσ θ ανίχνευςθ ενόσ πεικαρχικοφ 

ι ποινικοφ αδικιματοσ δθμιουργεί ζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ 

Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, κακϊσ τίκενται ηθτιματα ςφγχυςθσ μεταξφ του 

ανακριτικοφ ρόλου και του ςυμβουλευτικοφ ρόλου.  

Θ κ. Ρθνελόπθ Σκαρνάβθ-Γκοφμα (εντεταλμζνθ Δθμοτικι Σφμβουλοσ για τον 

Εςωτερικό ζλεγχο ςτο Διμο Ακινασ) πρότεινε τθν υλοποίθςθ ςεμιναρίου ςτουσ 

διευκυντζσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ϊςτε να καμφκεί θ καχυποψία τουσ απζναντι 

ςτον εςωτερικό ζλεγχο. Σε απάντθςθ, ο ςυντονιςτισ τθσ ςυνεδρίασ κ. Νίκοσ 

Κιτωνάκθσ (Αναπλθρωτισ Διευκυντισ και Υπεφκυνοσ Σπουδϊν και Ζρευνασ ςτο 

ΛΝΕΡ-ΕΚΔΔΑ) επεςιμανε πωσ το ΛΝΕΡ παρζχει επιμορφωτικά προγράμματα ςχετικά 

με τον Εςωτερικό Ζλεγχο και τθ διαχείριςθ κινδφνων, ζχοντασ μάλιςτα εντάξει 

τζτοιεσ κεματικζσ και ςε προγράμματα που απευκφνονται γενικά ςε ςτελζχθ που 

προϊςτανται Δ/νςεων ςτο Δθμόςιο. 

Ο κ. Γεϊργιοσ Γεωργίου επανιλκε τονίηοντασ τθ ςθμαςία του Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ μιασ υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, βάςει του οποίου γίνεται και ο 

προγραμματιςμόσ των ελζγχων. Ζνασ τζτοιοσ κανονιςμόσ μπορεί να επιλφςει και το 

κζμα τθσ ανεξαρτθςίασ των ελεγκτϊν, αλλά και το ζλλειμμα πιςτοποίθςθσ του 

ελεγκτικοφ ζργου. 

Ο κ. Σταμάτθσ Θεοχάρθσ (Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν) τόνιςε τθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ ειδικοφ κλάδου 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν, κακϊσ θ ζλλειψι του ςυνδζεται με τοτο πρόβλθμα τθσ 

εξουςιοδότθςθσ. Για παράδειγμα ανζφερε πωσ δεν είναι βζβαιο εάνζνασ 

υπάλλθλοσ κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ εξουςιοδοτείται να ζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα του προςωπικοφ. Ο ίδιοσ, ωσ προϊςτάμενοσ τθσ μονάδασ, 
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ανζφερε πωσ δεν ζχει απολφτωσ καμία εξουςιοδότθςθ να υπογράφει εντολζσ 

ελζγχου ι να εγκρίνει πρόγραμμα εςωτερικϊν ελζγχων αλλά πρζπει να περιμζνει 

τθν τελικι ζγκριςθ από τον Υπουργό. Ο Κανονιςμόσ λειτουργίασ δεν επιλφει το 

πρόβλθμα αυτό. Συγκεκριμζνα, παρατιρθςε ότι  υπάρχουν  τρεισ φορείσ,  οι οποίοι 

ςυντονίηουν και εποπτεφουν τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, δθλαδι  το Γενικό 

Λογιςτιριο, το οποίο - βάςει του Ν. 4270 - ζχει τον εποπτικό ςυντονιςτικό ρόλο, θ 

Γενικι Γραμματεία κατά τθσ Διαφκοράσ και θ Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και τόνιςε τθν ανάγκθ να αποφαςιςτεί ποιοσ από τουσ τρεισ κα ζχει τθν 

κυρίωσ αρμοδιότθτα. Στθ ςυνζχεια, εξζφραςε τον προβλθματιςμό του ςχετικά με το 

γιατί κα πρζπει να αποςτζλλεται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, για παράδειγμα, θ ζκκεςθ 

ελζγχου επί τθσ διαδικαςίασ  αδειοδότθςθσ  ι  όποια άλλθ κακαρά διοικθτικι 

διαδικαςία, όπωσ είναι θ διαδικαςία ζκδοςθσ αποφάςεων μετανάςτευςθσ αδειϊν 

διαμονισ.  

Θ κ. Ραπαςπφρου (Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) ςυμφϊνθςε ότι ο 

Κανονιςμόσ από μόνοσ του δεν διαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία των εςωτερικϊν 

ελεγκτϊν, αλλά κα πρζπει να υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ και ςχετικι πιςτοποίθςθ. 

Ανζφερε μάλιςτα πωσ ζχει γίνει ςχετικι ςυηιτθςθ με τθν Υπουργό Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και με τθ Γενικι Γραμματζα Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ για τθ 

δθμιουργία ειδικοφ κλαδολογίου εξωτερικϊν και εςωτερικϊν ελεγκτϊν, οι οποίοι 

κα πιςτοποιθκοφν και ο κακζνασ κα ζχει τισ αρμοδιότθτζσ του. Επιςιμανε και πάλι  

πωσ κάκε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, άπαξ και αντιλθφκεί παράνομθ πράξθ, κα πρζπει 

να τθν ανακοινϊνει άμεςα ςτον ειςαγγελζα, χωρίσ να απευκφνεται αλλοφ, οφτε καν 

ςτον προϊςτάμενό του, ενϊ διευκρίνιςε πωσ ο Γενικόσ Επικεωρθτισ δεν ελζγχει 

μόνο ηθτιματα διαφκοράσ, αλλά και κακοδιοίκθςθσ. 

Θ κ. Θεοδϊρα Μίηθ (Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν) 

ανζφερε ότι θ μονάδα τθσ αποτελείται από οικονομικοφσ επικεωρθτζσ, οι οποίοι – 

ωσ τζτοιοι- ζχουν τθν εξουςιοδότθςθ να εκτελοφν προανακριτικά κακικοντα. 

Εντοφτοισ ςε Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου άλλων φορζων που υπθρετοφν 

διοικθτικοί υπάλλθλοι τίκεται πράγματι το ερϊτθμα του κατά πόςο μποροφν να 

υπογράφουν εντολζσ ελζγχου. Θ κ. Μίηθ κατζλθξε με τθ διαπίςτωςθ πωσ απαιτείται 

νομοκετικι ρφκμιςθ και κατάλλθλθ υποδομι για τθν υποςτιριξθ του ζργου των 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν. 
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Θ κ. Ξεπαπαδζα  ςυμφϊνθςε ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ του εςωτερικοφ και 

του εξωτερικοφ ελζγχου είναι διακριτοί. Δεφτερον, επεςιμανε –επικαλοφμενθ και 

τισ ςχετικζσ τοποκετιςεισ του κυρίου Γεωργίου και του κυρίου Καςςαβζτθ ότι ο 

εςωτερικόσ και ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ είναι ςυμπλθρωματικοί και  υπάρχουν ςθμεία 

όπου κάποια ςτιγμι μπορεί αυτοί να τζμνονται και για τα οποία κα πρζπει να 

υπάρξει κατάλλθλθ ρφκμιςθ. Τρίτον, ανζφερε πωσ θ ΓΕΓΚΑΔ βρίςκεται ςτο ςτάδιο 

τθσ καταγραφισ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων, όπωσ είναι θ υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ ςε 

περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν υπόνοιεσ για απάτθ, διαφκορά κ.λπ. αλλά και το 

ηιτθμα τθσ φφςθσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο οποίοσ κα πρζπει να λειτουργεί ωσ 

ςυμβουλευτικι και όχι ωσ τιμωρθτικι διαδικαςία.  

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία ςυηιτθςθσ Αϋ Συνεδρίασ  

Τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν 

ωσ εξισ: 

 Επιτακτικι θ ανάγκθ για επίλυςθ τθσ κεςμικισ κατοχφρωςθσ και του ςαφοφσ 

προςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου για 

ςυνάρκρωςθ των δφο ςε ενιαίο πλαίςιο. 

 Σχετικζσ πρόνοιεσ ςτθ νομοκετικι διαδικαςία ϊςτε κάκε νομοςχζδιο που 

κατατίκεται ςτθ Βουλι εκτόσ από τισ εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν να 

αποτυπϊνει και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται για τθν εφαρμογι του, 

ϊςτε βάςει αυτϊν να γίνεται ο ζλεγχοσ.  

 Καλφτεροσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου και των 

ελεγκτικϊν ςωμάτων με ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, εργαλείων και 

διαμόρφωςθ κοινϊν προτφπων.   

 Αναγκαία θ κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ των υπαλλιλων που υπθρετοφν ςε 

Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, πικανϊσ με ορίηοντα τθ διαμόρφωςθ ειδικοφ 

κλάδου. Θ πιςτοποίθςθ μπορεί να κεραπεφςει το πρόβλθμα ελλιποφσ 

κατοχφρωςθσ των διοικθτικϊν υπαλλιλων που υπθρετοφν ςιμερα ςε 

Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ προσ τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

 Σαφισ προςδιοριςμόσ του φορζα που κα ζχει τθν εποπτικι και ςυντονιςτικι 

ευκφνθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, κακϊσ ςιμερα υπάρχουν τρείσ 
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ςυνεμπλεκόμενοι φορείσ, ιτοι το Γενικό Λογιςτιριο (που με βάςθ το Ν. 4270 

ζχει τον εποπτικό ςυντονιςτικό ρόλο), θ Γενικι Γραμματεία για τθν 

Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (ΓΕΓΚΑΔ) και θ Γενικι Επικεωριτρια 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Ανάγκθ για εμπζδωςθ κουλτοφρασ Εςωτερικοφ Ελζγχου και εκπαίδευςθ των 

επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, με ςτόχο να μθν αντιμετωπίηεται ο ζλεγχοσ με καχυποψία, 

άρνθςθ και απόρριψθ. 
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2.3. Β’ Συνεδρία: Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ 

πολιτικισ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

2.3.1. Μαρία Θλιοποφλου,  Γραφείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ 

Κυρίεσ και κφριοι ςασ χαιρετϊ και εγϊ με τθν ςειρά μου. Ρερνϊντασ από τθν πρϊτθ 

ςυνεδρία που τζκθκαν όλα τα προβλιματα και θ ουςία τθσ λειτουργίασ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςυνεχίηουμε ςτθν δεφτερθ ςυνεδρία όπου κεντρικό κζμα 

ςυηιτθςθσ αποτελεί θ ανάδειξθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ εργαλείου άςκθςθσ 

πολιτικισ ςτθν κεντρικι αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Ο 

τρόποσ εφαρμογισ του δθλαδι, ωσ εκείνο το μζςο που χρθςιμοποιείται από τον 

εκάςτοτε φορζα για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων και επικυμθτϊν 

ςτόχων μζςω ςυμβουλευτικϊν και βελτιωτικϊν παρεμβάςεων.  

Το βαςικό εκείνο ςτοιχείο που μασ βοθκάει και μασ επιτρζπει να προςεγγίςουμε 

τθν ζννοια του Εςωτερικοφ Ελζγχου υπό αυτό το πρίςμα, ωσ ζνα εργαλείο πολιτικισ 

πζραν βζβαια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ μελζτθσ, είναι μόνο θ κακθμερινι 

τριβι και θ εξοικείωςθ τθσ ζννοιασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου με το ςκοπό που αυτι 

επιτελεί και θ οποία βζβαια αποκτάται μόνο μζςω τθσ πρακτικισ εφαρμογισ 

εςωτερικϊν ελζγχων από τα αρμόδια υπθρεςιακά όργανα, που δεν είναι άλλα από 

τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Αυτι ακριβϊσ θ εξοικείωςθ με το ςτόχο και τισ 

λειτουργίεσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι που κακιςτά πιο προςιτό και πιο 

ευδιάκριτο το μεκοδολογικό πλαίςιο υλοποίθςθσ εςωτερικϊν ελζγχων επί των 

ακολουκοφμενων κάκε φορά διαδικαςιϊν και τθ ςπουδαιότθτα βζβαια των 

αποτελεςμάτων αυτοφ. Δια τθσ μεκοδικισ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

και τθσ αποδοτικότθτασ των εφαρμοηόμενων κάκε φορά πρακτικϊν, μζτρων και 

δράςεων, εκείνοσ ο φορζασ ο οποίοσ υιοκετεί, για το εαυτό του ςτθν ουςία, τθν 

υπθρεςία, τθ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου, επιτυγχάνει τθ βελτίωςθ των 

διαδικαςιϊν του, τθν ζγκαιρθ πρόλθψθ και τθ βζλτιςτθ αντιμετϊπιςθ τυχόν 

αδυναμιϊν και ελλείψεων ςτισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ που 
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ακολουκεί και μακροπρόκεςμα βζβαια τθν παροχι χρθςτϊν υπθρεςιϊν προσ τον 

πολίτθ.  

Θ εμπζδωςθ ακριβϊσ αυτοφ του ρόλου τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και 

θ αξιοποίθςθ του από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ 

πολιτικισ είναι και θ κφρια εν προκειμζνω επιδίωξθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, θ οποία ζχει ςυμπεριλάβει τθ λειτουργία του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ μια από τισ κφριεσ ςτρατθγικζσ τθσ δεςμεφςεισ.  

Στο ανακεωρθμζνο εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ με 

ορίηοντα τριετίασ 2018-2021, το οποίο διαδζχτθκε το προγενζςτερο εκνικό 

ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τζκθκε ςε εφαρμογι 

τον Λοφλιο του 2018, ςυμπεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι, οι οποίοι αφοροφν 

αφ’ ενόσ τθν ενίςχυςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν κεντρικι και αποκεντρωμζνθ 

διοίκθςθ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και αφετζρου ςτθν βελτίωςθ του ςυςτιματοσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο ςφςτθμα εςωτερικϊν δικλείδων που ζχει ζνασ φορζασ. 

Ρρόκειται για τουσ γενικοφσ ςτόχουσ 10 και 11 του ανακεωρθμζνου ςχεδίου δράςθσ 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 2018-2021.  

Ριο ςυγκεκριμζνα το εκνικό ςχζδιο δράςθσ αποτελείται από τζςςερα μζρθ. Στο 

πρϊτο μζροσ του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Τομεακι πρόλθψθ τθσ 

διαφκοράσ», όπωσ βλζπετε και ςτθν ςχετικι διαφάνεια, προβλζπεται ειδικι 

τομεακι ςτρατθγικι για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, είναι ο γενικόσ ςτόχοσ 10 του 

ςχεδίου, θ οποία ςυνδζεται με επιμζρουσ δράςεισ ίδρυςθσ και ενίςχυςθσ των 

μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Οι 

δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν ειδικότερα μζτρα που αφοροφν ςφνταξθ εγχειριδίων 

ελζγχου, προγράμματα κατάρτιςθσ, διερεφνθςθ δθμιουργίασ ενόσ δικτφου των 

μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, διερεφνθςθ δυνατότθτασ προγραμμάτων 

πιςτοποίθςθσ για τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ και διάφορα άλλα. Στο δεφτερο μζροσ 

του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Ακεραιότθτα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτο 

δικαςτικό ςφςτθμα» προβλζπεται ο γενικόσ ςτόχοσ 11, περί προϊκθςθσ τθσ 

ακεραιότθτασ ςτο δθμόςιο τομζα και τθσ αφξθςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν, 

μζροσ του οποίου αποτελοφν δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
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λειτουργίασ των μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ κεντρικι και αποκεντρωμζνθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και δράςεισ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

Θ υλοποίθςθ των προαναφερομζνων ςτόχων υποςτθρίηεται τεχνικά από το Γαλλικό 

ΝΡΔΔ επ’ ονόματι Expertise France, είναι εποπτευόμενοσ φορζασ από το Γαλλικό 

Υπουργείο Οικονομικϊν, μζςω του τρίτου άξονα του ΕΡ για τθν «Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ» με κφριο δικαιοφχο το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και 

ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και τθν Υπθρεςία Στιριξθσ 

Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων, το 

πρόγραμμα εγκακίδρυςθσ και λειτουργίασ των μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν 

Αποκεντρωμζνθ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςτο οποίο θ ΓΕΓΚΑΔ είχε ςυντονιςτικό 

ρόλο διενεργικθκε ςε δυο ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο, το πειραματικό ςτάδιο, 

αφοροφςε ςτθ διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων με τθ ςυμμετοχι πζντε Αρχϊν. Οι 

Αρχζσ αυτζσ ιταν ο Διμοσ Ακθναίων, ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ, ο Διμοσ Ρειραιά, θ 

Ρεριφζρεια Αττικισ και θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ. Ρρζπει να ποφμε ότι ςε 

δυο από αυτοφσ τουσ φορείσ, τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ και ςτον Διμο 

Ρειραιά θ μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου ιταν νεοςυςτακείςα και υποςτελεχωμζνθ 

με τθν ζννοια ότι υπιρχε μόνο ζνασ εςωτερικόσ ελεγκτισ, γιατί όλεσ οι Μονάδεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι υποςτελεχωμζνεσ. Στισ υπόλοιπεσ Αρχζσ ςτον Διμο 

Ακθναίων, Διμο Κεςςαλονίκθσ και ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ υφίςτατο ιδθ μια 

Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου με περιςςότερα του ενόσ άτομα. 

Στόχοσ του πειραματικοφ ςταδίου ιταν να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

αναπτφξουν αρχικά και να ενδυναμϊςουν ςτθν ςυνζχεια τθν ικανότθτά τουσ και τθ 

δυνατότθτά τουσ να διεξάγουν μία ολοκλθρωμζνθ αποςτολι Εςωτερικοφ Ελζγχου 

βάςει ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ και με τθν χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων, 

εντφπων διαχείριςθσ κινδφνων, το οποίο και ζγινε ςτθν πράξθ. 

Οι πζντε αυτοί φορείσ ακολοφκθςαν όλα τα ςτάδια ενόσ ολοκλθρωμζνου 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςε μία διαδικαςία τθν οποία ιδθ οι φορείσ είχαν επιλζξει, υπό 

τθ ςτενι και εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ πζντε ζμπειρων και εξειδικευμζνων 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν από τθ γαλλικι τοπικι αυτοδιοίκθςθ.  
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Αρχικά, οι εκπρόςωποι των φορζων, προκειμζνου να προετοιμαςτοφν επαρκϊσ για 

τθν υλοποίθςθ του πειραματικοφ προγράμματοσ, ζλαβαν ςχετικι κατάρτιςθ ςε ζνα 

διιμερο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, το οποίο υλοποιικθκε τον περαςμζνο 

Δεκζμβριο, φιλοξενικθκε ςτο Δθμοτικό Κζατρο Ρειραιά και ταυτίςτθκε ςτθν ουςία 

με τθν εκκίνθςθ του Ρειραματικοφ Ρρογράμματοσ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

εκπαίδευςθσ παρουςιάςτθκε βιμα προσ βιμα θ πορεία μιασ αποςτολισ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Θ τεχνικι εκπαίδευςθ αφοροφςε ςε τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ, 

διαρκρϊκθκαν τρία μζρθ ςτισ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα αφοροφςε ςτθν εκκίνθςθ 

του Εςωτερικοφ Ελζγχου με τισ ςχετικζσ εντολζσ. Δεφτερθ ενότθτα ιταν θ διεξαγωγι 

και οι διεργαςίεσ ενόσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τρίτθ θ ςφνταξθ τθσ ενδιάμεςθσ και 

τθσ τελικισ ζκκεςθσ με τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων. Θ τεχνικι εκπαίδευςθ 

βαςίςτθκε ςε ςυγκεκριμζνα ζντυπα και ςε ςυγκεκριμζνα μεκοδολογικά εργαλεία. 

Ρριν διενεργθκεί το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχαν διενεργθκεί διάφορεσ 

ςυναφείσ δράςεισ επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ςτισ διαδικαςίεσ του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι φορείσ, όπωσ χαρτογράφθςθ και ανάλυςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ επί των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, διάφορα ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ για τθν ανταλλαγι βζλτιςτων 

πρακτικϊν με εμπειρογνϊμονεσ άλλων κρατϊν, αλλά και όπωσ αναφζρκθκε 

νωρίτερα από τθν εκπρόςωπο του Διμου Ρειραιά, μία πενκιμερθ επίςκεψθ 

μελζτθσ ςτθ Γαλλία, θ οποία ζχει να κάνει με μελζτεσ περιπτϊςεων και πρότυπα 

διαχείριςθσ κινδφνου. 

