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Α. Ειςαγωγό
Ο ςκοπόσ του παρόντοσ Εγχειριδίου είναι να παρζχει κακοδιγθςθ για τθ διενζργεια
των εςωτερικϊν ελζγχων που εκτελοφνται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων.
Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο αυτό επιδιϊκει:
-

να εξοικειϊςει τουσ Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν
ςτον εςωτερικό ζλεγχο, όπωσ είναι οι ζννοιεσ του κινδφνου, τθσ διαδικαςίασ,
του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου κλπ.

-

να καταγράψει το κεςμικό πλαίςιο του εςωτερικοφ ελζγχου ςτθ Γενικι
Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων και να ορίςει το πεδίο εφαρμογισ του

-

να περιγράψει ςυνοπτικά τα ςτάδια τθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ ελζγχου

-

να αναλφςει τα βιματα τθσ εκτζλεςθσ ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου, τα οποία οι
Εςωτερικοί Ελεγκτζσ οφείλουν να ακολουκοφν

-

να παράςχει πρακτικζσ ςυμβουλζσ ςε κρίςιμα ηθτιματα, όπωσ είναι θ
δειγματολθψία και θ διενζργεια ςυνεντεφξεων

-

να τυποποιιςει τα ζντυπα που χρθςιμοποιοφνται κατά τον εςωτερικό ζλεγχο

-

να κζςει τισ αρχζσ που πρζπει να πλθροί θ ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου, κακϊσ
και τα περιεχόμενά τθσ

-

να ορίςει τθ διαδικαςία που ακολουκείται όταν προκφψουν ευριματα που
κακιςτοφν αναγκαία τθν ανάλθψθ διορκωτικϊν ι βελτιωτικϊν ενεργειϊν.

Θ παροφςα, δεφτερθ ζκδοςθ του Εγχειριδίου αποτελεί το προϊόν ανακεϊρθςθσ, θ
οποία πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν εμπειρία από τα δφο ζτθ εφαρμογισ του. Οι
αλλαγζσ που επιλκαν αποτελοφν βελτιϊςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν το Εγχειρίδιο
πλθρζςτερο και αναμζνεται ότι κα αυξιςουν ακόμθ περιςςότερο τθ χρθςιμότθτά του.
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Β. Οριςμού – ϋννοιεσ
Εςωτερικόσ ζλεγχοσ
Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ (internal auditing) είναι μία ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι
διαβεβαιωτικι και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία
και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ ενόσ οργανιςμοφ. Βοθκά τον οργανιςμό να επιτφχει
τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του, υιοκετϊντασ μία ςυςτθματικι, επαγγελματικι
προςζγγιςθ ςτθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ κινδφνων, των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ εταιρικισ
διακυβζρνθςθσ.1
Ελεγχόμενο ςφςτθμα
Ωσ ελεγχόμενο ςφςτθμα εννοείται το αντικείμενο ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου, δθλαδι θ
μονάδα, επιχειρθςιακι λειτουργία, διαδικαςία κλπ. που τίκεται υπό ζλεγχο. Το
ςφνολο των ςυςτθμάτων που είναι δυνατόν να ελεγχκοφν αποτελεί το πεδίο
εφαρμογισ του εςωτερικοφ ελζγχου (βλ. Κεφάλαιο Ε).
Σκοπόσ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ
Ωσ ςκοπόσ ενόσ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ κεωρείται ο λόγοσ για τον οποίο το ςφςτθμα
αυτό δθμιουργικθκε, δθλαδι θ βαςικι αποςτολι τθν οποία υπθρετεί.
Ειδικοί ςτόχοι ελεγχόμενου ςυςτιματοσ
Οι ειδικοί ςτόχοι ενόσ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ είναι τα αποτελζςματα τα οποία το
ςφςτθμα οφείλει να επιτφχει2.
Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ
Οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ είναι οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται
ϊςτε ζνα ελεγχόμενο ςφςτθμα να λειτουργεί ομαλά και να επιτυγχάνει ςτουσ ςτόχουσ
του. Οι προχποκζςεισ αυτζσ αναφζρονται, ςυνικωσ, ςτθν φπαρξθ επαρκοφσ
κανονιςτικοφ πλαιςίου, τεχνογνωςίασ, κατάλλθλων μεκόδων και εργαλείων κ.ά.
1

The Institute of Internal Auditors
Για παράδειγμα, ωσ ςκοπόσ του ςυςτιματοσ «φορολογικό μθτρϊο» μπορεί να οριςτεί θ διευκόλυνςθ
τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ φορολογικισ «κατάςταςθσ και πορείασ» των φορολογουμζνων.
Στουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του περιλαμβάνονται:
θ ταυτοποίθςθ των φορολογουμζνων
θ φπαρξθ πλιρων και ενθμερωμζνων ςτοιχείων για τουσ φορολογοφμενουσ
θ παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριοποίθςθσ των φορολογουμζνων
κ.ά.
2
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Κίνδυνοσ
Ωσ κίνδυνοσ εννοείται θ πικανότθτα ι απειλι να επζλκει ηθμία, απϊλεια ι, γενικά,
κάποιο αρνθτικό για τουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ ενδεχόμενο, το οποίο προκαλείται
λόγω τθσ φπαρξθσ τρωτϊν ςθμείων είτε ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ είτε από το
εξωτερικό περιβάλλον και το οποίο μπορεί να μετριαςτεί μζςω προλθπτικϊν
δράςεων.
Εγγενισ κίνδυνοσ
Εγγενισ είναι ο κίνδυνοσ που ενυπάρχει ςε ζναν οργανιςμό, μία δραςτθριότθτα,
διαδικαςία κλπ., πριν λθφκεί οποιοδιποτε μζτρο για τον περιοριςμό του.
Υπολειμματικόσ κίνδυνοσ
Υπολειμματικόσ είναι ο κίνδυνοσ που παραμζνει μετά τθ λιψθ μζτρων από τθ
Διοίκθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου (βλ.
παρακάτω), για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων και τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ ενόσ
ανεπικφμθτου γεγονότοσ.
Αποδεκτόσ κίνδυνοσ
Ωσ αποδεκτόσ χαρακτθρίηεται ο κίνδυνοσ ο οποίοσ, με βάςθ τθν πικανότθτά του ι τισ
ςυνζπειζσ του, αξιολογείται ωσ χαμθλόσ και κεωρείται από τθ Διοίκθςθ ότι δεν
αποτελεί απειλι τζτοια ϊςτε να πρζπει να λθφκοφν μζτρα για τον περιοριςμό του.
Διαχείριςθ κινδφνων
Ωσ διαχείριςθ κινδφνων εννοείται το ςφνολο των κανόνων και διαδικαςιϊν που
εφαρμόηονται ϊςτε να κατευκφνουν τθ δράςθ ενόσ οργανιςμοφ ςε ςχζςθ με τουσ
κινδφνουσ που αντιμετωπίηει. Είναι θ διεργαςία μζςω τθσ οποίασ ο οργανιςμόσ
προςεγγίηει μεκοδικά τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτζσ του, τουσ
αξιολογεί και εφαρμόηει τθν κατάλλθλθ πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.
Σφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου
Σφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου (internal control system) είναι το ςφνολο των ελεγκτικϊν
ενεργειϊν (αςφαλιςτικϊν δικλείδων) που εγκακιδρφονται από τθ διοίκθςθ του
οργανιςμοφ, διατρζχουν το ςφνολο τθσ δομισ του, κακϊσ και όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ
και διαδικαςίεσ αυτοφ, και προορίηονται να παρζχουν μία λογικι διαςφάλιςθ όςον
αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Κφριοσ ςκοπόσ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ
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Ελζγχου είναι να βελτιςτοποιεί τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχει ο
οργανιςμόσ και να ελαχιςτοποιεί τουσ ςυναφείσ με τισ δραςτθριότθτεσ κινδφνουσ.3
Διαδικαςία
Ωσ διαδικαςία εννοείται μία αυςτθρά προκακοριςμζνθ αλλθλουχία ενεργειϊν, με
ςυγκεκριμζνα ςθμεία αφετθρίασ, εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ, θ οποία πρζπει να
ακολουκείται ϊςτε να επιτελεςτεί ορκά μία εργαςία.
Επιχειρθςιακι λειτουργία ι διεργαςία
Σειρά αλλθλοεξαρτϊμενων και ςυνδεδεμζνων διαδικαςιϊν οι οποίεσ, ςε κάκε ςτάδιο,
χρθςιμοποιοφν πόρουσ (χρόνο του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ενζργεια, μθχανζσ, χριμα)
για να μετατρζψουν ειςροζσ (πλθροφορίεσ, υλικά κλπ.) ςε εκροζσ. Οι εκροζσ αυτζσ
χρθςιμοποιοφνται ωσ ειςροζσ για το επόμενο ςτάδιο, μζχρισ ότου ζνα γνωςτό τελικό
αποτζλεςμα επιτευχκεί.
Διακυβζρνθςθ
Ο ςυνδυαςμόσ των διαδικαςιϊν και των δομϊν που ζχουν διαμορφωκεί από τθν
ανϊτατθ διοίκθςθ ζτςι ϊςτε να παρζχουν πλθροφόρθςθ, να κατευκφνουν, να
διαχειρίηονται και να παρακολουκοφν τισ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ προσ τθν
επίτευξθ των αντικειμενικϊν του ςκοπϊν.
Συμμόρφωςθ
Ωσ ςυμμόρφωςθ εννοείται θ ςυμφωνία και πιςτι εφαρμογι τθσ πολιτικισ, των νόμων,
κανονιςμϊν, διαδικαςιϊν, ςυμβάςεων ι άλλων απαιτιςεων τθσ διοίκθςθσ του
οργανιςμοφ. Αντίςτοιχα, ωσ μθ ςυμμόρφωςθ ορίηεται θ περίπτωςθ μθ ορκισ
εφαρμογισ των αρχϊν και κανόνων που αποτελοφν το πλαίςιο λειτουργίασ του
οργανιςμοφ. Ωσ μθ ςυμμόρφωςθ εννοείται, επίςθσ, θ απόκλιςθ ενόσ κανόνα (π.χ.
μιασ κεςπιςμζνθσ διαδικαςίασ) από μία γενικότερθ αρχι με τθν οποία κα ζπρεπε να
ςυνάδει.
Διορκωτικι ενζργεια
Θ ενζργεια ςτθν οποία αναλαμβάνει να προβεί θ αρμόδια Υπθρεςία, ϊςτε να αρκεί
μία μθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ κανόνεσ τθσ νομοκεςίασ, τθσ δεοντολογίασ κλπ., θ
οποία εντοπίςτθκε από τον εςωτερικό ζλεγχο.
3

Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου περιλαμβάνει, ςυνικωσ, κεςπιςμζνουσ κανόνεσ λειτουργίασ,
κεςπιςμζνεσ οργανωτικζσ ρυκμίςεισ (διάρκρωςθ, κζςεισ εργαςίασ, κακθκοντολόγιο), τυποποιθμζνεσ
διαδικαςίεσ, ιεραρχικό ζλεγχο, ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ αναφοράσ και λογοδοςίασ κ.ά.
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Ρρολθπτικι ι Βελτιωτικι ενζργεια
Θ ενζργεια ςτθν οποία αναλαμβάνει να προβεί θ αρμόδια Υπθρεςία, με ςκοπό να
αποτραπεί ι να μετριαςτεί ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ μίασ μθ ςυμμόρφωςθσ ι ο κίνδυνοσ
μθ επίτευξθσ των ςτόχων του οργανιςμοφ.

Γ. κοπόσ του Εςωτερικού Ελϋγχου
Ο τελικόσ ςκοπόσ του εςωτερικοφ ελζγχου (internal auditing) είναι θ βελτίωςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων. O εςωτερικόσ ζλεγχοσ
προςκζτει αξία, αυξάνοντασ τθν πικανότθτα επίτευξθσ των ςτόχων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ και μειϊνοντασ τθν ζκκεςι τθσ ςε κινδφνουσ. Για να γίνει δυνατό αυτό, ο
εςωτερικόσ ζλεγχοσ εξετάηει, πρωτίςτωσ, τθν επάρκεια, αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου (internal control system) που ζχει
κεςπιςτεί. Ειδικότερα, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ:
-

-

-

-

επιςκοπεί και αξιολογεί τισ λειτουργίεσ, τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και το
εφαρμοηόμενο ςφςτθμα ελζγχων, ςε όλα τα επίπεδα, ϊςτε να εντοπίςει
πικανζσ αδυναμίεσ και να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτά τουσ
επιβεβαιϊνει τθν ορκι εφαρμογι των κανόνων και διαδικαςιϊν που διζπουν
ζνα ελεγχόμενο ςφςτθμα (ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ)
εξετάηει τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα του παραγόμενου ζργου, ςε ςχζςθ με
τουσ πόρουσ που διατζκθκαν (ζλεγχοσ απόδοςθσ)
ελζγχει το ςφςτθμα λογοδοςίασ, κακϊσ και τθν αξιοπιςτία και ακεραιότθτα τθσ
πλθροφόρθςθσ που παρζχεται ςε κζματα χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ και
επιχειρθςιακισ λειτουργίασ
επιβεβαιϊνει τθ διαςφάλιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και τθν οικονομικι, αποδοτικι και
αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων
αξιολογεί τισ οργανωτικζσ αλλαγζσ και τισ επιπτϊςεισ από τθν ανάπτυξθ νζων
ςυςτθμάτων και δραςτθριοτιτων
αξιολογεί τθν πικανότθτα φπαρξθσ απάτθσ και τον τρόπο με τον οποίο θ Γενικι
Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων διαχειρίηεται τον κίνδυνο απάτθσ
εξετάηει κατά πόςο προάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων οι
κατάλλθλεσ θκικζσ αρχζσ και αξίεσ.
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Δ. Θεςμικό Πλαύςιο – Πρότυπα – Αρχϋσ λειτουργύασ
Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ επιτελείται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων με βάςθ,
ιδίωσ:
Λ. Τισ διατάξεισ:
-

του άρκρου 4 παρ. 2 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), «Οργάνωςθ ςυςτιματοσ
ελζγχου για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ του
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και των εκτόσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
φορζων κ.ά. διατάξεισ», όπωσ ιςχφει

-

του άρκρου πρϊτου, παράγραφοσ Ε του ν. 4254/2014 (Α’ 85), «Μζτρα ςτιριξθσ
και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν.
4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»

-

του π.δ. 111/2014 (Α’ 178) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» και
ειδικότερα του άρκρου 61 αυτοφ

-

του άρκρου 8 τθσ απόφαςθσ αρ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/08-04-2014 του Γενικοφ
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Β’ 865) «Ανακακοριςμόσ τθσ εςωτερικισ
διάρκρωςθσ και των αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν και μετονομαςία
οριςμζνων από αυτζσ»

ΛΛ. Τα Διεκνι Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου,
The Institute of Internal Auditors, 2012. Ελλθνικι Ζκδοςθ: Ελλθνικό Λνςτιτοφτο
Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν,2013.
ΛΛΛ. Τον Κϊδικα Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Υπουργείου Οικονομικϊν, Μάιοσ
2013.
IV. Τον Κϊδικα Δεοντολογίασ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, The Institute of Internal
Auditors, 2005. Ελλθνικι Ζκδοςθ: Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, 2008.
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Ε. Πεδύο Εφαρμογόσ του Εςωτερικού Ελϋγχου

Αντικείμενο εςωτερικοφ ελζγχου (ελεγχόμενα ςυςτιματα) μποροφν να αποτελζςουν
ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν:
Α. Οι Υπθρεςίεσ (Κεντρικζσ, Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ και περιφερειακζσ)
Β. Οι επιχειρθςιακζσ, οι επιτελικζσ και οι υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ (παραδείγματα
καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ)
Γ. Οι διαδικαςίεσ, τόςο αυτζσ που αφοροφν ςυναλλαγι με το κοινό όςο και οι
εςωτερικζσ (παραδείγματα καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ)
Δ. Τα εκτελοφμενα ζργα
Ε. Τα ςυλλογικά διοικθτικά όργανα, αποφαςιςτικά ι γνωμοδοτικά
ΣΤ. Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα.
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα ελζγχονται από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο
πλαίςιο του ελζγχου των διαδικαςιϊν ι λειτουργιϊν που υποςτθρίηουν. Στο πλαίςιο
αυτό ελζγχονται χαρακτθριςτικά όπωσ:
-

θ πλθρότθτα των εφαρμογϊν (ςτοιχεία που ειςάγονται, υποχρεωτικότθτα
πεδίων, επεξεργαςίεσ, αυτοματιςμοί, εκτυπϊςεισ και αναφορζσ που
παράγονται κλπ.)

-

θ φιλικότθτα προσ το χριςτθ και

-

θ φπαρξθ διαλειτουργικότθτασ με τισ αναγκαίεσ εφαρμογζσ.

Χαρακτθριςτικά όπωσ θ αξιοπιςτία, θ αςφάλεια, θ διακεςιμότθτα, ο χρόνοσ
ανταπόκριςθσ κ.ά. ελζγχονται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια Μονάδα Εςωτερικοφ
Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων
τθσ.
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Σ. Εςωτερικού Ελεγκτϋσ
Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ4 χαρακτθρίηονται από επαγγελματικι επάρκεια και διακζτουν:
-

κατάρτιςθ κεωρθτικι και ςυναφι εμπειρία ςε αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ
που αφοροφν τισ Υπθρεςίεσ τθσ ΓΓΔΕ

-

κατανόθςθ των αρχϊν διοίκθςθσ, ϊςτε να ζχουν τθν ικανότθτα να εντοπίηουν
και να αξιολογοφν τισ αποκλίςεισ από τθ χρθςτι υπθρεςιακι πρακτικι

-

ςυνεχι ενθμζρωςθ ςε κζματα νομοκεςίασ που αφοροφν και επθρεάηουν τθν
εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ ΓΓΔΕ

-

κατανόθςθ και ικανότθτα εφαρμογισ ςτθν πράξθ των Διεκνϊν Προτφπων για
τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου, κακϊσ και των
κακοριςμζνων διαδικαςιϊν και τεχνικϊν

-

γνϊςθ, ςε βαςικό τουλάχιςτον επίπεδο, αντικειμζνων όπωσ θ Οικονομία, το
Δίκαιο και θ Λογιςτικι

-

γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (Ο.Ρ.Σ.Ε.Υ., λογιςτικά φφλλα, επεξεργαςία κειμζνου κλπ.)

- δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, γραπτισ και προφορικισ.
Επικυμθτι είναι, επίςθσ, θ πολφ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ,
κατά προτίμθςθ τθσ αγγλικισ.
Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ πλθροφν, επίςθσ, τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ακεραιότθτασ.
Λειτουργοφν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ εμπιςτευτικότθτασ και
τθροφν απαρζγκλιτα τον Κϊδικα Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Υπουργείου
Οικονομικϊν και τον Κϊδικα Δεοντολογίασ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Λ του παρόντοσ Εγχειριδίου.
Θ διενζργεια των εςωτερικϊν ελζγχων πραγματοποιείται μζςω τθσ ςφςταςθσ ομάδων
ελζγχου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα αναγραφόμενα ςτο Κεφάλαιο Κϋ. Ρροχπόκεςθ
για τθ ςυμμετοχι ςε ομάδα ελζγχου είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ αρχζσ, τισ ζννοιεσ και τθ
μεκοδολογία του εςωτερικοφ ελζγχου. Θ αρχικι εκπαίδευςθ ενόσ Εςωτερικοφ Ελεγκτι
πραγματοποιείται μζςω ςχετικοφ προγράμματοσ κατάρτιςθσ, διαρκείασ τεςςάρων,
τουλάχιςτον, θμερϊν, ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ ι ςτο
Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν ι ςε άλλο ζγκυρο φορζα επιμόρφωςθσ.

4

Ωσ Εςωτερικοί Ελεγκτζσ εννοοφνται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων οι Οικονομικοί
Επικεωρθτζσ και οι Οικονομικοί Επικεωρθτζσ κατ’ ανάκεςθ που υπθρετοφν ςτθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ
Ελζγχου.
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Το Τμιμα Μεκοδολογίασ και Σχεδιαςμοφ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςτο πλαίςιο
τθσ αρμοδιότθτάσ του να μεριμνά για τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των
Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν, προβαίνει ςε ενζργειεσ όπωσ:
α) διαμορφϊνει ςχζδιο κατάρτιςθσ για τουσ Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ (ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν απόφαςθ αρ. ΔΛΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/2010 (Β’ 1592) του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
β) προβαίνει ςε ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν
γ) ςχεδιάηει, με βάςθ τα ανωτζρω, προγράμματα επιμόρφωςθσ και μεριμνά, ςε
ςυνεργαςία με το αρμόδιο Τμιμα Ε’ τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ,
για τθν υλοποίθςι τουσ από το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ ι
από άλλο κατάλλθλο φορζα
δ) γνωςτοποιεί ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ ΔΕΕ τισ ευκαιρίεσ επιμόρφωςθσ που
παρουςιάηονται
ε) διερευνά εναλλακτικοφσ τρόπουσ για τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων
των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν.
Οι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ, πζραν των ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ, μεριμνοφν και οι ίδιοι για
τθ διατιρθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ επάρκειασ, λαμβάνοντασ μζροσ ςε
προγράμματα επιμόρφωςθσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ δια βίου μάκθςθσ. Θ
επικυμθτι ελάχιςτθ διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςε κάκε είδουσ επιμορφωτικζσ
δραςτθριότθτεσ (ςεμινάρια, ςυνζδρια κλπ.) είναι τριάντα (30) ϊρεσ ετθςίωσ.

Οι ομάδεσ εςωτερικοφ ελζγχου είναι δυνατόν να επικουροφνται από
εμπειρογνϊμονεσ, οι οποίοι διακζτουν ειδικευμζνθ γνϊςθ ςε επιμζρουσ κζματα που
αφοροφν ςτο αντικείμενο του ελζγχου. Οι εμπειρογνϊμονεσ μπορεί να προζρχονται
από τισ Υπθρεςίεσ τθσ ΓΓΔΕ ι από Υπθρεςίεσ εκτόσ αυτισ. Δεν ςυνυπογράφουν τθν
ζκκεςθ, αλλά υποβάλλουν υπόμνθμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
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Ζ. Εύδη Εςωτερικών Ελϋγχων
Οι ζλεγχοι διακρίνονται ςε προγραμματιςμζνουσ, εφόςον περιλαμβάνονται ςτο
Ετιςιο Ρρόγραμμα Εςωτερικϊν Ελζγχων, και ζκτακτουσ, ςε περίπτωςθ που
πραγματοποιοφνται με αφορμι κάποιο ςοβαρό κζμα που πρζπει επειγόντωσ να
διερευνθκεί. Επιπλζον, διακρίνονται ςε διάφορα είδθ, ανάλογα με το αντικείμενο και
το ςκοπό τουσ.

Οι οικονομικοί ζλεγχοι εξετάηουν τθν οικονομικι διαχείριςθ (κατάρτιςθ και
εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ, λογιςτικι παρακολοφκθςθ και αναφορά,
προμικειεσ υλικϊν και υπθρεςιϊν κλπ.) ενόσ οργανιςμοφ ι μίασ μονάδασ.

Οι ζλεγχοι λειτουργίασ ερευνοφν τισ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κακ’
εαυτζσ.

Οι διοικθτικοί ζλεγχοι εξετάηουν τισ διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ:
ςχεδιαςμό και παρακολοφκθςθ του ζργου, διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων,
τεχνικι υποςτιριξθ κλπ.

Οι ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ εξετάηουν αν τθροφνται οι κανόνεσ (νομοκεςία,
κανονιςτικζσ πράξεισ, εγκφκλιοι διαταγζσ κλπ.) που διζπουν τθ λειτουργία των
ελεγχόμενων ςυςτθμάτων.

Οι ζλεγχοι απόδοςθσ τθσ διακυβζρνθςθσ του οργανιςμοφ. Εξετάηουν αν τα
ελεγχόμενα ςυςτιματα λειτουργοφν αποτελεςματικά και αποδοτικά, δθλαδι
αν παράγουν υψθλισ ποιότθτασ και επαρκοφσ όγκου ζργο κάνοντασ τθ
βζλτιςτθ χριςθ των πόρων τουσ, κακϊσ και αν επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ που
ζχουν τεκεί για αυτά.

Οι ζλεγχοι ςυςτθμάτων πλθροφορικισ (ζλεγχοι θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ
και ζλεγχοι θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ δεδομζνων). Εξετάηουν τθν επάρκεια
και αποτελεςματικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθν επεξεργαςία
των δεδομζνων και τα αποτελζςματα αυτισ, τθν αςφάλεια των αρχείων και
του εξοπλιςμοφ, τισ εφαρμογζσ κλπ
 Οι ζλεγχοι των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου που ζχει εγκακιδρφςει ο
οργανιςμόσ. Εξετάηουν τθν επάρκεια, αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα
αυτϊν, τθν προςαρμογι τουσ ςτο περιβάλλον του οργανιςμοφ, κακϊσ και τα
ςθμαντικά κενά τουσ.
 Οι ζλεγχοι παρακολοφκθςθσ (follow-up). Εξετάηουν τθν εφαρμογι των
διορκωτικϊν ενεργειϊν που ανζλαβε να πραγματοποιιςει θ Διοίκθςθ, ωσ
αποτζλεςμα εςωτερικοφ ελζγχου.
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Η. Προγραμματιςμόσ Εςωτερικών Ελϋγχων
Θ Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου καταρτίηει Ρρόγραμμα Εςωτερικϊν Ελζγχων, το οποίο
εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Ο προγραμματιςμόσ
πραγματοποιείται ςε ετιςια ι εξαμθνιαία βάςθ, ωςτόςο, είναι δυνατόν το ετιςιο
πρόγραμμα να εντάςςεται ςε γενικότερο, τριετι προγραμματιςμό. Θ διαδικαςία
κατάρτιςθσ (ι ανακεϊρθςθσ, για τον τριετι προγραμματιςμό) και ζγκριςισ του
ολοκλθρϊνεται τον Δεκζμβριο κάκε ζτουσ.
Το ετιςιο ι εξαμθνιαίο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια
εκτζλεςισ του, λόγω τθσ ανάγκθσ ζνταξθσ ενόσ ζκτακτου ελζγχου ι λόγω τθσ άρςθσ
τθσ ανάγκθσ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου που είχε
προγραμματιςτεί.
Τα προσ ζλεγχο ςυςτιματα επιλζγονται με βάςθ:
-

τθ ςπουδαιότθτά τουσ ςτο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν
προτεραιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων,

-

το βακμό των κινδφνων που απειλοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ, όπωσ
αυτόσ ζχει εκτιμθκεί
o κατά τθν αξιολόγθςθ κινδφνων που πραγματοποιείται ςτθ ΓΓΔΕ
o από τθν προθγοφμενθ εμπειρία τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, με
βάςθ τισ περιπτϊςεισ παραβατικότθτασ που προζκυψαν
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ.

-

Οι ςυνικεισ παράγοντεσ που επθρεάηουν το βακμό κινδφνου ενόσ ςυςτιματοσ και το
κακιςτοφν υψθλισ προτεραιότθτασ για εςωτερικό ζλεγχο είναι:
-

το πολφπλοκο ι αςαφζσ κανονιςτικό πλαίςιο
το αςτακζσ κανονιςτικό πλαίςιο, ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία ςχεδίων
εφαρμογισ των αλλαγϊν
θ ζλλειψθ καταγεγραμμζνων τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν και
αυτοματοποίθςθσ
θ ανεπάρκεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
ο μεγάλοσ αρικμόσ ςυναλλαγϊν
θ μεγάλθ αξία των ςυναλλαγϊν
ο ελλιπισ διοικθτικόσ ζλεγχοσ
θ ανεπάρκεια ανκρϊπινου δυναμικοφ
το χαμθλό θκικό του προςωπικοφ.
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Για τθν κατάρτιςθ του ςχεδίου προγράμματοσ εςωτερικϊν ελζγχων ηθτοφνται
προτάςεισ από:
- τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ και αυτοτελείσ Διευκφνςεισ τθσ ΓΓΔΕ,
- τισ Φορολογικζσ και Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ,
- τθ Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων και
- κάκε άλλθ πθγι που κρίνεται χριςιμθ, κατά περίπτωςθ.
Αξιοποιοφνται, επίςθσ:
 ςτοιχεία από τισ εκκζςεισ που τίκενται ςτθ διάκεςθ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ
Ελζγχου (π.χ. εκκζςεισ των ΕΛΥΤ, τθσ Δ/νςθσ Στρατθγικισ Ελζγχων και
Ραραβάςεων, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κ.ά.), κακϊσ και
 ςτοιχεία από τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα του Υπουργείου Οικονομικϊν.
Για κάκε ζλεγχο που προγραμματίηεται, τα ςτοιχεία που καταγράφονται είναι:
i. ο τίτλοσ του προσ ζλεγχο ςυςτιματοσ
ii. το είδοσ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ (λειτουργία, διαδικαςία, Υπθρεςιακι
μονάδα κλπ.)
iii. ο τομζασ δράςθσ ςτον οποίο εμπίπτει το ελεγχόμενο ςφςτθμα
(Φορολογικόσ, Τελωνειακόσ κλπ.)
iv. ο ςκοπόσ του ελζγχου
v. θ ζκταςθ (πλαίςιο) του ελζγχου (δθλαδι θ προσ ζλεγχο χρονικι περίοδοσ,
τυχόν ςυγκεκριμζνα μζρθ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ που αφορά, π.χ. οι
ειδικότερεσ περιπτϊςεισ διαδικαςιϊν, το αν κα καλφψει το ςφνολο ενόσ
πλθκυςμοφ ι δείγμα του κλπ.), αν θ ζκταςθ αυτι είναι ιδθ γνωςτι5
vi. θ προβλεπόμενθ διάρκεια του ελζγχου (ςε μινεσ)
vii. θ προβλεπόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ του ελζγχου
viii. οι επιτελικζσ Υπθρεςίεσ οι οποίεσ είναι κατ’ αρχιν αρμόδιεσ για το
ςχεδιαςμό του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ
ix.
το Τμιμα τθσ ΔΕΕ από το οποίο κα εκτελεςτεί (Τμιμα Β’ ι Δ’ ι ο
ςυνδυαςμόσ αυτϊν)
x.
τυχόν ςχόλια.
Υπόδειγμα πίνακα προγραμματιςμοφ παρζχεται ςτο Ραράρτθμα V.

5

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, θ ζκταςθ του ελζγχου περιγράφεται ςτθν εντολι ι, διαμορφϊνεται κατά
το πρϊτο ςτάδιο του ελζγχου (βλ. και ενότθτα Λ.1, παρ. 4).
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Το ςχζδιο προγράμματοσ εςωτερικϊν ελζγχων υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτον Γενικό
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, ςυνοδευόμενο από ειςθγθτικι ζκκεςθ, ςτθν οποία
καταγράφονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ επελζγθςαν τα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα
προσ ζλεγχο, ο τρόποσ με τον οποίο το προτεινόμενο πρόγραμμα υπθρετεί τουσ
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, οι πόροι που κα
απαιτθκοφν και κάκε άλλθ πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ ςτο πλαίςιο τθσ
οριςτικοποίθςθσ του προγράμματοσ και τθσ μελλοντικισ εκτζλεςισ του.
Θ εκτζλεςθ του ετιςιου προγράμματοσ εςωτερικϊν ελζγχων παρακολουκείται
διαρκϊσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ τθρείται από το
αρμόδιο Τμιμα Υλοποίθςθσ τθσ ΔΕΕ θλεκτρονικό μθτρϊο (πίνακασ), το οποίο δομείται
με βάςθ τα δεδομζνα του προγράμματοσ και ςτο οποίο καταχωροφνται, ςε μθνιαία
τουλάχιςτον βάςθ, για κάκε εςωτερικό ζλεγχο ςτοιχεία όπωσ:
o Ο αρικμόσ τθσ εντολισ ελζγχου και θ θμερομθνία ζκδοςισ τθσ
o Ο Συντονιςτισ και τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου
o Θ θμερομθνία πραγματικισ ζναρξθσ των εργαςιϊν του ελζγχου
o Το ςτάδιο εξζλιξθσ, το ποςοςτό ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν (κατ’ εκτίμθςθ) και
θ τυχόν απόκλιςθ από το χρονοδιάγραμμα
o Θ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ
o Θ θμερομθνία υποβολισ τθσ οριςτικισ ζκκεςθσ.
Στο τζλοσ του α’ εξαμινου ο προγραμματιςμόσ επανεξετάηεται, υπό το πρίςμα τυχόν
γεγονότων που ζχουν μεςολαβιςει από τθ ςτιγμι τθσ κατάρτιςισ του και
ενδεχομζνωσ επιβάλλουν τθν τροποποίθςι του, ζτςι ϊςτε αυτόσ να εξακολουκεί να
ςυμβαδίηει με τισ επιχειρθςιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ ΓΓΔΕ.
Επίςθσ, ςτο τζλοσ του α’ εξαμινου ςυντάςςεται ζκκεςθ προόδου, θ οποία
υποβάλλεται ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και ςτθν οποία
καταγράφονται:
- οι ζλεγχοι που ολοκλθρϊκθκαν και τα βαςικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν
από αυτοφσ
- οι ζλεγχοι που βρίςκονται ςε εξζλιξθ
- θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και οι λόγοι για τισ τυχόν αποκλίςεισ
- ό,τι κρίνεται πωσ πρζπει να αναφερκεί ςε ςχζςθ με τθν επιτυχι υλοποίθςθ του
προγράμματοσ.
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Θ. Ανϊθεςη Εςωτερικού Ελϋγχου
Οι εςωτερικοί ζλεγχοι εκτελοφνται κατά κανόνα από διμελείσ, τουλάχιςτον, ομάδεσ
Ελεγκτϊν6, ζνασ εκ των οποίων ορίηεται ωσ Συντονιςτισ.
Ο Συντονιςτισ τθσ ομάδασ ελζγχου:
- εκπροςωπεί τθν ομάδα προσ τισ Υπθρεςίεσ
- καταρτίηει το χρονοδιάγραμμα του ελζγχου
- οργανϊνει και κατανζμει μεταξφ των μελϊν τθν ελεγκτικι εργαςία
- βρίςκεται ςε διαρκι επικοινωνία με τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου για τθν
υλοποίθςθ του ελζγχου Τμιματοσ.
Οι Ελεγκτζσ επιλζγονται με βαςικά κριτιρια α) τθν εμπειρία ςτον εςωτερικό ζλεγχο
και β) τθ γνϊςθ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ.
Αν υπάρχουν ηθτιματα που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν ανεξαρτθςία και τθν
αμερόλθπτθ κρίςθ του Ελεγκτι, αυτόσ τα κζτει εγγράφωσ υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ και,
κατά τθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου, είναι δυνατό να απαλλαγεί από το ςυγκεκριμζνο
κακικον. Στθν ζκκεςθ του ελζγχου ςθμειϊνεται ότι δεν υπιρχε κανζνα ηιτθμα
αντικειμενικότθτασ των Ελεγκτϊν.
Με ςκοπό να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των εςωτερικϊν ελζγχων, οι Εςωτερικοί
Ελεγκτζσ δεν διαχειρίηονται περιςςότερεσ από τρεισ (3) εντολζσ ταυτόχρονα και
λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε αυτζσ να βρίςκονται ςε διαφορετικό ςτάδιο εξζλιξθσ.
Θ εντολι για τθ διενζργεια ενόσ ελζγχου εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων ι από το εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν όργανο, με μζριμνα τθσ
Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου.
Θ εντολι εςωτερικοφ ελζγχου (υπόδειγμα παρζχεται ςτο Ραράρτθμα ΧVΛ)
περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ καταχϊρθςθσ του προγραμματιςμοφ
(βλ. προθγοφμενθ Ενότθτα), ενδεχομζνωσ ενθμερωμζνα, αν επιβάλλεται θ
προςαρμογι τουσ προσ νζα δεδομζνα, και, επιπλζον:
- τον αρικμό εντολισ και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ
- τα ονοματεπϊνυμα των Ελεγκτϊν και τισ Υπθρεςίεσ τουσ
- τθν ζκταςθ (πλαίςιο) του ελζγχου
- τθ διάρκεια του ελζγχου (ζωσ τθν παράδοςθ τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ).
6

Πταν το αντικείμενο του ελζγχου είναι περιοριςμζνο, είναι δυνατόν ο ζλεγχοσ να ανατεκεί ςε ζναν
Ελεγκτι.
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Θ εντολι εςωτερικοφ ελζγχου δφναται να ανατίκεται αποκλειςτικά ςε Ελεγκτζσ που
υπθρετοφν ςτο Τμιμα Δ’ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, αν θ φφςθ του ελζγχου το
υπαγορεφει, π.χ. αν πρόκειται για ζλεγχο κακεςτϊτοσ που βρίςκει ευρεία εφαρμογι
ςτθ Βόρεια Ελλάδα ι αν πρόκειται για ζλεγχο Υπθρεςίασ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ επικοινωνία με τισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ γίνεται, κυρίωσ, μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με άλλο πρόςφορο μζςο. Σε περιπτϊςεισ
τεκμθριωμζνθσ ανάγκθσ και εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ, εγκρίνεται θ
μετακίνθςθ του Συντονιςτι ι ενόσ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου.
Με ανάλογο τρόπο γίνεται ο χειριςμόσ των ηθτθμάτων επικοινωνίασ ςτισ περιπτϊςεισ
ςτισ οποίεσ ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ υπθρετοφν ςτο Τμιμα Δ’
τθσ ΔΕΕ.
Θ Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου μεριμνά ϊςτε ςτον προχπολογιςμό τθσ ΓΓΔΕ να
εγγράφονται οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ.

