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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (στην συνέχεια 
ΓΔΕΕΟ), έχει πολλαπλούς στόχους που περιγράφονται και αναλύονται στην συνέχεια. 
Οι βασικές της, όμως, επιδιώξεις είναι να επιβεβαιώνει την τήρηση των διαδικασιών που ο Όμιλος 
θέτει ως αναγκαίες για την λειτουργία του, να διαπιστώνει την διαφάνεια ως αναγκαία συνθήκη 
του εταιρικού γίγνεσθαι στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και να πληροφορεί απ’ ευθείας 
την Διοίκηση και, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των 
εργασιών της.

Η Στρατηγική της ΓΔΕΕΟ δεν μπορεί παρά να είναι πλήρως εναρμονισμένη, σε όλη της την έκταση, 
με τους άξονες Στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΔΕΕΟ, μεταξύ άλλων, συνδράμει στην επίτευξη των στόχων: 

¡ Βέλτιστης αξιοποίησης των παγίων, 

¡ Αριστοποίησης της λειτουργικής απόδοσης,

¡ Έμφασης στην εξυπηρέτηση του πελάτη,

¡ Αποτελεσματικής διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων,

¡ Συνεχούς βελτίωσης των δομών και διαδικασιών,

¡ Ανάπτυξης των ανθρώπων που την απαρτίζουν,

ώστε να επιτύχει την αριστεία, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Στις επόμενες σελίδες καταγράφουμε το Στρατηγικό πλάνο της ΓΔΕΕΟ περιγράφοντας με 
σαφήνεια τις δεσμεύσεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις μας και επαναβεβαιώνοντας την πλήρη 
ευθυγράμμισή τους με την Στρατηγική του Ομίλου. 

ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ
Νοέμβριος 2018

Πρόλογος
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

O Εσωτερικός Έλεγχος Ομίλου είναι μια 
ανεξάρτητη και αντικειμενική λειτουργία 
παροχής διαβεβαίωσης που έχει ως σκοπό 
την αξιολόγηση και συνεισφορά στην πα-
ρακολούθηση και βελτίωση του περιβάλ-
λοντος Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστη-
μάτων Εσωτερικού Ελέγχου, της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και, τελικά, της επίτευξης 
των Στρατηγικών Στόχων του Ομίλου.

Στοχεύοντας στην βελτίωση των διαδικασι-
ών παρακολούθησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και την προσθήκη αξίας 
στον Όμιλο, παράλληλα με την ομαδική και 
ατομική επαγγελματική ανάπτυξη, το όραμα 
της ΓΔΕΕΟ είναι:

Να αποτελεί μια υψηλής ποιότητας και 

προστιθέμενης αξίας Μονάδα Εσωτερι-

κού Ελέγχου, η οποία ενσωματώνει τα 

χαρακτηριστικά των κορυφαίων αντί-

στοιχων Μονάδων σε διεθνές επίπεδο, 

αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αξιόπι-

στου Εσωτερικού Συμβούλου του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης σε 

θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων 

και εμπέδωσης ελεγκτικής κουλτούρας 

στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνη-

σης, με τελικό σκοπό την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

1 u  Όραμα
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Η αποστολή της ΓΔΕΕΟ είναι:

Να παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική 

αξιολόγηση των στρατηγικών, οικονο-

μικών, επιχειρησιακών και ρυθμιστικών 

κινδύνων καθώς και διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα επί της 

επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 

δικλείδων ασφαλείας προς το Διοικητι-

κό Συμβούλιο και την Διοίκηση ώστε να 

προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι 

κίνδυνοι και να βελτιώνεται η ποιότητα 

των διαδικασιών με στόχο την ενδυνά-

μωση της επιχειρησιακής αποτελεσματι-

κότητας, την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων και την βιώσιμη ανάπτυξη του 

Ομίλου.