Φςτερα από όλα αυτά οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ διενιργθςαν τουσ πειραματικοφσ 

ελζγχουσ ζχοντασ ςτθ διάκεςι τουσ ζνα πλιρεσ υποςτθρικτικό υλικό εντφπων, 

εργαλείων και διαδικαςιϊν, ζνα ςφνολο κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων, 

διατθρϊντασ τακτικι επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων με τουσ Γάλλουσ 

κακοδθγθτζσ τουσ, αλλά και επιτόπια υποςτιριξθ, κακϊσ οι Γάλλοι «προπονθτζσ», 

όπωσ τουσ αποκαλοφςαν, επιςκζφτθκαν τθν Ελλάδα αρκετζσ φορζσ, προκειμζνου 

να ςυνειςφζρουν και να ςυμβάλλουν επιτοπίωσ ςτθ διαδικαςία του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και να παρζχουν μεκοδολογικι υποςτιριξθ. Ομοίωσ, ζλαβε χϊρα και για 

τθν τελικι διατφπωςθ των τελικϊν εκκζςεων και για τθν παράδοςθ αυτϊν των 

εκκζςεων. Ππωσ αναφζρκθκε νωρίτερα επειδι δφο φορείσ είχαν μόνο ζνα 
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Εςωτερικό Ελεγκτι για να φζρει εισ πζρασ τον ζλεγχο, αυτοί ζλαβαν και πιο 

εντατικι υποςτιριξθ.  

Επί του πρακτζου, όπωσ ανζφερα και προθγουμζνωσ, το αντικείμενο του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ιταν επιλογι των ίδιων των φορζων. Ο ζλεγχοσ εκκινικθκε 

πρακτικά τον Λανουάριο 2018 και ζλθξε τον Λοφλιο, όταν εκδόκθκαν οι τελικζσ 

εκκζςεισ. Το αντικείμενο Εςωτερικοφ Ελζγχου αφοροφςε ςτισ εξισ διαδικαςίεσ που 

βλζπετε και ςτθν διαφάνεια: 

 τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων και άλλων λειτουργικϊν ι 

διακοςμθτικϊν ςτοιχείων επί του δθμοςίου χϊρου για τα καταςτιματα 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 

 είςπραξθ των εςόδων από το Τμιμα Διαχείριςθσ Διακεςίμων τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ & Διαχείριςθσ Διακεςίμων, 

 κακοριςμοφ ραντεβοφ με τουσ μετανάςτεσ, 

 αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ, ζκδοςθσ και χειριςμοφ εγγράφων εντόσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου και 

 θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν μζςω του Ρολυκαναλικοφ 

Συςτιματοσ Υπθρεςιϊν "1539". 

Το πειραματικό ςτάδιο ολοκλθρϊκθκε επιςιμωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, με 

μία μεγάλθ εκδιλωςθ που ζλαβε χϊρα ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και 

Ενθμζρωςθσ, με κζμα τθν Μδρυςθ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ και ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, μεταξφ λοιπϊν εκλεκτϊν 

προςκεκλθμζνων και επιςιμων είχαν  παρευρεκεί και οι εκπρόςωποι των φορζων 

που ςυμμετείχαν ςτο Ρειραματικό Στάδιο και μοιράςτθκαν τθν εμπειρία τουσ. Οι εν 

λόγω εκπρόςωποι βζβαια βρίςκονται και ςιμερα ανάμεςά μασ, προκειμζνου να 

μοιραςτοφν τισ προκλιςεισ, που αντιμετϊπιςαν κατά τθ διενζργεια του 

πειραματικοφ ςταδίου, εφόςον το επικυμοφν. 

Θ επόμενθ φάςθ, ζχοντασ λιξει το πειραματικό, αφορά ςτθν διενζργεια πιλοτικϊν 

εςωτερικϊν ελζγχων με τθ ςυμμετοχι μεγαλφτερου αρικμοφ οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι προτίκενται να προχωριςουν ςτθ δθμιουργία μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Θ υποςτιριξθ και πάλι κα ςυνίςταται ςτθν παροχι πρακτικισ 

και τεχνικισ ςυνδρομισ κατά τθ διεξαγωγι ενόσ πλιρουσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε 
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μία διαδικαςία, πάλι δικισ τουσ επιλογισ, βάςει προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ 

κακϊσ και των διαδικαςιϊν και των προτφπων. Ρρζπει να ποφμε ςε αυτό το ςθμείο 

ότι κατά τθν δεφτερθ φάςθ, δθλαδι ςτο πιλοτικό ςτάδιο, κα αξιοποιθκεί πρϊτα απ’ 

όλα θ εμπειρία που ζχουν ιδθ αποκτιςει οι εκπρόςωποι των φορζων που 

ςυμμετείχαν ςτο πειραματικό ςτάδιο, άλλα και το εγχειρίδιο Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

το οποίο  ςυντάχκθκε κατά τθ φάςθ του πειραματικοφ ςταδίου με τθν ςυμμετοχι 

των φορζων και τθν υποςτιριξθ του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, 

το οποίο βρίςκεται προσ οριςτικοποίθςθ. Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο επιδζχεται 

μεν βελτιϊςεισ άλλα κα αποτελζςει ζνα πρϊτο μποφςουλα, ζνα βαςικό βοικθμα 

για να διενεργιςουν ςε αρχικό ςτάδιο εςωτερικό ζλεγχο όςοι ξεκινάνε τϊρα.  

Κλείνοντασ αυτόν τον ςφντομο απολογιςμό του Ρειραματικοφ προγράμματοσ και 

προκειμζνου να καταδειχκεί, που είναι και το κεντρικό ςθμείο ςυηιτθςθσ ςιμερα, θ 

χρθςιμότθτά του Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ κφριο εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ ενόσ 

φορζα, επανερχόμεκα ςτθν ίδια τθν φφςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και ςτον ίδιο 

τον οριςμό του Εςωτερικοφ Ελζγχου: Ρρόκειται για μία ςυμβουλευτικι υπθρεςία, θ 

οποία επικεντρϊνεται ςε βελτιωτικζσ και διορκωτικζσ παρεμβάςεισ και βαςίηεται 

ςτο πλζγμα των ςχζςεων και των αλλθλεπιδράςεων, που αναπτφςςονται μεταξφ 

των δομϊν ενόσ φορζα. 

Ο απόθχοσ του πειραματικοφ προγράμματοσ υπιρξε ιδιαίτερα κετικόσ και 

ενκαρρυντικόσ, αποδίδοντασ απτά αποτελζςματα και πολλζσ φορζσ μετριςιμα 

αποτελζςματα, παρά τισ προκλιςεισ και τισ δυςκολίεσ, που αντιμετϊπιςαν κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια του και τθν εξζλιξθ του, μζχρι και να περατωκεί, οι φορείσ.  

Θ ζναρξθ του πιλοτικοφ λαμβάνει χϊρα με ζναν πολφ αιςιόδοξο και ζναν ιδιαίτερα 

υποςχόμενο χαρακτιρα προςδοκϊντασ να αποτελζςει ζνα ουςιαςτικό βιμα για τθν 

άρςθ των όποιων αςαφειϊν και δυςχερειϊν υπάρχουν και για τθν πλιρθ εφαρμογι 

και ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Θ εμπζδωςθ τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ αξιοποίθςθ του από 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ αποτελεί κφρια 
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επιδίωξθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, θ οποία ζχει 

ςυμπεριλάβει τθ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου ωσ μια από τισ βαςικζσ 

ςτρατθγικζσ τθσ δεςμεφςεισ, ςτο πλαίςιο και του Εκνικοφ Σχεδίου 2018-2021. 

Στο πρϊτο μζροσ του Εκνικοφ Σχεδίου προβλζπεται ειδικι τομεακι ςτρατθγικι για 

τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με δράςεισ ίδρυςθσ και ενίςχυςθσ των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ ΟΤΑ, ενϊ ςτο δεφτερο μζροσ περιλαμβάνονται ςτόχοι 

προϊκθςθσ τθσ ακεραιότθτασ ςτο δθμόςιο τομζα και αφξθςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ 

των πολιτϊν. 

Θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων που υποςτθρίχκθκε από τθν Expertise France 

με τθ ΓΕΓΚΑΔ να ζχει ςυντονιςτικό ρόλο, διενεργικθκε ςε δφο ςτάδια: 

 Α’ ςτάδιο: πειραματικό ςτάδιο που αφοροφςε τθ διενζργεια εςωτερικϊν 

ελζγχων με τθ ςυμμετοχι πζντε Αρχϊν (Διμοσ Ακθναίων, Διμοσ 

Κεςςαλονίκθσ, Διμοσ Ρειραιά, Ρεριφζρεια Αττικισ και Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αττικισ) με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να 

διεξάγουν μία ολοκλθρωμζνθ αποςτολι Εςωτερικοφ Ελζγχου βάςει 

ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ και υπό τθν κακοδιγθςθ εξειδικευμζνων 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν από τθ γαλλικι Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Το πειραματικό 

ςτάδιο ολοκλθρϊκθκε με ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ςε ειδικι 

εκδιλωςθ. 

 Βϋ ςτάδιο: πιλοτικό ςτάδιο με τθ ςυμμετοχι περιςςότερων οργανιςμϊν 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ που ζχει αποκτθκεί 

κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο, αλλά και του εγχειριδίου Εςωτερικοφ 

Ελζγχου που ςυντάχκθκε ςχετικϊσ. 

Θ ωσ άνω εμπειρία απζδωςε απτά αποτελζςματα και παρά τισ δυςκολίεσ και τισ 

προκλιςεισ που κλικθκαν να αντιμετωπίςουν οι εμπλεκόμενοι, αποτζλεςε ευκαιρία 

για τθν άρςθ αςαφειϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ να επιτελζςουν τισ 

ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ. 
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2.3.2. Γιάννθσ Σελίμθσ, Συντονιςτισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και 

Επικοινωνίασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (ΣΕΕΔΔ) 

Ευχαριςτϊ πολφ κυρία Ρρόεδρε, 

Κυρίεσ και κφριοι  

Επιτρζψτε μου ξεκινϊντασ αυτι τθν τοποκζτθςθ να ευχαριςτιςω κερμά το 

Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ του ΕΚΔΔΑ για τθν πρόςκλθςθ να είμαςτε ςιμερα εδϊ, ςε 

αυτό το  ιδιαίτερα ςθμαντικό εργαςτιριο, ςε μια ςτιγμι μάλιςτα που ο Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ επανατοποκετείται, δϊδεκα χρόνια μετά τθν πρϊτθ αλλά όχι και τόςο 

επιτυχθμζνθ προςπάκεια για τθν εγκακίδρυςι του ςτον κρατικό μθχανιςμό, 

προςδιορίηοντασ ξανά το ρόλο του, λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ τισ ςυνκικεσ 

δθμοςιονομικισ προςαρμογισ που όλοι βιϊνουμε. Γιατί, ασ μθν ξεχνάμε, κάτω από 

κάκε διοικθτικι διαδικαςία (π.χ. ζκδοςθ ενόσ απλοφ πιςτοποιθτικοφ) υπάρχει 

οικονομικό υπόβακρο. 

Ρριν λίγεσ μζρεσ, ο Διοικθτισ τθσ ΑΑΔΕ ανακοίνωςε ότι οι ζρευνεσ τθσ τελευταίασ 

πενταετίασ ζδειξαν ότι ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ υπάρχει αφξθςθ 

φαινομζνων απάτθσ, διαφκοράσ και δωροδοκίασ που δυςχεραίνει τθν ελλθνικι 

επιχειρθματικότθτα και υποςκάπτει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. Θ 

ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ προλθπτικϊν και διαςφαλιςτικϊν λειτουργιϊν είναι 

προφανισ. 

Μιλϊντασ για προλθπτικζσ μορφζσ ελζγχου, κα πρζπει να ποφμε ότι δεν είναι όμωσ 

λίγοι αυτοί που ςτο δθμόςιο διάλογο δίνουν ζμφαςθ ςτθν καταςτολι, ςτθν 

αυςτθροποίθςθ των κυρϊςεων, που κεωροφν τισ προλθπτικζσ πολιτικζσ μια 

γραφειοκρατικι αντίλθψθ, που δθμιουργεί περιςςότερα προβλιματα από όςα 

καλείται να λφςει.  

Να κυμίςω όμωσ εδϊ τα ςυμπεράςματα του ςυνεδρίου τθσ ΚΕΔΕ και του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου το 2016 κακϊσ τα αποτελζςματα ζρευνασ που 

παρουςιάςτθκε ςτο ετιςιο ςυνζδριο τθσ ΚΕΔΕ ςτα Λωάννινα ζνα χρόνο πριν, για τθ 
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διατιρθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου και τθν ενίςχυςθ 

των προλθπτικϊν μορφϊν ελζγχου.  

Είναι γνωςτό ότι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτιγματίηουν τθν 

«πολλαπλότθτα των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν». 

Είναι όμωσ ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ζνασ ακόμα ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ ι ζνα 

εργαλείο διοίκθςθσ;  

Ρροςεγγίηοντασ το υπόβακρο για τθ λειτουργία μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου 

ςτουσ φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, προφανϊσ, 

ενόψει και τθσ αυτοτζλειάσ τθσ, κα πρζπει να δεχτοφμε ότι οριςμζνεσ άςτοχεσ 

πρωτοβουλίεσ από φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, λιγότερο ι περιςςότερο 

αρμόδιουσ, δθμιοφργθςαν τθν εντφπωςθ ότι αυτι θ μορφι ελζγχου (Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ) μπορεί να αποτελζςει το Δοφρειο Μππο για τθν είςοδο διωκτικϊν 

μθχανιςμϊν ςτουσ φορείσ τθσ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ.  

Είναι γεγονόσ ότι θ ζλλειψθ ςυναινετικισ και ςφαιρικισ πολιτικισ ελζγχου κατά το 

παρελκόν, οδιγθςε ςε αυτοςχεδιαςμοφσ, αςάφειεσ και αντιφάςεισ ςτον τρόπο 

δράςθσ των επιμζρουσ μθχανιςμϊν, επιβαρφνοντασ υπζρμετρα τισ υπθρεςίεσ τθσ 

Διοίκθςθσ και κυρίωσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ.  

Και για να αποφφγουμε τισ όποιεσ παρερμθνείεσ να το ποφμε εξαρχισ: Ο κεςμόσ 

των αυτοτελϊν μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου δεν αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία νζων 

ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν καταςταλτικοφ χαρακτιρα, οφτε βεβαίωσ ςτθν ίδρυςθ μιασ 

δεφτερθσ οικονομικισ οργανικισ μονάδασ εντόσ του φορζα, όπωσ, εςφαλμζνα, 

πολλοί κεωροφν, ιδίωσ μετά τθν κατάργθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου αποτελοφν μια 

αντικειμενικι, διαςφαλιςτικι και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα ςχεδιαςμζνθ να 

προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ ενόσ δθμόςιου Φορζα. Ο 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ βοθκά ζνα οργανιςμό να πετφχει τουσ ςτόχουσ του, 

αξιολογϊντασ με μια ςυςτθματικι και μεκοδικι προςζγγιςθ τισ διαδικαςίεσ 

διαχείριςθσ των κινδφνων, του ςυςτιματοσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ελζγχου, 

διατυπϊνοντασ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ.  
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Με μια φράςθ προετοιμάηει το ζδαφοσ για τον  εξωτερικό ζλεγχο, αυξάνει το βακμό 

προβλεψιμότθτασ των αποτελεςμάτων του. Πταν αυτόσ γίνει τα ευριματα να είναι 

περιοριςμζνα, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθ διοίκθςθ του φορζα. 

Ραρόλα αυτά πρόκειται για μια λειτουργία που αςκείται ελλειμματικά ςτουσ 

περιςςότερουσ φορείσ, για να μθν αδικιςουμε οριςμζνεσ φωτεινζσ περιπτϊςεισ, 

παρουςιάηει όμωσ μεγάλα περικϊρια παρεμβάςεων και νζων προοπτικϊν. 

Ζνα ηιτθμα που τζκθκε από τθν αρχι από τουσ φορείσ και τα όργανα τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ιταν ότι  θ προςπάκεια αυτι δε κα πρζπει  να καταλιγει ςε μια 

ζτοιμθ για τθν  αυτοδιοίκθςθ λφςθ, αλλά θ λφςθ κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα 

διαβοφλευςθσ και κοινισ αποδοχισ. 

Θ απάντθςθ είναι  απλι. Είναι προφανζσ ότι θ μεγιςτοποίθςθ των δυνατοτιτων του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του ςυναρτϊνται με 

τθν εξοικείωςθ τθσ ίδιασ τθσ διοίκθςθσ με τθ φφςθ και τουσ ςτόχουσ τθσ 

ελεγκτικισ και διαςφαλιςτικισ αυτισ παρζμβαςθσ και προχποκζτουν τθν ενεργι 

ςτιριξθ από τθν πολιτικι θγεςία, το ενεργό ενδιαφζρον και τθν ουςιαςτικι 

ςυνεργαςία μεταξφ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου και των ςτελεχϊν του 

διοικθτικοφ μθχανιςμοφ, του ιεραρχικοφ ελζγχου. 

Και αυτό γιατί ςε αντίκεςθ με τον εξωτερικό ζλεγχο που επιβάλλεται ανεξάρτθτα 

από τισ προκζςεισ του ελεγχόμενου φορζα, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ απαιτεί βοφλθςθ 

τθσ Διοίκθςθσ του φορζα, ενεργι ςτιριξθ, απαιτεί λιψθ απόφαςθσ για αλλαγζσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτα Υπουργεία, όπου ενϊ 

ιδρφκθκαν τζτοιεσ μονάδεσ δε λειτοφργθςαν ποτζ, κατά κανόνα, ι μάλλον 

λειτοφργθςαν ωσ μονάδεσ ψυγεία. 

Στο ςθμείο αυτό επιτρζψτε μου να αναφερκϊ ςτθ ςφγχυςθ που καταγράφεται ωσ 

προσ τθν ζννοια, το εφροσ και το περιεχόμενο τθσ λειτουργίασ των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου (ΜΕΕ), τόςο ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, όςο και ωσ προσ τθ 

λειτουργία του εξωτερικοφ ελζγχου και εν γζνει των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν. Θ 

ανάγκθ για αποςαφινιςθ αυτϊν των εννοιϊν και του περιεχομζνου τουσ είναι 

εμφανισ. 
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Κατά τισ εργαςίεσ που προθγικθκαν κοινό τόπο αποτζλεςε θ ςκζψθ να μθν 

προτακεί θ υιοκζτθςθ, ςυνολικά, ενόσ ςυςτιματοσ ελζγχου από άλλθ ευρωπαϊκι ι 

μθ χϊρα, αλλά να διαμορφωκεί ζνα νζο ςφςτθμα το οποίο κα λαμβάνει υπόψθ του 

τθν μεταβαλλόμενθ ελλθνικι πραγματικότθτα και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ τθσ χϊρασ μασ, ενϊ, ταυτόχρονα, κα ενςωματϊνει τα κακιερωμζνα 

διεκνι πρότυπα, αφινοντασ όμωσ χϊρο για ανατροφοδότθςθ, αναπροςαρμογι και 

επικαιροποίθςθ κρίςιμων παραμζτρων. 

Αν επιχειριςουμε να πάμε από Α ςτο  Ω δε κα προχωριςει θ δράςθ. Πχι βίαιθ 

προςαρμογι των φορζων. Μπορεί κάποια κζματα να δεχκοφν κριτικι. Κα 

εντάςςονται όμωσ ςε ζνα ςχζδιο δράςθσ με ςυγκεκριμζνα ςτάδια. Να λάβουμε 

υπόψθ τθν επικρατοφςα κατάςταςθ τθ διοικθτικι πρακτικι, τισ αντιλιψεισ, τθν 

κουλτοφρα, το ςυςχετιςμό δυνάμεων που αναπτφςςεται ςτο εςωτερικό των 

υπθρεςιϊν και φορζων. 

Μια άλλθ ςθμαντικι επιφφλαξθ ςυνδζεται με τθν περίπτωςθ  που  ο Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ και τα αποτελζςματά του βλάψουν τθν εικόνα του φορζα. Απϊτεροσ 

ςτόχοσ είναι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ να βγαίνει μπροςτά από τα γεγονότα, να 

προλαμβάνει καταςτάςεισ, να οδθγεί τισ εξελίξεισ και όχι να τισ ακολουκεί. 

Επομζνωσ, δεν ζχει ωσ ςτόχο να βλάψει τθν εικόνα ενόσ φορζα, αντίκετα να τθν 

προςτατεφςει. Το τι κα ανακοινωκεί και τι όχι αφορά και τθ διοίκθςθ του φορζα. 

Μπορεί ο Διμαρχοσ να κζλει να επικοινωνιςει τισ  αλλαγζσ και τισ παρεμβάςεισ 

που κάνει ςτο εςωτερικό του διμου του, αυτό όμωσ είναι μια κετικι δθμοςιότθτα. 

Υπάρχουν διάφορεσ απόψεισ ςε αυτό π.χ. διμοσ Ραριςίων. 