Ι. Διενϋργεια Εςωτερικού Ελϋγχου
Θ διενζργεια ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου περιλαμβάνει τρία βαςικά ςτάδια: α) τον
ςχεδιαςμό, β) τθν εκτζλεςθ και γ) τθ ςφνταξθ και οριςτικοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ
εςωτερικοφ ελζγχου.
Κατά το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ γίνεται θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν που είναι
αναγκαίεσ για τθν περιγραφι και ανάλυςθ του ελεγχόμενου αντικειμζνου, ο
εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ των κινδφνων, θ καταγραφι των αςφαλιςτικϊν δικλείδων
και θ κατάρτιςθ του ςχεδίου ελζγχου.
Κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ πραγματοποιοφνται οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ και λοιπζσ
ενζργειεσ οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ ϊςτε να αποκτθκεί πλιρθσ και ακριβισ εικόνα για
τθ λειτουργία του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ και τθν επάρκεια του ςυςτιματοσ
εςωτερικοφ ελζγχου.
Κατά τθ ςφνταξθ και οριςτικοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ καταγράφεται κάκε χριςιμθ
πλθροφορία και ςτοιχείο που αφορά ςτο ελεγχόμενο ςφςτθμα, ςτον ζλεγχο κακ’
εαυτόν, ςτα αποτελζςματα και τισ προτάςεισ του ελζγχου, κακϊσ και ςτισ ενζργειεσ
που ςυμφωνικθκαν μετά από αυτόν.
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Οι μζκοδοι και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διενζργεια ενόσ εςωτερικοφ
ελζγχου, δθλαδι, ο τρόποσ με τον οποίο ςυλλζγονται, αναλφονται, αξιολογοφνται και
καταγράφονται οι πλθροφορίεσ και τα ςυμπεράςματα του ελζγχου, παρουςιάηονται
ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν. Θ μεκοδολογία που παρατίκεται διαμορφϊκθκε
ζχοντασ κατά νουν τουσ ελζγχουσ αςφάλειασ διαδικαςιϊν. Κατά το μεγαλφτερο μζροσ
τθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε εςωτερικοφσ ελζγχουσ άλλων ςυςτθμάτων ι
αντικειμζνων. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ενδζχεται κάποιεσ από τισ εργαςίεσ που
περιγράφονται να μθν είναι αναγκαίεσ ι να πρζπει να εκτελεςτοφν κατά διαφορετικό
τρόπο (π.χ. όταν αξιολογείται ζνα ζργο ι όταν αξιολογοφνται οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι
που ζχουν τεκεί).
Ανεξάρτθτα από τθ μεκοδολογία που ακολουκικθκε, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ, ανάλογα
με το ςκοπό του, κα πρζπει να απαντά ςε ερωτιματα όπωσ:
o Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ και ποιοι οι ειδικοί ςτόχοι του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ;
o Είναι αποτελεςματικό το ελεγχόμενο ςφςτθμα, δθλαδι, υπθρετεί το ςκοπό για
τον οποίο δθμιουργικθκε;
o Υπάρχει ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου, δθλαδι δικλείδεσ αςφαλείασ,
ενςωματωμζνο ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ;
o Τθροφνται οι προβλζψεισ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου;
o Είναι επαρκζσ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου, δθλαδι διαφυλάςςει το
ελεγχόμενο ςφςτθμα ζναντι εξωτερικϊν και εςωτερικϊν κινδφνων;

Ι.1. χεδιαςμόσ εςωτερικού ελϋγχου
Μετά τθ λιψθ τθσ εντολισ θ Ομάδα Ελζγχου προβαίνει ςτον αναλυτικό ςχεδιαςμό του
ελζγχου. Ειδικότερα, κατά το ςτάδιο αυτό:
1. Δθμιουργείται ο φάκελοσ του ελζγχου (φυςικόσ και θλεκτρονικόσ), ο οποίοσ
εμπλουτίηεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου με τα ςχετικά ζγγραφα και λοιπά
ςτοιχεία.
2. Καταρτίηεται το χρονοδιάγραμμα του ελζγχου (υπόδειγμα παρζχεται ςτο
Ραράρτθμα XVIII), ϊςτε, αφενόσ, να τθρθκεί ο χρόνοσ που αρχικά διατζκθκε για
τον ζλεγχο (και που αποτελεί ςυνιςτϊςα τθσ επιτυχίασ του) και, αφετζρου, να
διατθριςει θ Ομάδα των Ελεγκτϊν τθν προςιλωςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ και τθ
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δυναμικι τθσ. Το χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται ςτον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ,
ο οποίοσ παρακολουκεί τθν τιρθςι του.
3. Μελετάται διεξοδικά το αντικείμενο του ελζγχου (Ελεγχόμενο Σφςτθμα):
3.1 Συγκεντρϊνονται και μελετϊνται τα κείμενα που ςυνιςτοφν το κεςμικό και
λειτουργικό πλαίςιο (νόμοι, κανονιςτικζσ πράξεισ, εγκφκλιοι οδθγίεσ, εςωτερικζσ
διαταγζσ, τυχόν εγχειρίδια διαδικαςιϊν, κλπ.), κακϊσ και οι πλθροφορίεσ που
κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν απόκτθςθ μιασ ακριβοφσ και πλιρουσ εικόνασ του
ελεγχόμενου αντικειμζνου.
3.2 Μελετϊνται τα υπάρχοντα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πραγματικι λειτουργία
του ςυςτιματοσ (ποριςματικζσ εκκζςεισ, εκκζςεισ πεπραγμζνων, ςτατιςτικζσ
αναφορζσ κλπ.).
3.3 Καταγράφονται ο ςκοπόσ και οι ειδικοί ςτόχοι του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ,
δθλαδι, ο λόγοσ για τον οποίο ζχει δθμιουργθκεί και τα ειδικότερα ηθτοφμενα που
πρζπει να επιτφχει, αντίςτοιχα.
3.4 Εντοπίηονται οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ, δθλαδι οι βαςικοί όροι που
πρζπει να πλθροφνται ϊςτε να είναι δυνατι θ επίτευξθ των ςτόχων.
(Συμπλθρϊνεται το Φφλλο Εργαςίασ του Ραραρτιματοσ VI)
3.5 Αν το αντικείμενο του ελζγχου είναι διαδικαςία, ηθτείται από τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ θ αναλυτικι περιγραφι τθσ. Σε περίπτωςθ που αυτι δεν υπάρχει, θ
διαδικαςία περιγράφεται λεπτομερϊσ και αποτυπϊνεται διαγραμματικά7 από τθν
Ομάδα Ελζγχου. Στθν ζκκεςθ του ελζγχου καταγράφεται ότι πραγματοποιικθκαν
οι εργαςίεσ αυτζσ.
7

Η απνηύπωζε ηωλ δηαδηθαζηώλ ζε δηαγξάκκαηα ξνήο, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ε ξνή
εξγαζηώλ θαη ε αθνινπζία ελεξγεηώλ πνπ ηεξνύληαη, βνεζά ηνλ ειεγθηή λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηηο
πνιύπινθεο ιεηηνπξγίεο, δηόηη:
Αλαιύεη ηηο πνιύπινθεο ιεηηνπξγίεο ζε απιά κέξε.
Παξέρεη ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε εξγαζία αλαηίζεηαη, εθηειείηαη θαη
νινθιεξώλεηαη.
Εληνπίδεη ηα βαζηθά ζεκεία ειέγρνπ, γηα πεξαηηέξω εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε.
Παξέρεη κία επνπηηθή εηθόλα πνπ δελ επηηπγράλεηαη εύθνια κόλν κε ην θείκελν ηεο πεξηγξαθήο
ηεο δηαδηθαζίαο.
Έλα δηάγξακκα ξνήο πεξηγξάθεη ηόζν ηα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη ηα πξόζωπα (ή ηηο
νξγαληθέο κνλάδεο) πνπ ηα εθηεινύλ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο κπνξνύλ, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα δηεζλή ζύκβνια πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΧV.
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3.6 Με βάςθ τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ αναηθτοφνται και
εντοπίηονται οι πικανοί κίνδυνοι (εςωτερικοί και εξωτερικοί) που απειλοφν τθν
ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Με βάςθ
τθν πικανότθτα που υπάρχει να εμφανιςτοφν οι κίνδυνοι και τισ επιπτϊςεισ που
κα επιφζρουν, δθλαδι τθ ςοβαρότθτα των ηθμιϊν που κα προκλθκοφν, γίνεται θ
αξιολόγηςη αυτϊν. Κάκε ζνασ από τουσ κινδφνουσ αξιολογείται ςε κλίμακα πζντε
βακμϊν (ςτθν οποία ο βακμόσ 5 αντιςτοιχεί ςτον πιο υψθλό κίνδυνο).
Σθμειϊνεται ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ οφείλει να είναι ιδιαίτερα διερευνθτικόσ
όςον αφορά ςτουσ εςωτερικοφσ κινδφνουσ, δεδομζνου ότι οι εξωτερικοί
κίνδυνοι αποτελοφν, κατά τεκμιριο, αντικείμενο διαχείριςθσ των Διευκφνςεων
τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ. Για να εντοπιςτοφν οι εςωτερικοί κίνδυνοι, οι
ελεγκτζσ κζτουν ερωτιματα όπωσ: «Πϊσ κα μποροφςε κάποιοσ υπάλλθλοσ να
εκμεταλλευκεί αυτι τθ διαδικαςία;», «Σε ποιο ςθμείο υπάρχει λιψθ
απόφαςθσ;», «Σε ποιο ςθμείο υπάρχει διακριτικι ευχζρεια;» κ.ο.κ.
3.7 Ακολουκεί θ αναηιτθςθ των πικανϊν πθγϊν κινδφνου. Αυτζσ ςυνδζονται,
αφενόσ, με τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ που ζχουν εντοπιςτεί και,
αφετζρου, με τουσ ςυνικεισ κινδφνουσ που απειλοφν τουσ οργανιςμοφσ, όπωσ
αυτοί ζχουν κατθγοριοποιθκεί από το μοντζλο COSO:










Κανονιςτικοφ πλαιςίου: Είναι οι κίνδυνοι που αφοροφν ςτον τρόπο με τον
οποίο ορίηονται, γνωςτοποιοφνται, ανακεωροφνται και τθροφνται οι
κανόνεσ οι οποίοι ρυκμίηουν τθ λειτουργία του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ.
Εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ: Είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ςυνδζονται με τισ
αρχζσ, τισ αξίεσ και τα άτυπα πρότυπα ςυμπεριφοράσ που επικρατοφν ςτο
ελεγχόμενο ςφςτθμα και ςτον οργανιςμό γενικότερα.
Στοχοκζτθςθσ: Είναι οι κίνδυνοι που αναδφονται αν δεν ζχουν ςωςτά τεκεί
και εξειδικευκεί οι ςτόχοι του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ.
Οργάνωςθσ/Λειτουργίασ: Είναι οι κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθ δομι, τισ
μεκόδουσ εργαςίασ, τον καταμεριςμό εργαςίασ, τθν κατανομι πόρων κλπ.
Ανκρϊπινου δυναμικοφ: Είναι οι κίνδυνοι που αφοροφν ςτθν επιλογι,
κατάρτιςθ, αξιοποίθςθ και, γενικά, ςτθ διαχείριςθ του προςωπικοφ, αλλά
επίςθσ ςτο χαμθλό θκικό και ςτθν ζλλειψθ ακεραιότθτασ.
Ρλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ: Είναι οι κίνδυνοι που προκφπτουν από
ατελι ςχεδιαςμό ι εφαρμογι των μεκόδων εςωτερικισ και εξωτερικισ
επικοινωνίασ.
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Ραρακολοφκθςθσ: Είναι οι κίνδυνοι που αναφζρονται ςτθν
παρακολοφκθςθ του προςωπικοφ και του ζργου, με ζμφαςθ ςτουσ
μθχανιςμοφσ αντίδραςθσ ςε δυςλειτουργίεσ και κρίςεισ.
Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων: Είναι οι κίνδυνοι που αφοροφν τα
πλθροφοριακά ςυςτιματα τα οποία υποςτθρίηουν τθ λειτουργία του
ελεγχόμενου ςυςτιματοσ.
Ραραδείγματα πθγϊν κινδφνου ανά κατθγορία παρζχονται ςτο Ραράρτθμα
IV.

3.8 Τζλοσ, καταγράφονται, για κάκε κίνδυνο, οι δικλείδεσ αςφαλείασ που ζχουν
αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, δθλαδι τα προλθπτικά μζτρα
που ζχουν λθφκεί ϊςτε ο κίνδυνοσ να περιοριςτεί (π.χ. διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων,
προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί, εποπτεία).
4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ και τθν
καταγραφι των ςτοιχείων που προαναφζρκθκαν, θ Ομάδα προβαίνει ςτθν
κατάρτιςθ του ςχεδίου ελζγχου. Το ςχζδιο ελζγχου αποτελοφν:
4.1 Οι ελεγκτικζσ ενζργειεσ, δθλαδι οι διερευνιςεισ που πραγματοποιοφνται με
ςτόχο να αποκτθκεί εικόνα για τον τρόπο λειτουργίασ επί μζρουσ ςτοιχείων
του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ (π.χ. ζρευνα για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ
επαρκϊν κανόνων για τθν ορκι τιρθςθ του αρχείου), κακϊσ και για να
αξιολογθκεί θ επάρκεια του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου που ζχει
αναπτυχκεί. Οι ελεγκτικζσ ενζργειεσ αντιςτοιχοφν ςτουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ
επιτυχίασ, ςτισ πικανζσ πθγζσ κινδφνων, κακϊσ και ςτισ δικλείδεσ αςφαλείασ
που εντοπίςτθκαν κατά τθν ανάλυςθ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ. [Στο
Ραράρτθμα ΧΧ παρουςιάηεται διαγραμματικά θ ςχζςθ μεταξφ των βαςικϊν
εννοιϊν τθσ μελζτθσ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ (ςκοπόσ, ςτόχοι, κρίςιμοι
παράγοντεσ επιτυχίασ, κίνδυνοι, δικλείδεσ αςφαλείασ), κακϊσ και ο τρόποσ με
τον οποίο αυτζσ οδθγοφν ςτισ ελεγκτικζσ ενζργειεσ.]
4.2 Οι ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ, δθλαδι τα ςυγκεκριμζνα βιματα μζςω των
οποίων κα πραγματοποιθκεί θ κάκε ελεγκτικι ενζργεια (π.χ. θ ζρευνα για τθ
διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ επαρκϊν κανόνων για τθν ορκι τιρθςθ του αρχείου
μπορεί να περιλαμβάνει τα ερωτιματα: i. Ρροβλζπεται ο οριςμόσ υπευκφνου
αρχείου και του αναπλθρωτι του; ii. Ρροβλζπεται ότι θ πρόςβαςθ ςτο αρχείο
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είναι ελεγχόμενθ; iii.Υπάρχει ςφςτθμα ταξινόμθςθσ που να διευκολφνει τθν
αναηιτθςθ; κ.ά.)
4.3 Οι τεχνικζσ επαλικευςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, δθλαδι οι τρόποι με τουσ
οποίουσ κα ςυλλεχκοφν τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για να δοκοφν
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα των ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων. Οι ςυνικεισ
τεχνικζσ επαλικευςθσ περιλαμβάνουν:
4.3.1 τθ μελζτθ και τον ζλεγχο εγγράφων και φακζλων
4.3.2 τθν άμεςθ παρατιρθςθ τθσ εκτζλεςθσ μίασ εργαςίασ ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ
4.3.3 τθ λειτουργικι προςομοίωςθ, δθλαδι τθ δοκιμαςτικι εκτζλεςθ μίασ
εργαςίασ από τθν αρχι ωσ το τζλοσ και
4.3.4 τθ ςυνζντευξθ, δθλαδι τθ δομθμζνθ και προετοιμαςμζνθ ςυηιτθςθ
μεταξφ του Ελεγκτι και ενόσ άλλου προςϊπου, που ζχει γνϊςεισ ι
πλθροφορίεσ ςχετικά με το ελεγχόμενο ςφςτθμα.

Τα «προϊόντα» τθσ φάςθσ του ςχεδιαςμοφ του εςωτερικοφ ελζγχου είναι:
Α. τα δφο Ζντυπα Ανάλυςησ Ελεγχόμενου Συςτήματοσ:
i. Στόχοι – Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ
ii. Στόχοι – Κίνδυνοι(Αξιολόγθςθ κινδφνου – Δικλείδεσ Αςφαλείασ)
Β. το Σχζδιο Ελζγχου.
Υποδείγματα παρζχονται ςτα Ραραρτιματα VΛ,VΛΛ και VIII, αντίςτοιχα.

Το Σχζδιο Ελζγχου εγκρίνεται από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Β’ ι του Τμιματοσ
Δ’ (αν ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται από αυτό) τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου.
Κατά το ςχεδιαςμό ενόσ εςωτερικοφ ελζγχου ενδζχεται να διαπιςτωκεί θ ανάγκθ
αλλαγισ του πλαιςίου του (αν, για παράδειγμα, μία διαδικαςία που ελζγχεται ζχει
τροποποιθκεί, ι αν τα ςτοιχεία δείχνουν ότι το χρονικό διάςτθμα αναφοράσ κατά το
οποίο υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ είναι διαφορετικό από εκείνο που αναφζρεται ςτθ
ςχετικι εντολι). Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ομάδα Ελζγχου πρζπει να ενθμερϊςει τον
Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου για τθ διενζργεια του ελζγχου Τμιματοσ, ο οποίοσ, ςε
ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ,
κα κρίνει αν απαιτείται
τροποποίθςθ τθσ εντολισ ι αν θ αλλαγι του πλαιςίου κα πραγματοποιθκεί με δικι
του ζγγραφθ ζγκριςθ.
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Ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί τθν κριςιμότερθ φάςθ του εςωτερικοφ ελζγχου και απορροφά
μεγάλο μζροσ τθσ ςυνολικισ διάρκειάσ του. Κατά το ςτάδιο αυτό αποκτάται ιδθ μία
πρϊτθ (και ςυνικωσ αρκετά ικανοποιθτικι) εικόνα για το ελεγχόμενο ςφςτθμα και
απαντϊνται πολλά από τα ερωτιματα του ςχεδίου ελζγχου.