2 u  Αποστολή
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

Η ΓΔΕΕΟ, αναγνωρίζοντας και ευθυγραμμιζόμενη με τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου, 
διαμορφώνει και ακολουθεί πλάνο δέκα σημείων με στόχο την προσθήκη αξίας στον Όμιλο 
μέσω της αποτελεσματικής εκτέλεσης της Αποστολής της.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις δεσμεύσεις αλλά και τα κριτήρια της απόδοσής της σε σχέση με 
τον στόχο που προαναφέρθηκε.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1  Συνεχής αναζήτηση διαφάνειας 
και προσθήκης αξίας.

2  Συνεχής εστίαση στην διαχείριση 
των κινδύνων του Ομίλου.

3  Συνεχής βελτίωση των 
δεξιοτήτων και της απόδοσής μας. 

4  Συνεχής απλοποίηση, τυποποίηση 
και αυτοματοποίηση των 
συστημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου.

5  Συνεχής παρακολούθηση 
και ικανοποίηση των 
μεταβαλλόμενων αναγκών των 
«πελατών» μας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

6  Ενεργός και ουσιαστικός ρόλος 
στην αξιολόγηση των κινδύνων.

7  Διαρκής ενημέρωση επί των 
διεθνών προτύπων, μεθόδων και 
τεχνικών που σχετίζονται με το 
έργο της ΓΔΕΕΟ.

8  Διάθεση σημαντικού χρόνου για 
συμβουλευτικό και προληπτικό 
έργο.

9  Αξιοποίηση τεχνολογίας και 
συστημάτων.

10  Συνέπεια και επαγγελματισμός 
στις σχέσεις της ΓΔΕΕΟ με όλους 
όσους συνεργάζεται.

3 u  Δεσμεύσεις
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Οι αρχές που διέπουν την λειτουργία της ΓΔΕΕΟ είναι:

1. Πλήρης εφαρμογή του νομοθετικού, θεσμικού και 
κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2. Εντιμότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματισμός και 
εξαιρετική επιμέλεια κατά την εκτέλεση των Ελέγχων 
και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

3. Απόλυτη εχεμύθεια στην χρήση των πληροφοριών.

4. Εμπέδωση κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και 
ειλικρίνειας με τους Ελεγχομένους.

5. Επίτευξη συνεργιών με παρόχους συναφών υπηρεσιών 
εντός και εκτός του Ομίλου.

4 u  Αρχές
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται 
από :

¡ Κείμενη νομοθεσία για την Εταιρική Δι-
ακυβέρνηση και σχετικές οδηγίες της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

¡ Κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία 
του Εσωτερικού Ελέγχου.

¡ Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών.

¡ Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 
που υιοθετεί η ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 3873/2010.

¡ Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Εται-
ρειών ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

¡ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των 
Εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΉΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ.

¡ Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Ιν-
στιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

¡ Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute 
of Internal Auditors – The IIA) για την 
επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτε-
ρικού Ελέγχου, που περιλαμβάνουν ει-
δικότερα:

u Πρότυπα Χαρακτηριστικών 
(Attribute Standards, 1000-1322).

u Πρότυπα Απόδοσης (Performance 
Standards, 2000-2600)

u Συμβουλευτικές οδηγίες του IIA για 
την επαγγελματική εφαρμογή του 
Εσωτερικού Ελέγχου.

¡ Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου 
Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορι-
κής (Information Systems Audit and 
Control Association – ISACA).

5 u  Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την απόδοση και στους οποίους εστιάζεται και εφαρμόζει η ΓΔΕΕΟ είναι 
οι ακόλουθοι:

6 u  Παράγοντες για εξαιρετική απόδοση    
     (key success factors)

1. Στρατηγική θεώρηση.
2. Κατανόηση του περιβάλλοντος, προσαρ-

μοστικότητα.
3. Εστίαση στα αποτελέσματα.
4. Εστίαση στις προσδοκίες των εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών. 

5. Δέσμευση για συνεργασία και επικοινωνία 
μέσα στον Όμιλο.

6. Ανάπτυξη της ΓΔΕΕΟ.
7. Επιδίωξη και διαχείριση των αλλαγών.