Θ αποτελεςματικι λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυνδζεται 

προφανϊσ με τθ κζςπιςθ παροχισ ειδικϊν κινιτρων ςτουσ υπθρετοφντεσ ςτισ 

Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςε αντίκεςθ με τθν κακιερωμζνθ πρακτικι 

τοποκζτθςθσ των «ανεπικφμθτων υπαλλιλων» των Υπουργείων, τθ δυνατότθτα 

ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ και δυνατότθτασ επικαιροποίθςθσ των γνϊςεων και των 

δεξιοτιτων τουσ, τθ διάκεςθ χριςιμων εργαλείων (βάςεισ δεδομζνων, βάςεισ 

νομοκεςίασ, οδθγοί, ερωτθματολόγια, φφλλα ελζγχου), τθ δυνατότθτα 

αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ με τθν ανϊτατθ Διοίκθςθ, τθν εξαςφάλιςθ 

πρόςβαςθσ ςε όλα τα ςτοιχεία και τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και τθν υποςτιριξι 
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τουσ μζςα από υποςτθρικτικζσ δομζσ, δθλαδι on line διαδικαςία που κα επιλφει 

επιτόπου τυχόν δυςλειτουργίεσ ι αμφιςβθτιςεισ, μετά από γνωμοδότθςθ ειδικισ  

επιτροπισ όπου απαιτείται.  

Κρίςιμθ παράμετροσ είναι θ καταγραφι των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (διάγραμμα 

ροισ διαδικαςιϊν) που λαμβάνουν χϊρα ςτον κάκε οργανιςμό, με διαγραμματικι 

απεικόνιςθ, λεκτικι περιγραφι, αντιςτοίχιςθ διατάξεων και ςτον ορίηοντα, αυτό 

βεβαίωσ απαιτεί χρόνο και προςπάκεια, θλεκτρονικι ιχνθλάτθςθ τθσ πορείασ  

υποκζςεων  των  πολιτϊν. Πλοι οι υπάλλθλοι κα γνωρίηουν τθ  διαδικαςία, κα 

μποροφν να τθν υλοποιιςουν αποτελεςματικά, οι πολίτεσ επίςθσ κα γνωρίηουν τι 

είναι αυτό που κα αντιμετωπίςουν (αποκετιριο διαδικαςιϊν). Στο ςθμείο αυτό 

μποροφμε να επιδιϊξουμε ςυνζργειεσ με το ζργο για τθν προτυποποίθςθ των 

διαδικαςιϊν που υλοποιείται από τθν ΕΕΤΑΑ για λογαριαςμό τθσ ΚΕΔΕ. 

Θ ανεξαρτθςία, θ αντικειμενικότθτα και τελικά θ αποτελεςματικότθτα του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου όμωσ ςυνδζεται και με τθν ζννοια τθσ εμπιςτοςφνθσ. Και θ 

εμπιςτοςφνθ για τθν οποία μιλάμε ςυνεχϊσ δεν είναι μια απροςδιόριςτθ αξία 

θκικισ τάξεωσ, αλλά μια κρίςιμθ παράμετροσ που ςυνδζεται με τθν κακθμερινι 

λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ, ακόμα και με τθ κζςθ και τθν παρουςία μιασ χϊρασ 

ςτθ διεκνι ςκθνι. Και ενϊ θ εδραίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ κεςμοφσ του 

κράτουσ κζλει χρόνο, μπορεί ωςτόςο να χακεί πολφ εφκολα. Θ εδραίωςι τθσ όμωσ, 

μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποτελεςματικι και ταχφτερθ εφαρμογι 

μεταρρυκμίςεων, μειϊνοντασ ταυτόχρονα το κόςτοσ επιβολισ του νόμου.  

Άλλα οφζλθ, πζραν αυτϊν που αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ, από τθν 

εγκακίδρυςθ αξιόπιςτθσ λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτον κρατικό μθχανιςμό, 

επιγραμματικά: 

Βελτίωςθ τθσ Δθμοςιονομικισ λειτουργίασ, των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθσ τυπικισ 

επικοινωνίασ ζναντι του άτυπου επικοινωνιακοφ δικτφου, ποιοτικι εξυπθρζτθςθ 

των πολιτϊν, αποτελεςματικι διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και πόρων του 

φορζα, δθμιουργία υποβάκρου ψθφιακισ ςφγκλιςθσ, πολλαπλαςιαςτικό 

αποτζλεςμα ςτθ δράςθ των εξωτερικϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και μείωςθ των 

δικαςτικϊν υποκζςεων που παράγονται από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (μείωςθ πίεςθσ 

ςτο δικαςτικό ςφςτθμα), μείωςθ φαινομζνων απάτθσ και διαφκοράσ και 
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περιοριςμόσ επανεμφάνιςθσ τζτοιων φαινομζνων, βελτίωςθ τθσ εικόνασ του 

φορζα, διαςφάλιςθ του ςυςτιματοσ λιψθσ αποφάςεων τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ 

και επίκαιρθσ εφαρμογισ αυτϊν, αποτελεςματικότερθ αντίδραςθ του οργανιςμοφ 

κατά τθ διαχείριςθ κρίςεων, ενίςχυςθ τθσ προλθπτικισ λειτουργίασ και τθσ 

αξιολόγθςθσ των κινδφνων. 

Επιτρζψτε μου όμωσ να πω, απαντϊντασ ςε διάφορεσ επιφυλάξεισ, ότι δεν είναι 

ςκόπιμο να αποφεφγουμε τον κίνδυνο με κάκε κόςτοσ, κακϊσ υπάρχουν και 

περιπτϊςεισ αποδοχισ του κινδφνου (υπάρχει θ πικανότθτα να ζρκει μια γλάςτρα 

ςτο κεφάλι μασ, κακϊσ περπατάμε ςτο πεηοδρόμιο, είναι όμωσ πολφ μικρι και 

γιϋαυτό δε ςταματάμε να περνάμε κάτω από μπαλκόνια). 

Πταν όλοι διαπράττουν τθν ίδια παράβαςθ ίςωσ κάτι άλλο να φταίει. Είναι 

ανεπαρκζσ το κεςμικό πλαίςιο; Ρρζπει να κεςπιςτοφν διαφορετικζσ δικλείδεσ 

αςφαλείασ; Πταν για παράδειγμα ςτισ άδειεσ μουςικισ, με βάςθ τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία βεβαίωσ, μπαίνει ο όροσ θ χριςθ τθσ να γίνεται με  κλειςτζσ πόρτεσ και 

παράκυρα, τθ ςτιγμι που πρόκειται για καταςτιματα που αςκοφν τθν κφρια 

δραςτθριότθτά τουσ ςτον εξωτερικό χϊρο, είναι δεδομζνο ότι ο όροσ αυτόσ δεν 

πρόκειται να τθρθκεί. Είναι δεδομζνου ότι ζχουμε υποκριτικι ςυμπεριφορά. 

Τζτοιεσ καταςτάςεισ όμωσ, πζρα από τισ όποιεσ άλλεσ ςυνζπειεσ, επιβαρφνουν με 

υπζρμετρο διοικθτικό βάροσ τθ Διοίκθςθ αλλά και το Δικαςτικό Σφςτθμα που 

αδυνατεί να ανταποκρικεί ςε ανεκτό χρόνο. 

Κα ςτακϊ τϊρα ςε οριςμζνεσ προτάςεισ οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ του 

ςτόχου ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου που λειτουργοφν 

αποτελεςματικά. 

Είναι αναγκαία λοιπόν, όςο ποτζ άλλοτε, μια νζα, ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι ςτθν 

άςκθςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία κα διζπεται από αντίλθψθ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των ςυναρμόδιων φορζων για τθ προϊκθςθ κοινϊν δράςεων με απϊτερο 

ςτόχο τθν Απενοχοποίθςθ του Ελζγχου. Μια ςτρατθγικι που κα εκφράηεται με τθ 

ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων λαμβάνοντασ υπόψθ υποςτθρικτικζσ 

δομζσ, μθχανιςμοφσ υλοποίθςθσ, ανκρϊπινουσ πόρουσ, με πλιρθ τεκμθρίωςθ και 

ποςοτικοποίθςθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων, με κοινοφσ κανόνεσ για όλουσ, 

γνωςτοφσ εκ των προτζρων ςε όλουσ. 
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Θ ςτρατθγικι αυτι κα πρζπει να  ςθματοδοτεί μια αλλαγι ςτάςθσ, αντίλθψθσ και 

νοοτροπίασ. Από τθν εχκρικι, τιμωρθτικι, δφςπιςτθ και καχφποπτθ διοίκθςθ, ςε μια 

ανταποκριτικι διοίκθςθ που εμπιςτεφεται τον πολίτθ και τθν κοινωνία ςτισ 

διάφορεσ μορφζσ τθσ και χτίηει ςχζςεισ αμοιβαίασ κατανόθςθσ και εμπιςτοςφνθσ.   

Άλλωςτε, θ ςπατάλθ πόρων, θ υλοποίθςθ δράςεων χωρίσ ςχεδιαςμό, δε μπορεί να 

δϊςει αποτελζςματα, το είδαμε άλλωςτε αυτό πολλζσ φορζσ μζχρι ςιμερα. 

Κλείνοντασ, να πω ότι κα είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε υποςτιριξθ ςε αυτι τθ 

ςθμαντικι προςπάκεια, άλλωςτε το ΕΚΔΔΑ αντιμετωπίηει με οραματικι προςζγγιςθ 

και όχι με διεκπεραιωτικι λογικι τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, και να ευχθκϊ, μετά από 

ζνα χρόνο, μια τζτοια μζρα, όταν κα είμαςτε όλοι ςε μια ανάλογθ εκδιλωςθ 

επαναπροςδιοριςμοφ, αξιολόγθςθσ και ανάλυςθσ των επιπτϊςεων αυτισ τθσ 

προςπάκειασ, να διαπιςτϊςουμε τότε ότι αυτά που ζγιναν, αυτά που όλοι μαηί 

πετφχαμε, είναι πολφ περιςςότερα από αυτά που εκκρεμοφν, από αυτά που πρζπει 

να γίνουν. 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Τα τελευταία χρόνια τα ςτοιχεία δείχνουν αφξθςθ φαινομζνων απάτθσ, διαφκοράσ 

και δωροδοκίασ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, πράγμα που κακιςτά αναγκαία τθν 

ανάπτυξθ λειτουργιϊν όχι τόςο για τον καταςταλτικό ζλεγχο όςο και για τθν 

πρόλθψθ τζτοιων φαινομζνων. Σε αυτό το πλαίςιο, οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου αποτελοφν μια αντικειμενικι, διαςφαλιςτικι και ςυμβουλευτικι 

δραςτθριότθτα ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ 

ενόσ δθμόςιου Φορζα. Εντοφτοισ, θ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου αςκείται 

ελλειμματικά ςτουσ περιςςότερουσ φορείσ, κακϊσ μεταξφ άλλων: 

 Ραρατθρείται ςφγχυςθ ωσ προσ τθν ζννοια, το εφροσ και το περιεχόμενο τθσ 

λειτουργίασ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, αλλά και αναφορικά με το 

ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 Διαπιςτϊνονται ελλείψεισ ωσ προσ το βακμό εξοικείωςθσ τθσ διοίκθςθσ με 

το αντικείμενο και υποςτιριξθσ από τθν πολιτικι θγεςία. 
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Για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

προτείνονται: 

 Θ κζςπιςθ ειδικϊν κινιτρων ςτουσ υπθρετοφντεσ ςτισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. 

 Θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξισ τουσ μζςω τθσ 

παροχισ εργαλείων, διαμόρφωςθσ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν ωσ προσ τουσ 

οποίουσ κα διενεργείται ο ζλεγχοσ κ.λπ. 

 Θ ςυνεργαςία με τθν ανϊτατθ Διοίκθςθ. 

 Θ εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε όλα τα ςτοιχεία και τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, 

με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι αυτζσ καταγράφονται και μποροφν να 

ιχνθλατθκοφν. 

Είναι αναγκαία θ διαμόρφωςθ μιασ νζασ, ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ ςτθν άςκθςθ 

του Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία κα διζπεται από αντίλθψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

των ςυναρμόδιων φορζων για τθ προϊκθςθ κοινϊν δράςεων. Απϊτεροσ ςτόχοσ: θ 

Απο-ενοχοποίθςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ διαμόρφωςθ κουλτοφρασ 

εμπιςτοςφνθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Διοίκθςθσ και Ελζγχου και θ από κοινοφ δράςθ 

για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
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2.3.3. Σταμάτθσ Κεοχάρθσ, Ρροϊςτάμενοσ Μονάδασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, Υπουργείο Εςωτερικϊν 

Ειςαγωγι  

Οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα αντιμετωπίηουν τα τελευταία 

χρόνια ζνα ιδιαίτερα πολφπλοκο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον το οποίο 

δυςχεραίνει τθν λειτουργία τουσ και τθν περαιτζρω ανάπτυξι τουσ. Το περιβάλλον 

αυτό χαρακτθρίηεται από ευμετάβλθτα οικονομικά μεγζκθ και τθν φπαρξθ 

ιδιαίτερων κινδφνων που προζρχονται είτε από τον αυξανόμενο παγκόςμιο 

ανταγωνιςμό είτε από άλλουσ οικονομικοφσ ι εγγενείσ επιχειρθςιακοφσ 

παράγοντεσ. Υπάρχουν, ωςτόςο και κίνδυνοι που ςχετίηονται με λάκθ ι μθ-

κανονικζσ καταςτάςεισ που οφείλονται ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ ι τον οργανιςμό. 

Στον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων αυτϊν, κεωροφμε ςθμαντικι τθν 

ανάπτυξθ τθσ ελεγκτικισ επιςτιμθσ και ειδικότερα του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Ο 

ζλεγχοσ δεν αφορά πλζον μόνο τα οικονομικά μεγζκθ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ 

οργανιςμοφ αλλά και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υιοκετθμζνεσ πολιτικζσ, τθ 

νομιμότθτα των πράξεων των ςτελεχϊν και τζλοσ τθν πρόλθψθ φαινομζνων 

διαφκοράσ.  

Θ ζννοια του Εςωτερικοφ Ελζγχου αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

ςυνολικισ λειτουργίασ των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν «εκ των ζςω» και 

αποτελεί ουςιαςτικό εργαλείο των διοικιςεων ςτθν προςπάκειά τουσ να 

κωρακίςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ από εκοφςιεσ ι ακοφςιεσ πράξεισ, ηθμιογόνεσ 

ενζργειεσ και ςυμπεριφορζσ που ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτα ςυμφζροντα του 

οργανιςμοφ. Για το ςκοπό αυτό υιοκετείται ςυνικωσ από τισ διοικιςεισ των 

οργανιςμϊν ζνα Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, ωσ ςφνολο επιχειρθςιακϊν 

δράςεων με ςκοπό τθν αποτελεςματικι, αποδοτικι και αςφαλι λειτουργία τουσ. 

Με το ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου κακορίηονται οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και 

τρόποι λειτουργίασ ι παραγωγισ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν ενϊ, 

προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ δικλίδεσ αςφαλείασ για τθν τιρθςι τουσ. Στο δθμόςιο 

τομζα αυτό ιδθ αντιμετωπίηεται ςυςτθματικά μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου 

(νομοκεςία, εγκφκλιοι, οδθγίεσ) που κακορίηει τθ λειτουργία των φορζων του 
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δθμόςιου τομζα. Στισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα αυτό είναι αρμοδιότθτα τθσ 

εκάςτοτε διοίκθςθσ και ποικίλει ανάλογα με το μζγεκοσ και το αντικείμενο τθσ 

επιχείρθςθσ.  

Θ ςυμμόρφωςθ και τιρθςθ των κανόνων που κζτει το Σφςτθμα Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, κακϊσ και οι τυχόν αςυνζπειεσ ι αςτοχίεσ του αποτελοφν αντικείμενο 

ςχετικϊν ελζγχων των υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ 

ςυνικωσ ςτελεχϊνονται και λειτουργοφν εντόσ του ίδιου του οργανιςμοφ και ζχουν 

ωσ ςκοπό τθν διαβεβαίωςθ προσ τθν διοίκθςθ, για τθν επάρκεια και ςυνζπεια των 

ςυςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου που ζχουν υιοκετθκεί. Θ λειτουργία τουσ αφορά 

το ςφνολο των λειτουργιϊν του φορζα, και καλφπτει τόςο τα διοικθτικά κζματα όςα 

και τα παραγωγικά και οικονομικά. Τα τελευταία χρόνια, με τθν πανταχοφ χριςθ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και του διαδικτφου, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ καλφπτει 

πλζον και τον τομζα τθσ διακυβζρνθςθ πλθροφοριακισ τεχνολογίασ, που 

παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον.  

Ειδικότερα και ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ παρατθροφμε ότι ο 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ εφαρμόηεται ςτθν πράξθ με διαφορετικό τρόπο ςτα δφο 

επίπεδα διοίκθςθσ, αυτό τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και αυτό τθσ Τοπικισ και 

Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

Ραρακάτω αναφζρουμε τα κφρια ςθμεία που ςυνδζονται με τθ μελζτθ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου - ΜΕΕ ςτα δφο επίπεδα 

διοίκθςθσ, χωρίσ αυτό όμωσ να αποτελεί μια εξαντλθτικι μελζτθ / εργαςία ςτον 

τομζα αυτό. Το παρόν, αποτελεί μία καταγραφι του ομιλοφντοσ, επ’ ευκαιρία του 

καινοτόμου εργαςτθρίου για τον εςωτερικό ζλεγχο, ζχει δε προκφψει από τθν 

εμπειρία των κακθκόντων του ωσ Ρροϊςταμζνου τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

του ΥΡΕΣ από τον Οκτϊβριο του 2010. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι τα ςθμεία αυτά 

ζχουν αναφερκεί και ςυηθτθκεί εκτενϊσ κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων των 

ςτελεχϊν των ΜΕΕ των υπουργείων τα τελευταία τζςςερα χρόνια, από τθν αρχι 

ςχεδόν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ των ΜΕΕ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ. Επίςθσ ζχουν 

αποτελζςει αντικείμενο διαβοφλευςθσ και εκτενοφσ ςυηιτθςθσ ςτο πλαίςιο του 

working group του προγράμματοσ του ΟΟΣΑ ςε ςυνεργαςία με τθν Γενικι 

Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ για τθν εκπόνθςθ οδθγοφ 
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διενζργειασ εςωτερικϊν ελζγχων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και του αντίςτοιχου 

προγράμματοσ τθσ Expertise France και του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ για τθ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ.  

 

Θ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Εςωτερικϊν  

Θ δθμιουργία τθσ ΜΕΕ του Υπουργείου Εςωτερικϊν προβλζφκθκε ςτο αρκ. 17 του 

ΡΔ 105/2014 και θ Μονάδα ςτελεχϊκθκε και λειτουργεί από τον Οκτϊβριο του 

2014. Σιμερα υπθρετοφν εκεί τζςςερα ςτελζχθ (Ρροϊςτάμενοσ ΡΕ Διοικθτικοφ 

Οικονομικοφ, Απόφοιτοσ ΕΣΔΔ, MSc in C.S. / υπάλλθλοσ ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 

– Απόφοιτοσ ΕΣΔΔ, MSc / υπάλλθλοσ ΡΕ Μθχανικϊν – MSc / υπάλλθλοσ ΔΕ 

Διοικθτικοφ).  

Μεταξφ των πεπραγμζνων τθσ ΜΕΕ του Υπουργείου, αναφζρονται τα εξισ: 

• Δικτφωςθ με τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ άλλων Υπουργείων.  

• Αρχικι και ςυνεχισ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν ςτο ΛΝΕΡ.  

• Μελζτθ των ςτελεχϊν επί του κεςμικοφ πλαιςίου, εγχειριδίων και 

προτφπων διενζργειασ ελζγχων και του οργανιςμοφ του ΥΡΕΣ.   

 

• Διενζργεια κοινοφ πιλοτικοφ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτισ 2 ΜΕΕ του 

ΥΡΕΣ (2015)  

• Συνεργαςία με τθν Γενικι Γραμματεία Καταπολζμθςθσ τθσ 

Διαφκοράσ  

• Ζγκριςθ Σχεδίου Στρατθγικισ και Σχεδιαςμοφ Ελζγχων  

• Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ τακτικϊν ελζγχων 2016 & 2108  

• Διενζργεια πζντε εςωτερικϊν ελζγχων (2015 – 2016)  

• Ρροετοιμαςία για τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του προγραμματιςμοφ 

2019  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 18 του ΡΔ 141/2017 ςτα βαςικά αντικείμενα – αρμοδιότθτεσ 

τθσ ΜΕΕ περιλαμβάνονται τα εξισ :  

 Ραροχι ελεγκτικϊν-ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν περί τθσ/του: 
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 επάρκειασ του ςυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (internal control) 

του Υπουργείου και ειςιγθςθ ςχετικϊν βελτιωτικϊν προτάςεων  

 εφαρμογισ των κανόνων δικαίου  

 νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν  

 αξιολόγθςθσ τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των δραςτθριοτιτων του Υπουργείου  

 επίτευξθσ ςτόχων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και 

του βακμοφ ενςωμάτωςθσ ςε αυτά επαρκϊν αςφαλιςτικϊν 

δικλείδων/μθχανιςμϊν ελζγχου για τθν προςταςία των 

δεδομζνων.  

 Ραροχι διαβεβαίωςθσ περί τθσ επάρκειασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

ελζγχου του Υπουργείου.  