Ι.2. Εκτϋλεςη ςχεδύου εςωτερικού ελϋγχου
Τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου εςωτερικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ενότθτασ
Λ.1, ακολουκεί θ εκτζλεςι του, δθλαδι θ πραγματοποίθςθ όλων των ελεγκτικϊν
ενεργειϊν και επαλθκεφςεων που προβλζπονται.
Αν θ εκτζλεςθ του ελζγχου περιλαμβάνει επιτόπια επίςκεψθ ςε Υπθρεςία, τότε οι
Ελεγκτζσ αποςτζλλουν ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςε αυτιν, τρεισ (3), τουλάχιςτον
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν. Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί να πραγματοποιθκεί επίςκεψθ χωρίσ
προειδοποίθςθ, αν θ φφςθ του ελζγχου το επιβάλλει.
Σθμειϊνεται ότι, κατά τον ζλεγχο τθσ αςφάλειασ διαδικαςίασ, θ επιτόπια επίςκεψθ ςε
Υπθρεςία που τθν εφαρμόηει αποςκοπεί όχι ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ κακ’ εαυτιν,
αλλά ςτθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται θ
διαδικαςία, τα τυχόν άτυπα βιματα που ζχουν διαμορφωκεί για τθν κάλυψθ κενϊν
του κεςμικοφ πλαιςίου, τθν αντίλθψθ των υπαλλιλων τθσ πράξθσ για τουσ κινδφνουσ
τθσ κλπ.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, ςτο πλαίςιο ενόσ ελζγχου αςφάλειασ διαδικαςίασ
προκφψουν ενδείξεισ απάτθσ ι ζλλειψθσ ακεραιότθτασ που χρειάηονται ειδικι
διερεφνθςθ, αυτζσ γνωςτοποιοφνται α μζ ςω σ , μζςω εμπιςτευτικισ αλλθλογραφίασ,
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία, θ οποία κρίνει, επίςθσ, αν πρζπει να ενθμερωκοφν άμεςα οι
Δικαςτικζσ Αρχζσ. Παράλλθλα, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μζτρα ϊςτε να μθ καταςτραφοφν ι αλλοιωκοφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Αν κατά τον ζλεγχο ςυςτιματοσ που υπάγεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων
Εςόδων προκφψουν ηθτιματα που αφοροφν και υπθρεςίεσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν εκτόσ ΓΓΔΕ, ενθμερϊνεται θ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου. Στθν
περίπτωςθ αυτι, είναι δυνατό θ εντολι του εςωτερικοφ ελζγχου να τροποποιθκεί,
ϊςτε να πραγματοποιθκεί από κοινοφ ζλεγχοσ, κατά λόγο αρμοδιότθτασ. Εναλλακτικά,

Υπουργείο Οικονομικϊν – Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων
Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου

24/74

Εγχειρίδιο Διενζργειασ Εςωτερικϊν Ελζγχων

Ζκδοςθ 2/Μάρτιοσ 2015

μπορεί ο ζλεγχοσ να ολοκλθρωκεί από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου και θ
Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου να εμπλακεί κατά το ςτάδιο τθσ ςυμφωνίασ των
βελτιωτικϊν ενεργειϊν και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ τουσ.
Οι εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο των ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων και
οι διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν καταγράφονται ςτα Φφλλα Ελζγχου.
Συμπλθρϊνεται ζνα φφλλο ελζγχου ανά ελεγκτικι ενζργεια, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IX.
Στα φφλλα ελζγχου, ςτθ ςτιλθ «Εργαςίεσ-Στοιχεία», καταγράφονται, για κάκε
ελεγκτικι επαλικευςθ, οι εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τουσ Ελεγκτζσ, οι
πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν, οι πθγζσ των δεδομζνων, κακϊσ και οι αναλφςεισ ι
άλλου είδουσ επεξεργαςίεσ ςτοιχείων που ζγιναν. Αν ο όγκοσ των πλθροφοριϊν
αυτϊν είναι μεγάλοσ, επιςυνάπτονται τα αναγκαία ςτοιχεία, π.χ. ερωτθματολόγια που
καταρτίςτθκαν και απαντικθκαν, πίνακεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων κ.ά.
Στθ ςτιλθ «Διαπιςτϊςεισ» καταγράφεται θ κατάςταςθ των πραγμάτων, ζτςι όπωσ
αυτι διαπιςτϊκθκε από τθν πραγματοποίθςθ τθσ ελεγκτικισ ενζργειασ και
ανεξάρτθτα από τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται (κετικι ι αρνθτικι). Τα
ςυμπεράςματα που κα προκφψουν, τα αρνθτικά ευριματα (που κα καταγραφοφν
ξεχωριςτά – βλ. επόμενθ ενότθτα) και οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να
εδράηονται ςτισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ.
Σθμειϊνεται ότι, θ πορεία από τθν ανάλυςθ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ προσ τον
ςχεδιαςμό του ελζγχου και τθν εκτζλεςι του δεν είναι γραμμικι. Κατά τθν εκτζλεςθ
του ελζγχου μπορεί να προκφψει θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ ανάλυςθσ του
ελεγχόμενου ςυςτιματοσ (π.χ. θ ανάγκθ προςκικθσ και άλλου κρίςιμου παράγοντα
επιτυχίασ). Μπορεί, επίςθσ, να προκφψει θ ανάγκθ πρόςκετθσ ελεγκτικισ ενζργειασ ι
επαλικευςθσ.
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Ι.3. Εποπτεύα εςωτερικού ελϋγχου
Θ Ομάδα Ελζγχου παρακολουκείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου τθσ, αλλά ιδίωσ
ςτθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ του ςχεδίου ελζγχου, από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Β’
ι του Τμιματοσ Δ’ (κατά περίπτωςθ) τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Θ εποπτεία
πρζπει:
α) να καλφπτει όλεσ τισ όψεισ του ελζγχου (μεκοδολογία, πλαίςιο, επεξεργαςία
ςτοιχείων κλπ.), με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ,
β) να ζχει επίςθμθ (όχι άτυπθ) μορφι (π.χ. τακτικζσ ςυναντιςεισ τθσ Ομάδασ ι του
Συντονιςτι τθσ με τον Ρροϊςτάμενο) και
γ) να τεκμθριϊνεται (π.χ. με τθν τιρθςθ πρακτικϊν ι τθ ςφνταξθ ςφντομου
ςθμειϊματοσ με τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςυηιτθςθσ, τα ςυμπεράςματα και τισ
αποφάςεισ).
Το εφροσ τθσ παρακολοφκθςθσ που απαιτείται εξαρτάται από τθν επαγγελματικι
επάρκεια και τθν εμπειρία των εςωτερικϊν ελεγκτϊν, κακϊσ και από τθν
πολυπλοκότθτα του ελεγχόμενου ζργου.

Κατά τθν εκτζλεςθ του ελζγχου, τίκενται οριςμζνα κρίςιμα, από άποψθ
μεκοδολογίασ, ηθτιματα, όπωσ είναι θ δειγματολθψία και θ διενζργεια ςυνεντεφξεων.
Οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων αυτϊν παρζχονται ςτα Ραραρτιματα X
και XII, αντίςτοιχα.

Ι.4. υςτϊςεισ – Προτϊςεισ – Αποδοχό
Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο προκφψουν αρνθτικά ευριματα, δθλαδι μθ
ςυμμορφϊςεισ ι ςθμεία υψθλοφ κινδφνου τα οποία δεν καλφπτονται επαρκϊσ από τισ
υφιςτάμενεσ δικλείδεσ αςφαλείασ, ςυντάςςεται το «Φφλλο Ευρημάτων» (υπόδειγμα
παρζχεται ςτο Ραράρτθμα ΧΛΛΛ).
Συμπλθρϊνεται ζνα φφλλο ανά εφρθμα, ςτο οποίο καταγράφονται αρχικά από τουσ
Ελεγκτζσ:
- θ ελεγκτικι επαλικευςθ που εκτελζςτθκε
- το αντίςτοιχο αρνθτικό εφρθμα
- ο (υπολειμματικόσ) κίνδυνοσ που αντιπροςωπεφει το εφρθμα αυτό, με τθν
αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ και
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θ πρόταςθ των Ελεγκτϊν για διορκωτικζσ ι βελτιωτικζσ ενζργειεσ, με τον
αντίςτοιχο βακμό προτεραιότθτασ.

Οι προτάςεισ πρζπει να βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ τθσ κεμελιϊδουσ αιτίασ του
ευριματοσ, ζτςι ϊςτε θ λφςθ που κα προτακεί να είναι αποτελεςματικι και
μακροπρόκεςμθ8.
Τα ευριματα μπορεί να αφοροφν ςε ατελι ςχεδιαςμό μίασ κεςπιςμζνθσ διαδικαςίασ
ι ςε ελλείψεισ τθσ εφαρμογισ τθσ (πλθμμελισ εκτζλεςθ). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, κα
πρζπει να επιλθφκεί θ μονάδα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ που είναι αρμόδια για το
ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, τθν ευκφνθ για τισ διορκωτικζσ
ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν φζρει ο επικεφαλισ τθσ μονάδασ που
είναι αρμόδια για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ,
Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ, Ρρόεδροσ ςυλλογικοφ οργάνου κλπ.).
Μετά τθν καταγραφι των ευρθμάτων και όταν ζχουν διαμορφωκεί, κατά το
μεγαλφτερο μζροσ τουσ, οι προτάςεισ τθσ Ομάδασ Ελζγχου, πραγματοποιείται
ςυνάντθςθ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν, υπό τον ςυντονιςμό
του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ι του αρμόδιου για τθ διενζργεια
του ελζγχου Τμιματοσ. Κατά τθ ςυνάντθςθ αυτι παρουςιάηονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ τα ευριματα του ελζγχου, παρζχονται διευκρινίςεισ και από τισ δφο
πλευρζσ και ςυηθτοφνται οι προτάςεισ τθσ Ομάδασ Ελζγχου και οι εναλλακτικζσ
επιλογζσ ωσ προσ τισ διορκωτικζσ και βελτιωτικζσ ενζργειεσ.
Στθ ςυνζχεια, θ Ομάδα Ελζγχου ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ τθσ προςωρινήσ ζκθεςησ
ελζγχου, ςτθν οποία υπάρχουν, ωσ παράρτθμα, τα «Φφλλα Ευρθμάτων».
Θ προςωρινι ζκκεςθ, μετά τθν αξιολόγθςι τθσ (βλ. ενότθτα ΛΑ.2), αποςτζλλεται ςτισ
εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ, οι οποίεσ οφείλουν, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ, να
γνωςτοποιιςουν ςτθ ΔΕΕ τθν αποδοχι κάκε πρόταςθσ ι τθ μθ αποδοχι τθσ και τθ
ςχετικι αιτιολόγθςθ, ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςτιλθ «Σχόλια Αρμόδιασ Υπθρεςίασ» του
Φφλλου Ευρθμάτων.
Αν κρικεί αναγκαίο, π.χ. λόγω τθσ μθ αποδοχισ προτάςεων που κεωροφνται κρίςιμεσ,
οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ καλοφνται ςε νζα ςυνάντθςθ.
8

Για τθν ανάλυςθ τθσ κεμελιϊδουσ αιτίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ των πζντε «γιατί;» ι,
εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα, άλλεσ μζκοδοι όπωσ είναι θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ και θ ςτατιςτικι
ςυςχζτιςθ.

Υπουργείο Οικονομικϊν – Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων
Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου

27/74

Εγχειρίδιο Διενζργειασ Εςωτερικϊν Ελζγχων

Ζκδοςθ 2/Μάρτιοσ 2015

Στθ ςυνζχεια, με βάςθ τα Φφλλα Ευρθμάτων και τισ διαβουλεφςεισ (ζγγραφεσ και
προφορικζσ) που ζχουν προθγθκεί, ςυμπλθρϊνεται και ςυνυπογράφεται το «Φφλλο
Ενεργειϊν που Συμφωνήθηκαν» (Ραράρτθμα ΧΛV). Σε αυτό, πλζον των βελτιωτικϊν ι
διορκωτικϊν ενεργειϊν που ζγιναν αμοιβαία αποδεκτζσ, (καταγράφεται μία ενζργεια
ανά γραμμι του εντφπου), ςθμειϊνεται το χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ τθσ
κάκε ενζργειασ.
Τόςο τα Φφλλα Ευρθμάτων όςο και το Φφλλο Ενεργειϊν που Συμφωνικθκαν,
επιςυνάπτονται ςτθν οριςτικι ζκκεςθ (βλ. ενότθτα ΛΑ.1).
Σθμειϊνεται ότι, τα Φφλλα Ευρθμάτων και Ενεργειϊν που Συμφωνικθκαν είναι
περιεκτικά και παρζχουν εποπτικι εικόνα των αδυναμιϊν του ςυςτιματοσ και των
αντίςτοιχων πρακτζων. Ριο εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ, όπου χρειάηεται, παρζχεται
ςτο κείμενο τθσ ζκκεςθσ ελζγχου.
Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι θ μορφοποίθςθ των Φφλλων αυτϊν, όπωσ και όλων των
βοθκθτικϊν φφλλων και πινάκων, είναι ενδεικτικι. Οι Ελεγκτζσ μποροφν, ανάλογα με
τον όγκο και τθ φφςθ των πλθροφοριϊν που ζχουν να καταχωρίςουν, και με τθν
προχπόκεςθ ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, να διαμορφϊνουν τα
φφλλα κατά τθν κρίςθ τουσ.
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ΙΑ. Έκθεςη Εςωτερικού Ελϋγχου
Θ ζκκεςθ αποτελεί το «προϊόν» και το ςθμαντικότερο ζγγραφο του εςωτερικοφ
ελζγχου. Ο ςκοπόσ τθσ είναι αφενόσ να ενθμερϊςει τθ Διοίκθςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων για τθν εκτζλεςθ και τα αποτελζςματα του ελζγχου
και αφετζρου να βοθκιςει τουσ υπεφκυνουσ τθσ λειτουργίασ ι του ςχεδιαςμοφ του
ςυςτιματοσ που ελζγχκθκε ϊςτε να επιτφχουν τθ βελτίωςι του.
Θ πορεία που ακολουκείται μζχρι τθν τελικι υποβολι τθσ ζκκεςθσ ςτθ Διοίκθςθ
περιλαμβάνει τα ακόλουκα βαςικά ςτάδια:
o Σφνταξθ τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ
o Υποβολι τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ ςτθ Δ/νςθΕςωτερικοφ Ελζγχου
o Αξιολόγθςθ τθσ ζκκεςθσ
o Αποςτολι τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ ςτουσ Υπεφκυνουσ Λειτουργίασ
ι/καιΣχεδιαςμοφ του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ, για τθν αποδοχι των
ςυςτάςεων και προτάςεων
o Οριςτικοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ (με τισ ςυμφωνθκείςεσ ενζργειεσ)
o Υποβολι τθσ ζκκεςθσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων
και του Υπουργείου Οικονομικϊν.
Τα ςτάδια αυτά κα εξετάςουμε ςτθ ςυνζχεια.

ΙΑ.1. ύνταξη Έκθεςησ Εςωτερικού Ελϋγχου
Θ Ζκκεςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυντάςςεται το ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ των ελεγκτικϊν ενεργειϊν.
Οι εκκζςεισ πρζπει να τθροφν τισ ακόλουκεσ αρχζσ:
-

να είναι πλιρεισ, ακριβείσ, ςαφείσ και περιεκτικζσ

-

να είναι ιςορροπθμζνεσ ωσ προσ το περιεχόμενο και τον τόνο

-

να είναι αμερόλθπτεσ, αντικειμενικζσ και πειςτικζσ

-

να είναι αυτοτελείσ και να μθ χρειάηονται διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ

-

να υποςτθρίηονται από κατάλλθλθ και επαρκι τεκμθρίωςθ
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-

να παρουςιάηουν τθν τεκμθρίωςθ με τρόπο βάςιμο και πλιρθ, ζτςι ϊςτε οι
αναγνϊςτεσ να πείκονται από τα γεγονότα και να υιοκετοφν τισ προτάςεισ ωσ
ορκολογικζσ και αναγκαίεσ

-

να είναι προςεκτικζσ ςτισ διατυπϊςεισ τουσ

-

να τοποκετοφν τα αποτελζςματα του ελζγχου ςτθ ςωςτι προοπτικι

-

να παρουςιάηουν τα ευριματα αμερόλθπτα, χωρίσ υπερβολζσ ι υπερτονιςμό
να δίνουν ζμφαςθ ςτισ αναγκαίεσ βελτιϊςεισ παρά να επικρίνουν τθν απόδοςθ
του παρελκόντοσ

-

να παρουςιάηουν τα λειτουργικά προβλιματα, τισ μθ ςυμμορφϊςεισ και τα
αίτιά τουσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ κακισ διοίκθςθσ και τθσ ελλιποφσ
λογοδοςίασ), αλλά ταυτόχρονα

-

να αναδεικνφουν τθ χρθςτι και εποικοδομθτικι διοίκθςθ,
αποτελεςματικότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τισ καλζσ πρακτικζσ.

τθν

Αν, ςτθν πορεία του ελζγχου και εξ αφορμισ του, θ διοίκθςθ λάβει μζτρα για ζνα
ηιτθμα που αναδείχκθκε, με αποτζλεςμα ζνα δυνθτικό εφρθμα να αρκεί πριν τθν
ολοκλιρωςθ του ελζγχου, αυτό επιςθμαίνεται ςτθν ζκκεςθ.
Αν, κατά τθ διάρκεια του εςωτερικοφ ελζγχου, είχε ανακαλυφκεί περίπτωςθ απάτθσ
(βλ. Ενότθτα Λ.2), ςτθν ζκκεςθ γίνεται απλι μνεία, χωρίσ να αποκαλυφκοφν τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ ζρευνασ.