7 u  Στρατηγική
Η Στρατηγική της ΓΔΕΕΟ είναι:

Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξή της, ώστε να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
Ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε διεθνές επίπεδο, αντάξια του ρόλου που της έχει ανατεθεί, επαρκής 
για το μέγεθος και την πολυμορφία του Ομίλου, συνεισφέροντας ευρύτερα στην προώθηση της ελε-
γκτικής λειτουργίας.
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

1. Κατανόηση και ευθυγράμμιση με τις 
προσδοκίες του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Προώθηση ηγετικού ρόλου μέσα στον 
Όμιλο αναφορικά με την αναγνώριση, 
εκτίμηση και διαχείριση των επιχειρη-
ματικών κινδύνων, την επάρκεια, απο-
τελεσματικότητα και βελτιστοποίηση 
των δικλείδων πρόληψης και ασφα-
λείας, την εφαρμογή και αριστοποίηση 
δομών, συστημάτων και διαδικασιών.

3. Ουσιαστική εμπέδωση του Συμβου-
λευτικού και Προληπτικού ρόλου της 
ΓΔΕΕΟ και καθιέρωσή της ως αξιόπι-
στος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Διοίκησης σε θέματα 
πρόληψης, εκτίμησης, διαχείρισης κιν-
δύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

4. Πλήρης συμμόρφωση, συνεχής ενη-
μέρωση και αποτελεσματική προσαρ-
μογή στις μεταβολές / βελτιώσεις των 
Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (The 
standards), των μοντέλων Διαχείρισης 
Κινδύνων (COSO) και Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης (ΕΣΕΔ).

5. Προσέλκυση και διατήρηση στελεχών 
με δυνατότητες εξέλιξης, συνεχής 
Ανάπτυξη και Εκπαίδευση του προσω-
πικού της, Άριστη Ατομική και Γενική 
Απόδοση, Εναλλαγή θέσεων, Φυτώριο 
Ανάπτυξης Στελεχών.

6. Πλήρης αξιοποίηση τεχνολογίας, πλη-
ροφορικής και μεθόδων τυποποίησης 
– αυτοματοποίησης του ελεγκτικού 
έργου για ανταγωνιστικότητα. Ανταλ-
λαγή πληροφοριών και μεθόδων με 
αντίστοιχες Μονάδες και παρόχους 
σχετικών υπηρεσιών.

7. Περαιτέρω ενίσχυση και εμπέδωση 
εξωστρέφειας, δημιουργία και δια-
τήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης με τον Οργανισμό και τις επαγ-
γελματικές ομάδες στις οποίες μετέχει 
η ΓΔΕΕΟ. Βελτίωση της επικοινωνίας 
εντός και εκτός Ομίλου.

8 u  Στρατηγικοί Στόχοι



10

ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

9 u  Ανάλυση SWOT

Δυνατά Σημεία 
1. Σημαντική Εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο.

2. Ουσιαστική γνώση του Ομίλου και του 
πετρελαϊκού κλάδου.

3. Νέα και δραστήρια Ομάδα με πολυσχιδείς 
δεξιότητες.

4. Ευρεία γνώση αντικειμένων, ελεγκτές με 
τεχνικό υπόβαθρο.

5. Υποστήριξη από την Διοίκηση για ανάπτυξη και 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τον Οργανισμό.

Αδύνατα Σημεία 
1. Μη εδραιωμένη ελεγκτική κουλτούρα στον 

Όμιλο.

2. Έλλειψη εξειδίκευσης σε έλεγχο 
πληροφοριακών συστημάτων.

3. Έλλειψη πλαισίου αναφορικά με την παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

4. Χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία 
ανάπτυξης τεχνικών ελεγκτών.

5. Αδυναμία εξεύρεσης τεχνικών ελεγκτών στην 
αγορά.

Ευκαιρίες 
1. Εμπέδωση του συμβουλευτικού και 

προληπτικού ρόλου.
2. Αύξηση επικοινωνίας και πρόσβασης σε 

διοικητική πληροφόρηση. 
3. Περιθώρια δραστικής βελτίωσης στον έλεγχο 

των Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Συνεχής εκπαίδευση, απόκτηση επαγγελματικής 

πιστοποίησης. Φυτώριο στελεχών.
5. Συνεργασία με συναφείς μονάδες του Ομίλου 

και Εξωτερικούς Ελεγκτές, επαγγελματικά 
Ινστιτούτα.

