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1. Εισαγωγή 
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στοχεύει στο καθορισμό των 
σκοπών, του πλαισίου αρμοδιοτήτων και ευθυνών καθώς επίσης προσδιορίζει την οργάνωση και 
το τρόπο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π.  
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 (άρθρο 15 & 16), έχει 
υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας και 
ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά τίθενται από το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA). 
 
 

2. Αποστολή Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής η «ΜΕΕ») της Εταιρείας αποτελεί μία ανεξάρτητη και 
αντικειμενική οργανωτική μονάδα με σκοπό τη προσθήκη αξίας στην  Εταιρεία και τους Μετόχους 
της και σε ευρύτερο πλαίσιο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία 
δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών 
προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας.  
 
Με τον όρο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου», εννοούμε το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών 
μηχανισμών και διαδικασιών, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και 
συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης:  

• της Διαχείρισης Κινδύνων που ασκεί η Διοίκηση της Εταιρείας,  

• της Κανονιστική Συμμόρφωσης που διασφαλίζει η Διοίκηση της Εταιρείας, με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, τις Πολιτικές της Εταιρείας και τον Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης 
Συμφερόντων και 

• του Εσωτερικού Ελέγχου που ασκεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Στόχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής 
των διαδικασιών και πολιτικών που προάγουν τη σύννομη διοίκηση, όπου συμπεριλαμβάνεται η 
εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, η αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
η ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων και η προστασία και ορθή διαχείριση των 
πόρων της Εταιρείας.  
 
Παράλληλα η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη του ελέγχου της πιστής εφαρμογής 
των Πολιτικών που έχουν θεσπιστεί από τη Διοίκηση από τα διάφορα τμήματα και της αξιολόγησης 
της συνολικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης των διαδικασιών και λειτουργιών της 
Εταιρείας.  
 
Ενημερώνει περιοδικά τη Διοίκηση και προτείνει βελτιώσεις, αλλαγές και προσθήκες στις 
υφιστάμενες Πολιτικές και Διαδικασίες για την ενίσχυση τους όπου χρειάζεται και παρακολουθεί 
την εφαρμογή των προτάσεων της.  

3. Οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  
 



Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου 
 

1η Έκδοση  
 

Σελίδα 4 από 13 
 

Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν.4706/2020, πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της Εταιρείας, τον αριθμό των 
υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών και 
των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων εν γένει.  Σε συμμόρφωση με την παρούσα 
απαίτηση, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από έναν επικεφαλή πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και όπου απαιτείται υποστηρίζεται επιπλέον από εξωτερικούς 
συνεργάτες. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 & 16 του ν. 4706/2020, ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου. Ο 
επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με 
τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία καθώς είναι και προσωπικά και 
λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός.  
 
Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στους ιεραρχικά ανώτερους του, 
όπως απορρέει από το σχετικό οργανόγραμμα. Υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού 
ελέγχου δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε 
επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με 
οποιονδήποτε που κατέχει μία από τις ανωτέρω θέσεις.  
 
Σύμφωνα με το οργανωτικό σχήμα που έχει καταρτιστεί επιτρέπεται στον Εσωτερικό Ελεγκτή η 
δυνατότητα ανεξαρτησίας ούτως ώστε να ασκεί τα καθήκοντα του ανεπηρέαστα και αμερόληπτα 
με σκοπό τη διασφάλιση και το χειρισμό των ελέγχων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στον Επικεφαλή Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά τη συνεργασία των 
ελεγχόμενων και τη διασφάλιση της εργασίας του ως προς την υλοποίηση του Πλάνου Εσωτερικού 
Ελέγχου, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση. 
 
Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του 
επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με την υποβολή των πρακτικών εντός (20) ημερών μετά από τη μεταβολή.  
 
 

4. Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ο σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διαβεβαίωση της Διοίκησης της Εταιρείας ότι οι 
επιμέρους μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα) εργάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές της 
Εταιρείας και συμμορφώνονται με τις Πολιτικές και Διαδικασίες που θεσπίζει η Εταιρεία.  
 