Οι εκκζςεισ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ εξισ ενότθτεσ:
Ρίνακασ περιεχομζνων
Γενικά Στοιχεία Εςωτερικοφ Ελζγχου (ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ):
Αρικμόσ εντολισ, Ελεγχόμενο ςφςτθμα, Ελεγκτζσ, Θμερομθνίεσ διενζργειασ,
Θμερομθνία υποβολισ ζκκεςθσ
Νομικι βάςθ του ελζγχου
Επιτελικι Σφνοψθ
Σκοπόσ και ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου εςωτερικοφ ελζγχου, Ρερίλθψθ των
ευρθμάτων και των προτάςεων, Ρερίλθψθ των διορκωτικϊν ι βελτιωτικϊν
ενεργειϊν που ςυμφωνικθκαν
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Ειςαγωγι
Λςτορικό: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιλογι του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ,
προθγοφμενοι ζλεγχοι (εςωτερικοί ι μθ) κλπ.
Σκοπόσ και εφροσ του ελζγχου: Γενικόσ ςκοπόσ και ειδικότεροι ςτόχοι του
ελζγχου, Υπθρεςίεσ που ελζγχκθκαν κλπ.
Διλωςθ για τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ που ακολουκικθκαν κατά τον ζλεγχο
Τυχόν ιδιαίτερα κζματα ι προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθ
διενζργεια του ελζγχου και πρζπει να αναφερκοφν
Συνοπτικι Ρεριγραφι Ελεγχόμενου Συςτιματοσ
Κεςμικό πλαίςιο, ςτόχοι, διαδικαςίεσ, κίνδυνοι κλπ.
Συνοπτικι Ρεριγραφι Εκτζλεςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Ρροςζγγιςθ/μεκοδολογία που ακολουκικθκε
Ελεγκτικζσ ενζργειεσ (ι οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ) και ελεγκτικζσ
επαλθκεφςεισ
Αποτελζςματα Εςωτερικοφ Ελζγχου
Διαπιςτϊςεισ, κετικζσ και αρνθτικζσ. Οι διαπιςτϊςεισ παρουςιάηονται
οργανωμζνεσ κατά ελεγκτικι ενζργεια. Για τα αρνθτικά ευριματα γίνεται
αναφορά ςτθν τεκμθρίωςι τουσ ι επιςυνάπτεται αυτι ωσ Ραράρτθμα τθσ
προςωρινισ ζκκεςθσ.
Συμπεράςματα για τθ λειτουργία του ελεγχόμενου ςυςτιματοσ και για το
ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου
Συςτάςεισ – Ρροτάςεισ
Κίνδυνοι από τισ μθ ςυμμορφϊςεισ και αντίςτοιχεσ ςυςτάςεισ και προτάςεισ
για διορκωτικζσ ενζργειεσ, για προλθπτικζσ ενζργειεσ και για βελτιϊςεισ
(οργανωμζνεσ και πάλι κατά ελεγκτικι ενζργεια)
Ραράρτθμα Α: Φφλλο Ευρθμάτων
Ραράρτθμα Β: Φφλλο Ενεργειϊν που Συμφωνικθκαν
Λοιπά Ραραρτιματα9 (π.χ. Διάγραμμα οισ Διαδικαςίασ, Συντομογραφίεσ ι άλλα
ςτοιχεία που κρίνεται αναγκαίο να ςυνοδεφουν τθν ζκκεςθ)
9

Στθν προςωρινι ζκκεςθ είναι δυνατόν να επιςυνάπτονται, ωσ Ραραρτιματα, τα Φφλλα Ελζγχου, οι
Καταςτάςεισ Δειγματολθψίασ, ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν τεκμθρίωςθ των ευρθμάτων κ.ά.
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ΙΑ.2. Αξιολόγηςη Προςωρινόσ Έκθεςησ
Το ςχζδιο προςωρινισ ζκκεςθσ εςωτερικοφ ελζγχου υποβάλλεται από τον Συντονιςτι
τθσ Ομάδασ Ελζγχου ςτον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Β’ (ι του Γραφείου Υλοποίθςθσ
του Τμιματοσ Δ’, κατά περίπτωςθ), μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και
με κοινοποίθςθ ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθν αποςτζλλει, επίςθσ μζςω
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, προσ αξιολόγθςθ ςτο Τμιμα Γ’ (ι ςτο
Γραφείο Αξιολόγθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ του Τμιματοσ Δ, αντίςτοιχα), με
κοινοποίθςθ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου Τμιματοσ τθσ ΔΕΕ (Τμιμα Γ’ ι Δ’, κατά περίπτωςθ)
αξιολογεί τθν ζκκεςθ ι ανακζτει τθν αξιολόγθςι τθσ ςε ζναν υπάλλθλο του
Τμιματοσ, ορίηοντασ και τθ ςχετικι προκεςμία.
Ο αξιολογθτισ:
- πρζπει να ζχει επαρκι εμπειρία ςτον εςωτερικό ζλεγχο
- δεν ζχει ςυμμετάςχει ςτθ διενζργεια του ελζγχου
- ζχει, ει δυνατόν, προθγοφμενθ εμπειρία ςτο ςφςτθμα που ζχει ελεγχκεί.
Ο αξιολογθτισ μελετά προςεκτικά τθν ζκκεςθ, ϊςτε να διαπιςτϊςει, κατ’ αρχιν, κατά
πόςο ο ζλεγχοσ που πραγματοποιικθκε ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ
εντολισ. Επίςθσ, ελζγχει αν θ ζκκεςθ χαρακτθρίηεται από πλθρότθτα,
αντικειμενικότθτα και ςαφινεια, αν υπάρχει ακολουκία μεταξφ των αποτελεςμάτων
και των προτάςεων του ελζγχου και, τζλοσ, αν διακρίνεται από ομαλι ροι
περιεχομζνων και λόγου.
Ειδικότερα, ο υπάλλθλοσ που αξιολογεί:
- επιβεβαιϊνει τθν εγκυρότθτα τθσ μεκοδολογίασ και βεβαιϊνει ότι θ λογικι του
ελζγχου βαςίηεται ςε ορκζσ αρχζσ
-

ελζγχει αν τα υποςτθρικτικά φφλλα ελζγχου είναι επαρκι

-

επιβεβαιϊνει ότι τα γεγονότα που παρουςιάηονται ςτθν ζκκεςθ
τεκμθριϊνονται επαρκϊσ

-

αξιολογεί τθ ςυνάφεια των ςυμπεραςμάτων με τθν υποςτθρικτικι ελεγκτικι
εργαςία που πραγματοποιικθκε

-

αξιολογεί τθν καταλλθλότθτα των διορκωτικϊν ενεργειϊν που προτάκθκαν.
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Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ καταγράφεται ςε ειδικό Σθμείωμα, το οποίο
υποβάλλεται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (υπόδειγμα
παρζχεται ςτο Ραράρτθμα ΧΧΛ).
Με βάςθ το Σθμείωμα Αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τθν προςωπικι του αντίλθψθ, ο
Ρροϊςτάμενοσ δφναται να ηθτιςει από τουσ Ελεγκτζσ τθν τροποποίθςθ τθσ ζκκεςθσ
(για τθν οποία ενδζχεται να απαιτείται ςυμπλθρωματικι ελεγκτικι εργαςία) και τθν
επανυποβολι τθσ.

ΙΑ.3. Οριςτικοπούηςη Έκθεςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ και τθν τυχόν επανυποβολι τθσ, θ προςωρινι ζκκεςθ
αποςτζλλεται ςτουσ υπεφκυνουσ για τθ λειτουργία ι/και τον ςχεδιαςμό του
ελεγχόμενου ςυςτιματοσ. Με το ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο (υπόδειγμα
επιςυνάπτεται ωσ Ραράρτθμα XVII), είναι δυνατόν να καλοφνται οι εμπλεκόμενεσ
Υπθρεςίεσ ςε ςυνάντθςθ, κατά τθν οποία ςυηθτοφνται οι προτάςεισ των Ελεγκτϊν και
ςυμφωνοφνται οι ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν ϊςτε να περιοριςτοφν
οι κίνδυνοι που διαπιςτϊκθκαν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, θ ςυμφωνία
επιτυγχάνεται με μόνθ τθν αλλθλογραφία.
Ππωσ προαναφζρκθκε, κατά το ςτάδιο αυτό ολοκλθρϊνεται θ ςυμπλιρωςθ του
Φφλλου Ευρθμάτων και του Φφλλου Ενεργειϊν που Συμφωνικθκαν, τα οποία
επιςυνάπτονται ςτθν οριςτικι ζκκεςθ.
Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθ φάςθ τθσ οριςτικοποίθςθσ δεν είναι δυνατόν να
τροποποιθκοφν τα ευριματα του ελζγχου.
Αν ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ/ςχεδιαςμοφ δεν αποδεχκεί τισ ςυςτάςεισ/προτάςεισ,
αιτιολογεί τθ διαφωνία του, θ ζκκεςθ οριςτικοποιείται και το κζμα παραπζμπεται
ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, για τθν απόφαςι του.
Θ πορεία, από τον ςχεδιαςμό του εςωτερικοφ ελζγχου, ζωσ και τθν υποβολι τθσ
οριςτικισ ζκκεςθσ, απεικονίηεται ςτο διάγραμμα του Ραραρτιματοσ ΧΛΧ.
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ΙΒ. Παρακολούθηςη Τλοπούηςησ Βελτιωτικών Ενεργειών
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου και τθν υποβολι τθσ ςτθν θγεςία τθσ
ΓΓΔΕ, θ Ζκκεςθ και ο Φάκελοσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου παραδίδονται ςτο αρμόδιο
Τμιμα ι Γραφείο τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, προκειμζνου αυτό να
παρακολουκιςει, αξιολογιςει και επιβεβαιϊςει τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που
ςυμφωνικθκαν.
Θ διαδικαςία αυτι (follow-up) περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
Α. Επιβεβαίωςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των ενεργειϊν που είχαν ςυμφωνθκεί ι, ςε
περίπτωςθ διαφωνίασ, που είχε αποφαςιςτεί από τον ΓΓΔΕ ότι πρζπει να
πραγματοποιθκοφν
(π.χ.
ζκδοςθ
κανονιςτικϊν
πράξεων,
ανακεϊρθςθ
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων κ.ά.).
Β. Εξακρίβωςθ του βακμοφ ςτον οποίο οι ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν
καλφπτουν το ςφνολο των απαιτιςεων που είχαν τεκεί (π.χ. αν οι κανονιςτικζσ
αποφάςεισ ρυκμίηουν το ςφνολο των ελλείψεων που είχαν διαπιςτωκεί).
Γ. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν που πραγματοποιικθκαν για
τθ μείωςθ των κινδφνων (π.χ. διαπίςτωςθ τυχόν φπαρξθσ υπολειμματικϊν κινδφνων)
και εξζταςθ τθσ αναγκαιότθτασ διενζργειασ επανελζγχου.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ανατίκεται από τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου
Τμιματοσ (ι Γραφείου) ςε Εςωτερικό Ελεγκτι ι ςε Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ, κατά
προτίμθςθ με προθγοφμενθ εμπειρία ςτο ςφςτθμα που ζχει ελεγχκεί. Ο Συντονιςτισ
και τα μζλθ τθσ Ομάδασ που διενιργθςε τον αρχικό ζλεγχο ςυνεργάηονται και
παρζχουν κάκε απαραίτθτθ ςυνδρομι για τθν επίτευξθ του ζργου τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου.
Ο Εςωτερικόσ Ελεγκτισ ςτον οποίο ανατζκθκε ο ζλεγχοσ παρακολοφκθςθσ, υπό τθν
κακοδιγθςθ του Ρροϊςταμζνου του, επιςκοπεί τα αρχικά ευριματα, τισ
ςυςτάςεισ/προτάςεισ και τισ ενζργειεσ που ζγιναν, ϊςτε να διαπιςτϊςει τθν
υλοποίθςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν, κακϊσ και τθν τιρθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ. Επιπλζον προβαίνει ςε εκτίμθςθ τθσ επίτευξθσ των
επικυμθτϊν αποτελεςμάτων. Ειδικότερα αναφζρονται οι ενδεικτικζσ ενζργειεσ ςτισ
οποίεσ προβαίνει:
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1. Επικοινωνεί εγγράφωσ με τα αρμόδια διοικθτικά όργανα που ζχουν τθν ευκφνθ
υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν, με ςκοπό να λάβει πλθροφορίεσ
και υποςτθρικτικό υλικό αναφορικά με τισ πραγματοποιθκείςεσ ενζργειεσ.
2. Μελετϊντασ το πλθροφοριακό και υποςτθρικτικό υλικό, εξετάηει τθν πρόοδο
εφαρμογισ των απαιτοφμενων ενεργειϊν και επιβεβαιϊνει το βακμό
υλοποίθςθσ αυτϊν.
3. Αξιοποιϊντασ κάκε κατάλλθλθ πθγι (π.χ. ςτατιςτικά ςτοιχεία, απόψεισ
υπαλλιλων που εφαρμόηουν τισ διαδικαςίεσ κ.ά.), αξιολογεί τθν
αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν που πραγματοποιικθκαν, με ςκοπό τθ
διαπίςτωςθ τθσ εφαρμογισ των ςυςτάςεων/προτάεων και τθσ φπαρξθσ τυχόν
υπολειμματικϊν κινδφνων.
4. Συντάςςει αναφορά, με αποδζκτεσ τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ
Ελζγχου και τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ (Γ’ ι Δ’), θ οποία ςκοπό
ζχει να ενθμερϊςει για τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν ι τθ
διατιρθςθ υπολειμματικϊν κινδφνων. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ελλιπι
εφαρμογι των οριςκειςϊν ενεργειϊν ι μεταβολι ςτο κεςμικό και λειτουργικό
πλαίςιο των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων, κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ
επαρκϊσ δικαιολογθμζνθ αιτία, με βάςθ το βακμό επικινδυνότθτασ, ο
Εςωτερικόσ Ελεγκτισ μπορεί να ειςθγθκεί τθ διενζργεια Συμπλθρωματικοφ
Ελζγχου ι Επανελζγχου. Θ ειςιγθςθ, κατά τθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου του
Τμιματοσ, υποβάλλεται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ.
Ραράλλθλα με τισ ανωτζρω ενζργειεσ ο αρμόδιοσ Εςωτερικόσ Ελεγκτισ ενθμερϊνει
ειδικό θλεκτρονικό πίνακα, με τα παρακάτω ςτοιχεία που αφοροφν τθν
παρακολοφκθςθ προόδου:
o θμερομθνία ζναρξθσ παρακολοφκθςθσ
o ςτάδιο εξζλιξθσ κάκε ενζργειασ
o θμερομθνία ολοκλιρωςθσ κάκε ενζργειασ
o θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν – κλείςιμο του ελζγχου
o βακμόσ κάλυψθσ απαιτιςεων
o τυχόν εκκρεμότθτεσ
o εκτίμθςθ αποτελεςματικότθτασ.
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Κατά τθ φάςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των βελτιωτικϊν ενεργειϊν, είναι
δυνατόν να ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ ΔΕΕ και τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ θ τροποποίθςι
τουσ, αν οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν.
Οι βελτιωτικζσ ενζργειεσ που δεν ζχουν υλοποιθκεί παραμζνουν ςε κατάςταςθ
εκκρεμότθτασ για όςο χρόνο κρίνονται αναγκαίεσ, ανεξάρτθτα από τισ διαφαινόμενεσ
προκζςεισ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν για τθ μθ υλοποίθςι τουσ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ενθμερϊνει τθν θγεςία για τθν
πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν με τακτικζσ αναφορζσ ι όταν
κατά τθν κρίςθ του υπάρχει ανάγκθ ενθμζρωςθσ.

ΙΓ. Αναφορϊ ςτη Διούκηςη – Αξιολόγηςη Ελεγκτικού Έργου
Θ Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυλλζγει και επεξεργάηεται τα αποτελζςματα των
εςωτερικϊν ελζγχων που πραγματοποιεί. Τα ςτοιχεία που προκφπτουν
χρθςιμοποιοφνται, αφενόσ, για τθν ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Δθμοςίων Εςόδων και του Υπουργείου Οικονομικϊν αναφορικά με τθ λειτουργία των
ςυςτθμάτων του και, αφετζρου, για τθν αξιολόγθςθ του ίδιου του ελεγκτικοφ ζργου.
Στθν ετιςια ζκκεςθ απολογιςμοφ, που ςυντάςςεται από τθ ΔΕΕ, παρουςιάηεται το
ελεγκτικό ζργο που επιτελζςτθκε και τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτό.
Ζμφαςθ δίνεται ςτα ευριματα που είναι ενδεικτικά καταςτάςεων που κα μποροφςαν
να επθρεάςουν αρνθτικά τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν επιδιϊξεων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων. Ειδικι αναφορά γίνεται ςτθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ
των διορκωτικϊν και βελτιωτικϊν ενεργειϊν που ςυμφωνικθκαν.
Επιπλζον, αξιολογείται το ελεγκτικό ζργο, ωσ προσ τθ ςυμφωνία του με τα Διεκνι
Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου, κακϊσ και ωσ
προσ τθν αξία που προςκζτει ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων.
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ΙΔ. Αρχεύα και Υϊκελοι Εςωτερικών Ελϋγχων
Θ Γραμματεία τθσ ΔΕΕ τθρεί το Αρχείο Εςωτερικοφ Ελζγχου, που αποτελείται από δφο
μζρθ:
- το Αρχείο Αναφοράσ, το οποίο περιζχει γενικά ςτοιχεία που είναι χριςιμα για
περιςςότερουσ από ζναν ελζγχουσ (π.χ. νομοκεςία, περιγραφζσ
διαδικαςιϊν)και
- το Αρχείο Ελζγχων, ςτο οποίο τθροφνται οι φάκελοι των εςωτερικϊν ελζγχων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ
διορκωτικϊν ενεργειϊν.
Το Αρχείο Αναφοράσ είναι, κυρίωσ, θλεκτρονικό. Εμπλουτίηεται με υλικό που
ςυγκεντρϊνεται ι δθμιουργείται κατά τθ διάρκεια των ελζγχων. Θ ΔΕΕ υποχρεοφται
να τθρεί ενθμερωμζνο ευρετιριο του αρχείου αυτοφ και να διακζτει τα ςτοιχεία του
ςε κάκε ενδιαφερόμενο Εςωτερικό Ελεγκτι.

Ο Φάκελοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου περιζχει, κατ’ ελάχιςτο, τα εξισ:
-

τθν εντολι ελζγχου

-

τθν αλλθλογραφία που ανταλλάχκθκε ςτο πλαίςιο του ελζγχου

-

όλα τα πρωτογενι ςτοιχεία του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςθμειϊςεων, ερωτθματολογίων, αντιγράφων φακζλων υποκζςεων κλπ.

-

όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ

-

τθν προςωρινι ζκκεςθ του ελζγχου, με τα παραρτιματά τθσ

-

τθν αξιολόγθςθ τθσ ζκκεςθσ, ζτςι όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο ςχετικό
ςθμείωμα του αρμόδιου Τμιματοσ

-

τθν οριςτικι ζκκεςθ του ελζγχου

-

το ςχετικά διαβιβαςτικά ςθμειϊματα ι ζγγραφα.