6. Ολοκληρωμένη προσέγγιση Διαχείρισης 
Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου.

Απειλές 
1. Ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

2. Αύξηση περιπλοκότητας επιχειρηματικών 
κινδύνων.

3. Συνεχείς μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

4. Μεταβαλλόμενο περιεχόμενο ελεγκτικής 
λειτουργίας διεθνώς.

5. Ταχύτατη εξέλιξη τεχνολογίας.
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

Η ΓΔΕΕΟ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της και λόγω του 
ιδιαίτερου ρόλου της, συνεργάζεται με το σύνολο των 
διοικητικών και ιεραρχικών δομών του Ομίλου αλλά και 
με πλήθος άλλων φορέων εκτός των ΕΛΠΕ.

Συγκεκριμένα:

10 u  Επικοινωνία

ΟΜΙΛΟΣ

¡ Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.

¡ Πρόεδρος ΔΣ.

¡ Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ.

¡ Διευθύνων Σύμβουλος.

¡ Επιτροπές Ομίλου / Εμπορίας.

¡ Διοικητικά Συμβούλια Θυγατρικών Εταιρειών Ομί-
λου.

¡ Επιτροπές Ελέγχου Θυγατρικών Εξωτερικού. 

¡ Το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύν-
σεων του Ομίλου.

¡ Το σύνολο των Διευθύνσεων των Θυγατρικών 
Εταιρειών.

¡ Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου Θυγατρικών Εξωτε-
ρικού. 

¡ Οργανωτικές μονάδες που παρέχουν συναφείς 
υπηρεσίες διασφάλισης και συμμόρφωσης (ενδει-
κτικά, ΓΔΝΥΟ, ΗSSE).

¡ Το σύνολο, σχεδόν, του ανθρωπίνου δυναμικού του 
Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

¡ Εξωτερικοί Ελεγκτές Ομίλου και των κατά τό-
πους θυγατρικών. 

¡ Εξωτερικοί Σύμβουλοι.

¡ Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπη-
ρεσίες στον Όμιλο (Ενδεικτικά, λογιστικές 
υπηρεσίες)

¡ Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

¡ The Institute of Internal Auditors.

¡ The Conference Board, Council of Chief Audit 
Executives.

¡ Λοιποί εξειδικευμένοι φορείς που παρέχουν 
υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της 
ΓΔΕΕΟ.

Λόγω του πλήθους και του ευρέος φάσματος των 
δραστηριοτήτων και των επαφών / επικοινωνιών 
/ συνεργασιών / σχέσεων της ΓΔΕΕΟ, κρίνεται 
σκόπιμο να καταγραφούν οι αρχές, οι παράμετροι, 
οι κανόνες και οι διαδικασίες που τις διέπουν ώστε 
να υπάρχει σταθερή και συνεπής διαχείρισή τους, 
η οποία θα προσδώσει αξία στην λειτουργία της 
ΓΔΕΕΟ. 
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

1. Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της Ελεγκτι-
κής αλλά και με τις προτάσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών, η ΓΔΕΕΟ οφείλει να ενισχύει την 
επιρροή της και την επίδρασή της, με ευεργετικά 
αποτελέσματα, σε όλον τον Όμιλο. 

2. Για τον ανωτέρω λόγο η ΓΔΕΕΟ σκοπεύει να ενι-
σχύσει και να αναδείξει τον συμβουλευτικό και 
προληπτικό της ρόλο μέσα στο αυστηρώς κα-
θορισμένο πλαίσιο της λειτουργίας της. Για τον 
σκοπό αυτόν συμμετέχει στις Επιτροπές Ομίλου 
/ Εμπορίας (Διαδιυλιστηριακή, Επενδύσεων, Πι-
στώσεων, Έρευνας & Παραγωγής), αυξάνοντας 
την αναγνωρισιμότητά της, την έγκαιρη και πλή-
ρη πληροφόρησή της για τα σημαντικά θέματα 
που απασχολούν τον Όμιλο και, γενικά, την επι-
κοινωνία της με τα όργανα Διοίκησης και λήψης 
αποφάσεων του Ομίλου.

3. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Ομίλου 
και την υποστήριξη της Διοίκησης, αποτελεί τον 
αξιόπιστο Εσωτερικό Σύμβουλο της Διοίκησης 
και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για να επιτύχει το έργο της η ΓΔΕΕΟ, τα στελέ-
χη που την απαρτίζουν οφείλουν να ανταπο-
κρίνονται στις δεξιότητες που απαιτούνται για 
το αντικείμενο της εργασίας τους, να εστιάζουν 
στους σωστούς στόχους, να αντιλαμβάνονται το 
εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον και τους 
κινδύνους, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την 

εν γένει ραγδαία μεταβολή των επιχειρησιακών 
δεδομένων. 

5. Επίσης, η ΓΔΕΕΟ στοχεύει να προαγάγει και να 
εμπεδώνει μέσα στον Όμιλο την κατανόηση και 
την αποδοχή της ελεγκτικής διαδικασίας με την 
υλοποίηση δράσεων προβολής, εντός ή εκτός 
Ομίλου, ώστε να γίνεται αποδεκτή ως αναγκαία 
προϋπόθεση της εταιρικής λειτουργίας αλλά και 
για την ενίσχυση του ρόλου της και της εταιρικής 
εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δρά-
σεων προβολής εντός του Ομίλου περιλαμβά-
νει:

u Συνέχιση της ενεργού συμμετοχής στο πρό-
γραμμα «EDGE».

u Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, των 
υπηρεσιών και του έργου της ΓΔΕΕΟ σε Ανώ-
τερα Στελέχη του Ομίλου, εσωτερικού και 
εξωτερικού, με έμφαση στον προληπτικό και 
συμβουλευτικό ρόλο της ΓΔΕΕΟ.

u Συμμετοχή της ΓΔΕΕΟ στο περιοδικό του Ομί-
λου «HELPE magazine», μέσω παρουσίασης/
συνέντευξης του ΓΔΕΕΟ και τακτικής αρθρο-
γραφίας με θέματα που άπτονται του εσωτε-
ρικού ελέγχου.

u Εκπαίδευση, συντονισμός και υποστήριξη 
της διεξαγωγής Αξιολόγησης Κινδύνων (Risk 
Assessment) των οργανωτικών μονάδων του 
Ομίλου.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

u Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση της ενό-
τητας Εσωτερικού Ελέγχου που υπάρχει στο 
Intranet.

u Ανάρτηση στο Intranet συμμετοχών, ως ειση-
γητές, των στελεχών της ΓΔΕΕΟ σε συνέδρια, 
ημερίδες, ομιλίες, panels κ.τ.λ.

u Συμμετοχή σε Επιτροπές Ομίλου και ομάδες 
εργασίας.

u Διεύρυνση του συμβουλευτικού ρόλου της 
ΓΔΕΕΟ.

u Δημιουργία μικτών ομάδων ελέγχου από 
ελεγκτές διαφόρων Εταιρειών του Ομίλου.

Αντίστοιχα, οι εκτός Ομίλου δραστηριότητες προ-
βολής της ΓΔΕΕΟ περιλαμβάνουν :

u Παρουσία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερι-
κών Ελεγκτών και σε λοιπούς φορείς, μέσω 
παρουσιάσεων σε ημερίδες, θεματικές βρα-
διές, σεμινάρια και συνέδρια, είτε ως ακροατές 
είτε ως εισηγητές/πανελίστες.  

u Αρθρογραφία σε εφημερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικές εκδόσεις, για θέματα που σχε-
τίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο.

u Δημοσιεύσεις άρθρων και εργασιών σε επι-
στημονικά περιοδικά. 

u Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα (εκπαί-
δευση, έρευνα, μεταπτυχιακά προγράμματα, 
ευκαιρίες πρακτικής άσκησης).

u Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις (π.χ., προ-
γράμματα mentoring).

u Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε 
τρίτους.

u Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες συνα-
φών εταιρειών
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας με τα δεδομένα επικοινωνίας της ΓΔΕΕΟ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Επιτροπή Ελέγχου 
του Διοικητικού 