 Διενζργεια ελζγχου επί των διαδικαςιϊν που άπτονται του οικονομικοφ και 

διαχειριςτικοφ ελζγχου των δθμοςίων υπολόγων και δθμοςίων διαχειρίςεων 

που υπάγονται ςτο Υπουργείο.  

 Επιςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των ποριςμάτων των διάφορων Ελεγκτικϊν 

Υπθρεςιϊν και Σωμάτων κατά τουσ τυχόν ελζγχουσ ι ζνορκεσ διοικθτικζσ 

ζρευνεσ.  

 

Ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ Λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου  

Στθν προςπάκεια καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ των ηθτθμάτων που ςυνδζονται 

με τθ λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ αναφζρονται τα ακόλουκα ηθτιματα:  

1. Αςάφειεσ Θεςμικοφ / Νομοκετικοφ Πλαιςίου  

 όλοσ – Κζςθ ςτθ δομι τθσ Υπθρεςίασ  

 Οριςμοί – είδθ ελζγχων από ΜΕΕ (π.χ. οικονομικοί – διαχειριςτικοί ζλεγχοι, 

ΕΔΕ)  

 Διαφορετικζσ υπθρεςίεσ / Διαφορετικζσ ανάγκεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Ανεξαρτθςία Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν  
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2. Επικαλφψεισ  

 Ελεγκτικά ςϊματα εκτόσ των φορζων  

 Εςωτερικζσ Υπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ ςε ςχζςθ με τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου  

 Ζλλειψθ επικοινωνίασ μεταξφ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Αναφορά-Υπαγωγι των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου (Οικ. Υπουργόσ, Αν. 

Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, ΓΕΓΚΑΔ, Ελεγκτικό Συνζδριο, ΓΛΚ)  

3. Προβλιματα  

 Σφγχυςθ εννοιϊν (π.χ. Control System vs Internal Audit, Internal Audit vs 

Επικεϊρθςθ)  

 Ελλιπισ προβολι ρόλου και ζργου των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Δυςλειτουργίεσ (π.χ. προγραμματιςμόσ ελζγχων, ζκδοςθ εντολϊν ελζγχου, 

followUp)  

 Αρνθτικι ςτάςθ ςτελεχϊν  

 Απαξίωςθ του κεςμοφ  

 Ανεξαρτθςία ςτελεχϊν Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Συνεργαςία με εξωτερικζσ ελεγκτικζσ δομζσ 

 

4. Προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων  

 Ρροςαρμογι κεςμικοφ/νομοκετικοφ πλαιςίου  

 Λειτουργία Συντονιςτικοφ Οργάνου  

 Δίκτυο επικοινωνίασ  

 Ενιαίοσ Κϊδικασ Δεοντολογίασ  

 Σφςταςθ Επιτροπισ Ελζγχου  

 Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν αλλαγι κουλτοφρασ  
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5. Συντονιςμόσ ΜΕΕ & Υπουργείων  

 Λειτουργία Διυπουργικοφ Συντονιςτικοφ Οργάνου  

 Αναβάκμιςθ ρόλου τθσ ΓΕΓΚΑΔ  

 Υπαγωγι των ΜΕΕ ςε ζνα ενιαίο φορζα αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων  

 Καλλιζργεια κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ  

 Κϊδικασ επικοινωνίασ – ςυνεργαςίασ ελεγκτικϊν δομϊν  

 

6. ΜΕΕ ςτα ΝΡΔΔ & ΝΡΛΔ  

 Υποχρεωτικά υπό ςυνκικεσ (προχπολογιςμόσ > 3.000.000)  

 Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ ωσ εςωτερικόσ ελεγκτισ  

 Επιβάρυνςθ προχπολογιςμοφ  

 Κζματα με Δζςμευςθ Εμπιςτευτικότθτασ  

 Μθ αποδοχι από το ςτελεχικό δυναμικό αφοφ αποτελεί ξζνο ςϊμα ωσ προσ 

το ςτελεχικό δυναμικό  

 Εποπτεφων φορζασ ωσ εςωτερικόσ ελεγκτισ  

 Εξαςφάλιςθ και δζςμευςθ των αναγκαίων πόρων  

 Λειτουργεί ωσ εξωτερικόσ ζλεγχοσ  

 

7. Επικοινωνία – Προβολι – Διάδοςθ  

 Εκπαίδευςθ υπθρεςιακισ ιεραρχίασ  

 Καλλιζργεια κουλτοφρασ τόςο για τθν υπθρεςία όςο και για το πολιτικι 

θγεςία  

 Λειτουργία ςυντονιςτικοφ οργάνου (διενζργεια ειδικϊν 

εκδθλϊςεων/θμερίδων)  

 Portal Ελεγκτικϊν Μονάδων (διαδικτυακι παρουςία, εφαρμογζσ για κοινό 

και υπθρεςίεσ)  

 Forum Ελεγκτικϊν Δομϊν (ανταλλαγι εμπειριϊν, απόψεων)  

 Internal Audit wiki (ανάρτθςθ μεκοδολογιϊν, ετιςιων εκκζςεων κ.ά.)  
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Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν Τοπικι και Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ  

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, θ Τοπικι και Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ παρουςιάηει 

ιδιαίτερα προβλιματα και αντιμετωπίηεται με διακριτό τρόπο ςε ςχζςθ με τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ. Τα κφρια ςθμεία των ηθτθμάτων που άπτονται τθσ ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ των ΜΕΕ ςτθν Τοπικι και Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθσ αναφζρονται 

παρακάτω.  

1. Ιδιαιτερότθτεσ  

 Μθ υποχρεωτικι θ ίδρυςθ των ΜΕΕ ςτουσ ΟΤΑ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία  

 Αρμοδιότθτεσ προερχόμενεσ από διάφορα υπουργεία  

 Διαφορζσ ωσ προσ τουσ προχπολογιςμοφσ και τισ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ  

 Νθςιωτικοί και απομακρυςμζνοι ορεινοί διμοι  

 Κοντινότερο ςθμείο του κράτουσ ςτον πολίτθ  

 

2. Προβλιματα  

 Δαιδαλϊδεσ νομοκετικό πλαίςιο  

 Διαφορζσ ωσ προσ τθ ςτελζχωςθ και τισ δυνατότθτεσ ίδρυςθσ ΜΕΕ  

 Δυνατότθτεσ Εκπαίδευςθσ  

 Ρολλά εξωτερικά ελεγκτικά ςϊματα  

 Ζλλειψθ κουλτοφρασ  

 Ελλείψει ΜΕΕ, δθμιουργείται ςυςςϊρευςθ υποκζςεων ςτουσ εποπτεφοντεσ 

φορείσ  

 

3. Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων  

 Ρροςαρμογι κεςμικοφ / νομοκετικοφ πλαιςίου για ςφςταςθ ΜΕΕ, Επιτροπισ 

Ελζγχου κ.ά.  

 Κωδικοποίθςθ διαδικαςιϊν  

 Εκτίμθςθ πραγματικϊν αναγκϊν  
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 Εξαςφάλιςθ πόρων/ςτελζχωςθ  

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ των ΜΕΕ και ςτελεχϊν των ΟΤΑ  

 Οδθγόσ διενζργειασ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν προςαρμοςμζνοσ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

 Λειτουργία μθτρϊου εςωτερικϊν ελεγκτϊν  

 Εξαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν  

 Ενκάρρυνςθ και Υποςτιριξθ Διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν  

 

4. Προβολι – Διάδοςθ Καλϊν Πρακτικϊν  

 Λειτουργία ενιαίου Portal Ελεγκτικϊν Μονάδων ςτο Δθμόςιο Τομζα  

 Wiki για δθμοςίευςθ μεκοδολογιϊν, προτφπων, καλϊν πρακτικϊν  

 Κϊδικασ επικοινωνίασ  

 Κϊδικασ δεοντολογίασ  

 

5. Συντονιςμόσ των φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ  

 Λειτουργία Φορζα κεντρικοφ ςυντονιςμοφ  

 Κεςμικι / Νομοκετικι προςαρμογι για τθν πρόβλεψθ Επιτροπισ Ελζγχου  

 Ανάπτυξθ δικτφου επικοινωνίασ μεταξφ των ΜΕΕ και του Φορζα 

Συντονιςμοφ  

 Δθμιουργία Forum Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν  

 Καλλιζργεια κουλτοφρασ ωσ προσ τισ διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ  

 

Αντί ςυμπεραςμάτων : Κρίςιμα ςθμεία  

Αντί επιλόγου επιλζξαμε τθν καταγραφι κρίςιμων ςθμείων ςτα οποία πρζπει θ 

διοίκθςθ των φορζων αλλά και το ςυντονιςτικό αρμόδιο όργανο των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου να δϊςει ιδιαίτερθ ςθμαςία προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 

τα ηθτιματα που αναφζρκθκαν παραπάνω. Ριο ςυγκεκριμζνα, προτείνονται: 
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 Κεςμικι / Νομοκετικι προςαρμογι κατόπιν ουςιαςτικισ και εκτενοφσ 

διαβοφλευςθσ με τισ υφιςτάμενεσ ελεγκτικζσ δομζσ με τθ ςυμμετοχι 

υπθρεςιακϊν παραγόντων.  

 Μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν των φορζων με ςτόχο τθν αλλαγι 

κουλτοφρασ και τθν εμπζδωςθ του ρόλου των ΜΕΕ.  

 Μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ και κατάλλθλθσ ςτελζχωςθσ των 

ΜΕΕ.  

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου των ΜΕΕ κατά 

αντιςτοιχία με τισ Επιτροπζσ Ελζγχου που λειτουργοφν ςτον ιδιωτικό τομζα.  

 Μζριμνα για ςυνεχι εκπαίδευςθ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν ςε ςυνεργαςία 

με το ΕΚΔΔΑ – ΛΝΕΡ.  

 Ραροχι εχεγγφων Ανεξαρτθςίασ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν. Εκτόσ τθσ 

προφανοφσ ανάγκθσ νομοκετικισ πρόβλεψθσ, ςτον τομζα αυτό κα ςυμβάλει 

ουςιαςτικά θ πρόβλεψθ κθτείασ των υπθρετοφντων κακϊσ και θ μετακίνθςθ 

τουσ ςε άλλεσ κζςεισ κατόπιν αίτθςισ τουσ είτε εντόσ του φορζα που 

υπάγονται είτε ςε άλλα ελεγκτικά ςϊματα.  

 Σφςταςθ Μθτρϊου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν του Δθμόςιου Τομζα, κατά 

αντιςτοιχία με τα μθτρϊα οικονομικϊν ελεγκτϊν ι άλλων ελεγκτικϊν 

ςωμάτων.  

 Εξαςφάλιςθ πόρων υλικϊν και ανκρϊπινων ανάλογα με το μζγεκοσ και τισ 

αρμοδιότθτεσ του κάκε φορζα.  

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Ο ζλεγχοσ δεν αφορά πλζον μόνο τα οικονομικά μεγζκθ ενόσ οργανιςμοφ αλλά και 

τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υιοκετθμζνεσ πολιτικζσ, τθ νομιμότθτα των πράξεων των 

ςτελεχϊν, τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων και τζλοσ τθν πρόλθψθ φαινομζνων 

διαφκοράσ. Ειδικά ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ των οργανιςμϊν «εκ των ζςω» και αποτελεί 

ουςιαςτικό εργαλείο των διοικιςεων.  

Για το ςκοπό αυτό υιοκετείται ζνα Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου που αφορά ςτο 
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ςφνολο των επιχειρθςιακϊν δράςεων με ςκοπό τθν αποτελεςματικι, αποδοτικι και 

αςφαλι λειτουργία τουσ ςε ςχζςθ με το κεςμικό πλαίςιο (νομοκεςία, εγκφκλιοι, 

οδθγίεσ) που κακορίηει τθ λειτουργία τουσ. 

Θ ςυμμόρφωςθ και τιρθςθ των κανόνων που κζτει το Σφςτθμα Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, κακϊσ και οι τυχόν αςυνζπειεσ ι αςτοχίεσ του αποτελοφν αντικείμενο 

ςχετικϊν ελζγχων των υπθρεςιϊν/ μονάδων  Εςωτερικοφ Ελζγχου ΜΕΕ. 

Εντοφτοισ ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ, παρατθροφνται προβλιματα ςτθν άςκθςθ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο οποίοσ μεταξφ άλλων, εφαρμόηεται ςτθν πράξθ με 

διαφορετικό τρόπο ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και ςτθν Τοπικι και Ρεριφερειακι 

Αυτοδιοίκθςθ, χαρακτθρίηεται από αςάφειεσ ωσ προσ το κεςμικό/νομοκετικό του 

πλαίςιο, ενϊ υπάρχουν επικαλφψεισ που οφείλονται ςτθν ζλλειψθ 

αποτελεςματικοφ ςυντονιςμοφ των ςυνεμπλεκόμενων. 

Για τθν αποτελεςματικότερθ κακιζρωςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, κρίνονται 

αναγκαία τα παρακάτω: 

 Κεςμικι / Νομοκετικι προςαρμογι κατόπιν ουςιαςτικισ και εκτενοφσ 

διαβοφλευςθσ με τισ υφιςτάμενεσ ελεγκτικζσ δομζσ με τθ ςυμμετοχι 

υπθρεςιακϊν παραγόντων.  

 Μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν των φορζων με ςτόχο τθν αλλαγι 

κουλτοφρασ και τθν εμπζδωςθ του ρόλου των ΜΕΕ  

 Μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ και κατάλλθλθσ ςτελζχωςθσ των 

ΜΕΕ  

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου των ΜΕΕ κατά 

αντιςτοιχία με τισ Επιτροπζσ Ελζγχου που λειτουργοφν ςτον ιδιωτικό τομζα.  

 Μζριμνα για ςυνεχι εκπαίδευςθ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν ςε ςυνεργαςία 

με το ΕΚΔΔΑ - ΛΝΕΡ  

 Εχζγγυα Ανεξαρτθςίασ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν. Εκτόσ τθσ προφανοφσ ανάγκθσ 

νομοκετικισ πρόβλεψθσ, ςτον τομζα αυτό κα ςυμβάλει ουςιαςτικά θ 

πρόβλεψθ κθτείασ των υπθρετοφντων κακϊσ και θ μετακίνθςθ τουσ ςε 

άλλεσ κζςεισ κατόπιν αίτθςισ τουσ είτε εντόσ του φορζα που υπάγονται είτε 

ςε άλλα ελεγκτικά ςϊματα.  
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 Σφςταςθ Μθτρϊου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν του Δθμόςιου Τομζα, κατά 

αντιςτοιχία με τα μθτρϊα οικονομικϊν ελεγκτϊν ι άλλων ελεγκτικϊν 

ςωμάτων.  

 Εξαςφάλιςθ πόρων υλικϊν και ανκρϊπινων ανάλογα με το μζγεκοσ και τισ 

αρμοδιότθτεσ του κάκε φορζα.  
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2.3.4. Βζρρα Μαρμαλίδου, Ρρόεδροσ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν Ελλάδασ 

Καλθςπζρα ςασ, ζνα πολφ μεγάλο μπράβο ςτο ΕΚΔΔΑ γα όλθ αυτι τθ διοργάνωςθ 

ςιμερα. Είμαι θ Βζρρα Μαρμαλίδου, Ρρόεδροσ του Λνςτιτοφτου των Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν *Ελλάδασ+ και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ευρωπαϊκοφ 

Λνςτιτοφτου. Μζνω εντυπωςιαςμζνθ ςιμερα από αυτό που βλζπω εδϊ, ςυμμετζχω 

για πρϊτθ φορά ςε ζνα τζτοιο εργαςτιριο και θ αίςκθςθ που μου δίνεται είναι ότι 

ζτςι πρζπει να λειτουργοφν οι δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ. Κι ζτςι πρζπει να 

καταλιγουμε ςε ςυμπεράςματα και να βγάηουμε μετά αποφάςεισ. Είναι εξαιρετικά, 

όλα εξαιρετικά ςιμερα. Τελειϊνω το πάνελ και είναι πολφ καλό αυτό γιατί ζχουν 

ακουςτεί πολλά και ενδιαφζροντα πράγματα.  

Κα εςτιάςω ςε δφο ςθμεία: ςτο ποιζσ είναι οι μεκοδολογίεσ για τον εςωτερικό 

ζλεγχο, παγκοςμίωσ, ευρωπαϊκά και ςτθν Ελλάδα και ςτο ποιζσ είναι οι καλζσ 

πρακτικζσ. Πλθ θ δουλειά μασ, τα πάντα ςτρζφονται γφρω από αυτόν τον δίςκο 

(Εικόνα 1). Ρρόκειται για το Διεκνζσ Ρλαίςιο Εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

από το Διεκνζσ Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν. 

 

Εικόνα 1: Διεκνζσ Ρλαίςιο Επαγγελματικϊν Ρρακτικϊν 

Ουςιαςτικά χωρίηεται ςε δφο μζρθ, ςτο πάνω και ςτο κάτω. Στο πάνω είναι το 

υποχρεωτικό για τισ Μονάδεσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου που πρζπει να λζνε και 

κζλουν να λζνε ότι ακολουκοφν τα πρότυπα. Κι ζχει τα πολφ απλά πράγματα, τον 
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οριςμό του Εςωτερικοφ Ελζγχου όπωσ δόκθκε ςιμερα το πρωί και από τθν κυρία 

Ραπαςπφρου και από τον κφριο Εφεντάκθ, ζχει τον Κϊδικα Θκικισ και Δεοντολογίασ 

για τον οποίο άκουςα αρκετά ςιμερα κι ζχει και κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ που ζχουν 

να κάνουν με τθν θκικι και τον άνκρωπο και τθ λειτουργία του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. 

Το κάτω μζροσ του δίςκου ουςιαςτικά, ζρχεται αναλυτικά και επεξθγεί το πάνω με 

πολλζσ λεπτομζρειεσ.  

Το IPPF (International Professional Practices Framework), τα Standards, ι τα διεκνι 

πρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου, είναι αποτζλεςμα ςχετικισ προςπάκειασ του 

Διεκνοφσ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν το οποίο ζχει φτιάξει ζνα ςφνολο 

κεςμϊν και Λνςτιτοφτων που ςυμμετζχουν ωσ ςφμβουλοι. Σε αυτοφσ 

περιλαμβάνονται θ Ραγκόςμια Τράπεηα, ο ΟΟΣΑ, το INTOSAI, το Διεκνζσ Ελεγκτικό 

Συνζδριο1. Κα ςτακϊ κυρίωσ ςτο ΛNTOSAI ςτο οποίο ςυμμετζχει εκπρόςωποσ από 

το ελλθνικό Ελεγκτικό Συνζδριο και άρα ζχει ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ αυτοφ του 

πλαιςίου, άρα των διεκνϊν προτφπων Εςωτερικοφ Ελζγχου2. Ζχει μάλιςτα 

υπογραφεί μεταξφ INTOSAI και Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ζνα Memorandum of 

Understanding (MoU), δθλαδι μία ςυμφωνία ότι ο ζνασ υποςτθρίηει τον άλλον. Και 

γιϋαυτό τα πρότυπα του ΛΝΤΟSAI που αφοροφν τον εςωτερικό ζλεγχο, είναι μία 

ςυντόμευςθ ουςιαςτικά των διεκνϊν προτφπων του ΛΛΑ, του Διεκνοφσ Λνςτιτοφτου 

Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν. 

Άρα μθ λζμε για τα πρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου τα διεκνι ότι είναι ξζνα και τα 

άλλα ότι είναι τα ελλθνικά, γιατί και του INTOSAI, που δε κζλω να χρθςιμοποιιςω 

αυτόν τον χαρακτθριςμό, είναι τα παγκόςμια, είναι τα διεκνι πρότυπα που όλοι 

αποδεχόμαςτε. 

Από τθν εμπειρία μου ςτον τραπεηικό κλάδο, ςθμειϊνω πωσ ςτισ τράπεηεσ είναι 

πολφ αυςτθρό το πλαίςιο: με βάςθ τθν 2577 Ρράξθ του Διοικθτι τθσ Τραπζηθσ 

                                                           
1 IPPF: Oversight Council was formed to serve as an independent evaluator and advisor to the IIA Global Board of 

Directors. Organizations represented on the Oversight Council include: 

– IFAC (International Federation of Accountants) 
– INTOSAI  
– World Bank 
– OECD 
– National Association of Corporate Directors (NACD) 

2
 https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-IIA-Advocacy.aspx 

 

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-IIA-Advocacy.aspx
https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-IIA-Advocacy.aspx
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Ελλάδοσ, με βάςθ τθν European Banking Authority (ΕΒΑ) που βγάηει όλουσ τουσ 

κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και το SSM, του οργάνου που 

ελζγχει το τραπεηικό ςφςτθμα, είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθροφμε τα Διεκνι 

Ελεγκτικά Ρρότυπα και αυτό είναι ξεκάκαρο. 

Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί ο τρόποσ με τον οποίο ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί, 

θ μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Και ςασ τοϋχω όπωσ το 

ζχω βρει ςτα αγγλικά3. Λζει ότι «διενεργοφμε τουσ ελζγχουσ μασ ςφμφωνα με τα 

διεκνι επαγγελματικά πρότυπα του Εςωτερικοφ Ελζγχου. Και διαςφαλίηουμε ότι 

εκπλθρϊνουμε όλα τα standards, τα οποία αφοροφν και το δθμόςιο και τον ιδιωτικό 

τομζα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». Και είμαςτε λζει «compliant», 

ςυμμορφωνόμαςτε δθλαδι επακριβϊσ με το Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, 

όςον αφορά τον Κϊδικα Θκικισ και Δεοντολογίασ. Αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 

ζχουν υποχρεωτικι τθν τιρθςθ των προτφπων ςτθν νομοκεςία τουσ, ζνα φωτεινό 

παράδειγμα αποτελεί απ’ όςο γνωρίηω θ Ρολωνία. 

                                                           
3Εςωτερικόσ ζλεγχοσ τθσ European Commission: 

https://ec.europa.eu/info/departments/internal-audit-service/how-we-work_en 

 We carry out all our work according to IIA international professional standards, ensuring that we meet the 
highest standards applied in the private sector, other international organisations and public bodies in EU 
member countries. 

 We are certified compliant with the Institute of Internal Auditors' Standards and Code of Ethics. 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/internal-audit-service/how-we-work_en
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-audit-service/how-we-work_en
http://www.theiia.org/guidance/
http://www.theiia.org/
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Από τθν πλευρά του, ο ΟΟΣΑ4 υποςτθρίηει και το ΛΝΤΟSAI και το Διεκνζσ Λνςτιτοφτο 

Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν και όλεσ τισ πρακτικζσ. Στο ςχετικό ςχιμα φαίνεται πωσ θ 

Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου κα πρζπει να αναφζρεται ςτθν επιτροπι ελζγχου 

(Audit Committee), ςτθν οποία αναφζρεται επίςθσ και ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ. Άρα, θ 

Επιτροπι Ελζγχου είναι αυτι που ςυντονίηει εςωτερικό και εξωτερικό ζλεγχο και 

προωκεί τα πάντα ςτθν Επιτροπι. Αυτό δεν αποτελεί πανάκεια, απλά είναι μία 

πρακτικι που βοθκάει τθν κατάςταςθ. Ασ ποφμε ςτθν Εκνικι, θ μονάδα Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, απευκφνεται μόνο ςτθν επιτροπι ελζγχου, δεν απευκφνεται ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

Τϊρα αναφορικά με τθ μεκοδολογία και τισ καλζσ πρακτικζσ, υπάρχει το μοντζλο 

των τριϊν γραμμϊν άμυνασ που μπορεί να υιοκετθκεί ςτο Δθμόςιο και κα 

μποροφςε από μόνο του να αποτελζςει αντικείμενο πολφωρθσ ςυηιτθςθσ. Στθν 

Εκνικι Τράπεηα για παράδειγμα, θ πρϊτθ γραμμι άμυνασ είναι υπεφκυνθ για τουσ 

ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και τθν τιρθςι τουσ, που είναι οι άνκρωποι που εκτελοφν 

                                                           
4
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τθν κακθμερινι εργαςία. Θ δεφτερθ γραμμι άμυνασ -που ςτο Δθμόςιο είναι 

αμφίβολο εάν υπάρχει- είναι όλοι εκείνοι που παρακολουκοφν τθν τιρθςθ του 

προχπολογιςμοφ και θ τρίτθ γραμμι άμυνασ που θ κυρία Ραπαςπφρου το είπε 

πολφ ωραία ςτθν τοποκζτθςι τθσ, είναι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ, που ζρχεται να 

δϊςει διαςφάλιςθ. Ειπϊκθκε πολλζσ φορζσ ςτο ςθμερινό Εργαςτιριο ότι ο 

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ είναι κυρίωσ ςυμβουλευτικι υπθρεςία. Δεν είμαςτε κυρίωσ 

ςυμβουλευτικι υπθρεςία, είμαςτε κυρίωσ υπθρεςία διαςφάλιςθσ: διαςφαλίηουμε 

ότι το ςφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι αποτελεςματικό. Σφμφωνα και με 

ζρευνεσ που ζχει πραγματοποιιςει το Ραγκόςμιο Λνςτιτοφτο, το ηθτοφμενο από τον 

Εςωτερικό Ζλεγχο είναι θ διαςφάλιςθ (assurance). Ρολφ μικρότερθ είναι θ 

απαίτθςθ για ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ. Άρα είτε μασ αρζςει είτε όχι, θ δουλειά 

μασ είναι παροχι διαςφάλιςθσ. Κι αςχολοφμαςτε και με τουσ προλθπτικοφσ και με 

τουσ καταςταλτικοφσ ελζγχουσ, ςφμφωνα τουλάχιςτον με τα όςα προτάςςουν τα 

πρότυπα και το Διεκνζσ Λνςτιτοφτο παγκοςμίωσ.  

Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ κακιζρωςθσ αποτελεςματικοφ Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

προτείνονται τα ακόλουκα: 

 Διαμόρφωςθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ, χωρίσ όμωσ αυτό να αποτελεί 

πανάκεια: κα πρζπει να προςαρμόηεται και να εμπλουτίηεται.  

 Ρρόβλεψθ ςφςταςθσ Επιτροπισ Ελζγχου: είναι απαραίτθτθ για να 

εξαςφαλίςουμε τθν ανεξαρτθςία του εςωτερικοφ ελεγκτι, του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. Τθ κζλουμε για να μασ αξιολογεί και να μασ ςυντονίηει. Αν εςείσ, 

εμείσ, όλοι, βροφμε ζνα άλλο όργανο που το ονομάςουμε κάπωσ αλλιϊσ, το 

οποίο κα κάνει αυτι τθ δουλειά, εννοείται ότι είναι ευπρόςδεκτο.  

 Δθμιουργία Εγχειριδίου Μεκοδολογίασ, το οποίο όμωσ δεν μπορεί ποτζ να 

καλφπτει τα πάντα. 

Αναφορικά με το Internal Control Integrated Framework, αυτό αποτελεί ζνα 

παγκόςμιο πλαίςιο που αφορά ςτουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ. Στθν Εκνικι 

Τράπεηα που ιμουν project manager του ςχετικοφ ζργου, δεν το υιοκετιςαμε 

εφκολα κακϊσ υπιρχαν αντιςτάςεισ. Τα πρότυπα του ΛΝΤΟSAI πάντωσ είναι 

εναρμονιςμζνα με αυτό το πλαίςιο και μάλιςτα όςεσ εταιρίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
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Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ, είναι υποχρεωμζνεσ τουλάχιςτον ςτισ οικονομικζσ 

τουσ καταςτάςεισ, να ςυμμορφϊνονται προσ αυτό. 

Μία άλλθ διάςταςθ είναι θ ανάγκθ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου με εςωτερικό μθχανιςμό δικό τθσ, αλλά και θ αξιολόγθςθ από τρίτο, 

ανεξάρτθτο φορζα, θ οποία ςφμφωνα με τα πρότυπα κα πρζπει να γίνεται κάκε 

τρία ζωσ πζντε χρόνια.  

Αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ του εςωτερικοφ ελεγκτι, κα πρζπει εμφατικά να γίνει 

εςτίαςθ ςτθν εκπαίδευςι του και εδϊ ο ρόλοσ του ΕΚΔΔΑ είναι κρίςιμοσ. Ο κάκε 

εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πρζπει να ζχει ζνα εςωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, 

ανάλογα με τισ δικζσ του ανάγκεσ και ςφμφωνα με τθ δουλειά που καλείται να κάνει 

και το αντικείμενο εξειδίκευςισ του. 

Ωσ Λνςτιτοφτο, όχι απλά δεν είμαςτε ενάντια ςτθν πιςτοποίθςθ, αλλά επικροτοφμε 

κάκε μορφισ πιςτοποιθτικοφ. Από πλευράσ μασ, προτείνουμε τθ διεκνι 

πιςτοποίθςθ, το Certified Internal Auditor από το Διεκνζσ Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ το 66% των ελεγκτϊν τθσ ΕΕ ζχουν αυτιν τθν 

πιςτοποίθςθ και κάποια πρόςκετθ που αφορά το Δθμόςιο. 

Στο Ευρωπαϊκό Συνζδριο που πραγματοποιικθκε ςτθ Μαδρίτθ τον προθγοφμενο 

μινα, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ παρακάτω διαςτάςεισ:  

 Τεχνολογία και μεταςχθματιςμόσ (technology / transformation) των 

οργανιςμϊν του Δθμοςίου. 

 Εργαλεία ελζγχου (audit tools): χρειάηεται κοινι πλατφόρμα για το Δθμόςιο. 

 Ανάλυςθ δεδομζνων (data analytics): αντί να λάβει κανείσ ζνα δείγμα, να 

αναλφςει όλον τον πλθκυςμό (υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία). 

 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (soft skills): μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν άρςθ του 

φόβου και τθσ επιφυλακτικότθτασ. Ναι μεν, πολφ ςωςτά ειπϊκθκε πωσ κα 

βοθκοφςε θ υπαγωγι των εςωτερικϊν ελεγκτϊν ςε κλάδο, αλλά να ζχετε 

όλοι υπόψθ ςασ ότι είςαςτε ελεγκτζσ, δεν είςτε καμιά ιδιαίτερθ ομάδα 

ανκρϊπων, είμαςτε απλοί ςυνάδελφοι. Άρα λοιπόν απαιτοφνται ικανότθτεσ 

ςυνεργαςίασ, μεταδοτικότθτασ, επικοινωνίασ, κριτικισ ςκζψθσ, agile 

thinking. Το agile thinking ςθμαίνει πωσ ενα μεγάλο project ςαν κι αυτό των 
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μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο δθμόςιο και ςτουσ διμουσ δεν μπορεί να 

γίνει από τθν αρχι τζλειο, δεν γίνεται, κα καταλιξει ςε αποτυχία. Άρα το 

ςπάμε, ςε μικρά, μικρά κομμάτια, αρχίηουμε ζνα-ζνα, βλζπουμε πωσ πάει, 

αναπροςαρμόηουμε, ςυνεχίηουμε και κάπωσ ζτςι προχωράμε. 

 Ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ και αναφορά (Integrating thinking and reporting): 

Είπαμε ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ παρζχει διαςφάλιςθ, π.χ. είμαι ο διμοσ και 

παρζχω διαςφάλιςθ για τθ λειτουργία του προςωπικοφ, τθσ μονάδασ που 

αςχολείται με το προςωπικό ςτο διμο. Ροιοσ άλλοσ παρζχει διαςφάλιςθ γι’ 

αυτό; Υπάρχει εξωτερικόσ ζλεγχοσ; Ροιοσ εξωτερικόσ ζλεγχοσ; Το Ελεγκτικό 

Συνζδριο ζχει βγάλει ευριματα γι’ αυτό; Είναι θ επικοινωνία που είπατε. 

Άρα οδθγοφμαςτε αυτό που λζμε, προσ πάνω ψθλά, ςτθν ανϊτατθ διοίκθςθ, 

ς’ ζναν υπουργό, ςε κάποιον που αςχολείται με όλουσ τουσ διμουσ ςτθ 

γλϊςςα τθ δικι ςασ και ςτα οργανογράμματα, κα πρζπει αυτόσ να παίρνει 

ζνα νζο report, από όλουσ ςασ, και πρζπει να υπάρχει, μία είναι θ ςοφι 

λζξθ: ςυνεργαςία. Και φυςικά, αποτελεςματικζσ επιτροπζσ ελζγχου, όταν 

αυτζσ γίνουν. Οι άνκρωποι που κα τισ ςτελεχϊςουν κα πρζπει να ξζρουν ότι 

κα ζχουν υπευκυνότθτα και λογοδοςία και κα πρζπει να ζχουν εξειδίκευςθ. 

Λοιπόν, μποροφμε να δοφμε με δφο τρόπουσ τθν κατάςταςθ. Ο ζνασ είναι να 

εςτιάςουμε ςτα προβλιματα  και ο άλλοσ να εςτιάςουμε ςτισ λφςεισ. Εγϊ επιλζγω 

τον δεφτερο και ωσ προσ τοφτο, προτείνω τα ακόλουκα ςθμεία ςτα οποία μποροφμε 

να ςυνεργαςτοφμε:  

 Δθμιουργία κοινοφ Center of Audit Excellence με τουσ ΟΤΑ και μετά με τον 

υπόλοιπο δθμόςιο τομζα και τα υπουργεία.  

 Δθμιουργία help desk που μπορεί να βοθκιςει ιδίωσ όταν αρχίςουν να 

λειτουργοφν οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτουσ απομακρυςμζνουσ 

διμουσ.  

 Συνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ για εκπαιδεφςεισ, προγράμματα, πιςτοποιιςεισ.  

 Συγκζντρωςθ και διάχυςθ του υπάρχοντοσ υλικοφ: από πλευράσ μασ ζχουμε 

κάνει προςπάκεια μετάφραςθσ προτφπων ςτα ελλθνικά και μποροφμε ό,τι 

υλικό ζχουμε να τα αναρτιςουμε όλοι ςε κάποια ιςτοςελίδα που κα 

επικαιροποιοφμε.  
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Ριςτεφω ότι κα νικιςει θ πρωτοβουλία. Χρειάηεται πρωτοβουλία, χρειάηεται 

εξωςτρζφεια, χρειάηεται επαγγελματιςμόσ και ςυνεργαςίεσ. Εμείσ ωσ Λνςτιτοφτο 

Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν είμαςτε ζνασ οργανιςμόσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με 

700 μζλθ, εκ των οποίων τα περιςςότερα προζρχονται από τον ιδιωτικό τομζα. 

Επαναλαμβάνω ότι είμαςτε μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, επομζνωσ δεν τίκεται 

ηιτθμα άλλου τφπου κινιτρων αναφορικά με τθ ςυνεργαςία μασ με το Δθμόςιο.  

Ραραμζνουμε πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε βοικεια και ςασ εφχομαι καλι 

επιτυχία ςε ό,τι ο κακζνασ ςασ κάνει και επιδιϊκει. Ευχαριςτϊ πολφ.  

 

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Tο Διεκνζσ Ρλαίςιο Εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου του Διεκνοφσ Λνςτιτοφτου 

Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν ςυνιςτά διεκνϊσ αποδεκτό ςθμείο αναφοράσ για τα κζματα 

του Εςωτερικοφ Ελζγχου και περιλαμβάνει ςτο υποχρεωτικό του μζροσ τον Οριςμό, 

τον Κϊδικα Θκικισ και κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ.  

Αναφορικά με τθ μεκοδολογία και τισ καλζσ πρακτικζσ, υπάρχει το μοντζλο των 

τριϊν γραμμϊν άμυνασ, με πρϊτθ γραμμι άμυνασ τουσ ανκρϊπουσ που εκτελοφν 

τθν κακθμερινι εργαςία, δεφτερθ γραμμι άμυνασ εκείνουσ που παρακολουκοφν 

τθν τιρθςθ του προχπολογιςμοφ και τρίτθ γραμμι τον Εςωτερικό Ζλεγχο που δίδει 

διαςφάλιςθ. Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ κακιζρωςθσ αποτελεςματικοφ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, προτείνονται τα ακόλουκα: 

 Διαμόρφωςθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ 

 Ρρόβλεψθ ςφςταςθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

 Δθμιουργία Εγχειριδίου Μεκοδολογίασ 

Μεγάλθ ζμφαςθ δίδεται ςτισ ακόλουκεσ διαςτάςεισ: 

 Τεχνολογία και μεταςχθματιςμόσ (technology / transformation) 

 Εργαλεία ελζγχου (audit tools) 

 Ανάλυςθ δεδομζνων (data analytics) 

 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (soft skills) των ςτελεχϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 Ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ και αναφορά (Integrating thinking and reporting) 
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Με βάςθ τα παραπάνω προτείνονται θ δθμιουργία Center of Audit Excellence, θ 

δθμιουργία help desk, ςυνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ για εκπαιδεφςεισ, προγράμματα, 

πιςτοποιιςεισ και θ ςυγκζντρωςθ και διάχυςθ του διακζςιμου υλικοφ. 
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2.3.5. Συηιτθςθ 

 

Στθ δεφτερθ Συνεδρία του Καινοτόμου Εργαςτθρίου και μετά τισ τοποκετιςεισ των 

κεντρικϊν ομιλθτϊν, πραγματοποιικθκε κφκλοσ ςυηιτθςθσ με ευρεία ςυμμετοχι 

και ζκκεςθ προτάςεων επί του πλαιςίου που είχε τεκεί και του προβλθματιςμοφ 

που διαμορφϊκθκε ςτισ ομιλίεσ. Στο παρόν κεφάλαιο, αποτυπϊνονται με 

ςυνοπτικό τρόπο τα κφρια ςθμεία των εν λόγω τοποκετιςεων με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ των βαςικϊν κζςεων που διατυπϊκθκαν. 

Ο κ. Χριςτοσ Κουκάκθσ (Ειδικόσ Επικεωρθτισ, γραφείο Γενικοφ Επικεωρθτι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) διευκρίνιςε πωσ όλα τα ελεγκτικά ςϊματα και οι υπθρεςίεσ 

ελζγχου υπάγονται ςτον Γενικό Επικεωρθτι και επομζνωσ κα πρζπει να του 

κοινοποιοφνται ςχετικϊσ κζματα διαφκοράσ ι απάτθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει 

περίπτωςθ τοποκζτθςθσ του πορίςματοσ ςτο αρχείο ι επιβολισ χαμθλότερθσ 

ποινισ από τθν προβλεπόμενθ.  

Θ κ. Ηωι Ραπαδάκθ (Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν) 

ανζφερε πωσ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν υπάρχει και εφαρμόηεται ιδθ εδϊ και 

χρόνια το εγχειρίδιο του Εςωτερικοφ Ελζγχου που τελεί υπό ανακεϊρθςθ. Επίςθσ, 

ςθμείωςε πωσ θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικϊν 

και τθν ΑΑΔΕ είναι ςφμφωνθ με τα Διεκνι Ρρότυπα, ενϊ ζχει ξεκινιςει μια 

προςπάκεια από τθν ΑΑΔΕ για τθν τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν που διζπουν τθν 

υπθρεςία. Θ κ. Ραπαδάκθ πρότεινε τθ διοργάνωςθ ςχετικισ θμερίδασ για τουσ 

διοικοφμενουσ, προκειμζνου να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου.  

Θ κ. Αλζκα Ρλιάκα (Υπεφκυνθ ςπουδϊν και ζρευνασ ςτο Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ / 

ΕΚΔΔΑ), επιςιμανε πωσ το εργαλείο των ελεγκτικϊν προτφπων που καλοφνται να 

χρθςιμοποιιςουν προκειμζνου να ελεγχκοφν κυρίωσ οι Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ 

είναι ιδιαιτζρωσ απαιτθτικό για τα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ όπου 

θ κακιζρωςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου βρίςκεται ακόμα ςε πρϊιμθ φάςθ. Επίςθσ θ κ. 

Ρλιάκα επιςιμανε τθν αναγκαιότθτα ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τθσ Μονάδασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου περί των ποριςμάτων του εξωτερικοφ ελζγχου.  
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Ο κ. Αντϊνθσ Γαςτεράτοσ (Οικονομικόσ Επικεωρθτισ από τθν Διεφκυνςθ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ ΑΑΔΕ) επιςιμανε ότι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν ΑΑΔΕ ζχει 

ιδθ ζνα δομθμζνο πλαίςιο το οποίο διαςφαλίηει τθν τεχνογνωςία, τθν αμερολθψία, 

κακϊσ και τθν ανεξαρτθςία των εςωτερικϊν ελεγκτϊν κατά τθ λειτουργία τουσ. 

Ζκεςε όμωσ ωσ προβλθματιςμό τθν κατάργθςθ από 01/01/2019 του προλθπτικοφ 

ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο και το γεγονόσ ότι καλοφνται ταυτόχρονα οι ΟΤΑ 

να ιδρφςουν (προαιρετικά) Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και να αναλάβουν 

ουςιαςτικά τθν αρμοδιότθτα αυτι χωρίσ να υπάρχει ςχετικι τεχνογνωςία ι 

εμπειρία και χωρίσ να προβλζπεται κάποιο μεταβατικό διάςτθμα.  

Ο κ. Γεϊργιοσ Γεωργίου (Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 

Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν) επιςιμανε ότι είναι φλζγον ηιτθμα θ 

ςφςταςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, κακϊσ και κϊδικα 

δεοντολογίασ. Τόνιςε, ακόμθ, τθν ελεγκτικι διάςταςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

διευκρινίηοντασ πωσ θ διαςφάλιςθ (assurance) δεν προκφπτει μζςα από ςυςτάςεισ 

και ςυμβουλζσ, αλλά μζςα από τον ζλεγχο (audit). «Δεν απεμπολοφμε το ελεγκτικό 

μασ ζργο οφτε αγκιςτρωνόμαςτε ςτο ςυμβουλευτικό. (…) Δεν υπάρχει Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ άνευ ελζγχου».  