Αναλυτικότερα ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό: 
α.) Να παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Καταστατικού της Εταιρείας, 

του Εγχειριδίου Κανονισμών και οδηγιών, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που διέπεται η 
Εταιρεία. 

β.) Να αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας τις οποίες 
διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  
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γ.) Να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων 
εσωτερικών ελέγχων ανά ημερολογιακό τρίμηνο. 

δ.) Να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 
ε.) Να συνεργάζεται με τις Εποπτικές Αρχές και να διευκολύνει το έργο ελέγχου και εποπτείας που 

αυτές ασκούν, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας.  

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις, 
συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχονται. 
 
 

5. Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει τον παρόν Κανονισμό Λειτουργίας, ο 
οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4706/2020. 
 
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι αρμόδια για τα κάτωθι: 
 
5.1. Να παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας της Εταιρείας και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ως προς την επάρκεια και 
την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης 
κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. 
 

5.2. Να παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τους μηχανισμούς Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τέλος τη τήρηση των δεσμεύσεων που 
περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με 
τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 
 

5.3. Να ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα με αυτήν μέρη. 
 

5.4. Να ελέγχει τις αμοιβές και τις πάσης φύσεως παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, βάσει αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

5.5. Να καταρτίζει με βάση την αξιολόγηση κινδύνων και αφού λάβει υπόψιν τη γνώμη της 
Επιτροπής Ελέγχου το Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται στην 
Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση και ενημερώνει για τις απαιτήσεις των απαραίτητων 
πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της ΜΕΕ. 
 

5.6. Να συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με τυχόν ευρήματα που προκύπτουν 
από τον έλεγχο, τους ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις 
βελτίωσης, εάν υπάρχουν. Οι Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, μετά από την ενσωμάτωση των 
σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες διορθωτικές 
ενέργειες, αν υπάρχουν, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, 
τους περιορισμούς στο εύρος ελέγχου της, αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού 
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ελέγχου και τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας 
στις προτάσεις της, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου.  
 

5.7. Να υποβάλλει αναφορές προόδου εκτέλεσης του εγκεκριμένου Ετήσιου Πλάνου 
Εσωτερικού Ελέγχου, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου και επεξήγηση 
τυχόν αιτιών, σχετικά με την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση των καθηκόντων της ΜΕΕ.  Στην 
συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την υποβολή των εν λόγω αναφορών και 
παρουσίαση τους μαζί με τις παρατηρήσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

5.8. Να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
περιπτώσεις εξέτασης συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας & Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

 
Παράλληλα, ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις 
των μετόχων καθώς επίσης μπορεί να παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεργάζεται με αυτήν διευκολύνοντας με κάθε δυνατό τρόπο 
το έργο τη παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.  
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να: 
- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια, την ορθότητα και αποτελεσματικότητα του 

συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός 
με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και αφετέρου με την διασφάλιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
- Εντοπίζει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, αξιολογεί τις μεθόδους 

που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τους καθώς και την 
αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς 
και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό 
τρόπο. 
- Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το 

προσωπικό της Εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για 
ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες. 
- Εξετάζει την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων  της Εταιρείας με τον Κώδικα Δεοντολογίας & 

Σύγκρουσης Συμφερόντων, όπως επίσης και τυχόν καταγγελίες μη συμμόρφωσης σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Ελέγχου. 

 
 

6. Πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Το πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

6.1. Προγραμματισμός ελέγχων  
 

Το Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζεται ετησίως, πριν από 
την έναρξη εκάστου ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 
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Στο Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου καταγράφονται οι περιοχές που πρέπει να ελεγχθούν 
καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για τη κάθε περιοχή ελέγχου.  
 
Ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε Τμήματα και Λειτουργίες της Εταιρείας που παρουσιάζουν 
ελεγκτικό ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους: 
α.) Υψηλό βαθμό λειτουργικών κινδύνων 
β.) Αυξημένο αριθμό συναλλαγών 
γ.) Αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων παραλήψεων διατάξεων Νόμων – Κανονισμών του Κράτους 
δ.) Αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων παραλήψεων Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρείας 
ε.) Αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων διαχειριστικών ατασθαλιών (Fraud) 
στ.) Αυξημένο κίνδυνο ενδεχομένων λαθών που επηρεάζουν την πραγματική εικόνα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
ζ.) Αυξημένες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιθέντων μεγεθών. 
η.) Στις ανωτέρω περιοχές ελέγχου εντάσσονται οι περιοχές ελέγχου όπως των προμηθειών, των 

ταμειακών δοσοληψιών, των εγκρίσεων δαπανών ή προκαταβολών, της διαφύλαξης των 
περιουσιακών στοιχείων , τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, εμπορικής νομοθεσίας, 
νόμων – κανονισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της επάρκειας των προβλέψεων κλπ. 

 
Οι έλεγχοι οι οποίοι εντάσσονται στο Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου στοχεύουν στο να 
αποτρέψουν τυχόν αδυναμίες, λάθη ή σκοπιμότητες είτε να τις εντοπίσουν με σκοπό τον αρτιότερο 
τρόπο λειτουργίας της οικονομικής μονάδας.  Ωστόσο περιοδικά διασφαλίζεται ότι σε περίοδο 
εντός τριών (3) ετών, ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

6.2. Διάκριση ελέγχων 
 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Οι τακτικοί έλεγχοι προέρχονται από 
την αξιολόγηση κινδύνων που έχει πραγματοποιηθεί κατά την αρχή του έτους και έχουν 
συμπεριληφθεί στο Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου.  Αντίθετα, οι έκτακτοι έλεγχοι που μπορεί 
να διενεργηθούν σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας προκύπτουν είτε έπειτα από οδηγία της 
Επιτροπής Ελέγχου, είτε από την ολοκλήρωση ενός τακτικού ελέγχου και κρίνεται απαραίτητο να 
ελεγχθεί κάτι περαιτέρω ή για την επιβεβαίωση της τήρησης διαδικασιών ή συμφωνία υπολοίπων. 
 
 

6.3.   Διεξαγωγή ελέγχων 
 

Για τη διενέργεια των ελέγχων ακολουθούνται τα εξής βήματα: 
1. Επιλογή περιοχής ελέγχου (προκύπτει από το Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου που έχει 

καθοριστεί βάσει της αξιολόγησης κινδύνων). 
2. Ενημέρωση της ελεγχόμενης Διεύθυνσης περί της διεξαγωγής του ελέγχου. 
3. Δημιουργία προγράμματος ελέγχου (audit program). 
4. Καθορισμός συνάντησης με το Διευθυντή της κάθε περιοχής ελέγχου για τη πραγματοποίηση 

συνέντευξης. 
5. Επιλογή δείγματος όπου είναι απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου. 
6. Λήψη οργανωτικών πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, πολιτικές, περιγραφές 

θέσεων εργασίας της εταιρείας. 
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7. Λήψη απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με τη Διεύθυνση που θα ελεγχθεί όπως είναι ο 
προϋπολογισμός κλπ. 

8. Λαμβάνονται υπόψιν προηγούμενοι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί για τη Διεύθυνση 
καθώς και φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων. 

9. Πραγματοποιείται παρατήρηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 
10. Εντοπίζονται τα κενά και προτείνονται εισηγήσεις στην σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 
 
 

6.4.   Επισκόπηση και Αξιολόγηση Πληροφοριών 
 

Κατά τη διενέργεια της ελεγκτικής εργασίας, ο εσωτερικός ελεγκτής συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει 
και τεκμηριώνει τις πληροφορίες που έχει λάβει ούτως ώστε να υποστηρίξει τα αποτελέσματα του 
ελέγχου του. 
 
Η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνει ο Εσωτερικός Ελεγκτής 
είναι η κάτωθι: 
1. Εξακριβώνονται διαφορές που δεν αναμένονται, δυνητικά σφάλματα, δυνητικές παρατυπίες ή 

παράνομες πράξεις και ασυνήθιστες συναλλαγές ή συμβάντα.  
2.  Συγκρίνονται πληροφορίες συγκεκριμένης περιόδου με παρόμοιες πληροφορίες αντίστοιχων 

περιόδων. 
3. Μελετώνται σχέσεις μεταξύ των στοιχείων πληροφοριών. 
 
