
 

 

 

 

  

 

Πολιτική 
Λειτουργίας 
Μονάδας 
Εσωτερικού 
Ελέγχου 
Ver.1/ 06.12.2019 

D.Bezikis  
      
 



Πολιτική Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

ΤΕΑ Interife Α.Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 2 
 

 

Περιεχόμενα 

1. Στόχος Πολιτικής ........................................................................................................ 3 

2. Οργανωτική και Λειτουργική Δομή ........................................................................... 3 

3. Αποστολή ................................................................................................................... 3 

4. Στελέχωση .................................................................................................................. 4 

5. Αρμοδιότητες της Μονάδας ....................................................................................... 4 

6. Αρμοδιότητες του Υπευθύνου της Μονάδας .............................................................. 5 

7. Διαδικασίες Υποβολής Αναφορών ............................................................................. 6 

8. Δικαιοδοσία ............................................................................................................... 7 

9. Ελεγκτικά Πρότυπα ................................................................................................... 7 

10. Έγκριση/Ισχύς/Επικαιροποίηση ............................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Πολιτική Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 

ΤΕΑ Interife Α.Α.Ε.Γ.Α. Σελίδα 3 
 

1. Στόχος Πολιτικής 

Στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να αποσαφηνίσει το πλαίσιο λειτουργίας 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και πιο συγκεκριμένα τα εξής: 

 

 Οργανωτική και Λειτουργική Δομή.  

 Αποστολή. 

 Στελέχωση. 

 Αρμοδιότητες της Μονάδας. 

 Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου της Μονάδας. 

 Διαδικασίες υποβολής αναφορών.  

 Δικαιοδοσίες της Μονάδας. 

 Ελεγκτικά Πρότυπα. 

 Έγκριση/Ισχύς/Επικαιροποίηση. 

2. Οργανωτική και Λειτουργική Δομή  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

Επαγγελματικής Ασφάλισης "ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ", στο οποίο υποβάλλει τις 

διαπιστώσεις και τις συστάσεις της. Το Δ.Σ. του Ταμείου καθορίζει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση 

των μέτρων αυτών.      

3. Αποστολή    

Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει ανεξάρτητη και 

αντικειμενική διαβεβαίωση προς την Διοίκηση του Ταμείου καθώς επίσης και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν 

τις λειτουργίες του Ταμείου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της λειτουργίας 

της, η οποία βασίζεται στην συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων του Ταμείου, υιοθετώντας μια συστηματική και επαγγελματική 

προσέγγιση στις μεθόδους αξιολόγησης των στοιχείων του συστήματος 

διακυβέρνησης του Ταμείου.   

Το πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει αν τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου και οι διαδικασίες διακυβέρνησης οι οποίες 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από το Δ.Σ. του Ταμείου, είναι επαρκείς και 

λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζουν ότι: 
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 Οι κίνδυνοι εντοπίζονται και διαχειρίζονται κατάλληλα. 

 Η χρηματοοικονομική, διοικητική και λειτουργική πληροφόρηση είναι 

ακριβής, αξιόπιστη και έγκαιρη. 

 Οι ενέργειες των εργαζομένων είναι σύμφωνες με τις πολιτικές, τα πρότυπα, 

τις διαδικασίες του Ταμείου και τους κατά περίπτωση σχετικούς νόμους και 

κανονισμούς. 

 Οι οικονομικοί πόροι, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και 

προφυλάσσονται επαρκώς.  

 Στόχοι, προγράμματα και σχέδια εκπληρώνονται. 

 Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση, προάγονται από τη διαδικασία 

συστημάτων ελέγχου του Ταμείου. 

 Σημαντικά νομικά και άλλα κανονιστικά θέματα με επίπτωση στις λειτουργίες 

του Ταμείου αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα. 

4. Στελέχωση 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

στο οποίο υποβάλλει τις διαπιστώσεις και συστάσεις της. Ο επικεφαλής και τα 

στελέχη της Μονάδας δεν δύνανται να είναι μέλη του Δ.Σ. ή άλλου λειτουργικού 

οργάνου του Ταμείου αλλά ούτε και να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λειτουργία η 

οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους.     

 
Το Δ.Σ. αποφασίζει αν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: 

 Θα καλυφθεί με στελέχη εντός του Ταμείου ή κάποιας εκ των εργοδοτριών 

Εταιρειών.    

 Θα υπάρχει συνεργασία της με εξωτερικό συνεργάτη. 

5. Αρμοδιότητες της Μονάδας 

Οι αρμοδιότητες του επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και των στελεχών της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής: 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του καταστατικού του Ταμείου καθώς 

και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του. 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής των καταγεγραμμένων 

πολιτικών και διαδικασιών του Ταμείου και η διατύπωση συστάσεων όταν 
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απαιτείται καθώς και εξακρίβωση για την συμμόρφωση προς τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται από το Δ.Σ.   

 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των 

στοιχείων του συστήματος Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.    

 Συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ετήσιου σχεδίου εσωτερικού ελέγχου,  

συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε ειδικών καθηκόντων τα οποία 

πιθανώς ανατεθούν στην Μονάδα από το Δ.Σ. του Ταμείου καθώς και 

υποβολή των απαιτούμενων αναφορών και γνωμοδοτήσεων στο Δ.Σ. του 

Ταμείου. 

 Κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου, στις οποίες συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών και υποβολή αυτών στο Δ.Σ. του 

Ταμείου.  

 Έγκαιρη πληροφόρηση του Δ.Σ. του Ταμείου για τα οποιαδήποτε κρίσιμα 

θέματα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

 Διενέργεια ειδικών ελέγχων στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για 

βλάβη συμφερόντων του Ταμείου, με σκοπό την διεξοδική εξέταση του 

θέματος και ενημέρωση του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα του ελέγχου.    

 Παροχή στην Εποπτεύουσα Αρχή ή στις Εποπτικές Αρχές, κατά κανόνα 

εγγράφως, οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών ζητηθούν, στο πλαίσιο 

της κείμενης νομοθεσίας για την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης.  

 Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τόσο κατά την διάρκεια 

ενός ελέγχου, όσο και κατά την αξιολόγηση και την αναφορά των 

αποτελεσμάτων, δεν επηρεάζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου με τρόπο που 

μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία αυτής.      

6. Αρμοδιότητες του Υπευθύνου της Μονάδας   

Ο Επικεφαλής και τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

εξουσιοδοτημένοι να:  

 Εργάζονται ανεξάρτητα και έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις 

λειτουργίες, τα αρχεία, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και το 

προσωπικό. 

 Ετοιμάζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου, κάνουν επιμερισμό των 

διατιθεμένων πόρων, θέτουν τις συχνότητες των ελέγχων, επιλέγουν τα 
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αντικείμενα ελέγχου, καθορίζουν τους σκοπούς των εργασιών και 

εφαρμόζουν τις τεχνικές και τη μεθοδολογία που είναι  απαραίτητες για την 

εκπλήρωση των στόχων του ελέγχου. 

 Λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια από το υπόλοιπο προσωπικό εντός του 

Ταμείου σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

7. Διαδικασίες Υποβολής Αναφορών 

 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει τις εξής αναφορές:    

7.1 Ετήσιο Ελεγκτικό Πλάνο   

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, εφαρμόζει και τηρεί σχέδιο εσωτερικού 

ελέγχου, σύμφωνο με την πολιτική του ταμείου, στο οποίο καθορίζονται οι εργασίες 

του Εσωτερικού Ελέγχου που πρόκειται να διεκπεραιωθούν κατά το επόμενο έτος, 

λαμβανομένων υπόψη όλων των δραστηριοτήτων και του συνολικού συστήματος 

διακυβέρνησης του ταμείου. Το εν λόγω πλάνο υποβάλλεται στο Δ.Σ του Ταμείου 

προς έγκριση.   

7.2 Έκθεση Ελέγχου 

Με το πέρας των προγραμματισμένων ελέγχων, συντάσσονται ανά τρίμηνο οι  

Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υποβάλλονται στο Δ.Σ του Ταμείου 

τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος. Στις Εκθέσεις Ελέγχων, περιλαμβάνονται οι 

διαπιστώσεις, τα ευρήματα των ελέγχων και οι αντίστοιχες συστάσεις, 

προσδιορίζεται ο αναγκαίος χρόνος διόρθωσης των αδυναμιών και τα πρόσωπα που 

είναι αρμόδια γι αυτό καθώς και πληροφορίες σχετικά με το βαθμό επίτευξης των 

στόχων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και το βαθμό εκτέλεσης τόσο του 

σχεδίου εσωτερικού ελέγχου όσο και των συστάσεων του εσωτερικού ελεγκτή.  

7.3 Ετήσια Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου του Ταμείου βάσει των ελέγχων που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος 

και απευθύνεται στο Δ.Σ. του Ταμείου. Η ετήσια αξιολόγηση είναι 

μία σύνοψη όλων των αξιολογήσεων, όπως καταγράφηκαν στις Εκθέσεις Ελέγχων 

του προηγούμενου έτους. 
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8. Δικαιοδοσία 

Ο επικεφαλής και τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχουν την 

δικαιοδοσία για τις ακόλουθες εργασίες: 

 Να εκτελούν οποιοδήποτε λειτουργικό έργο στο Ταμείο. 

 Να προετοιμάζουν ή να εγκρίνουν οποιεσδήποτε λογιστικές συναλλαγές. 

 Να καθοδηγούν τις δραστηριότητες του προσωπικού που δεν ανήκει στη 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, εκτός εάν έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένους 

υπαλλήλους να βοηθήσουν την ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 

9. Ελεγκτικά Πρότυπα 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα 

Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως 

έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

10. Έγκριση/Ισχύς/Επικαιροποίηση 

Η Πολιτική αυτή εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 06/12/2019 και είναι σε ισχύ από την 

ίδια ημερομηνία μέχρι να επικαιροποιηθεί.  

 

 