Ο Φάκελοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου υπάρχει τόςο ςε φυςικι, όςο και ςε θλεκτρονικι
μορφι.
Θ πρόςβαςθ ςτο Αρχείο Αναφοράσ είναι ελεφκερθ. Θ πρόςβαςθ ςτο Αρχείο Ελζγχων
είναι ελεγχόμενθ. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ ΔΕΕ:
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α) ορίηει τουσ υπαλλιλουσ που κα είναι αρμόδιοι για τθν αςφαλι φφλαξθ του αρχείου
και
β) παρζχει ζγκριςθ για να δοκεί ςε τρίτο πρόςωπο πρόςβαςθ ςτο φάκελο ελζγχου,
μετά από ζγγραφο και αιτιολογθμζνο αίτθμα.
Ο φάκελοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ςτθ φυςικι του μορφι, διατθρείται επί πζντε (5) ζτθ
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των προτάςεων που περιλαμβάνονται ςε
αυτόν.
Οι εκκζςεισ εςωτερικοφ ελζγχου διατθροφνται επί δζκα (10) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υλοποίθςθσ των προτάςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, όπωσ θ ολοκλιρωςθ
αυτι προκφπτει από τθ ςχετικι αναφορά του ελζγχου παρακολοφκθςθσ.
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ΙΕ. Διαςφϊλιςη Ποιότητασ Ελεγκτικού Έργου
Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου εφαρμόηει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ
λειτουργίασ του εςωτερικοφ ελζγχου, ζτςι ϊςτε να παρζχεται ςε κάκε ενδιαφερόμενο
θ διαβεβαίωςθ ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ:
- επιτελείται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ζχουν οριςτεί για το ςκοπό αυτό
- είναι αποτελεςματικόσ και αποδοτικόσ και
- προςκζτει αξία ςτθ ΓΓΔΕ.
Στα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του ζργου του
εςωτερικοφ ελζγχου ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων περιλαμβάνονται:
-

-

-

θ ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου για τθν
ποιότθτα του ελεγκτικοφ ζργου
θ εφαρμογι, κατά τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ του ελεγκτικοφ ζργου,
κανόνων και τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν που βρίςκονται ςε ςυμφωνία με τα
Διεκνι Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου
θ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ επάρκειασ των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν
θ διαρκισ και επαρκισ εποπτεία του ελεγκτικοφ ζργου
θ πρόβλεψθ για ζγκριςθ των ςχεδίων ελζγχου
θ απαίτθςθ για πλιρθ τεκμθρίωςθ των εργαςιϊν
θ πρόβλεψθ για αξιολόγθςθ των εκκζςεων ελζγχου ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων ποιότθτασ
θ πρόβλεψθ για τθν αξιολόγθςθ του ελεγκτικοφ ζργου που περιλαμβάνεται
ςτθν ετιςια ζκκεςθ απολογιςμοφ
θ χριςθ δεικτϊν απόδοςθσ του ελεγκτικοφ ζργου, όπωσ είναι ο βακμόσ
υλοποίθςθσ του ετθςίου προγράμματοσ εςωτερικϊν ελζγχων, ο βακμόσ
τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ, ο αρικμόσ προτάςεων που υποβλικθκαν και
το ποςοςτό των προτάςεων που ζγιναν αποδεκτζσ
θ εξωτερικι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του ελεγκτικοφ ζργου, όπωσ
προβλζπεται από τα Διεκνι Πρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του
Εςωτερικοφ Ελζγχου.

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εφαρμογισ των κανόνων και διαδικαςιϊν τθσ διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ τθρείται ειδικόσ φάκελοσ, από υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ
Ελζγχου που ορίηεται από τον Ρροϊςτάμενο για το ςκοπό αυτό.
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ΙΣ. Αναθεώρηςη του Παρόντοσ Εγχειριδύου
Το παρόν Εγχειρίδιο αναςκοπείται ςε ετιςια βάςθ και, αν αυτό κρικεί ςκόπιμο,
τροποποιείται. Κατά τθν αναςκόπθςθ εξετάηονται, ιδίωσ:
- θ πλθρότθτα του κειμζνου, δθλαδι το κατά πόςο παρζχει κακοδιγθςθ για
κάκε βιμα τθσ διεργαςίασ του εςωτερικοφ ελζγχου
- θ ςαφινεια, δθλαδι θ απουςία αμφιλεγόμενων ςθμείων
- θ ευχρθςτία και
- θ ςυμφωνία με τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο.
Θ αναςκόπθςθ πραγματοποιείται από τθ ΔΕΕ ςε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα
Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν, μετά από διαβοφλευςθ με τουσ
Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ. Σχετικι ζκκεςθ, ακόμθ κι αν δεν προτείνονται αλλαγζσ,
ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Κώδικασ Δεοντολογύασ Εςωτερικών Ελεγκτών
Αρχζσ
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ του Υπουργείου Οικονομικϊν αναμζνεται ότι κα εφαρμόηουν
και κα υπεραςπίηουν τισ ακόλουκεσ αρχζσ:
1. Δθμόςιο Συμφζρον
Θ αρχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ είναι κεμελιϊδθσ για τουσ εςωτερικοφσ
ελεγκτζσ του δθμοςίου και θ ςθμαςία τθσ είναι κρίςιμθ ςτο εςωτερικό
περιβάλλον τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ αποδοχι τθσ ευκφνθσ για τθν
εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ αποτελεί διακριτό χαρακτθριςτικό
των εςωτερικϊν ελεγκτϊν του δθμοςίου.
2. Ακεραιότθτα
Θ ακεραιότθτα των εςωτερικϊν ελεγκτϊν εδραιϊνει τθν εμπιςτοςφνθ και
παρζχει ζτςι τθ βάςθ για ςτιριξθ τθσ κρίςθσ τουσ.
3. Αντικειμενικότθτα
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ επιδεικνφουν το υψθλότερο επίπεδο επαγγελματικισ
αντικειμενικότθτασ κατά τθ ςυγκζντρωςθ, αξιολόγθςθ και κοινοποίθςθ των
πλθροφοριϊν για τθ δραςτθριότθτα ι τθ διαδικαςία που εξετάηεται. Οι
εςωτερικοί ελεγκτζσ προβαίνουν ςε μια ιςορροπθμζνθ εκτίμθςθ όλων των
ςχετικϊν περιπτϊςεων και δεν επθρεάηονται αδικαιολόγθτα από τα δικά τουσ
ςυμφζροντα ι τα ςυμφζροντα άλλων, κατά το ςχθματιςμό των κρίςεων.
4. Εμπιςτευτικότθτα
οι εςωτερικοί ελεγκτζσ ςζβονται τθν αξία και τθν κυριότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ
που λαμβάνουν και δεν κοινοποιοφν πλθροφορίεσ χωρίσ κατάλλθλθ
εξουςιοδότθςθ, εκτόσ αν υπάρχει νομικι ι επαγγελματικι υποχρζωςθ για κάτι
τζτοιο.
5. Επάρκεια
οι εςωτερικοί ελεγκτζσ χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ
εμπειρίεσ που απαιτοφνται για τθν παροχι των υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου.
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Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ
1. Δθμόςιο ςυμφζρον
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:
1.1. Κζτουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρία τουσ ςτθν υπθρεςία του
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τιμϊντασ τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Ρολιτείασ.
1.2 Ενςωματϊνουν ςτθν εργαςία τουσ τθν ζννοια τθσ προςταςίασ του δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, προτάςςοντασ τισ ζννοιεσ τθσ λογοδοςίασ και τθσ χρθςτισ χριςθσ
των πλθροφοριϊν, πόρων και κζςεων του δθμοςίου.
2. Ακεραιότθτα
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:
2.1. Κα εκτελοφν τθν εργαςία τουσ με εντιμότθτα, επιμζλεια και υπευκυνότθτα.
2.2 Κα τθροφν τουσ νόμουσ και κα προβαίνουν ςτισ κοινοποιιςεισ που
απαιτοφνται από τθ νομοκεςία και το επάγγελμα.
2.3 Δεν κα εμπλζκονται ςυνειδθτά, ωσ μζρθ, ςε οποιαδιποτε παράνομθ
δραςτθριότθτα, οφτε κα εμπλζκονται ςε πράξεισ ατιμωτικζσ για το
επάγγελμα του εςωτερικοφ ελεγκτι ι τον οργανιςμό.
2.4 Κα ςζβονται και κα ςυμβάλλουν ςτουσ νόμιμουσ και θκικοφσ
αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του οργανιςμοφ.

3. Αντικειμενικότθτα
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:
3.1 Δεν κα ςυμμετζχουν ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι κα ςυνάπτουν
ςχζςεισ που ενδζχεται να βλάψουν ι να κεωρείται ότι βλάπτουν τθν
αμερόλθπτθ εκτίμθςι τουσ. Συμπεριλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ ι οι
ςχζςεισ εκείνεσ οι οποίεσ ενδζχεται να ςυγκροφονται με τα ςυμφζροντα του
οργανιςμοφ.
3.2 Δεν κα αποδζχονται οτιδιποτε μπορεί να βλάψει ι να κεωρείται ότι
βλάπτει τθν επαγγελματικι τουσ εκτίμθςθ.
3.3 Κα κοινοποιοφν όλεσ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που τουσ
γνωςτοποιοφνται και ενδζχεται να παραποιιςουν, αν δεν κοινοποιθκοφν,
τθν ζκκεςθ των υπό ζλεγχο δραςτθριοτιτων.
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4. Εμπιςτευτικότθτα
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:
4.1 Κα είναι ςυνετοί ςτθ χριςθ και προςταςία των πλθροφοριϊν που
αποκτοφν κατά τθ διάρκεια άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ.
4.2
Δεν κα χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ για προςωπικό όφελοσ ι
κατά τρόπο αντίκετο με τθ νομοκεςία ι επιβλαβι για τουσ νόμιμουσ
και θκικοφσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του οργανιςμοφ.
5. Επάρκεια
Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ:
5.1 Κα αςχολοφνται μόνο με εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ διακζτουν
τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εμπειρία.
5.2Κα παρζχουν υπθρεςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου ςφμφωνα με τα Διεκνι
Ρρότυπα για τθν Επαγγελματικι Εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ελζγχου.
5.3Κα βελτιϊνουν διαρκϊσ τθν επάρκεια, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν
ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Παραδεύγματα λειτουργιών τησ Γενικόσ
Γραμματεύασ Δημοςύων Εςόδων

 Είςπραξθ φορολογικϊν εςόδων
 Φορολογικόσ ζλεγχοσ
 Υποβολι και εκκακάριςθ δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ
 Επιςτροφι φόρων
 Διαχείριςθ ειςόδου εμπορευμάτων
 Τελωνειακόσ ζλεγχοσ
 Διαχείριςθ φακζλου φορολογουμζνου
 Ειςιγθςθ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων
 Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ κανονιςτικοφ πλαιςίου
 Τιρθςθ αρχείων
 Διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων
 Οικονομικι διαχείριςθ (κατάρτιςθ και εκτζλεςθ Ρ/Υ)
 Ρρομικειεσ
 Διαχείριςθ υλικϊν πόρων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Παραδεύγματα διαδικαςιών τησ Γενικόσ
Γραμματεύασ Δημοςύων Εςόδων



Ζκδοςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ



Εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ είςπραξθσ μιςκωμάτων



Ζγκριςθ χοριγθςθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ



Χοριγθςθ βεβαίωςθσ υποβολισ διλωςθσ ελαχίςτου κόςτουσ



Ρρομικεια ειδικοφ ςιματοσ τελϊν κυκλοφορίασ



Υποβολι διλωςθσ φόρου κλθρονομιάσ



Απόδοςθ ΑΦΜ



Ζναρξθ δραςτθριότθτασ επιτθδευματία – ελεφκερου επαγγελματία



Διακοπι δραςτθριότθτασ επιτθδευματία – ελεφκερου επαγγελματία



Ζκδοςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι ενεργειακϊν προϊόντων



Λογιςτικι παρακολοφκθςθ ειςπρακτζων απαιτιςεων Τελωνείων



Επικεϊρθςθ μονάδασ διακίνθςθσ και παραγωγισ χθμικϊν προϊόντων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: Παραδεύγματα πηγών κινδύνου
ΚΑΤΗΓΟΙΑ
(ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΗ ΡΕΙΟΧΗ)
Κανονιςτικοφ πλαιςίου

Εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ

Στοχοκζτθςθσ

Οργάνωςθσ – Λειτουργίασ

ΡΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το κανονιςτικό πλαίςιο είναι ελλιπζσ (δεν καλφπτει
όλεσ τισ περιπτϊςεισ)
Το κανονιςτικό πλαίςιο είναι αςαφζσ
Το κανονιςτικό πλαίςιο είναι πολφπλοκο
Το κανονιςτικό πλαίςιο ενζχει αντιφάςεισ
Το κανονιςτικό πλαίςιο δεν είναι ςφμφωνο προσ
ιεραρχικά ανϊτερουσ κανόνεσ δικαίου
Δεν υπάρχει κϊδικασ δεοντολογίασ
Δεν εφαρμόηεται πολιτικι μθδενικισ ανοχισ από
τθ Διοίκθςθ
Δεν υπάρχει, μεταξφ των υπαλλιλων, νοοτροπία
διαφφλαξθσ τθσ ακεραιότθτασ
Δεν τίκενται ςτόχοι
Οι ςτόχοι δεν εξειδικεφονται ανά οργανικι μονάδα
Οι ςτόχοι δεν επαναξιολογοφνται
Οι ςτόχοι δεν είναι μετριςιμοι
Οι ςτόχοι δεν είναι ρεαλιςτικοί
Θ δομι του οργανιςμοφ δεν είναι λειτουργικι
(το μζγεκοσ των μονάδων δεν είναι το κατάλλθλο,
ο τρόποσ διαίρεςθσ αφινει κενά ι επικαλφψεισ
κ.ά.)
Δεν υπάρχει επαρκισ ςυντονιςμόσ μεταξφ των
μονάδων
Δεν υπάρχουν τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ
Δεν υπάρχει περιγραφι κακθκόντων
Δεν υπάρχει ςωςτόσ καταμεριςμόσ εργαςίασ
Δεν υπάρχει ςωςτι κατανομι πόρων
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ανκρϊπινων)
Δεν υπάρχουν τυποποιθμζνα ζντυπα
Δεν υπάρχουν επαρκι «εργαλεία» (π.χ. γραπτζσ
μζκοδοι εργαςίασ, βοθκιματα αναφοράσ)
Δεν υπάρχει ομαλι ροι εργαςιϊν μεταξφ μονάδων
Δεν υπάρχει διάδοςθ των καλϊν πρακτικϊν
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Δεν υπάρχει ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Το προςωπικό δεν επιλζγεται με τον κατάλλθλο
τρόπο
Το προςωπικό δεν τοποκετείται ανάλογα με τισ
γνϊςεισ και ικανότθτζσ του
Το προςωπικό δεν λαμβάνει τθν κατάλλθλθ αρχικι
εκπαίδευςθ
Το προςωπικό δεν λαμβάνει διαρκι επιμόρφωςθ
Δεν υπάρχει ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ απόδοςθσ
του προςωπικοφ (με ςτόχουσ απόδοςθσ και
παρακολοφκθςι τουσ)
Το προςωπικό δεν αξιολογείται με τον κατάλλθλο
τρόπο (με βάςθ τθν πραγματικι απόδοςθ)
Δεν υπάρχει ςφςτθμα μετακινιςεων του
προςωπικοφ ςε διάφορεσ κζςεισ
Το προςωπικό δεν αιςκάνεται αφοςίωςθ απζναντι
ςτον οργανιςμό
Το θκικό του προςωπικοφ είναι χαμθλό
Δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα (κανόνεσ,
διαδικαςίεσ, μζςα) εςωτερικισ επικοινωνίασ
Το ςφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ ζχει πολλά
ενδιάμεςα ςτάδια, που οδθγοφν ςε κακυςτεριςεισ
Το ςφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ ενζχει τον
κίνδυνο αποκλειςμοφ μονάδων ι προςϊπων από
χριςιμθ πλθροφορία
Το ςφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ ενζχει τον
κίνδυνο απϊλειασ πλθροφορίασ
Δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα λιψθσ
πλθροφορίασ από εξωτερικζσ πθγζσ
Δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ
πλθροφόρθςθσ προσ το κοινό
Το ςφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ οδθγεί ςε
μεγάλο όγκο άχρθςτων πλθροφοριϊν
Δεν υπάρχει επαρκισ εποπτεία των υπαλλιλων
Δεν υπάρχει επαρκισ παρακολοφκθςθ των
εργαςιϊν (π.χ. με ςτατιςτικζσ αναφορζσ ςε
θμεριςια βάςθ)
Δεν υπάρχει ςφςτθμα τακτικισ αναφοράσ προσ τα
ανϊτερα ιεραρχικά επίπεδα
Δεν υπάρχει ςφςτθμα διαχείριςθσ κρίςεων
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Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι
ολοκλθρωμζνα (δεν καλφπτουν όλεσ τισ
λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα είναι ξεπεραςμζνα
(δεν αντιςτοιχοφν ςτο ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα είναι ελλιπι (δεν
παρζχουν επαρκι αυτοματοποίθςθ λειτουργιϊν)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι
τεχνολογικά προθγμζνα (π.χ. κακυςτεροφν)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι φιλικά
προσ τον χριςτθ
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι αςφαλι
(π.χ. υπάρχει διευρυμζνθ πρόςβαςθ)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι αξιόπιςτα
(π.χ. τίκενται ςυχνά εκτόσ λειτουργίασ,
παρατθρείται απϊλεια ςτοιχείων)
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν διαλειτουργοφν
με εκείνα ςυναρμόδιων φορζων ι μονάδων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Τπόδειγμα πύνακα προγραμματιςμού
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ …….