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται προκειμένου να προκύψουν ορθά αποτελέσματα ελέγχου 
απαιτείται να είναι επαρκείς, ικανές, σχετικές και χρήσιμες. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένες και πειστικές, να υποστηρίζουν τις διαπιστώσεις και τις υποδείξεις του ελέγχου και 
τέλος να είναι λειτουργικές και επιτεύξιμες με το χαμηλότερο κόστος για την Εταιρεία.  
 

Σε δεύτερο χρόνο, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί καταγράφονται στα 
φύλλα εργασίας που δημιουργεί ο Εσωτερικός Ελεγκτής μαζί με τη τεκμηρίωση αυτών καθώς και 
τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη δημιουργία της έκθεσης ελέγχου.  
 
Η ύπαρξη των φύλλων εργασίας κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν για τους εξής λόγους: 
α.) Υποστηρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
β.) Βοηθούν στο προγραμματισμό, στην επιτέλεση και στον επανέλεγχο των ευρημάτων. 
γ.) Επιβεβαιώνουν το ποσοστό επίτευξης του αντικειμενικού σκοπού του ελέγχου.  
δ.) Αποτυπώνουν τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν. 
ε.) Ενσωματώνουν όλο το υποστηρικτικό υλικό όπως τα δείγματα που λήφθηκαν πχ. Συμβάσεις 
στ.) Διευκολύνουν τους πιθανούς εξωτερικού συμβούλους στην πραγματοποίηση επανελέγχων. 
ζ.) Παρέχουν μία βάση για την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.  
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6.5.   Κατηγοριοποίηση ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου  
 

Τα πιθανά κενά που μπορεί να εντοπιστούν σε μία Διεύθυνση χαρακτηρίζονται ως ευρήματα και 
κατηγοριοποιούνται αναλόγως με την σημαντικότητα τους ως εξής:  

• Υψηλού Κινδύνου: Τα ευρήματα υψηλού κινδύνου απαιτούν την άμεση προσοχή της 
Διοίκησης και οι διορθωτικές ενέργειες είναι άμεσης προτεραιότητας.  

• Μεσαίου Κινδύνου: Τα ευρήματα μεσαίου κινδύνου είναι αξιόλογης σημασίας και 
απαιτούν τη προσοχή των Διευθύνσεων καθώς και ένα προγραμματισμό διορθωτικών 
ενεργειών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Χαμηλού Κινδύνου: Τα ευρήματα χαμηλού κινδύνου δεν απαιτούν την άμεση προσοχή της 
Διοίκησης όμως είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν διορθωτικές ενέργειες οι οποίες 
θα βελτιώσουν τα κενά που μπορεί να υπάρχουν.  
 
 

6.6.   Εκθέσεις Ελέγχου 
 

Με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, ο Εσωτερικός Ελεγκτής προβαίνει στη καταγραφή 
των αποτελεσμάτων σε μία έκθεση ελέγχου. Εφόσον συνταχθεί το προσχέδιο έκθεσης ελέγχου, ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να συζητήσει τα θέματα που προέκυψαν με τους ελεγχόμενους και 
να προσθέσουν τα σχόλια τους σχετικά με τα αποτελέσματα ούτως πριν την έκδοση της τελικής 
έκθεσης ελέγχου.  
 
Οι εκθέσεις είναι αντικειμενικές, σαφείς, συνοπτικές, εποικοδομητικές και έγκαιρες  και 
στηρίζονται στο υποστηρικτικό υλικό που έχει λάβει ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 
 

Η μορφή των εκθέσεων  περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Κριτήρια: Αφορά το πρότυπο βάσει του οποίου έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος. Παραδείγματος 

χάριν, το νομοθετικό πλαίσιο, οι πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας κλπ. 
2. Συνθήκη: Αφορά τη διαπίστωση του ελέγχου. Τι ακολουθείται από τους ελεγχόμενους 

συγκριτικά με τα προαναφερόμενα κριτήρια.  
3. Αίτια: Πρόκειται για τα αίτια που δημιούργησαν αποκλίσεις μεταξύ των κριτηρίων και των 

συνθηκών. 
4. Αποτέλεσμα: Πρόκειται για τον κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται από την μη εφαρμογή των 

ανωτέρω κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί και μπορεί να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργίας 
μίας Διεύθυνσης. 