Θ κ. Βζρρα Μαρμαλίδου ςυμφϊνθςε με άποψθ που εκφράςτθκε από κάποιουσ 

ςυμμετζχοντεσ αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκτζλεςθ 

πολλϊν εργαςιϊν. Για παράδειγμα, κα μποροφςε να δθμιουργθκεί με ίδιουσ 

πόρουσ - από μια Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε ςυνεργαςία με ζνα πανεπιςτιμιο 

- μία ψθφιακι πλατφόρμα για τθν ανάρτθςθ όλων των ευρθμάτων των ελζγχων. 

Σχετικά με τισ Επιτροπζσ Ελζγχου ςτο Δθμόςιο και απαντϊντασ ςε ερϊτθςθ τθσ κ. 

Αγγελικισ Ρφκουλα (Γενικισ Διευκφντριασ Ρροςταςίασ Καταναλωτι), θ κ. 

Μαρμαλίδου τισ φαντάηεται τριμελείσ, με μθ εκτελεςτικά, μθ πολιτικά μζλθ και 

χωρίσ τθ ςυμμετοχι του Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Εντοφτοισ 

ςυμπλιρωςε πωσ κα πρζπει να ςυμμετζχει ςε αυτζσ κάποιοσ ειδικόσ επί των 

οικονομικϊν (financial expert) ι ςτο μζλλον και κάποιοσ ειδικόσ επί κεμάτων 

πλθροφορικισ (IT expert). Θ ανεξαρτθςία του Eςωτερικοφ Eλζγχου, ςφμφωνα με τθν 

κ. Μαρμαλίδου, διαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων, με τον τρόπο διοριςμοφ του 

επικεφαλισ τθσ Mονάδασ Eςωτερικοφ Eλζγχου αλλά επίςθσ ςυνδζεται και με το 

αςυμβίβαςτο τθσ κζςθσ με τυχόν ανάλθψθ άλλων κζςεων ςτο μζλλον.  
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Ο κ. Σταμάτθσ Θεοχάρθσ ζκεςε το ερϊτθμα περί τθσ εξζλιξθσ του εςωτερικοφ 

ελεγκτι, όταν θ Διοίκθςθ αποφαςίςει να τερματίςει τθ δράςθ του και ο ίδιοσ 

μετακινείται ςε άλλθ υπθρεςία. Ο ρόλοσ του μπορεί να αλλάξει με μία υπουργικι 

απόφαςθ, κακότι διοικθτικά ανικει ςε αυτόν που πάει να ελζγξει. Αυτό είναι ζνα 

κρίςιμο ηιτθμα που χριηει αντιμετϊπιςθσ. Ο κ. Κεοχάρθσ τόνιςε τθ ςθμαςία των 

θλεκτρονικϊν εργαλείων και των εφαρμογϊν που μπορεί να αναπτυχκοφν με τισ 

νζεσ τεχνολογίεσ (π.χ. ανάπτυξθ wiki, ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ πλθροφόρθςθσ). 

Σχετικά με ερϊτθμα που ετζκθ περί τθσ υπαγωγισ των ελζγχων των ΟΤΑ ςτθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ, o κ. Κεοχάρθσ απάντθςε ότι 

δεν μπορεί θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ να διενεργεί ελζγχουσ ςτουσ ΟΤΑ, εκτόσ αν 

γίνει κεςμικι προςαρμογι. Στο ερϊτθμα τθσ κ. Ρλίακα περί του εάν 

ανακοινϊνονται τα πορίςματα των ελζγχων, απάντθςε ότι αυτά δεν 

ανακοινϊνονται, εκτόσ αν θ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου το ηθτιςει. Επιςιμανε 

πάντωσ πωσ τα πορίςματα είναι χριςιμα, γιατί δίνουν ενδείξεισ κινδφνου για τα 

προβλιματα. Άρα ελλείψει αυτϊν δεν μπορεί να γίνει ορκόσ προγραμματιςμόσ 

ελζγχων. Oλοκλθρϊνοντασ τθν παρζμβαςι του, ο κ. Κεοχάρθσ ςχολίαςε λόγω του 

ρόλου του ωσ Data Protection Officer (DPO) ότι «oι αρμοδιότθτεσ του DPO που είναι 

εξειδικευμζνοσ πάνω ςτο κζμα τθσ προςταςίασ δεδομζνων ζρχονται και 

κουμπϊνουν με αυτζσ του εςωτερικοφ ελεγκτι, υπό τθν ζννοια ότι ζνασ εςωτερικόσ 

ελεγκτισ κα ζκανε ακριβϊσ ότι κάνει και ο DPO, όπωσ προκφπτει από το αιτιολογικό 

του Κανονιςμοφ GDPR, δθλαδι ςυμβουλεφει, παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ και 

δίνει ςυςτάςεισ». Με παρζμβαςι του ο κφριοσ Γεωργίου ςχολίαςε ότι κεωρεί 

αςυμβίβαςτθ τθν άςκθςθ από το ίδιο πρόςωπο ταυτόχρονα των δφο ρόλων, 

ςυμφωνικθκε ότι αυτό είναι ζνα λεπτό ηιτθμα. 

Ο κ. Ιωάννθσ Σελίμθσ ςτθ δευτερολογία του τόνιςε καταρχάσ ότι είναι πια 

παρωχθμζνοσ ο ρόλοσ του παραδοςιακοφ ελεγκτι –χωροφφλακα, επιςθμαίνοντασ 

πωσ είναι ανεπίτρεπτεσ οι αςτυνομικοφ τφπου μζκοδοι ςτο πλαίςιο άςκθςθσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Επί του ηθτιματοσ που ζκεςε ο κφριοσ Κεοχάρθσ για τθν μθ 

ενθμζρωςθ τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου για ελζγχουσ που διενεργοφνται ςτον 

φορζα του, εκτίμθςε ότι πρζπει να λυκεί και χριηει άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ. 

Συνζχιςε απαντϊντασ ςτισ ανθςυχίεσ που διατυπϊκθκαν από τον κφριο Κεοχάρθ 

για τθν προςταςία των ελεγκτϊν και τθν ανεξαρτθςία του ρόλου τουσ, τονίηοντασ 
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ότι ςχετικζσ προτάςεισ ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςχζδιο του ςχετικοφ πλαιςίου του 

ΣΕΕΔΔ για το πλαίςιο προςταςίασ του ελεγκτι. Απαντϊντασ ςτο ηιτθμα περί τθσ 

ανάγκθσ να υπάρχει αναφορά ςε ζναν φορζα και όχι ςε πολλοφσ, ςυμφϊνθςε 

απολφτωσ και μάλιςτα προζκρινε «το Ελεγκτικό Συνζδριο υπό τθν ιδιότθτα του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου και του Ανϊτατου Εξωτερικοφ Ελεγκτι» ωσ πλζον 

κατάλλθλου.  

Επίςθσ, ο κ. Σελίμθσ τόνιςε τθ ςθμαςία του πολλαπλαςιαςτικοφ αποτελζςματοσ των 

ελζγχων λζγοντασ πϊσ αν τα αποτελζςματα κα πρζπει να κοινοποιοφνται αρμοδίωσ 

(«να γίνονται κοινωνοί τα όργανα διοίκθςθσ του φορζα, οι γενικοί διευκυντζσ, οι 

διευκυντζσ κ.λπ.»). Σε ό,τι αφορά πρότυπα και πιςτοποιιςεισ διαπίςτωςε ότι «δεν 

είναι κάτι ξζνο ςτο δθμόςιο θ πιςτοποίθςθ για τθν οποία μίλθςε θ κ. Μαρμαλίδου», 

ενϊ τα πρότυπα δε είναι παρά «ζνα πλαίςιο αρχϊν και κανόνων που προςδιορίηουν 

τθ ςυμπεριφορά μασ» και άλλωςτε πολλά εξ αυτϊν ιδθ ζχουν ενςωματωκεί, 

λιγότερο ι περιςςότερο ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ. 

Ο κφριοσ Σελίμθσ ζκεςε ςτθ ςυνζχεια ζναν προβλθματιςμό ςε ότι αφορά το ρόλο 

του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ςτθν άςκθςθ εποπτείασ επί του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. Διευκρίνιςε ότι παρότι προβλζπονται από το νόμο αρμοδιότθτεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςτο νζο οργανόγραμμά του δεν ζχουν αποδοκεί αυτζσ οι 

αρμοδιότθτεσ ςε κάποια οργανικι μονάδα. Ο κφριοσ Γεωργίου παρενζβθ για να 

εξθγιςει ότι «το προθγοφμενο ΡΔ, το 111 όντωσ προζβλεπε αυτι τθ διαδικαςία, το 

142 δεν προβλζπει αυτι τθ διαδικαςία, εντοφτοισ ο προθγοφμενοσ νόμοσ του 14 

…*προζβλεπε+ τθν εποπτικι διαδικαςία, προφανϊσ επειδι είναι επιφορτιςμζνοι ςτο 

Γενικό Λογιςτιριο ςε μεγάλο βακμό με πάρα πολλά αντικείμενα». Ο κφριοσ Σελίμθσ 

επιβεβαίωςε ότι αυτι πράγματι ιταν θ απάντθςθ που πιρε από ςτελζχθ του 

Γενικοφ Λογιςτθρίου για το ανακόλουκο αυτό ςχιμα, ςε ςυνδυαςμό με το ότι και 

άλλοι φορείσ, θ ΓΕΓΚΑΔ, ο Επικεωρθτισ ΔΔ, το Ελεγκτικό Συνζδριο αςκοφν αυτιν 

τθν αρμοδιότθτα. Κεϊρθςε ότι το ηιτθμα αυτό χριηει περαιτζρω επεξεργαςίασ ςτο 

πλαίςιο επανεξζταςθσ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυηιτθςθσ του εργαςτθρίου. 

Σε ό,τι αφορά τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου από τουσ ΟΤΑ 

επιςιμανε ότι υπάρχει το κατάλλθλο πλαίςιο όπου αναφζρεται ότι με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Οικονομίασ προςδιορίηονται οι φορείσ τουσ οποίουσ 
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αφοροφν τα ςυςτιματα ελζγχου. Ακολοφκωσ με Απόφαςθ του 13 κατονομάηονται 

ωσ τζτοιοι φορείσ οι 7 αυτοτελείσ υπθρεςίεσ ΟΤΑ, 7 αποκεντρωμζνεσ και 225 Διμοι, 

13 περιφζρειεσ. Κατζλθξε ότι ωσ εκ τοφτου «κανζνα πρόβλθμα δεν υπάρχει ωσ προσ 

το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ αυτϊν των μονάδων». 

Τζλοσ ζκεςε υπόψθ όλων προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςτο πλαίςιο ςυηιτθςθσ 

ότι «θ Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία επεξεργάςτθκε κάποια ςτιγμι ζνα Σχζδιο, οι 

ςτατιςτικά υπεφκυνοι των υπουργείων να ςυνδζονται με τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου ζτςι ϊςτε τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςαν χϊρα δίνουμε να είναι πιο 

αξιόπιςτα». 

Στθ ςυνζχεια πιρε το λόγο θ κ. Σοφία Μυςτακίδθ, (Γενικι Γραμματεία για τθν 

Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ) επιςθμαίνοντασ πωσ θ ζλλειψθ κουλτοφρασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου εξακολουκεί να παραμζνει ζνα από τα βαςικά προβλιματα 

παρά τισ προςπάκειεσ και τισ ενζργειεσ που ζχουν γίνει από τθ ΓΕΓΚΑΔ από τθ 

ςφςταςι τθσ ωσ προσ το κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ υλικοφ και 

τεχνογνωςίασ. Τόνιςε πωσ το επόμενο κρίςιμο βιμα είναι να ξεκακαριςτοφν οι 

αρμοδιότθτεσ και να καλλιεργθκεί θ ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ. 

Στελζχθ που εκπροςωποφςαν τθσ ΓΕΓΚΑΔ μάλιςτα επιςιμαναν τθν πρόκεςθ 

δθμιουργίασ ομάδασ εργαςίασ με ςκοπό τθν επεξεργαςία των ποριςμάτων του 

Καινοτόμου Εργαςτθρίου και τθ διατφπωςθ προτάςεων για κεςμικζσ ρυκμίςεισ. 

Τζλοσ, ο κ. Νίκοσ Κιτωνάκθσ (ΕΚΔΔΑ/ΛΝΕΡ) εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του από τθν 

πορεία τθσ ςυηιτθςθσ επιςθμαίνοντασ δφο βαςικοφσ όρουσ: τθ «διαςφάλιςθ», 

όπωσ τζκθκε από τθν κυρία Μαρμαλίδου, ωσ κεμελιϊδθ αποςτολι του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και τθν «εμπιςτοςφνθ» ωσ ηθτοφμενο ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, προσ τθν 

επιδίωξθ του οποίου μπορεί να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ο Εςωτερικό Ζλεγχοσ. Εν 

ςυνεχεία κιρυξε τθν λιξθ των εργαςιϊν. 

 

 

Σφνοψθ – Βαςικά ςθμεία ςυηιτθςθσ Βϋ Συνεδρίασ  

Τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ δεφτερθσ ςυνεδρίασ κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν 

οι ακόλουκεσ προτάςεισ / ςκζψεισ: 
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 Σφςταςθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Κϊδικα 

Δεοντολογίασ. 

 Δθμιουργία Επιτροπϊν Ελζγχου και ςτο Δθμόςιο με μθ εκτελεςτικά, μθ 

πολιτικά μζλθ και χωρίσ τθ ςυμμετοχι του Διευκυντι Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν. 

 Καλφτεροσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των ςυνεμπλεκόμενων φορζων και υπαγωγι 

τθσ επιτελικισ παρακολοφκθςθσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε ζναν φορζα. 

 Καλλιζργεια κουλτοφρασ Εςωτερικοφ Ελζγχου μζςω δράςεων επικοινωνίασ. 

 Κεςμικζσ πρόνοιεσ για τθν επίλυςθ κρίςιμων ηθτθμάτων όπωσ θ διαςφάλιςθ 

τθσ ανεξαρτθςίασ του Εςωτερικοφ Ελεγκτι, ο προςδιοριςμόσ των 

αρμοδιοτιτων των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου (ειδικά ςτουσ ΟΤΑ και 

λόγω τθσ κατάργθςθσ του προλθπτικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

από 1.1.2019). 
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3. Συμπεράςματα / Ρροτάςεισ 

Σε ςυνζχεια των τοποκετιςεων των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτο Καινοτόμο 

Εργαςτιριο περί Εςωτερικοφ Ελζγχου αλλά και των προτάςεων που εςτάλθςαν ςε 

δεφτερο χρόνο από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ.ουςεσ (βλ. Ραράρτθμα), τα βαςικά 

ςυμπεράςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: 

  

Ι. Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ 

Ο προςδιοριςμόσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου απαςχόλθςε πολλοφσ/εσ από τουσ/τισ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Οι περιςςότερεσ απόψεισ ςυνζκλιναν ςτο ότι ο Εςωτερικόσ 

Ζλεγχοσ αποτελεί μια ανεξάρτθτθ, ςυμβουλευτικι, αντικειμενικι και διαβεβαιωτικι 

δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ για να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τθ λειτουργία 

ενόσ οργανιςμοφ. Μζςω μιασ ςυςτθματικισ επαγγελματικισ προςζγγιςθσ ςτθν 

αξιολόγθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ κινδφνων εντόσ του οργανιςμοφ, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ βοθκάει ςτθν 

επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςτόχων του. Ρρόκειται δθλαδι για μία διαδικαςία 

αυτοαξιολόγθςθσ που δεν ζχει τιμωρθτικό χαρακτιρα αλλά αποτελεί ευκαιρία 

ςυνεχοφσ βελτίωςθσ.     

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ περιλαμβάνει δφο επίπεδα: 

 Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου (Internal control) / διοικθτικι εποπτεία ι 

ιεραρχικόσ ζλεγχοσ: είναι το ςυνολικό ςφςτθμα διαχειριςτικϊν και άλλων 

ελζγχων για τθν υποςτιριξθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του με αποδοτικό, 

αποτελεςματικό και οικονομικό τρόπο. 

 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ (Internal audit): ανεξάρτθτθ ελεγκτικι δραςτθριότθτα 

ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα για τθ διαβεβαίωςθ τθσ επαρκοφσ λειτουργίασ 

του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου με ςτόχο τθ βελτίωςθ των λειτουργιϊν 

του, τθν επίτευξθ των ςτόχων του και τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν, που 
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διζπουν τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ κινδφνων με τθ χριςθ ςυςτθμικϊν 

και δομθμζνων μεκοδολογιϊν 

Οι Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου: (ΜΕΕ) πραγματοποιοφν ανεξάρτθτουσ, 

προλθπτικοφσ και επικουρικοφσ ςτθ διοίκθςθ ελζγχουσ, αξιολογιςεισ, μελζτεσ, 

αναλφςεισ, ςυςτάςεισ για τθν εκμθδζνιςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

κινδφνων. 

Ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ ανατίκεται ςε Δικαςτιριο, το οποίο δεν αρκείται ςτθ 

διατφπωςθ ςυςτάςεων, αλλά ζχει ςτθ διάκεςι του οριςμζνα πολφ δραςτικά μζςα 

για τθν επιβολι τθσ δθμοςιολογιςτικισ ευταξίασ. 

 

ΙΙ. Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ  

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςυνεμπλεκόμενων φορζων και 

ςυναρκϊνεται ωσ κρίςιμο κομμάτι των ελζγχων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι εμπλεκόμενοι είναι: 

 Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου (ΣΕΕ): Διοικθτικι ιεραρχία κάκε οργανιςμοφ  

 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ: Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (εντόσ των οργανιςμϊν) 

 Εποπτικοί ι ςυνεμπλεκόμενοι φορείσ: Γενικι Γραμματεία Καταπολζμθςθσ 

τθσ Διαφκοράσ (ΓΕΓΚΑΔ), Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Σϊμα 

Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΣΕΕΔΔ), Γενικό Λογιςτιριο του 

Κράτουσ  

 Εξωτερικόσ Ζλεγχοσ: Ελεγκτικό Συνζδριο 

 

ΙΙΙ. Ρροβλιματα – Αδυναμίεσ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 

Από τισ τοποκετιςεισ των ομιλθτϊν/τριϊν και τθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, 

αναδείχκθκαν οι ακόλουκεσ αδυναμίεσ: 

Θεςμικά / νομοκετικά ηθτιματα 
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 Ελλειμματικό το κεςμικό πλαίςιο αναφορικά με τον Εςωτερικό Ζλεγχο και τισ 

αρμοδιότθτεσ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ, 

ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. Θ νομοκεςία 

για τον Εςωτερικό Ζλεγχο δθμιουργεί αςάφειεσ και προκαλεί αδυναμίεσ 

ςτθν εφαρμογι του (ενδεικτικά αναφζρονται οι αςάφειεσ που προκαλοφνται 

από το αρ. 12, παρ.4 του Ν.3492/2006, με βάςθ το οποίο δίδονται ςτισ 

Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου αρμοδιότθτεσ δθμοςιονομικοφ δικαίου που 

παραδοςιακά διενεργεί το ΓΛΚ).  

 Θ εμπλαιςίωςθ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, εντόσ των φορζων, 

παραμζνει προβλθματικι ενϊ θ αντιμετϊπιςι τουσ από τισ άλλεσ 

υπθρεςιακζσ μονάδεσ είναι επιφυλακτικι λόγω και τθσ προβλθματικισ ι 

αςαφοφσ ςυνάρκρωςισ τουσ με τισ λοιπζσ λειτουργίεσ ι μονάδεσ του 

εκάςτοτε οργανιςμοφ. 

 Αντιφάςεισ και επικαλφψεισ μεταξφ των ελεγκτικϊν ςωμάτων και των 

αρμοδιοτιτων τουσ αναφορικά με τον Εςωτερικό Ζλεγχο και τθν εποπτεία 

του. Επίςθσ, ανοιχτά ηθτιματα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ ελζγχου ςτο Δθμόςιο. 

Θζματα Ανκρϊπινων Πόρων 

 Απουςία εμπεδωμζνθσ κουλτοφρασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, κατανόθςθσ τθσ 

ςθμαςίασ και του ρόλου του από το ςτελεχιακό δυναμικό του Δθμοςίου και 

κυρίωσ από τισ διοικιςεισ. 

 Ζλλειψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, οι 

οποίεσ παραμζνουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υποςτελεχωμζνεσ.   

 Ελλείψεισ κατάρτιςθσ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ ςτισ Μονάδεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ι/και λιψθσ ςχετικϊν πιςτοποιιςεων. 

Θζματα υποδομϊν και διαδικαςιϊν 

 Ζλλειψθ τεχνολογικϊν υποδομϊν και αντίςτοιχων ψθφιακϊν εφαρμογϊν. 

 Απουςία Κανονιςμοφ λειτουργίασ και Κϊδικα Δεοντολογίασ του προςωπικοφ 

των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου.    