Συμβουλίου
Διοίκηση

Διευθύνσεις - 
1η γραμμή άμυνας

Διευθύνσεις 
διαχείρισης κινδύνων 
και συμμόρφωσης - 
2η γραμμή άμυνας

Εξωτερικοί Ελεγκτές 
- 4η γραμμή άμυνας

Κανονισμός, 
Εγχειρίδια

Διαβούλευση, 
έγκριση

Διαβούλευση Συντονισμός Διαβούλευση

Εκτίμηση-
αξιολόγηση 

κινδύνων
Έναρξη

Συνεντεύξεις, 
ερωτηματολόγια

Συνεντεύξεις Συντονισμός Συμβουλευτική

Ετήσιο Πλάνο 
Ελέγχου

Εύρος, έγκριση 
αρχικού πλάνου και 

τυχόν τροποποιήσεων 
& προϋπολογισμού

Ενημέρωση
Έγκαιρη 

πληροφόρηση
Επισκόπηση Συντονισμός

Έλεγχοι

Σκοπός και εύρος 
ελέγχου, αρχική και 
τελική συνάντηση 

κατ’ ελάχιστον

Επικοινωνία για 
σημαντικά θέματα 

ελέγχων

Ενημέρωση για 
σημαντικά ευρήματα 

πριν την έκθεση 
ελέγχου

Ενημέρωση για 
σημαντικά ευρήματα 

πριν την έκθεση 
ελέγχου

Ενημέρωση για 
σημαντικά ευρήματα 

πριν την έκθεση 
ελέγχου

Ενημέρωση για 
σημαντικά ευρήματα 

πριν την έκθεση 
ελέγχου

Πληροφόρηση

Εκθέσεις Ελέγχων
Διαβούλευση, 

έγκριση εκθέσεων 
ελέγχου

Ενημέρωση

Αποστολή εκθέσεων 
ελέγχου που 

αντιστοιχούν στις 
Διευθύνσεις

Ενημέρωση εφ’όσον 
θεωρείται σκόπιμο

Πληροφόρηση κατά 
περίπτωση

Τριμηνιαίες 
Αναφορές Ελέγχων Πλήρης αναφορά Πλήρης αναφορά

Αποσπάσματα κατά 
περίπτωση

Αποσπάσματα κατά 
περίπτωση

Παρακολούθηση 
(follow-up)

Τριμηνιαίες 
(σημαντικά ευρήματα) 

& εξαμηνιαίες 
αναφορές

Τριμηνιαίες 
(σημαντικά ευρήματα) 

& εξαμηνιαίες 
αναφορές

Αποσπάσματα κατά 
περίπτωση

Αποσπάσματα κατά 
περίπτωση

Πληροφόρηση κατά 
περίπτωση

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες

Διαβούλευση, 
έγκριση

Διαβούλευση Διαβούλευση Συντονισμός
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

Το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον του Εσωτερικού Ελέγχου διαμορφώνει ένα 
απαιτητικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαρκούς εκπαίδευσης των Εσωτερικών Ελεγκτών ώστε 
αυτοί να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της αγοράς και να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν διαρκώς να επιμορφώνονται και να εξε-
λίσσονται ώστε, παράλληλα με την επίτευξη των στόχων του Εσωτερικού Ελέγχου, οι ίδιοι να 
αναπτύσσονται σε διαφορετικά πεδία και να βελτιώνουν τις ελεγκτικές τεχνικές τους.

Η ΓΔΕΕΟ διενεργεί, ανάλογα με το ελεγκτικό αντικείμενο:

¡	 Οικονομικούς και Διοικητικούς ελέγχους
¡	 Τεχνικούς ελέγχους 
¡	 Ελέγχους σε Πληροφοριακά Συστήματα

Έτσι, ανάλογα με την ειδικότητα, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διακρίνονται σε:

¡	 Οικονομικούς-διοικητικούς
¡	 Τεχνικούς
¡	 Συστημάτων πληροφορικής

Ο βασικός σκοπός της παρούσας διαδικασίας Εκπαίδευσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Πολιτικής Εκπαίδευσης Ομίλου, είναι η δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου περιβάλλο-
ντος για την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Εσωτερικών 
Ελεγκτών αλλά και την διαρκή επιμόρφωση, όπως προβλέπεται από τα διεθνή πρότυπα Ελε-
γκτικής (IPPF: Std 1210-Proficiency, Std 1220-Due Professional Care, & Std 1230-Continuing 
Professional Development) ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις 
και να επιτυγχάνονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι στόχοι του ελεγκτικού και συμβου-
λευτικού ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.