5. Προτάσεις: Αφορούν τις συστάσεις βελτίωσης που κάνει ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Οι εισηγήσεις 
αυτές προκύπτουν από τις διαπιστώσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή και στοχεύουν στην βελτίωση 
του υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μέσω συγκεκριμένων διορθωτικών 
ενεργειών. Είναι απαραίτητο οι εισηγήσεις που γίνονται να είναι επιτεύξιμες και οικονομικά 
υλοποιήσιμες. Οι προτάσεις αυτές είναι άμεσα συνδεμένες με συγκεκριμένα στελέχη οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.  
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6.7.    Έλεγχοι Συμμόρφωσης/ Επανέλεγχοι (Follow Up) 
 

Έπειτα από την υποβολή των εκθέσεων ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα η ΜΕΕ πραγματοποιεί επανέλεγχο των ευρημάτων με σκοπό να εντοπίσει κατά πόσο 
έχουν υλοποιηθεί οι διορθωτικές ενέργειες.  
 
Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις της Εταιρείας από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί διαδικασία 
εξακρίβωσης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ενεργειών της Διοίκησης της Εταιρείας 
σχετικά με τις αναφερθείσες στην έκθεση διαπιστώσεις ελέγχου. 
 
Η ΜΕΕ απαιτείται να προβεί σε επανέλεγχο όλων των διαπιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στο έτος και να εξετάσει κατά πόσον έχει υλοποιηθεί οι διορθωτικές ενέργειες των 
Διευθύνσεων και της Διοίκησης, συντάσσοντας σχετική Έκθεση Προόδου Υλοποίησης. 
 
Παράλληλα, η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας των ελέγχων 
συμμόρφωσης εφαρμόζει κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι οι κάτωθι: 
1. Αποστολή των διαπιστώσεων των εκθέσεων ελέγχου, ανάλογα με την σημαντικότητα τους, τα 

αρμόδια επίπεδα Διοίκησης τα οποία είναι υπεύθυνα για την επιτέλεση των διορθωτικών 
ενεργειών.  

2. Αποδοχή και αξιολόγηση του ελέγχου από τα αρμόδια επίπεδα Διοίκησης. 
3. Δέσμευση των αρμοδίων επιπέδων Διοίκησης για την υλοποίηση των προτάσεων του 

Εσωτερικού Ελέγχου. 
4. Χρονικός προσδιορισμός υλοποίησης των προτάσεων.  
 

 

7. Επικοινωνία Εσωτερικού Ελέγχου  
 
7.1. Με την Επιτροπή Ελέγχου 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
αναφορικά με την στελέχωση και την οργανωτική της δομή, καθώς επίσης παρακολουθεί και 
επιθεωρεί την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και το ισχύονβ 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του έργου της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου πριν την έναρξη κάθε έτους είναι υπεύθυνη για την έγκριση του Ετήσιου 
Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου που έχει καταρτίσει και προταθεί από την Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
 
Η ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου για τις εκθέσεις ελέγχου και για τα γενικότερα θέματα 
Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.  
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7.2. Επικοινωνία Εσωτερικού Ελέγχου με τη Διοίκηση 
 
Η επικοινωνία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο 
επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης των Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρουσίαση των 
διαπιστώσεων και των εισηγήσεων πραγματοποιείται έπειτα από την οριστικοποίηση της έκθεσης 
με τις ελεγχόμενες Μονάδες.  
 
7.3. Επικοινωνία Εσωτερικού Ελέγχου με τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία 
ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό 
τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.  
 
Οι αποφάσεις / εγκύκλιοι κλπ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς 
επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρική Διακυβέρνηση, αναφέρεται στις 
υποχρεώσεις της Εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
καθώς επίσης και στις υποχρεώσεις των βασικών μετόχων της, των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των στελεχών της με ειδικές αρμοδιότητες ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων 
πού συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν.  
 