Α/Α

1

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Ππομήθειερ

ΕΙΔΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
ΔΑΣΗΣ
Σ

Υποζηηπικηική
λειηοςπγία

Διοίκηζη
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ΣΚΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διαπίζηωζη ηηρ ηήπηζηρ
α) ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ππομηθειών ηος Δημοζίος
και
β) ηηρ απσήρ ηηρ
οικονομικόηηηαρ

ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΚΕΙΑ
ΑΜΟΔΙΑ TMHMA
ΕΝΑΞΗ
ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ (μήνεσ)
ΥΡΗΕΣΙΑ
ΔΕΕ
Ππομήθειερ
εξοπλιζμού
Πληποθοπικ
ήρ, έηοςρ
2013
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Μάπηιορ

Δ/νζη
Οικονομικήρ
Διασείπιζηρ

Τμήμα Β'

Θα δοθεί
έμθαζη ζηιρ
ππομήθειερ
πος έγιναν
με απ'
εςθείαρ
ανάθεζη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: Ανϊλυςη Ελεγχόμενου υςτόματοσ: Κρύςιμοι Παρϊγοντεσ Επιτυχύασ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………

Α/Α

ΚΙΣΙΜΟΣ
ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΕΡΙΤΥΧΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: Ανϊλυςη Ελεγχόμενου υςτόματοσ: Κύνδυνοι - Πηγϋσ Κινδύνων
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
(ΕΓΓΕΝΗΣ)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΜΟΔΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

52/74

ΡΙΘΑΝΕΣ ΡΗΓΕΣ
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ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII: χϋδιο Ελϋγχου
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ……………………………………………………………………………………………

Α/Α
ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ
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Α/Α
ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX: Υύλλο Ελϋγχου
Α/Α ΦΥΛΛΟΥ ……
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Α/Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ
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ΕΓΑΣΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X: Δειγματοληψύα
Για τουσ ςκοποφσ του εςωτερικοφ ελζγχου, είναι πολλζσ φορζσ απαραίτθτθ θ εξζταςθ
υποκζςεων, ςυναλλαγϊν ι λοιπϊν ςτοιχείων, των οποίων ο ςυνολικόσ αρικμόσ
(πλθκυςμόσ) είναι τόςο μεγάλοσ που κακιςτά απαγορευτικι τθν πλιρθ κάλυψθ του
ελεγχόμενου αντικειμζνου. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ λιψθ ενόσ δείγματοσ των
ςτοιχείων μπορεί, υπό προχποκζςεισ, να οδθγιςει ςε ςυμπεράςματα που
προκφπτουν με ικανοποιθτικό βακμό αςφάλειασ.
Θ επιλογι του δείγματοσ, ζτςι ϊςτε αυτό να είναι αντιπροςωπευτικό, αποτελεί ηιτθμα
κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ. Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου δειγματολθψίασ, ο
ελεγκτισ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθν κρίςθ του, ςυνεκτιμϊντασ το ςκοπό του
ελζγχου, τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια, τουσ εκτιμϊμενουσ κινδφνουσ, τθ φφςθ των
ςυμπεραςμάτων που επιδιϊκονται και τισ πικανζσ χριςεισ των αποτελεςμάτων που
κα λθφκοφν.
Το πρϊτο βιμα για μία ςωςτι δειγματολθψία είναι να αποκτθκεί ακριβισ αντίλθψθ
για τον ςυνολικό πλθκυςμό, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ παραλείψεισ κατά τθ
διεξαγωγι του ελζγχου. Θ αντίλθψθ του πλθκυςμοφ περιλαμβάνει το μζγεκόσ του
(πλικοσ), το εφροσ του (π.χ. προκειμζνου περί ςυναλλαγϊν, τθν κλίμακα φψουσ), τθ
φφςθ του (π.χ. ςτακερι ι μεταβαλλόμενθ, εποχιακι κ.ά.), τισ εςωτερικζσ
διαφοροποιιςεισ του κλπ. Στθν ιδανικι περίπτωςθ, υπάρχει διακζςιμοσ πίνακασ (ι
άλλου είδουσ καταγραφι) με το ςφνολο του πλθκυςμοφ, όπου καταγράφονται,
επίςθσ, τα χαρακτθριςτικά εκείνα που ζχουν ενδιαφζρον για τον ζλεγχο.
Θ επιλογι του δείγματοσ μπορεί να γίνει είτε απ’ ευκείασ από τον ςυνολικό
πλθκυςμό, είτε μετά από «ςτρωματοποίθςι» του. Ωσ ςτρωματοποίθςθ εννοείται θ
διαίρεςθ του πλθκυςμοφ ςε ομάδεσ, με βάςθ κάποιο κριτιριο που κεωρείται
ςθμαντικό. Ραραδείγματα τζτοιων κριτθρίων είναι το είδοσ ςυναλλαγισ (π.χ.
αυτοματοποιθμζνθ ι μθ), το φψοσ ςυναλλαγισ, θ ςυχνότθτα ςυναλλαγϊν, ο πικανόσ
κίνδυνοσ (όπωσ εκτιμάται με βάςθ ςτοιχεία του παρελκόντοσ), ο αρικμόσ
απαςχολουμζνων, ο αρικμόσ φορολογικϊν δθλϊςεων κ.ά. Θ ςτρωματοποίθςθ είναι
απαραίτθτθ όταν κζλουμε να είμαςτε βζβαιοι ότι ςτο δείγμα μασ εκπροςωποφνται
όλεσ οι ομάδεσ ενόσ πλθκυςμοφ (π.χ. όλεσ οι ςχζςεισ εργαςίασ: μιςκωτοί,
αυτοαπαςχολοφμενοι, εργοδότεσ κλπ.).
Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα:
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Ζςτω ότι ζχουμε χωρίςει τισ 190 Δ.Ο.Υ. ςε τρεισ ομάδεσ, ανάλογα με το φψοσ εςόδων.
Ζςτω ότι:
- ςτθν πρϊτθ ομάδα (υψθλά ζςοδα) ανικουν 30 Δ.Ο.Υ.
- ςτθν δεφτερθ ομάδα (μεςαία ζςοδα) ανικουν 60 Δ.Ο.Υ.
- ςτθν τρίτθ ομάδα (χαμθλά ζςοδα) ανικουν 100 Δ.Ο.Υ.
Αν λάβουμε ζνα δείγμα 10% του πλθκυςμοφ των Δ.Ο.Υ., δθλαδι 19 Δ.Ο.Υ., κα πρζπει
οι 3 να προζρχονται από τθν 1θ ομάδα, οι 6 από τθ 2θ ομάδα και οι 10 από τθν 3θ
ομάδα.
Θ δειγματολθψία, είτε από το ςφνολο του πλθκυςμοφ είτε από τα «ςτρϊματα» ςτα
οποία ζχει διαιρεκεί αυτόσ, μπορεί να γίνει κατά τρόπο τυχαίο ι με τθν τεχνικι των
ςτακερϊν διαςτθμάτων. Για τθν τυχαία δειγματολθψία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
ωσ βοθκιματα οι Ρίνακεσ Τυχαίων Αρικμϊν (Ραράρτθμα XI), κακϊσ και τα
προγράμματα λογιςμικοφ που παρζχουν τζτοια δυνατότθτα (προγράμματα
ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ, πρόγραμμα SESAM ι ακόμθ και απλά λογιςτικά φφλλα).
Κατά τθν τεχνικι των ςτακερϊν διαςτθμάτων, που ονομάηεται και συστηματική
δειγματοληψία, επιλζγεται τυχαία μόνο θ πρϊτθ μονάδα του δείγματοσ. Στθ
ςυνζχεια, ο πλθκυςμόσ διαιρείται δια το επικυμθτό μζγεκοσ δείγματοσ και προκφπτει
το διάςτθμα μεταξφ των υπόλοιπων μονάδων. Για παράδειγμα, αν κζλουμε να
ελζγξουμε 50 υποκζςεισ από ζνα ςφνολο 2.000 υποκζςεων, το διάςτθμα κα είναι 40.
Ζτςι, αν τυχαία επιλεγεί ωσ πρϊτθ υπόκεςθ θ υπόκεςθ με αρικμό 7, οι επόμενεσ κα
είναι οι 47, 87, 127 κ.ο.κ.
Θ τεχνικι των ςτακερϊν διαςτθμάτων προχποκζτει ότι θ κατανομι του πλθκυςμοφ
είναι τυχαία. Αν δεν ςυμβαίνει αυτό (για παράδειγμα, αν οι ςυναλλαγζσ για μεγάλα
ποςά τείνουν να γίνονται ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ ι ϊρεσ), ο ελεγκτισ κα πρζπει να
υπολογίςει τα διαςτιματα ζτςι ϊςτε να διατρζξει τον πλθκυςμό δφο, τουλάχιςτον,
φορζσ, ξεκινϊντασ κάκε φορά από ζνα διαφορετικό, τυχαίο ςθμείο.
Θ τυχαία δειγματολθψία επιτρζπει τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τισ ιδιότθτεσ του
αρχικοφ πλθκυςμοφ – και ιδίωσ για τον τρόπο κατανομισ του διερευνϊμενου
χαρακτθριςτικοφ – με τθ βοικεια τθσ Επαγωγικισ Στατιςτικισ, με τθν οποία μπορεί να
γίνει αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων.
Ωςτόςο, αντί των μεκόδων που προαναφζρκθκαν – και που αποςκοποφν ςτθ λιψθ
τυχαίου και αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ – μπορεί να επιλεγεί θ μζκοδοσ τθσ
δειγματολθψίασ που βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ του κινδφνου. Κατά τθ μζκοδο αυτι, ο
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ελεγκτισ επιλζγει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ι ςυναλλαγζσ προκειμζνου να ςυνκζςει το
δείγμα. Αυτό μπορεί να ςυμβεί ςε περιπτϊςεισ που:
•
•

κζλουμε να περιορίςουμε τον ζλεγχο κυρίωσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ
υψθλοφ κινδφνου,
κζλουμε να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ οι οποίεσ αποτελοφν πικανζσ ενδείξεισ
προβλθμάτων ι ελλείψεων (ωςτόςο δε χρειάηεται να αποδοκοφν ςε ολόκλθρο
τον πλθκυςμό με μετριςιμθ ςτατιςτικι πικανότθτα).

Θ επιλογι ςτθρίηεται ςε πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί από τθν αξιολόγθςθ
κινδφνων, κακϊσ και ςτθν εμπειρία του ελεγκτι. Το πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι
ότι περιορίηει τουσ πόρουσ και τον χρόνο που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του
ελζγχου.

Συνικωσ ενδείκνυται ο ςυνδυαςμόσ των μεκόδων δειγματολθψίασ, ιδίωσ όταν είναι
αναγκαία θ υψθλι κάλυψθ διαφοροποιθμζνων πλθκυςμϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, για
παράδειγμα, ο πλθκυςμόσ ςτρωματοποιείται ςε μικρότερεσ ομογενοποιθμζνεσ
κατθγορίεσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται διαφορετικζσ τεχνικζσ δειγματολθψίασ, όπωσ:
• ζλεγχοσ του ςυνόλου των ςτοιχείων ςθμαντικοφ μεγζκουσ (δείγμα = 100% του
πλθκυςμοφ)
• επιλογι, βάςει κρίςθσ, των ςυναλλαγϊν εκείνων που φζρουν ζναν αρικμό
προειδοποιθτικϊν χαρακτθριςτικϊν, δθλαδι ενζχουν υψθλό κίνδυνο
• τυχαία δειγματολθψία του υπόλοιπου πλθκυςμοφ.
Ραρόλο που, αν χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςμόσ μεκόδων, δεν μποροφμε με αςφάλεια
να οδθγθκοφμε ςε ποςοτικοποιθμζνα ςυμπεράςματα αναφορικά με τον ςυνολικό
πλθκυςμό (δθλαδι δεν μποροφμε να ςυμπεράνουμε π.χ. το ποςοςτό λανκαςμζνων
ςυναλλαγϊν ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν που πραγματοποιικθκαν), ωςτόςο είναι
πικανό να ζχουμε μεγαλφτερθ κάλυψθ, δθλαδι να ανακαλφψουμε περιςςότερεσ
λανκαςμζνεσ ςυναλλαγζσ – οι οποίεσ κα μασ βοθκιςουν ςτθ ςυνζχεια να
εντοπίςουμε τα αίτια ι τισ πθγζσ των ςφαλμάτων.

Μζγεκοσ δείγματοσ
Το μζγεκοσ του δείγματοσ είναι, επίςθσ, πολφ ςθμαντικό: ζνα δείγμα μεγζκουσ
μικρότερου από το απαιτοφμενο μπορεί να επθρεάςει τθν αςφάλεια των
ςυμπεραςμάτων, ενϊ ζνα μεγαλφτερο δείγμα μπορεί να αυξιςει το κόςτοσ και τθ
διάρκεια του ελζγχου.
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Σε πολφπλοκεσ και απαιτθτικζσ περιπτϊςεισ ελζγχου, όπου είναι κρίςιμθ θ εξαγωγι
αςφαλϊν ποςοτικϊν ςυμπεραςμάτων, χρθςιμοποιείται θ ςτατιςτική δειγματοληψία,
δθλαδι θ εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου για τον προςδιοριςμό του δείγματοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να ζχουν προκακοριςτεί τα ακόλουκα μεγζκθ:
Επίπεδο εμπιςτοςφνθσ: θ πικανότθτα να είναι τα αποτελζςματα του δείγματοσ
αντιπροςωπευτικά των πραγματικϊν ςυνκθκϊν του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Για
παράδειγμα, επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 90% ςθμαίνει ότι υπάρχουν 90 ςτισ εκατό
πικανότθτεσ να αντιπροςωπεφουν τα αποτελζςματα του δείγματοσ τα πραγματικά
χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ.
Ακρίβεια ι αποδεκτό ςφάλμα δείγματοσ: το εφροσ εντόσ του οποίου θ εκτίμθςθ των
χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ κα γίνει εντόσ του προκακοριςμζνου επιπζδου
εμπιςτοςφνθσ. Ι, με άλλα λόγια, το διάςτθμα μεταξφ των ορίων + και – γφρω από το
αποτζλεςμα του δείγματοσ μζςα ςτο οποίο αναμζνεται ότι κα βρίςκεται το
πραγματικό χαρακτθριςτικό του πλθκυςμοφ.

Ο προςδιοριςμόσ του μεγζκουσ του δείγματοσ δίνεται από τον τφπο:
t2 x (p x q)
n=
e2

όπου n= μζγεκοσ δείγματοσ
t= επίπεδο εμπιςτοςφνθσ (95%=1,96 99%=2,58)
e= αποδεκτό ςφάλμα δείγματοσ
p= ποςοςτό επικυμθτοφ χαρακτθριςτικοφ ςτον πλθκυςμό
q= 100-p
Πςο μεγαλφτερο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ ι όςθ μεγαλφτερθ ακρίβεια κζλουμε, τόςο
μεγαλφτερο κα πρζπει να είναι και το μζγεκοσ του δείγματοσ, κζμα το οποίο μζνει
ςτθν κρίςθ του ελεγκτι και είναι ςε άμεςθ ςχζςθ τόςο με το επίπεδο τθσ ακρίβειασ, το
οποίο, ανάλογα με τθν επικινδυνότθτα τθσ δραςτθριότθτασ, μπορεί να γίνει αποδεκτό,
όςο και με τθ διακεςιμότθτα των απαιτοφμενων πόρων.
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Ωςτόςο, για τισ ανάγκεσ του εςωτερικοφ ελζγχου είναι, ςυνικωσ, επαρκισ ο
κακοριςμόσ του μεγζκουσ του δείγματοσ κατά τθν κρίςθ του Ελεγκτι.
Στον πίνακα που ακολουκεί, παρζχεται ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ για το μζγεκοσ του
δείγματοσ ανάλογα με τθ ςυχνότθτα με τθν οποία πραγματοποιείται θ προσ ζλεγχο
εργαςία, ςυναλλαγι κλπ. Το μζγεκοσ που κα επιλεγεί, μεταξφ των εναλλακτικϊν
τιμϊν που παρζχει ο πίνακασ, εξαρτάται από το βακμό κινδφνου που ενζχει θ
εργαςία.

Σςσνότητα Επγασίαρ

Δείγμα Επγασιών ππορ Εξέταση

1 αλά έηνο

1 (ην ζύλνιν)

1 αλά ηξίκελν

2

1 αλά κήλα

2-5

1 αλά εβδνκάδα

5, 10, 15

1 αλά εκέξα

20, 30, 40

Πνιιέο θνξέο αλά εκέξα

25, 30, 45, 60

Ζνα δείγμα 25 περιπτϊςεων μασ δίνει εμπιςτοςφνθ 95% ότι ο βακμόσ ςφάλματοσ ςτον
πλθκυςμό κα είναι μικρότεροσ από 12% – και κεωρείται ωσ ικανοποιθτικό. Πταν
αποφαςίηεται να μθν ακολουκθκεί θ οδθγία του δείγματοσ 25 περιπτϊςεων, πρζπει
να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ.
Το δείγμα μπορεί να αυξθκεί, κατά τθν κρίςθ του Ελεγκτι, βάςει άλλων κριτθρίων
όπωσ, για παράδειγμα, θ υποψία απάτθσ. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του ελζγχου και
μετά τθν εξζταςθ του δείγματοσ, ο Ελεγκτισ μπορεί να αποφαςίςει να λάβει και
δεφτερο δείγμα (ίςο, μικρότερο ι μεγαλφτερο από το πρϊτο), αν, για παράδειγμα,
κζλει να διερευνιςει περαιτζρω ζνα εφρθμα ι αν κεωρεί ότι το πρϊτο δείγμα δεν
ζδωςε τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
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Σε κάκε ζλεγχο που πραγματοποιείται:
•

Καταγράφεται θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ και αναφζρεται θ λογικι βάςει τθσ
οποίασ επελζγθ θ μζκοδοσ αυτι. Αν ζγινε ςτρωματοποίθςθ του πλθκυςμοφ,
καταγράφεται το κριτιριο ςτο οποίο βαςίςτθκε.

•

Καταγράφεται το κάκε αντικείμενο που περιλαμβάνεται ςτο υπό ζλεγχο
δείγμα. Θ καταγραφι μπορεί να ζχει τθ μορφι πίνακα που καταρτίηεται από
τον ελεγκτι ι να ςυνίςταται ςτθν επιςιμανςθ των ελεγχκζντων ςτοιχείων ςτθν
αναφορά που δόκθκε από τον ελεγχόμενο.