11 u  Διαρκής Εκπαίδευση
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

Το εκπαιδευτικό έργο της ΓΔΕΕΟ περιλαμβάνει:

Α. Γενικές εκπαιδεύσεις
 Κατηγορίες Α, Β, Γ Πίνακα Δεξιοτήτων 

(σελίδα 16)

Β. Ειδικές εκπαιδεύσεις
 Κατηγορία Δ Πίνακα Δεξιοτήτων 

Γ.  Απόκτηση και διατήρηση επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων

 Κατηγορία Ε Πίνακα Δεξιοτήτων 

Η εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με: 

u	 συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συ-
νέδρια/fora εκτός Ομίλου 

u	 διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών ημερί-
δων/σεμιναρίων με εσωτερικούς ή εξωτε-
ρικούς εισηγητές που διοργανώνει η ΓΔΕΕΟ 
ή άλλες οργανωτικές μονάδες του Ομίλου 

u	 συμμετοχή των Εσωτερικών Ελεγκτών 
σε δραστηριότητες του Ομίλου (on the job 
training) 

u	 μικτές ομάδες εργασίας από Εσωτερικούς 
Ελεγκτές/εξειδικευμένο προσωπικό διαφό-
ρων οργανωτικών μονάδων/εταιρειών του 
Ομίλου

u	 ενημέρωση μέσω συνδρομών, βιβλίων, 
συμμετοχής σε συλλόγους και φορείς.   

Κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού 
δαπανών, γίνεται εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευ-
σης της ΓΔΕΕΟ. Οι εργαζόμενοι, σε συνεργασία με 
τους επικεφαλής και τον αρμόδιο εκπαίδευσης της 
ΓΔΕΕΟ, συντάσσουν κατάλογο σεμιναρίων και εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων, ορίζοντας και τους 
τομείς ενδιαφέροντος (βάσει του Πίνακα Δεξιοτή-
των) επί των οποίων επιθυμούν να επιμορφωθούν, 
αναπτύσσοντας μια σύντομη αιτιολόγηση των επι-
λογών. Οι προτάσεις αυτές υπόκεινται στην έγκριση 
της ιεραρχίας της ΓΔΕΕΟ. 

Το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο αντί-
στοιχος προϋπολογισμός υποβάλλονται στην αρμό-
δια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου. Η υλο-
ποίηση του προγράμματος αποτελεί αρμοδιότητα 
και μέρος της στοχοθέτησης, τόσο των Εσωτερικών 
Ελεγκτών όσο και του αρμόδιου εκπαίδευσης της 
ΓΔΕΕΟ.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ ΟΜΙΛΟΎ

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των Εσωτερικών Ελεγκτών, παρέχεται η δυνατότητα 
συνδρομής/προμήθειας σχετικού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (περιοδικά, βιβλία, πρότυπα, 
κώδικες κ.λπ.) και πρόσβασης, είτε απευθείας είτε μέσω διυλιστηρίων/intranet, σε κατάλληλες 
βιβλιοθήκες και διεθνείς κώδικες.

Οι σχετικές προτάσεις υποβάλλονται κατά τη σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού εκπαίδευ-
σης και εγκρίνονται από την ιεραρχία.

Η ΓΔΕΕΟ, στο πλαίσιο της Πολιτικής Εκπαίδευσης του Ομίλου, παρέχει τη δυνατότητα για συμμε-
τοχή των Εσωτερικών Ελεγκτών σε επαγγελματικούς φορείς και επιστημονικά συνέδρια. 