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ ςτο Δθμόςιο Τομζα» 

 

97 
 

 Ανεπαρκισ πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ (και λόγω αδόμθτων ι μθ 

καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν), απαραίτθτων για τθν επιτζλεςθ τθσ 

ελεγκτικισ αρμοδιότθτασ των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 

V. Ρροτάςεισ 

Μζςα από τθ ςυηιτθςθ και ςε ςυνζχεια των ωσ άνω ςυμπεραςμάτων, προζκυψε 

πλικοσ προτάςεων, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:  

 Αποςαφινιςθ και κεςμικι κακιζρωςθ τθσ ζννοιασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου 

ωσ ανεξάρτθτθσ, ςυμβουλευτικισ, αντικειμενικισ και διαβεβαιωτικισ 

δραςτθριότθτασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πρόνοιεσ για τθν αποτελεςματικι 

εκπλιρωςθ του ςτόχου του. 

 Κεςμικζσ κατοχυρϊςεισ των ιδίων των εςωτερικϊν ελεγκτϊν για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και αμερολθψίασ τουσ μζςα από μία 

διαφορετικοφ τφπου ιεραρχία. 

 Δθμιουργία ειδικοφ κλαδολογίου εξωτερικϊν και εςωτερικϊν ελεγκτϊν με 

αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ (ι/και ςφςταςθ ειδικοφ Μθτρϊου) και πρόβλεψθ 

εξουςιοδοτικισ διαδικαςίασ για τθν υπογραφι εντολϊν ελζγχου και 

ζγκριςθσ προγράμματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 Ρροςαρμογι του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ανάλογα με τθν ειδικι 

αποςτολι, τθν πολυπλοκότθτα και τουσ κινδφνουσ, που ςυναρτϊνται με τθ 

δραςτθριότθτα του εκάςτοτε οργανιςμοφ.  

 Δθμιουργία εςωτερικοφ μθχανιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου των 

Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά αντιςτοιχία με τισ Επιτροπζσ Ελζγχου 

ςτον ιδιωτικό τομζα. 

 Ρροςδιοριςμόσ του φορζα που κα ζχει τθν εποπτικι και ςυντονιςτικι 

ευκφνθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και κακοριςμζνεσ και ςαφείσ γραμμζσ 

αναφοράσ με κατάλλθλθ κατανομι των αρμοδιοτιτων και αποφυγι 

επικαλφψεων. 

 Καταγραφι των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (διάγραμμα ροισ διαδικαςιϊν-

αποκετιριο διοικθτικϊν διαδικαςιϊν) εντόσ των οργανιςμϊν του Δθμοςίου 
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και θλεκτρονικι ιχνθλάτθςθ (π.χ. τθσ πορείασ υποκζςεων των πολιτϊν) ωσ 

προχπόκεςθ για τθν χρθςτι λειτουργία και τθ δυνατότθτα άςκθςθσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

 Κακοριςμόσ δεικτϊν για τθ βελτίωςθ τθσ δθμοςιονομικισ, τθσ διοικθτικισ 

και επικοινωνιακισ λειτουργίασ των οργανιςμϊν, τθσ εξυπθρζτθςθσ των 

πολιτϊν, τθσ διαχείριςθσ των πόρων και τθσ επίτευξθσ τθσ ςυνεργαςίασ 

ανάμεςα ςτουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ. 

 Δθμιουργία μεκοδολογικϊν προτφπων για τθν τυποποίθςθ των ελζγχων, τον 

τρόπο ςφνταξθσ των Εκκζςεων Ελζγχου και τθν ςυνεπι και ολοκλθρωμζνθ 

λειτουργία των Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε όλο το φάςμα τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συνεχισ εκπαίδευςθ, απόκτθςθ δεξιοτιτων και εξειδίκευςθσ όλων των 

εμπλεκόμενων τόςο ςτον εςωτερικό όςο και ςτον εξωτερικό ζλεγχο. 

 Συςτθματικι και οργανωμζνθ προςπάκεια διαμόρφωςθσ κουλτοφρασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. Ωσ προσ τοφτο, προτείνεται θ οργάνωςθ περιςςότερων 

δράςεων επικοινωνίασ (και εντόσ του Εκνικοφ Σχεδίου 2018-21) ςε 

ςτοχευμζνα κοινά (επιτελικά ςτελζχθ οργανιςμϊν, ςτελζχθ ελεγκτικϊν 

φορζων κ.λπ.). 

 Δθμιουργία ενόσ ανοιχτοφ δικτφου επικοινωνίασ μεταξφ των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου (με ςυμμετοχι και των ελεγκτικϊν ςωμάτων) για να 

διαςφαλίηεται θ κοινι δράςθ, θ ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν, θ 

διαβίβαςθ καταγγελιϊν και ςχετικϊν ςτοιχείων, θ υιοκζτθςθ καλϊν 

πρακτικϊν.  

Θ ςτενι ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων όλου του εφρουσ των 

ςυνεμπλεκόμενων φορζων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι 

κακιζρωςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και για τθν αξιοποίθςι του ωσ κρίςιμου 

εργαλείου διοίκθςθσ ςτο ελλθνικό Δθμόςιο.  
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4. Ραράρτθμα 

4α. Ρρόγραμμα Καινοτόμου Εργαςτθρίου 

Καινοτόμο Εργαςτιριο 

«Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο πολιτικισ ςτο Δθμόςιο Τομζα» 
Ρζμπτθ, 15 Νοεμβρίου 2018 

ΕΚΔΔΑ, Αίκουςα 306, Ρειραιϊσ 211 

ΡΟΓΑΜΜΑ  

08:30 – 09:00 Ρροςζλευςθ – Εγγραφζσ 

09:00 – 09:30 Κιρυξθ τθσ ζναρξθσ από τθ Διευκφντρια του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Άννα Κοντονι 

Χαιρετιςμόσ 

 Αναςταςία Ξεπαπαδζα, Γενικι Γραμματζασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 

Διαφκοράσ 

 

9:30 - 11:30 Α’ ΣΥΝΕΔΛΑ: Θ λειτουργία Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ: κεςμικζσ 

προκλιςεισ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ 

Συντονιςμόσ: Νίκοσ Κιτωνάκθσ, Αναπλθρωτισ Διευκφντριασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.) & 

Βαςιλικι Μακρι, Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ, Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.) 

 

 Μαρία Ραπαςπφρου, Γενικι Επικεωριτρια Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΕΔΔ) 

 Δθμοςκζνθσ Καςςαβζτθσ, Επ. Κακθγθτισ Δθμοκρίτειου Ραν/μιου Κράκθσ, Ειδικόσ 

Γραμματζασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΣΕΕΔΔ)  

 Κωνςταντίνοσ Εφεντάκθσ, Σφμβουλοσ Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

 

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφζσ 

12:00 – 14:30 Β’ ΣΥΝΕΔΛΑ: Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ ωσ εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και 

τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Συντονιςμόσ: Ευγενία Λόκανα, Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ, Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.) & 

Ηαχαρζνια ωμαίου, Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ, Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.) 

 

 Μαρία Θλιοποφλου, Γραφείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ για τθν 
Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (Παρουςίαςθ τθσ Πειραματικισ Εφαρμογισ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ) 

 Γιάννθσ Σελίμθσ, Συντονιςτισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ Σϊματοσ 
Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΣΕΕΔΔ) 

 Σταμάτθσ Θεοχάρθσ, Ρροϊςτάμενοσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, Υπουργείο 
Εςωτερικϊν  

 Βζρρα Μαρμαλίδου, Ρρόεδροσ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν Ελλάδασ 
 

14:30 Λιξθ εργαςιϊν 
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4β. Ρροτάςεισ που υποβλικθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

(i) Λωάννθσ Σελίμθσ (Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 
 

Α/Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ 

1 Οι ΜΕΕ αποτελοφν, εκτόσ 

εξαιρζςεων, οργανικζσ 

μονάδεσ επιπζδου Τμιματοσ. 

 

Α) Οι ΜΕΕ να αποτελζςουν  

οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου 

Διεφκυνςθσ. Ραρατίκεται, 

ενδεικτικά, πρόταςθ 

λειτουργίασ δφο Τμθμάτων:  

α) Τμιμα Α' – 

Ρρογραμματιςμοφ και 

Τεκμθρίωςθσ 

β) Τμιμα Β' - Διενζργειασ 

Ελζγχων 

 

Β) Εναλλακτικά κα μποροφςε 

να εξεταςτεί θ ςφςταςθ 

Μθτρϊου Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν, ςτο οποίο κα 

εντάςςονται μόνιμοι και 

Λ.Δ.Α.Χ. υπάλλθλοι του 

Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ., 

δευτεροβάκμιων και 

πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. 

κατθγορίασ ΡΕ με οκταετι, 

τουλάχιςτον, δθμόςια 

υπθρεςία ι απόφοιτοι τθσ 

Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, 

με εξαετι, τουλάχιςτον, 

υπθρεςία μετά τθν 

αποφοίτθςθ τουσ, οι οποίοι 

ζχουν διακρικεί για τθν 

επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ, 

τθν υπθρεςιακι επίδοςθ και το 

ικοσ τουσ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου 

οργάνου επιλζγονται ι 

αποςπϊνται τουλάχιςτον τρία 

(3) μζλθ του Μθτρϊου που κα 

παρζχουν υπθρεςίεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο 

αντίςτοιχο Υπουργείο ι Φορζα 

και ορίηεται ζνασ Συντονιςτισ. 

Θ  επιλογι ι θ απόςπαςθ 

Αναβάκμιςθ, κφροσ, αποδοχι από 

όργανα Διοίκθςθσ, παροχι 

κινιτρου απόδοςθσ. 
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διαρκεί τρία ζτθ, μπορεί να 

παρατείνεται, με όμοια 

απόφαςθ, μία ι περιςςότερεσ 

φορζσ, για ίςο χρονικό 

διάςτθμα και είναι 

υποχρεωτικι για τθν υπθρεςία 

του υπαλλιλου. 

2 Στελεχϊνονται μόνο από 

υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ – 

Φορζα. 

Να είναι δυνατι θ ςτελζχωςι 

τουσ και από υπαλλιλουσ 

άλλων Υπθρεςιϊν – Φορζων 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ςε 

περίπτωςθ μθ ςφςταςθσ 

μθτρϊου). 

Ανάλογθ ρφκμιςθ ιςχφει για τουσ 

Γενικοφσ Δ/ντζσ. Οι εςωτερικοί 

ελεγκτζσ ΔΕΚΟ αρμοδιότθτασ 

Υπουργείου Οικονομικϊν και 

άλλων φορζων, επιλζγονται από 

ειδικό Μθτρϊο (άρκρο 4 ν. 

3429/2005) και δεν ζχουν καμία 

ςχζςθ με το φορζα ςτον οποίο 

υπθρετοφν. 

Δυνατό ςθμείο: Απουςία 

εξάρτθςθσ από τθ διοικθτικι 

ιεραρχία, ιςχυρά κίνθτρα 

απόδοςθσ και επίτευξθσ ςτόχων. 

Αδφνατο ςθμείο: Ελλιπείσ γνϊςθ 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν. 

3 Οι ΜΕΕ ςιμερα είναι 

υποςτελεχωμζνεσ. Σε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

υπθρετεί ςε αυτζσ μόνο ο 

Ρροϊςτάμενοσ. Στθν ουςία 

είναι ανενεργζσ υπθρεςίεσ. 

Ρρόβλεψθ κατϊτατου αρικμοφ 

ςτελεχϊν για τισ ΜΕΕ, είτε 

ςφνδεςι του με αντικειμενικά 

κριτιρια (αρικμόσ υπαλλιλων, 

διαςπορά υπθρεςιακϊν 

μονάδων κ.λπ.) 

Ενεργοποίθςθ των ΜΕΕ, 

αναγνϊριςθ του ρόλου τουσ, 

δυνατότθτα κατάρτιςθσ 

προγράμματοσ ελεγκτικισ δράςθσ 

και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων 

αναγκϊν ελζγχου. 

4 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 12 παρ. 1β του 

Ν.4320/15, ο Αναπλθρωτισ 

Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ 

αρμόδιοσ για κζματα 

Διαφκοράσ, διορίηει από 

κοινοφ με τουσ ςυναρμόδιουσ 

Υπουργοφσ τουσ επικεφαλισ 

των Υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ 

Ελζγχου των Υπουργείων. 

Ραρότι με τθν εν λόγω διάταξθ 

ειςάγεται παρζκκλιςθ από τισ 

ρυκμίςεισ του Υ.Κ. για τθν 

επιλογι Ρροϊςταμζνου 

Τμιματοσ, θ ςχετικι 

διαδικαςία δεν ζχει υιοκετθκεί 

μζχρι ςιμερα. 

Κα πρζπει ςυνεπϊσ να 

εξεταςτεί θ αναγκαιότθτα 

επαναπροςδιοριςμοφ τθσ 

ςχετικισ διαδικαςίασ. 

Επιλογι κατάλλθλων ςτελεχϊν που 

κα προΐςτανται των ΜΕΕ, 

αξιοποίθςθ τυχόν ελεγκτικισ 

εμπειρίασ, δεξιοτιτων και 

ιδιαίτερων ικανοτιτων που δεν 

είναι δυνατόν να αναδειχκοφν 

κατά τθ γενικι διαδικαςία. 

Άλλωςτε πρόκειται για πρόςωπο 

τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ και 

αποδοχισ τθσ Διοίκθςθσ του 

Φορζα. 

5 Δεν προςδιορίηονται τα 

απαραίτθτα προςόντα των 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν, τα 

οποία διαφοροποιοφνται, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, από 

αυτά των εξωτερικϊν 

ελεγκτϊν. 

Για τθν επιλογι των 

εςωτερικϊν ελεγκτϊν κα 

πρζπει να αξιολογοφνται τα 

τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα τουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τυχόν ελεγκτικισ εμπειρίασ, με 

ζμφαςθ ςτθν ικανότθτα 

ςφνκεςθσ απόψεων, 

αποτελεςματικισ επικοινωνίασ 
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και καινοτομικισ ςκζψθσ. 

6 Σφμφωνα με άρκρο 4 του 

Ν.3492/2006, Μονάδα 

Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ 

ανεξάρτθτθ ελεγκτικι − 

ςυμβουλευτικι υπθρεςία, θ 

οποία κα παρζχει 

διαβεβαίωςθ περί τθσ 

επάρκειασ των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ελζγχου ενόσ 

φορζα. Ππωσ προκφπτει από 

τουσ Οργανιςμοφσ των 

Υπουργείων, οι Μονάδεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, με 

ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ,  ζχουν 

κοινζσ αρμοδιότθτεσ που 

εντάςςονται ςτθν ζννοια του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, κατά 

τον ωσ άνω οριςμό, όμωσ,  

ζχουν αποδοκεί ςε αυτζσ και 

αρμοδιότθτεσ (βλ. 

παράρτθμα) που δεν 

ςυνάδουν με τισ ςυνικεισ 

αρμοδιότθτεσ μίασ Υπθρεςίασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου (Internal 

Audit), κακϊσ και με κακϊσ 

και με τθ δειγματολθπτικι 

λειτουργία του (βλ. το υπϋ 

αρικμ. 2/7404/ 28-1-2014 

ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 

Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του 

Γ.Λ.Κ.). 

Το γεγονόσ αυτό ζχει ιδθ 

επιςθμανκεί ςε πρόταςθ 

Ομάδασ Ζργου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

ωσ προσ τθ «Βελτίωςθ τθσ 

Αποτελεςματικότθτασ του 

Συςτιματοσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ», θ οποία 

υποβλικθκε αρμοδίωσ το 

Μάρτιο του 2015. 

Ακολοφκωσ, ανάλογθ κρίςθ 

διατυπϊκθκε και ςτθν υπϋ 

αρικμ. 169/2015 Γν. του 

Ν.Σ.Κ., κατά τθν οποία, «ο 

οικονομικόσ και 

διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ, 

ςυνιςτάμενοσ ςτθν 

Απόδοςθ των εν λόγω 

αρμοδιοτιτων ςτισ κακϋ φλθν 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Άλλωςτε 

αυτό προβλζπεται ςτο Δθμόςιο 

Λογιςτικό, κατόπιν ςχετικισ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν. 

Θ διενζργεια εςωτερικοφ ζλεγχου 

(internal audit) δεν αντικακιςτά το 

λειτουργικό - διοικθτικό ζλεγχο 

που είναι ευκφνθ τθσ ιεραρχικισ 

δομισ τθσ διοίκθςθσ κάκε φορζα. 

Λειτουργεί κυρίωσ 

δειγματολθπτικά παρζχοντασ 

διαβεβαίωςθ για τθν επάρκεια των 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ελζγχου ενόσ φορζα και δεν 

υποκακιςτά τισ κακϋφλθν αρμόδιεσ 

υπθρεςιακζσ μονάδεσ ςτθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων τουσ, κακϊσ 

δεν ζχει εκτελεςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ. Αποφυγι 

ςφγκρουςθσ ρόλων ελεγκτι και 

ελεγχόμενου. 
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νομιμότθτα των ειςπράξεων 

και των πλθρωμϊν των 

δθμοςίων εςόδων και 

δαπανϊν, ςτθν πλθρότθτα και 

τυπικότθτα των 

δικαιολογθτικϊν, επζκεινα 

δε, και ςτον ζλεγχο ουςίασ 

κατά τον οποίο ερευνάται αν, 

τα αναγραφόμενα και 

βεβαιοφμενα ςτα 

δικαιολογθτικά πλθρωμισ ι 

είςπραξθσ, ανταποκρίνονται 

ςτθν αλικεια, (βλ. Μθλιϊνθ: 

«Ο Κεςμικόσ όλοσ του Ε.Σ.» 

εκδ.2002, ςελ. 276 επ., Ε.Σ., 

αποφ. IV Τμ.2182/1994), είτε 

τακτικόσ είτε ζκτακτοσ επί των 

οικονομικϊν και 

διαχειριςτικϊν πράξεων των 

φορζων επί των οποίων ζχει 

εφαρμογι ο ν.3492/2006, δεν 

περιλαμβάνεται ςτο 

εννοιολογικό εφροσ του 

«Εςωτερικοφ Ελζγχου» 

(internal audit), όπωσ αυτό 

οριοκετείται από τθν παρ.2 

του άρκρου 4 του ίδιου 

νόμου. 

Τοφτο, κυρίωσ, διότι ςκοπόσ 

τθσ διαδικαςίασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου είναι θ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 

κινδφνου και των διαδικαςιϊν 

ελζγχου, με τθν παροχι 

διαβεβαίωςθσ για τθν 

επάρκεια των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ελζγχου κάκε 

φορζα από ςυνιςτϊμενθ 

ανεξάρτθτθ ελεγκτικι-

ςυμβουλευτικι υπθρεςία, τθν 

Μονάδα Εςωτερικοφ 

Ελζγχου…». 

Το γεγονόσ ότι με τθ ρφκμιςθ 

τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 12 του ν.3492/2006, 

διευρφνκθκε θ λειτουργικι 

αρμοδιότθτα των Μονάδων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου με τθν 
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ανάκεςθ ςε αυτζσ των, εκτόσ 

«Εςωτερικοφ Ελζγχου», 

προαναφερόμενων 

αρμοδιοτιτων, είχε ωσ ςτόχο 

τθν κατϋ ουςία παραχϊρθςθ 

των αρμοδιοτιτων αυτϊν ςτο 

Φορζα, με ςκοπό τθν 

αποδζςμευςθ των 

οικονομικϊν επικεωρθτϊν 

από τουσ πρωτογενείσ 

τακτικοφσ ελζγχουσ των 

αντίςτοιχων αντικειμζνων 

(βλ. ειςθγθτικι ζκκεςθ). Κα 

πρζπει εδϊ να επιςθμάνουμε 

ότι οι εν λόγω αρμοδιότθτεσ 

ουδζποτε αςκικθκαν από τισ 

ΜΕΕ, οι οποίεσ, άλλωςτε,  

ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, ςυςτάκθκαν 

οχτϊ ζτθ μετά τθν αρχικι 

πρόβλεψθ. Θ αποδζςμευςθ 

των ςτελεχϊν του Υπουργείου 

Οικονομικϊν από τουσ 

πρωτογενείσ τακτικοφσ 

ελζγχουσ των αντίςτοιχων 

αντικειμζνων, μπορεί να 

επιτευχκεί με τθν άςκθςθ των 

ςχετικϊν αρμοδιοτιτων από 

τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του 

Φορζα. 

 

7 Σφμφωνα με τα ιςχφοντα 

οργανογράμματα, θ ΜΕΕ 

αποτελεί αυτοτελι υπθρεςία 

και υπάγεται απευκείασ ςτον 

οικείο Υπουργό ι ςτον οικείο 

Ρροϊςτάμενο τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

τθσ Χϊρασ ι ςτο οικείο 

Ανϊτερο Πργανο του Φορζα, 

κακϊσ τα ςτελζχθ αυτϊν των 

μονάδων πρζπει να είναι 

ανεξάρτθτα από τισ 

δραςτθριότθτεσ που 

ελζγχουν.  