•

Εξετάηεται κάκε ςτοιχείο (π.χ. ζγγραφο) του δείγματοσ που ζχει επιλεγεί και
καταγράφονται τα αποτελζςματα του ελζγχου, ϊςτε να είναι δυνατι θ
εξαγωγι αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑXI: Πύνακασ Συχαύων Αριθμών
10480
22368
24130
42167
37570

15011
46573
48360
93093
39975

01536
25595
22527
06243
81837

02011
85393
97265
61680
16656

81647
30995
76393
07856
06121

91646
89198
64809
16376
91782

69179
27982
15179
39440
60468

14194
53402
24830
53537
81305

62590
93965
49340
71341
49684

36207
34095
32081
57004
60672

77921
99562
96301
89579
85475

06907
72905
91977
14342
36857

11008
56420
05463
63661
53342

42751
69994
07972
10281
53988

27756
98872
18876
17453
53060

53498
31016
20922
18103
59533

18602
71194
94595
57740
38867

70659
18738
56869
84378
62300

90655
44013
69014
25331
08158

15053
48840
60045
12566
17983

28918
63553
09429
10365
07119

69578
40961
93969
61129
97336

88231
48235
52636
87529
71048

33276
03427
92737
85689
08178

70997
49626
88974
48237
77233

79936
69445
33488
52267
13916

56865
18663
36320
67689
47564

05859
72695
17617
93394
81056

90106
52180
30015
01511
97735

31595
20847
08272
26358
85977

51085
02368
01011
52162
07056

12765
21382
54092
53916
97628

51821
52404
33362
46369
33787

51259
60268
94904
58586
09998

77452
89368
31273
23216
42698

16308
19885
4146
14513
6691

60756
55322
18594
83149
76988

92144
44819
29852
98736
13602

49442
01188
71585
23495
51851

53900
65255
85030
64350
46104

48663
54164
32639
29334
02488

91245
58492
32363
27001
33062

85828
22421
05597
87637
28834

14346
74103
24200
87308
07351

09172
47070
13363
58731
19731

30168
25306
38005
00256
92420

90229
76468
94342
45834
60952

04734
26384
28728
15398
61280

59193
58151
35806
46557
50001

22178
06646
06912
41135
67658

81525
29676
00742
05366
91921

72295
20591
57392
04213
26418

04839
68086
39064
25669
64117

96423
26432
66432
26422
94305

24878
46901
84673
44407
26766

82651
20849
40027
44048
25940

66566
89768
32832
37937
39972

14778
81536
61362
63904
22209

76797
86645
98947
45766
71500

14780
12659
96067
66134
64568

00582
00725
69011
25976
9763

04711
69884
65795
57948
83473

87917
62797
95876
29888
73577

77341
56170
55293
88604
12908

42206
86324
18988
67917
30883

35126
88072
27354
48708
18317

74087
76222
26575
18912
28290

99547
36086
08625
82271
35797

81817
84637
40801
65424
5998

42607
93161
59920
69774
41688

91567
17955
46503
92157
14577

42595
56349
18584
89634
62765

27958
90999
18845
94824
35605

30134
49127
49618
78171
81263

04024
20044
02304
84610
39667

86385
59931
51038
82834
47358

29880
06115
20655
09922
56873

99730
20542
58727
25417
56307

55536
18059
28168
44137
61607

84855
02008
15475
48413
49518

98427
34914

07523
63976

33362
88720

64270
82765

01638
34476

92477
17032

66969
87589

98420
40836

04880
32427

45585
70002
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XII: υνϋντευξη
Ο ςκοπόσ μίασ ςυνζντευξθσ ελζγχου είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, από
πρόςωπο που ζχει άμεςθ ςχζςθ με το ελεγχόμενο ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε να
εμπλουτιςτεί θ εικόνα που ζχει ο Ελεγκτισ για το ςφςτθμα και τθ λειτουργία του. Θ
ςυνζντευξθ επιτρζπει επεξθγιςεισ και ςχόλια και, με τον τρόπο αυτό, ςυμβάλλει ςτθν
εισ βάκοσ κατανόθςθ οριςμζνων κεμάτων περιςςότερο από ζνα απλό
ερωτθματολόγιο. Ζτςι, με τθ ςυνζντευξθ διευκολφνονται θ ανάλυςθ και θ κρίςθ.
Θ τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ανάλογα με το ερωτϊμενο
πρόςωπο. Θ δθμιουργία κλίματοσ ανοιχτισ επικοινωνίασ είναι ςθμαντικι, διότι θ
ςυνεργαςία του ερωτϊμενου επθρεάηει όλεσ τισ όψεισ του ελζγχου. Οι δεξιότθτεσ του
Ελεγκτι για τθν πραγματοποίθςθ ςυνεντεφξεων αναπτφςςονται με τθν εμπειρία και
με τον χειριςμό διαφορετικϊν περιπτϊςεων.
Τα βιματα μίασ ςυνζντευξθσ είναι:
Ρροετοιμαςία: πριν τθ ςυνζντευξθ, ο Ελεγκτισ κακορίηει τουσ ςτόχουσ τθσ και το είδοσ
των πλθροφοριϊν που επιδιϊκει να λάβει. Μελετά το κζμα του και καταγράφει
ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ που πρζπει να απαντθκοφν. Θ προετοιμαςία τθσ
ςυνζντευξθσ περιλαμβάνει και τον κακοριςμό τθσ διάρκειάσ τθσ, θ οποία δεν κα
πρζπει να υπερβαίνει τισ δφο ϊρεσ.
Δθμιουργία κατάλλθλου κλίματοσ: ο Ελεγκτισ κα πρζπει να δθμιουργεί κατά τθ
ςυνζντευξθ κλίμα εμπιςτοςφνθσ, εξθγϊντασ ςτον ερωτϊμενο το ςκοπό τθσ
ςυνζντευξθσ, τον τρόπο με τον οποίο κα αξιοποιθκοφν οι πλθροφορίεσ που κα
παραςχεκοφν και τι αναμζνεται από αυτόν. Σθμειϊνεται ότι οι Ελεγκτζσ δεν πρζπει να
υπόςχονται ςε ζναν ερωτϊμενο ότι κα τθριςουν εμπιςτευτικζσ τισ πλθροφορίεσ που
κα λάβουν.
Αποτελεςματικι υποβολι ερωτιςεων: ο Ελεγκτισ πρζπει να ζχει τον ζλεγχο τθσ
ςυνζντευξθσ, ϊςτε να αποκτιςει όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Θ
ςυνζντευξθ κα πρζπει να κυλά ομαλά και αυκόρμθτα, δίνοντασ τθν εντφπωςθ τθσ
ςυηιτθςθσ και όχι τθσ ανάκριςθσ. Ο τρόποσ που τίκενται οι ερωτιςεισ δεν πρζπει να
είναι απειλθτικόσ.
Ακρόαςθ: ο Ελεγκτισ πρζπει να ακοφει προςεκτικά και να ζχει πάντα κατά νουν τουσ
ςτόχουσ τθσ ςυνζντευξθσ, ϊςτε να κζςει όλεσ τισ αναγκαίεσ ερωτιςεισ, τόςο εκείνεσ
που είχε προετοιμάςει όςο και εκείνεσ που προζκυψαν από τισ απαντιςεισ. Θ
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καταγραφι αναλυτικϊν ςθμειϊςεων, θ διαμόρφωςθ απόψεων και κρίςεων και θ
ανάλυςθ των πλθροφοριϊν κα πρζπει να ακολουκοφν τθ ςυνζντευξθ.
Ανακεφαλαίωςθ: κατά το κλείςιμο τθσ ςυνζντευξθσ ο Ελεγκτισ κα πρζπει να
ςυνοψίηει τισ πλθροφορίεσ που δόκθκαν, ζτςι ϊςτε ο ερωτϊμενοσ να μπορεί να
διορκϊςει ανακρίβειεσ, να επεκτακεί, να εξθγιςει ι να ανακεωριςει.
Ανάλυςθ: ο Ελεγκτισ κα πρζπει να καταγράφει ςυμπλθρωματικζσ ςθμειϊςεισ, κακϊσ
και τισ πλθροφορίεσ που ςυνζλεξε, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνζντευξθσ.
Με τον τρόπο αυτό, κα μπορζςει να τισ αξιολογιςει όςο ακόμθ είναι πρόςφατεσ και
να τισ αντιπαρακζςει με τουσ ςτόχουσ τθσ ςυνζντευξθσ για να κρίνει αν χρειάηεται
πρόςκετα ςτοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIII: Τπόδειγμα Υύλλου Ευρημϊτων

Φφλλο Ευρημάτων

Α/Α:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ/
ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ

ΕΥΗΜΑ

Συμπλθρϊνεται ζνα φφλλο ανά εφρθμα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ)/
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΡΟΤΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΡΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΜΟΔΙΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
ΑΜΟΔΙΑΣ
ΥΡΗΕΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIV: Τπόδειγμα Υύλλου Ενεργειών που υμφωνόθηκαν

Α/Α
1

ΕΥΗΜΑ
2

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ
ΕΝΕΓΕΙΑ/
ΒΑΘΜΟΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ
3

ΑΜΟΔΙΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ
4

Συμπλθρϊνεται μία γραμμι ανά
ςυμφωνθκείςα ενζργεια.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XV:ύμβολα Διαγραμμϊτων Ροόσ

Αρχι/τζλοσ διεργαςίασ

Αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία/ενζργεια

Μθ αυτοματοποιθμζνθ(χειρόγραφθ) λειτουργία

Λιψθ απόφαςθσ

Ραραπομπι ςε άλλο ςθμείο του διαγράμματοσ

Ραραπομπι ςε άλλθ ςελίδα

Και

Ι

Κατεφκυνςθ ροισ
Σημείωςη: Πλα τα ςφμβολα υπάρχουν, ωσ «Σχήματα», ςτα ςυνήθη προγράμματα
επεξεργαςίασ κειμζνου, λογιςτικϊν φφλλων και ςχεδιαςμοφ παρουςιάςεων.

Υπουργείο Οικονομικϊν – Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων
Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου

66/74

Εγχειρίδιο Διενζργειασ Εςωτερικϊν Ελζγχων

Ζκδοςθ 2/Μάρτιοσ 2015

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙ: Τπόδειγμα Εντολόσ Εςωτερικού Ελϋγχου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Στοιχεία επικοινωνίασ)

Ακινα, …….
Αρ. Εντολισ :

ΘΕΜΑ: Εντολή Εςωτερικοφ Ελζγχου με αντικείμενο «…………………………»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
i.

του άρκρου 4 παρ. 2 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), «Οργάνωςθ ςυςτιματοσ ελζγχου για τθ
διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και
των εκτόσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ φορζων κ.ά. διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
ii. του άρκρου πρϊτου, παράγραφοσ Ε του ν. 4254/2014 (Α’ 85), «Μζτρα ςτιριξθσ και
ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ
διατάξεισ»
iii. του π.δ. 111/2014 (Α’ 178) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» και ειδικότερα
του άρκρου 61 αυτοφ
iv. του άρκρου 8 τθσ απόφαςθσ αρ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/08-04-2014 του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων (Β’ 865) «Ανακακοριςμόσ τθσ εςωτερικισ διάρκρωςθσ και των
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν και μετονομαςία οριςμζνων από αυτζσ»

2. Το εγκεκριμζνο Εγχειρίδιο Διενζργειασ Εςωτερικϊν Ελζγχων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν
3. Το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Εςωτερικϊν Ελζγχων Ζτουσ 2015
4. Τθν αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 (Β’ 2153) Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων
Εςόδων «Μεταβίβαςθ εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ «Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων» ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων, Διευκφνςεων κλπ. τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων».
5. Τθν ανάγκθ διενζργειασ εςωτερικοφ ελζγχου με αντικείμενο «……………»
Αποφαςίηουμε
1. Τθ διενζργεια εςωτερικοφ ελζγχου με αντικείμενο «……………….»
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2. Σκοπόσ του ελζγχου είναι ………………
3. Ο ζλεγχοσ κα καλφψει ………………….. (ζκταςθ του ελζγχου)
4. Θ ςχετικι ζρευνα κα γίνει ςτισ Δ/νςεισ ……. , κακϊσ και ςε όποια άλλθ Υπθρεςία κρικεί
αναγκαίο κατά τον ςχεδιαςμό του ελζγχου.
5. Ο ζλεγχοσ κα διενεργθκεί από τουσ ………….…. , υπάλλθλο ΡΕ/Α Οικονομικϊν
Επικεωρθτϊν, ωσ Συντονιςτι, και …………….…. , υπάλλθλο ΡΕ/Α Οικονομικϊν
Επικεωρθτϊν, που υπθρετοφν ςτθ Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου.
6. Θ διάρκεια του ελζγχου κα είναι …… μινεσ. Θ προβλεπόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ
είναι ……/……/…….
7. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί δειγματολθψία, κα επιλεγεί μζκοδοσ ςτατιςτικισ
δειγματολθψίασ, με βάςθ τθν επικινδυνότθτα.
Με Εντολι Γενικοφ Γραμματζα
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ

Αποδζκτεσ προσ Ενζργεια:
Οριηόμενοι Εςωτερικοί Ελεγκτζσ
Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
2. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου – Τμιματα Α’, Β’ (Δ’) και Γ’
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙI:Τπόδειγμα Διαβιβαςτικού Προςωρινόσ
Έκθεςησ

Ακινα, …………………….
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Στοιχεία επικοινωνίασ)

Αρ. Ρρωτ.:

ΠΡΟ
(Ελεγχκείςα Υπθρεςία ι
Αρμόδια Κ.Υ. που πρζπει να προβεί
ςε ενζργειεσ)
ΚΕΜΑ: «Αποςτολι Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου»
ΣΧΕΤ.: 1. Θ αρ. ….. Εντολι Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. Θ αρ. …… Ειδοποίθςθ
Με ςκοπό …….. (π.χ. τθν εξζταςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ
……) διενεργικθκε, κατά το χρονικό διάςτθμα από ……… ζωσ ………., Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ, ςτον
οποίο ςυμμετείχατε παρζχοντασ χριςιμα ςτοιχεία και απόψεισ.
Σασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα τθ ςχετικι προςωρινι ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ελζγχου
και παρακαλοφμε για τθ μελζτθ τθσ. (Αν κρίνεται αναγκαίο:) Ραρακαλοφμε, επίςθσ, τουσ
Ρροϊςταμζνουσ των Υπθρεςιϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνάντθςθ που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ ……και ϊρα … ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ μασ, ζτςι ϊςτε να
ςυηθτθκοφν οι ςυςτάςεισ και προτάςεισ που διατυπϊνονται. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ
ςυμμετοχισ των Ρροϊςταμζνων, παρακαλοφμε αυτοί να εκπροςωπθκοφν από ςτελζχθ που κα
ζχουν τθ δυνατότθτα να δεςμεφςουν τθν Υπθρεςία τουσ, ζτςι ϊςτε να ςυμφωνθκοφν οι
ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν.
Με τθν καταγραφι των ενεργειϊν που κα ςυμφωνθκοφν και των αντίςτοιχων προκεςμιϊν
υλοποίθςισ τουσ (ςτο Ραράρτθμα Β: «Φφλλο Ενεργειϊν που ςυμφωνικθκαν»), κα
οριςτικοποιθκεί θ ζκκεςθ και κα υποβλθκεί ςτθν θγεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων
Εςόδων.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙII: Τπόδειγμα Φρονοδιαγρϊμματοσ Ελϋγχου
ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α. …/201...
Χ  Ο Ν Ο Δ ΙΑ Γ Α ΜΜ Α Ε Γ Α Σ ΙΩ Ν
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

Μελζτθ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ

20%

2

Επιςκζψεισ ςτθν Κ.Υ.

25%

3

Συμπλιρωςθ εντφπων ανάλυςθσ ελεγχόμενου
ςυςτιματοσ

30%

4

Κατάρτιςθ ςχεδίου ελζγχου

40%

5

Επιςκζψεισ ςε Υπθρεςίεσ εφαρμογισ

50%

6

Συμπλιρωςθ φφλλων ελζγχου

60%

7

Συμπλιρωςθ φφλλου διαπιςτϊςεων

70%

8

Σφνταξθ και υποβολι προςωρινισ ζκκεςθσ

85%

9

Αξιολόγθςθ προςωρινισ ζκκεςθσ

90%

10

Αποςτολι προςωρινισ ζκκεςθσ ςτισ Υπθρεςίεσ

91%

11

Συναντιςεισ για τθ ςυμφωνία επί των
προτάςεων

96%

12

Σφνταξθ και υποβολι οριςτικισ ζκκεςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΦ: τϊδια Διενϋργειασ Εςωτερικού Ελϋγχου
ΣΤΑΔΙΟ

"ΡΟΪΟΝΤΑ"

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κατάρτιςθ χρονοδιαγράμματοσ
Μελζτθ ελεγχόμενου ςυςτιματοσ
Ρεριγραφι διαδικαςίασ
Κατάρτιςθ ςχεδίου ελζγχου

Χρονοδιάγραμμα
Ανάλυςθ Ελεγχόμενου Συςτιματοσ
(Στόχοι - ΚΡΕ)
Ανάλυςθ Ελεγχόμενου Συςτιματοσ
(Κίνδυνοι - Δικλείδεσ)
Σχζδιο Ελζγχου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Επιτόπιεσ επιςκζψεισ

Φφλλα ελζγχου

Επεξεργαςία πλθροφοριϊν

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΡΗΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΣΩΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Φφλλο Διαπιςτϊςεων
Ζκκεςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σθμείωμα Αξιολόγθςθσ

ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΡΟΣΩΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ
(ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)

Φφλλο Ενεργειϊν που Συμφωνικθκαν

ΟΙΣΤΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οριςτικι ζκκεςθ

ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβιβαςτικό ζγγραφο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΦ: χϋςεισ μεταξύ Εννοιών κατϊ το χεδιαςμό
Ελϋγχου

Σκοπόσ

Στόχοι

Κρίςιμοι
Ραράγοντεσ
Επιτυχίασ

Κίνδυνοι
(εγγενείσ)

Ρικανζσ πθγζσ
κινδφνου

Δικλείδεσ
αςφαλείασ

Ελεγκτικζσ
ενζργειεσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΦΙ: Τπόδειγμα ημειώματοσ Αξιολόγηςησ

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ρλθροφορίεσ
:
Τθλζφωνο
: 213 211 ……

Αθήνα, …………………………….
ΡΟΣ: ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΘΣ ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
κ.

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγθςθ τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ του αρ. …/…. Εςωτερικοφ Ελζγχου»
Αντικείμενα Αξιολόγηςησ

Ειςήγηςη

Συμφωνία με τθν εκδοκείςα εντολι

(Συμφωνία με τθν εκδοκείςα εντολι ωσ προσ το
διατακτικό αυτισ και τισ επί μζρουσ τυχόν οδθγίεσ, ιδίωσ
ωσ προσ τθν ζκταςθ του ελζγχου)

Μεκοδολογία ελζγχου

(επιβεβαιϊνεται θ εγκυρότθτα τθσ μεκοδολογίασ και
βεβαιϊνεται ότι θ λογικι του ελζγχου βαςίηεται ςε
ορκζσ αρχζσ)

Ρλθρότθτα ζκκεςθσ

(ελζγχεται αν:
θ ζκκεςθ περιλαμβάνει τισ ενότθτεσ του ςχετικοφ
υποδείγματοσ
τα υποςτθρικτικά φφλλα ελζγχου είναι επαρκι)

Αντικειμενικότθτα

(Ελζγχεται αν θ ζκκεςθ διακρίνεται από αμερολθψία, αν θ
διατφπωςθ είναι προςεκτικι και αν τα αποτελζςματα του
ελζγχου τοποκετοφνται ςτθ ςωςτι προοπτικι)

Επάρκεια τεκμθρίωςθσ

(επιβεβαιϊνεται ότι τα γεγονότα που παρουςιάηονται ςτθν
ζκκεςθ τεκμθριϊνονται επαρκϊσ)

Συνάφεια διαπιςτϊςεων –
ςυμπεραςμάτων

Ρροτάςεισ ζκκεςθσ ελζγχου

(αξιολογείται θ ςυνάφεια των ςυμπεραςμάτων που
διατυπϊνονται – π.χ. ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα μιασ
δικλείδασ αςφαλείασ – με τθν υποςτθρικτικι ελεγκτικι εργαςία
που πραγματοποιικθκε και τα ευριματα που προζκυψαν)
(αξιολογείται θ καταλλθλότθτα των διορκωτικϊν ενεργειϊν που
προτάκθκαν)

Ο ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ
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Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ’
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