Η Εταιρεία λόγω της συναίσθησης ευθύνης που έχει απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο εντός του 
οποίου δρα και αναπτύσσεται, έχει εντάξει ελέγχους στο Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας, που αποσκοπούν στην τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων όπως για παράδειγμα:  
• Τήρηση του κανονισμού περί υποχρεώσεων γνωστοποίησης.  
• Τήρηση του κανονισμού περί υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου.  
• Τήρηση του κανονισμού περί υποχρέωσης αναγγελίας συναλλαγών.  
• Τήρηση του κανονισμού περί των προϋποθέσεων συναλλαγών συγκεκριμένων προσώπων.  
• Τήρηση του κανονισμού περί των υποχρεώσεων των εταιριών καθώς επίσης και των 

Διοικήσεών τους.  
• Τήρηση τυχόν δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά 

σχέδια της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό 
 
 

8. Επαγγελματικά Πρότυπα και Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της ΜΕΕ  
 

8.1. Επαγγελματικά Πρότυπα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Το προσωπικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την ενάσκηση των καθηκόντων του οφείλει 
να ακολουθεί αφενός την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου το διεθνές πλαίσιο επαγγελματικής 
εφαρμογής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, τις αποφάσεις της Διοίκησης και της Επιτροπής 
Ελέγχου, την επιστήμη και την σύγχρονη θεωρία και πρακτική. 
 
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πρέπει να συλλέγονται όλα τα απαιτούμενα τεκμήρια ελέγχου είτε 
σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, τα οποία και αποτελούν τις απαραίτητες πληροφορίες με 
σκοπό την απόκτηση της απαραίτητης επιβεβαίωσης (assurance) της λειτουργίας των ελεγχόμενων 
περιοχών.  
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8.2. Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Στόχος του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προάγει 
την ηθική κουλτούρα στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου, σε συμμόρφωση με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας (Code of Ethics) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (International 
Institute of Internal Auditors)..  
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές:    
 
Ακεραιότητα 
 
Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση 
εμπιστοσύνης της κρίσης τους. 
 
Αντικειμενικότητα 
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας 
κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη 
διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση 
όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους 
συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών τους. 
 
Εμπιστευτικότητα 
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν 
και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή 
επαγγελματική υποχρέωση. 
 
Επάρκεια 
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται 
για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
 

9. Εξουσιοδοτήσεις 
 

Η Μονάδας εσωτερικού ελέγχου έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας 
λαμβάνοντας γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για τη διεξαγωγή του ελέγχου.  
 
Το ΔΣ της εταιρείας εξουσιοδοτεί την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της, όπως : 
 
9.1. Να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη βοήθεια κρίνει σκόπιμη από: 

i. Οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής. 
ii. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο συνεργάζεται με την εταιρεία. 
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9.2. Να ζητήσει την παρουσία στις συνεδριάσεις της, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή στελέχους της 
εταιρείας κρίνει απαραίτητο. 
 

9.3. Να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο της εταιρείας κρίνει αναγκαίο, στη 
διεκπεραίωση του έργου της. 
 

9.4. Να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πηγές, όπως η συνεργασία με νομικούς συμβούλους ή 
άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που θα κριθούν απαραίτητοι στο έργο της. 
 

9.5. Να χρησιμοποιήσει οποιουσδήποτε πόρους κρίνουν πρόσφορους, για την εκπλήρωση των 
σκοπών τους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. 
 

9.6. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει άμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου ή / και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο οποιονδήποτε περιορισμό ή άλλη παρακώλυση τεθεί στο έργο της 
από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. 

 
 

10. Δημοσιοποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και οι αναθεωρήσεις του, 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας και περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερη ενότητα στο 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
 

11. Ισχύς και Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17/7/2021 απόφαση του, αναθεωρείται όποτε απαιτηθεί να 
μεταβληθούν σημαντικά οι εφαρμοζόμενες γενικές αρχές που απαρτίζουν τον κανονισμό και όταν 
μεταβάλλεται η νομολογία που προβλέπει τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου. 
 


