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ΘΕΜΑ: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την 

ΥΑ 86288 ΦΕΚ 6506 Β’/19.12.2022. 

 
 

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 12 «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου» του ν. 3492/2006 «Οργάνωση 

συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του 

Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και 

άλλες διατάξεις», 

2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας». Σύμφωνα το 

άρθρο 168 παρ.3 , οι εκθέσεις των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιούνται 

αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1, το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους επιβλέπει τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

3. του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

άρθρο 83 “Αρμοδιότητες της Αρχής- Πεδίο Εφαρμογής». 

4. του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος 

Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και 

την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α΄ 62) και ειδικότερα των άρθρων 9 και 79:   «3. Με απόφαση 
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του εποπτεύοντος Υπουργού κάθε φορέα της παρ. 2 του άρθρου 9 ή του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας και ειδικώς για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατόπιν γνώμης της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αντίστοιχα, εξειδικεύονται τα 

κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς αυτούς. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να καθορίζονται και πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια σύστασης από τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, καθώς και η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία 

αυτών με γνώμονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες και χαρακτηριστικά των εν 

λόγω φορέων.»  

5. Τις διατάξεις της ΥΑ 86288 ΦΕΚ 6506 Β’/19.12.2022 με τίτλο: «Εξειδίκευση των κριτηρίων 

σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 

βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα» κατόπιν της υπ’αρ. 492/22.12.2021 

γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της ανωτέρω ΥΑ 

και πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4795/2021 περί σύστασης ΜΕΕ και συνεπώς 

συστήνεται η μονάδα με απόφαση του οικείου Δημάρχου η οποία εκδίδεται εντός μηνός 

από τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ, ήτοι έως 18.01.2023. 

7. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου έχει λάβει ήδη απόφαση σύστασης 

ΜΕΕ από τις 28.07.2022 με την υπ.αρ. 152/2022 Απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΣΘ0Ω1Ρ-ΣΕΨ), 

κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής (Απόφ. 1/2022 με ΑΔΑ: 9ΗΥΘΩ1Ρ-ΨΨ5) 

και της συνακόλουθης σύμφωνης Γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Απόσπασμα 

πρακτικών Νο 4/ 2 Σεπτεμβρίου 2022 – 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 

8. Το με α.π. 64512/04.10.2022 διαβιβαστικό των αποφάσεων που αφορούν στη σύσταση 

ΜΕΕ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο και δημοσίευση σε ΦΕΚ στο 

πλαίσιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

9. Το γεγονός ότι κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσης (16.01.2023) δεν έχει δημοσιευθεί 

ΦΕΚ η τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ρόδου για τη σύσταση ΜΕΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Συστήνουμε στο Δήμο Ρόδου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου επιπέδου Αυτοτελούς 

Τμήματος με το περιεχόμενο που έχει αποφασισθεί με την 152/2022 Απόφασή του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΣΘ0Ω1Ρ-ΣΕΨ), η οποία ως προς την οργανωσιακή 

δομή του Δήμου διαρθρώνεται και αναπτύσσεται ως ακολούθως:  

Ι. στο ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και στο Άρθρο1: Διάρθρωση 

Κεντρικών Υπηρεσιών, εισάγεται η ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εισάγεται το Άρθρο 2.Α. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς 

Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (πριν από την ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Υπηρεσίες 

Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο). 

«Άρθρο 2.Α.   

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: 

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή 

διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την 

επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, 

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του 

φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του φορέα, 

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης 

των πληροφοριακών συστημάτων και 

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του 

φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται 

από τον επικεφαλής του φορέα, 

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της 

αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του 

συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, 

των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του 

συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και 

ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις 

πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του, 

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των 

λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 

έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, 

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις, 

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των 

αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των 

διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο 

Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των 

δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν 

ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή 

απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή 

τους στο μέλλον, 
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θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών 

του φορέα, 

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των 

προγραμμάτων του φορέα, 

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους 

κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την 

επίτευξη των στόχων του φορέα, 

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες 

που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις 

προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, 

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και 

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 

3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται ιδίως 

ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η θέση της Μονάδας στην οργανωτική 

διάρθρωση του φορέα, λαμβανομένων υπόψη των Διεθνών Προτύπων για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές που 

σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ακεραιότητας που οφείλουν να ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα 

Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά), ο Προϊστάμενος 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου 

έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Έκθεση συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

7. Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

8. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώμη στον επικεφαλής 

του φορέα, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη 

διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες 

διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη συνοδεύει την 

Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα, βασίζεται στα 

αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή 

της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη). 

9. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το αργότερο εντός 

του Ιανουαρίου κάθε έτους (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά), το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το 
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υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και 

το εγκρίνει, το αργότερο εντός μηνός. 

10. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και εισηγείται 

την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, όταν κρίνει ότι αυτό 

απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 

τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του. 

11. Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

διαρθρώνεται σε στάδια ως εξής: 

11.1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη 

προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της έκθεσης, στ) παρακολούθηση 

της υλοποίησης των συστάσεων. 

11.2. Συμβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη και υποβολή 

της έκθεσης. 

12. Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, οι συστάσεις που 

αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τους ελεγχόμενους, καθώς και τα 

σχέδια διορθωτικών ενεργειών και δράσεων για την εφαρμογή τους, παρακολουθούνται 

από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση 

της υλοποίησης και αξιολόγησης του αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, 

εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από τον Εσωτερικό 

Ελεγκτή. 

13. Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συμφωνήθηκαν, συντάσσεται 

αναφορά στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με 

σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν 

υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων. 

14. Κάθε φορέας του άρθρου 2 είναι υποχρεωμένος να θεσπίσει ετήσιο Πρόγραμμα 

Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο 

παρέχονται η δυνατότητα αποτίμησης του βαθμού συμμόρφωσής της με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της, της τήρησης και του βαθμού εφαρμογής των Προτύπων για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, του βαθμού τήρησης του 

Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου 

και εντοπισμού πεδίων που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του φορέα. 

15. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας περιλαμβάνει τόσο τις 

διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική αξιολόγηση, με τις οποίες 

συνολικά εκτιμάται η ποιότητα της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, 

εξάγονται συμπεράσματα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες 

βελτιώσεις. 

16. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την 

κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης 

Ποιότητας της Μονάδας. 
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17. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται διαδικασίες και 

εργαλεία που περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, β) την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, γ) τις εργασίες ελέγχου και τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου, δ) την τήρηση των προθεσμιών που συμφωνήθηκαν, ε) τον αριθμό 

των βελτιωτικών προτάσεων, καθώς και εκείνων που υλοποιήθηκαν μέσα στο έτος. Οι 

ως άνω διαδικασίες και εργαλεία καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

18. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν πλήρη και 

απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και 

δραστηριότητες του φορέα, και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σε αυτόν, στο 

μέτρο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους. Σε περίπτωση που στο 

πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, απαιτείται πρόσβαση σε πληροφοριακό 

σύστημα έτερου φορέα, χορηγείται σχετική άδεια κατόπιν εγγράφου αιτήματος, 

τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων. 

19. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης 

του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

20. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ο Προϊστάμενος της Μονάδας εισηγείται στον 

επικεφαλής του φορέα, τον ορισμό υπαλλήλου άλλης υπηρεσίας του ίδιου φορέα, ο 

οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν λόγω έργο. 

21. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν καλύπτονται από 

το προσωπικό του φορέα, ως εμπειρογνώμονες μπορούν να ορίζονται είτε υπάλληλοι 

άλλων φορέων του άρθρου 2 του Ν. 4795/2021 είτε ιδιώτες που διαθέτουν σχετικές με 

το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν 

λόγω έργο. Το εύρος και η περίμετρος του έργου που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το 

πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς 

και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ορίζονται κάθε 

φορά με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς 

φορείς του άρθρου 2, ύστερα από γνώμη του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

22. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και βοηθούν τον φορέα να 

προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης, μέσω της ανίχνευσης και της καταγραφής των 

σχετικών κινδύνων. 

23. Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η 

διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν διενεργείται από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του επικεφαλής του φορέα και του Προϊσταμένου 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη 

διεξαγωγή των ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια 

όργανα που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας. 
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24. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 

Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, 

όπως η Επιτροπή C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.). 

25. Η Μονάδα συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κάθε άλλη αρχή 

ή υπηρεσία ή Επιτροπή  που προβλέπεται κάθε φορά από τη νομοθεσία για τη 

λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ΟΤΑ α΄βαθμού. 

26. Ειδικότερες διατάξεις που διέπουν το θεσμικό, νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της 

Μονάδας καθώς και το καθεστώς των υπαλλήλων που τη στελεχώνουν, εφαρμόζονται 

απαρεγκλίτως, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 

ΙΙΙ. στο ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στο Άρθρο 51: Προϊστάμενοι 

Υπηρεσιών εισάγεται στον Πίνακα η γραμμή με αύξοντα αριθμό: 

38 /  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή  ΠΕ 

Νομικής ή ΠΕ  Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 

Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή Ειδικό 

Επιστημονικό Προσωπικό. (*)  

Ελλείψει αυτών, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 

Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να λάβει Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας 

Εσωτερικού Ελεγκτή εντός 12 μηνών από την τοποθέτησή του στο Τμήμα ή να διαθέτει 

ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με εσωτερικό έλεγχο. Η μη εκπλήρωση της 

υποχρέωσης αυτής αίρει την τοποθέτησή του στη θέση ευθύνης και στη Μονάδα. 

(*)Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4795/2021 προβλέπεται ότι: « Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ …» συνεπώς ο νομοθέτης εξισώνει του υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ για τη θέση ευθύνης στις οργανικές αυτές μονάδες και θέτει σε αμφότερους την 

υποχρέωση της πιστοποίησης. 

 

ΙΙΙ. Με την παρούσα απόφαση ενδέχεται να προκύψει επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό 

του Δήμου για το έτος 2023 ίσου με το επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 

συνολικού ύψους 3.190 ευρώ, μόνον εφόσον ο μελλοντικός προϊστάμενος δεν υπηρετεί 

ήδη σε θέση ευθύνης.   

 

ΑΔΑ: 90Ω4Ω1Ρ-ΦΣΔ



8 
 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων με πρακτικό ανάρτησης και κοινοποιείται στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Δεν υποκαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης 

σε ΦΕΚ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όμοιου περιεχομένου, περί 

τροποποίησης ΟΕΥ. 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

 

Αντώνης Β. Καμπουράκης 
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