 

Δεδομζνου ότι αυτά τα όργανα 

αναφοράσ αυτά ζχουν μεγάλο 

όγκο κακθμερινισ εργαςίασ, 

παράμετροσ που κακιςτά 

αδφνατθ τθν άμεςθ και 

αποτελεςματικι ςυνεργαςία 

με τισ Μ.Ε.Ε., κρίνεται 

απαραίτθτο, πζραν τθσ 

λειτουργίασ των Επιτροπϊν 

Ελζγχου, να ορίςουν ςτζλεχοσ 

του Γραφείου τουσ το οποίο κα 

αςκεί τισ ςχετικζσ 

αρμοδιότθτεσ και ςτο οποίο κα 

απευκφνεται θ Μ.Ε.Ε. για τθν 

αποτελεςματικι άςκθςθ των 

κακθκόντων τθσ.  

 

Αμεςότθτα, αποτελεςματικι 

ςυνεργαςία. 

8 Στουσ φορείσ που διακζτουν Κζςπιςθ κατάλλθλου κεςμικοφ Ανεξαρτθςία, αντικειμενικότθτα, 
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ΜΕΕ, κατά κανόνα, δε 

λειτουργοφν Επιτροπζσ 

Ελζγχου. 

πλαιςίου και δθμοςίευςθ 

κατευκυντιριων γραμμϊν για 

τθ διευκόλυνςθ των φορζων 

ςτθ λιψθ απόφαςθσ για τθ 

λειτουργία Επιτροπϊν Ελζγχου 

κατά τα διεκνι πρότυπα. 

διαφάνεια, προςταςία ελεγκτϊν, 

υλοποίθςθ προτάςεων. 

9 Θ υποςτιριξθ των ΜΕΕ είναι 

αποςπαςματικι, κυρίωσ 

μζςω θμερίδων και άλλων 

εκδθλϊςεων γενικοφ 

χαρακτιρα 

Λειτουργία υποςτθρικτικισ 

δομισ, δθλαδι on line 

διαδικαςία που κα επιλφει 

επιτόπου τυχόν δυςλειτουργίεσ 

ι αμφιςβθτιςεισ και κα 

παρζχει ακόμα και 

εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ, 

μετά από γνωμοδότθςθ μιασ 

Κεντρικισ Διαρκοφσ  Επιτροπισ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου όπου 

απαιτείται και βζβαια, με τθν 

αξιοποίθςθ όλων των 

παραδοτζων τθσ Τεχνικισ 

Βοικειασ για το ςφςτθμα 

ελζγχου τθσ χϊρασ μασ. 

Αποτελεςματικι λειτουργία ςε 

επίκαιρο χρόνο. 

10 Στουσ φορείσ που διακζτουν 

ΜΕΕ, κατά κανόνα, δεν ζχει 

ςυνταχτεί κανονιςμόσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

Αξιοποίθςθ ςχετικϊν 

προτφπων και παραδοτζων 

Τεχνικισ Βοικειασ. 

Αποφυγι ςφγχυςθσ ρόλων, 

επικαλφψεων, ςυγκροφςεων, 

κεςμοκζτθςθ διαδικαςίασ 

ελεγκτικοφ κφκλου, αφξθςθ του 

βακμοφ αποδοχισ του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου από τθ διοικθτικι δομι. 

11 Θ ελεγκτικι διαδικαςία που 

εφαρμόηεται από τισ ΜΕΕ και 

θ ςχζςθ με τον εξωτερικό 

ζλεγχο και άλλεσ αρχζσ 

περιγράφεται ςε εγκφκλιεσ 

οδθγίεσ και όχι ςε ςχετικζσ 

κανονιςτικζσ πράξεισ.  

Οι ΜΕΕ πολλζσ φορζσ δεν 

ενθμερϊνονται καν για τθ 

διενζργεια ελζγχων ςτο 

φορζα τουσ από άλλουσ 

ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ ι 

για τθν υποβολι 

καταγγελιϊν, όταν αυτζσ 

εξετάηονται από τισ κακ φλθν 

αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ 

του οργανιςμοφ. 

Κατά τα πρότυπα λειτουργίασ 

των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, 

απαιτείται ρφκμιςθ 

προκειμζνου τα ςτελζχθ των 

ΜΕΕ να εφαρμόηουν 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κατά 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ και να ςυνεργάηονται 

αποτελεςματικά, κατά 

περίπτωςθ, με άλλεσ αρχζσ. 

Αξιοποίθςθ του ζργου του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου από τουσ 

εξωτερικοφσ ελεγκτζσ και τισ άλλεσ 

αρχζσ και αντίςτροφα (αποφυγι 

επικαλφψεων και ςπατάλθσ 

πόρων), ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ, 

ανταλλαγι γνϊςεων και 

εμπειριϊν, αξιοποίθςθ καλϊν 

πρακτικϊν. Ολοκλθρωμζνθ 

αντιμετϊπιςθ των υπό διερεφνθςθ 

ηθτθμάτων. 

12 Ρρόςβαςθ ςε ςτοιχεία: Δεν 

υπάρχει ειδικι πρόβλεψθ. Ο 

επικεφαλισ του Φορζα ςτον 

οποίο υπάγεται θ Μ.Ε.Ε. κα 

πρζπει να εξουςιοδοτιςει 

Κατά τα πρότυπα λειτουργίασ 

των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, 

απαιτείται ρφκμιςθ 

προκειμζνου τα ςτελζχθ των 

ΜΕΕ να ζχουν πλιρθ, ελεφκερθ 

Αποτελεςματικι λειτουργία και 

επίτευξθ των ςτόχων του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου, 

προςδίδοντασ προςτικζμενθ αξία 

ςτθ Διοίκθςθ του Φορζα.  
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ςχετικά τα ςτελζχθ τθσ.  

Καταγράφονται περιπτϊςεισ 

άρνθςθσ τθσ ελεγχόμενθσ 

υπθρεςίασ ι επίκλθςθ 

φόρτου εργαςίασ και 

ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ. 

 

και απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε 

όλεσ τισ λειτουργίεσ, τουσ 

χϊρουσ, τα περιουςιακά 

ςτοιχεία, το προςωπικό, τα 

αρχεία, και άλλα ζγγραφα και 

τισ πλθροφορίεσ που 

κεωροφνται αναγκαία για τθν 

ανάλθψθ δραςτθριοτιτων 

Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

13 Δεν υφίςτανται ειδικζσ 

διατάξεισ για τθν τιρθςθ του 

απορριτου των πλθροφοριϊν 

από τα ςτελζχθ των ΜΕΕ. 

Κατά τα πρότυπα λειτουργίασ 

των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, 

απαιτείται ρφκμιςθ 

προκειμζνου τα ςτελζχθ των 

ΜΕΕ να ζχουν κακικον 

εχεμφκειασ και να τθροφν το 

απόρρθτο των πλθροφοριϊν 

και ςτοιχείων που περιιλκαν 

ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, 

ακόμθ και μετά τθ μετακίνθςι 

τουσ ι τθν αποχϊρθςι τουσ 

από τθ κζςθ αυτι. Ραρζκκλιςθ 

από τα ανωτζρω κα είναι 

δυνατι μόνο εφόςον υπάρχει 

νομικι υποχρζωςθ περί του 

αντικζτου. 

 

Αποφυγι αναιτιολόγθτθσ βλάβθσ 

τθσ φιμθσ του Φορζα, προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων 

14 Καταγράφεται ςφγχυςθ και 

διαπιςτϊνονται  επικαλφψεισ 

ωσ προσ το ρόλο και τα όρια 

δράςθσ των φορζων που 

ζχουν ςυντονιςτικι ι άλλθ 

αρμοδιότθτα ωσ προσ τθ 

λειτουργία των ΜΕΕ. 

Ειδικότερα: 

Α)Γενικι Γραμματεία για τθν 

Καταπολζμθςθ τθσ 

Διαφκοράσ, ςτθν οποία, 

ςφμφωνα με το Ν. 4320/2015, 

λειτουργεί Γραφείο 

ςυντονιςμοφ δράςθσ και 

επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ 

των Μονάδων Εςωτερικοφ 

Ελζγχου των Υπουργείων.  

Β) Γενικόσ Επικεωρθτισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Με τθν 

υπ. Αρικμ. ΔΛΔΚ/42291/11-12-

2017 ΚΥΑ ιδρφκθκε Τομζασ 

Ραρακολοφκθςθσ Μονάδων 

Επαναπροςδιοριςμόσ ρόλων, 

αρμοδιοτιτων και πεδίου 

δράςθσ των ςυναρμόδιων, ωσ 

προσ τθν παρακολοφκθςθ του 

ζργου των ΜΕΕ φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

υποχρζωςθσ κοινοποίθςθσ των 

εντολϊν ελζγχων και το 

αντίςτοιχων εκκζςεων.   

Ενίςχυςθ του ρόλου του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ωσ προσ 

τον εςωτερικό ζλεγχο, το 

οποίο, ωσ το Ανϊτατο 

Δθμοςιονομικό Δικαςτιριο και 

ο Ανϊτατοσ Εξωτερικόσ 

Ελεγκτισ κατά το νόμο, 

διακζτει υψθλό βακμό 

αξιοπιςτίασ και 

αντικειμενικότθτασ και 

απολαμβάνει κακολικισ 

αποδοχισ των ςυναρμόδιων 

φορζων και οργάνων.   

Αποτελεςματικότεροσ 

ςυντονιςμόσ, υιοκζτθςθ ενιαίων 

πρακτικϊν ελζγχου, καλφτερθ 

ςτόχευςθ και αναγκαίεσ 

παρεμβάςεισ ςτο ςφνολο των ΜΕΕ. 
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Εςωτερικοφ Ελζγχου) 

Γ) Ελεγκτικό Συνζδριο 

(κοινοποίθςθ εκκζςεων, 

παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ και 

αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ 

επάρκειασ των Υπθρεςιϊν 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και όλων 

των φορζων τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, άρκρα 168 & 

169 του Ν. 4270/2014). 

Δ) Γενικό Λογιςτιριο του 

Κράτουσ (γενικι κακοδιγθςθ 

και εποπτεία ςφςταςθσ 

Υπθρεςιϊν Εςωτερικοφ 

Ελζγχου) 

Ε) Σϊμα Επικεωρθτϊν 

Ελεγκτϊν Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, το οποίο 

προςδιορίηεται από το νόμο 

(Ν. 3074/2002) ωσ όργανο 

Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ 

Διοίκθςθσ, ενϊ οι 

αρμοδιότθτζσ τουσ 

περιλαμβάνουν το ςφνολο 

των δομϊν όλων των φορζων 

αρμοδιότθτάσ του. 

 

15 Με αποφάςεισ των Υπουργϊν 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 

και  Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν 

και του κακϋ φλθν αρμόδιου 

Υπουργοφ, ςυνιςτϊνται  

Μ.Ε.Ε. ςε όλα τα Υπουργεία 

και τισ Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ τθσ Χϊρασ. Με 

όμοιεσ Κ.Υ.Α. μπορεί να 

ςυνιςτϊνται Μ.Ε.Ε. ςτουσ 

φορείσ του άρκρου 3 του Ν. 

3492/2006 που ζχουν 

προχπολογιςμό άνω των 

τριϊν  εκατομμυρίων 

(3.000.000) ευρϊ.  

 

Θ διακριτικι ευχζρεια 

παρζχεται με τθν εν λόγω 

διάταξθ κα πρζπει να 

μετατραπεί ςε δζςμια 

αρμοδιότθτα, όςον αφορά 

μεγάλουσ ΟΤΑ Αϋ Βακμοφ, 

κακϊσ και άλλουσ 

Οργανιςμοφσ του Δθμοςίου, 

ςυνδυαηόμενθ με  

αντικειμενικά κριτιρια, όπωσ 

το μζγεκοσ του φορζα (π.χ. 

αρικμόσ υπαλλιλων) ι 

πλθκυςμιακά κριτιρια (π.χ. 

αρικμόσ κατοίκων ι δθμοτϊν) 

κ.α. 

Ραροχι διαβεβαίωςθσ για τθν 

επάρκεια των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ελζγχου του 

Φορζα, ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ 

για τθ λιψθ μζτρων που κα 

ενιςχφςουν τθν 

αποτελεςματικότθτά του, μείωςθ 

των κινδφνων από τθν υιοκζτθςθ 

εςφαλμζνων πρακτικϊν και 

δθμιουργία καταλλθλότερο 

περιβάλλοντοσ για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων τθσ Διοίκθςθσ και κατϋ 

επζκταςθ του Οργανιςμοφ ςτο 

ςφνολό του.  

 

16 Δεν παρζχεται από Δθμόςιο 

Φορζα ι Επιςτθμονικό 

Οργανιςμό ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

Διοργάνωςθ από το Εκνικό 

Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ι 

άλλουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ 

Απόκτθςθ ελεγκτικισ επάρκειασ, 

εξειδικευμζνων γνϊςεων και 

επικαιροποίθςθσ γνϊςεων και 

εμπειριϊν. 
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να οδθγεί ςτθν απόκτθςθ  

πιςτοποιθτικοφ ελεγκτικισ 

επάρκειασ για εςωτερικοφσ 

ελεγκτζσ. Τζτοια δυνατότθτα 

παρζχει μόνο το Διεκνζσ 

Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν 

Ελεγκτϊν. 

ι διεκνείσ οργανιςμοφσ ειδικά 

προγράμματα επιμόρφωςθσ 

ελεγκτϊν ι ςτελεχϊν των ΜΕΕ 

για τθν απόκτθςθ 

πιςτοποιθτικϊν ελεγκτικισ 

επάρκειασ.  

Με ςχετικζσ αποφάςεισ κα 

ορίηονται το περιεχόμενο, ο 

τρόποσ, θ διάρκεια, θ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ 

των ανωτζρω προγραμμάτων, 

θ μοριοδότθςι τουσ, οι 

προχποκζςεισ και θ διαδικαςία 

ειςαγωγισ ςε αυτά, ο τφποσ 

των χορθγοφμενων 

πιςτοποιθτικϊν και κάκε άλλο 

ςχετικό κζμα.        

17 Δεν ζχει καταρτιςτεί 

ολοκλθρωμζνοσ Κϊδικασ 

Δεοντολογίασ και Θκικισ για 

τα ςτελζχθ των ΜΕΕ του 

Δθμοςίου Τομζα. Σχετικζσ 

αναφορζσ ςε εγκφκλιεσ 

οδθγίεσ κεμελιϊνονται ςε 

αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ του 

ιδιωτικοφ τομζα. 

Κατάρτιςθ Κϊδικα 

Δεοντολογίασ και Θκικισ για τα 

ςτελζχθ των ΜΕΕ του 

Δθμοςίου Τομζα. Ενυπόγραφθ 

γνϊςθ και αποδοχι του κατά 

τθν ανάλθψθ των κακθκόντων 

τουσ. 

Αποτελεςματικότερθ επικοινωνία 

μζςα από τθν αναγνϊριςθ 

ςυγκεκριμζνων κοινϊν αξιϊν και 

δεςμεφςεων και τθν υιοκζτθςθ 

ςυγκεκριμζνθσ ςυμπεριφοράσ 

εντόσ και εκτόσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 

 

Στισ ΜΕΕ ζχουν αποδοκεί οικονομικζσ – δθμοςιονομικζσ αρμοδιότθτεσ που κα 

ζπρεπε να αςκοφνται από τισ κακϋ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ: 

α) ο τακτικόσ ζλεγχοσ των παγίων προκαταβολϊν που ζχουν ςυςτακεί ςτον φορζα, 

β) ο οικονομικόσ και διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ των δθμοςίων υπολόγων και δθμοςίων 

διαχειρίςεων που υπάγονται ςτον φορζα, 

γ) θ διενζργεια ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ 

δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ δθμόςιασ δαπάνθσ, πριν τθν ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ απϊλεια αυτι ζχει λάβει χϊρα ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία ι ςτα Ελλθνικά Ταχυδρομεία, 
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δ) θ ζρευνα για τθν φπαρξθ αντικειμενικισ αδυναμίασ απόδοςθσ λογαριαςμοφ 

χρθματικοφ εντάλματοσ προπλθρωμισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 41 του 

ν. 2362/1995, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3871/2010 (Α' 141). 

ε) Θ επιβολι δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςτισ περιπτϊςεισ που εντοπιςκοφν 

μεμονωμζνεσ ι ςυςτθμικζσ παρατυπίεσ ςε Υπθρεςίεσ του Υπουργείου ι ςε 

εποπτευόμενουσ φορείσ του, εφόςον οι φορείσ αυτοί δεν διακζτουν μονάδα 

Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ τουσ. 

ςτ) Τθν διαπίςτωςθ, ςε περίπτωςθ απϊλειασ αποδεικτικϊν είςπραξθσ που δεν 

ζχουν εξοφλθκεί, τθσ ειςαγωγισ ι μθ ςτθν ΔΟΥ ι ςτο Τελωνείο του ποςοφ που 

αναγράφεται ςε αυτά, ενϊ ςε περίπτωςθ απϊλειασ γραμματίων χρθματικϊν 

ενταλμάτων ι άλλων τίτλων πλθρωμισ, πριν τθν εξόφλθςθ τουσ, θ διαπίςτωςθ τθσ 

μθ εξόφλθςθσ αυτϊν, προκειμζνου να εκδοκοφν αντίγραφα αυτϊν, κακϊσ και ςε 

περίπτωςθ απϊλειασ χρθματικϊν ενταλμάτων ι άλλων τίτλων πλθρωμισ μετά τθν 

εξόφλθςθ αυτϊν, προκειμζνου να εκδοκεί αντίγραφο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

 

(ii). Μαρία Κωνςταντινίδου (Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου  

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων) 

ΣΚΕΨΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΡΟΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΡΛΑΛΣΛΟΥ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (IPPF) ΑΡΟ ΤΛΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Εφαρμογι του μοντζλου των τριϊν γραμμϊν άμυνασ 

Θ εφαρμογι του μοντζλου ςτο Δθμόςιο Τομζα πάςχει κακϊσ υπάρχει ςφγχυςθ ωσ 

προσ τθ λειτουργία τθσ  2θσ γραμμισ άμυνασ και των γραμμϊν αναφοράσ αυτισ, 

κακϊσ δεν είναι πάντα ευδιάκριτο ι κατανοθτό, ποιοι εμπίπτουν ςτο εν λόγω 

επίπεδο. 

Αυτι θ ςφγχυςθ τελικά μεταφζρεται και ςτο ρόλο τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου, από τθν οποία ηθτείται να αςκιςει αρμοδιότθτεσ που δεν τθσ ανικουν.   
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Αξιολόγθςθ 

Κάκε Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου για να διαςφαλίςει τθν αντικειμενικότθτά τθσ 

πρζπει να αξιολογείται.  

Σφμφωνα με τα Ρρότυπα, θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τόςο τθν εςωτερικι όςο και 

τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ. 

Με τθν τιρθςθ ενόσ Ρρογράμματοσ Διαβεβαίωςθσ και Ροιότθτασ, μπορεί να 

προβλεφκεί ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ εντόσ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου για τθν απόδοςι τθσ. Πςων αφορά ςτθν εξωτερικι αξιολόγθςθ όμωσ, εκ 

του Συντάγματοσ και του νόμου, ο ρόλοσ αυτόσ ανικει ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, που 

είναι και ο μόνοσ εξωτερικόσ αξιολογθτισ ςτο Δθμόςιο. 

 

Συνεργαςία με Υπθρεςίεσ του φορζα  

Είναι πολφ ςθμαντικό θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου να αναπτφξει ςυνεργαςίεσ 

με τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του φορζα, ςε όλα τα επίπεδα τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, 

όπωσ: 

Κατά τθν κατάρτιςθ του ετιςιου Ρρογράμματοσ Ζργου, να δζχεται προτάςεισ από 

τουσ διαχειριςτζσ των κινδφνων ςτον φορζα (π.χ. τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ), τισ 

οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα τισ αξιολογεί και κα τισ ςυνεκτιμά και με άλλεσ 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊνει, προκειμζνου να καταλιξει ςτθ 

ςφνταξθ του Ρρογράμματοσ Ζργου. 

Κατά τθ διενζργεια του Εςωτερικοφ Ελζγχου, πρζπει να υπάρχει ανοιχτόσ δίαυλοσ 

επικοινωνίασ, ϊςτε αφενόσ μεν οι ελεγχόμενεσ υπθρεςίεσ να παρζχουν τθν 

απαραίτθτθ πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία και πλθροφορία, αφετζρου να επιτευχκεί  

ςυμφωνία των δφο μερϊν (ελεγκτϊν και ελεγχόμενων) ςτισ προτεινόμενεσ από τθν 

Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου, ενζργειεσ και χρονοδιαγράμματα αυτϊν. 

Τζλοσ, κατά το ςτάδιο τθσ παρακολοφκθςθσ των ςυμφωνθμζνων ενεργειϊν, πρζπει 

να ςυνεργάηονται οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ με τον εςωτερικό ζλεγχο ϊςτε να 
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υπάρξει τελικά υλοποίθςθ, θ οποία κα επιφζρει και τθ βελτίωςθ ςτα ελεγχόμενα 

ςυςτιματα και εν γζνει ςτον φορζα. 