Η ΓΔΕΕΟ φροντίζει οι Εσωτερικοί Ελεγκτές που επισκέπτονται τις βιομηχανικές  εγκαταστάσεις να 
παρακολουθούν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 
ΒΙΒΛΙΑ & ΚΩΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΡΧΈΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Skills Matrix Οικονομικός 
Ελεγκτής

Τεχνικός 
Ελεγκτής

Ελεγκτής 
ΙΤ

Α. Βασικές Γνώσεις    

1 IPPF Χ Χ Χ

2 ΙΤ (βασικές γνώσεις) Χ Χ Χ

3 Πληροφοριακά συστήματα Ομίλου (πχ SAP, BO) Χ Χ Χ

4 Κανονισμός Λειτουργίας ΓΔΕΕΟ Χ Χ Χ

5 Εγχειρίδιο ΓΔΕΕΟ Χ Χ Χ

6 Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου Χ Χ Χ

7 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Χ Χ Χ

Β. Τεχνικές Ικανότητες    

1 Δημιουργία & υλοποίηση προγράμματος ελέγχου Χ Χ Χ

2 Γνώση διαδικασιών & συστημάτων ελέγχου Χ Χ Χ

3 Risk assessment Χ Χ Χ

4 Data analytics Χ Χ Χ

5 Project Management Χ Χ Χ

6 CAATs Χ Χ Χ

7 Τεχνικές παρουσιάσεων Χ Χ Χ

Γ. Διαπροσωπικές Ικανότητες    

1 Γραπτή & προφορική επικοινωνία Χ Χ Χ

2 Ηγεσία Χ Χ Χ

3 Ομαδικότητα Χ Χ Χ

4 Επίλυση διαφωνιών (conflict resolution) Χ Χ Χ

5 Change Management Χ Χ Χ
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Skills Matrix Οικονομικός 
Ελεγκτής

Τεχνικός 
Ελεγκτής

Ελεγκτής 
ΙΤ

Δ. Περιοχές Γνώσης    

1 Εις βάθος γνώση του Ομίλου Χ Χ Χ

2 Λογιστική & οικονομικά Χ  Χ

3 Εμπορικές δραστηριότητες Χ   

4 Διοικητικές δραστηριότητες Χ Χ Χ

5 Διαδικασίες λειτουργίας διυλιστηρίου  Χ  

6 Διαδικασίες διακίνησης  Χ  

7 Διαδικασίες εγκαταστάσεων Εμπορίας Χ Χ  

8 Νομικά θέματα & θέματα συμμόρφωσης Χ Χ Χ

9 Θέματα απάτης Χ Χ Χ

10 Θέματα διασφάλισης ποιότητας  Χ  

11 Διεθνείς κώδικες και πρακτικές  Χ Χ

Ε. Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις (επιθυμητές)    

1 CIA Χ   

2 CISA   Χ

3 CFE Χ   

4 Λοιπές πιστοποιήσεις    

IPPF: International Professional Practices Framework
IT: Information Technology
SAP: Systems, Applications and Products
SAP BO: SAP Business Objects

CAATs: Computer Aided Audit Techniques
CIA: Certified Internal Auditor
CISA: Certified Information Systems Auditor 
CFE: Certified Fraud Examiner

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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12 u  Επίλογος
Ο βαθμός επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ΓΔΕ-
ΕΟ αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα KPIs που τίθενται 
ετησίως στα στελέχη της ΓΔΕΕΟ και χαρακτηρίζονται από 
μια συνέχεια και συνέπεια, τόσο οριζοντίως (μεταξύ των 
στελεχών της ΓΔΕΕΟ) όσο και καθέτως (από έτος σε έτος).

Η συνολική επιτυχία της Στρατηγικής της ΓΔΕΕΟ αξιολο-
γείται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και κάθε πενταετία, κατά την προβλε-
πόμενη εξωτερική αξιολόγηση της ΓΔΕΕΟ.





Κεντρικά Γραφεία
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8A, 151 25 - ΜΑΡΟΎΣΙ

Τ: 210 63 02 000
F: 210 63 02 510, 210 63 02 511

www.helpe.gr


