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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 
 
1. Η Εταιρεία αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει, ως ανεξάρτητος 

επαγγελματίας, να παρέχει στην Εταιρεία τις υπηρεσίες του και συμβουλές του ως  
Εσωτερικός Ελεγκτής. Το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου ορίζεται στο άρθρο 87 του 
ν.4849/2021 

 
2. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τα καθήκοντά  του σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (ο 

οποίος διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της 
εμπιστευτικότητας, της επάρκειας και της ακεραιότητας) και θα δρα σε πλήρη 
εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες του 
Εσωτερικού Ελέγχου  που ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στην Εταιρεία, θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με το καταστατικό 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα και συγκεκριμένα: 

 
α) Με τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards-Σειρά 

Προτύπων 1000) τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που 
ασκούν τον Εσωτερικό Έλεγχο, 

β) με τα Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards- Σειρά Προτύπων 2000) τα 
οποία παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση 
του Εσωτερικού Ελέγχου και 

γ) με τα Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) τα οποία εξειδικεύουν τις 
δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε επιμέρους είδη ελέγχων (π.χ. Έλεγχος 
Συμμόρφωσης, απάτης κ.λ.π.). 

 
3. O Ανάδοχος παρακολουθεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

(εφόσον υπάρχει), του καταστατικού και των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας, 
καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που την αφορά. 

 
4. Ο Ανάδοχος παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και στη γενική 

συνέλευση των μετόχων, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου ή παράβασης των διατάξεων του νόμου 3429/2005 από μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, του αντιπροέδρου, του 
διευθύνοντος συμβούλου και του γενικού διευθυντή. 

 
5. Ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό 

συμβούλιο  καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που 
διενεργεί. Σχετικά υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις εκθέσεις έλεγχου.  

 
6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε 

πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του 
εποπτεύοντος Υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο 
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 
7. O Ανάδοχος παρέχει τη συνδρομή του, συμβουλές και οδηγίες σε θέματα που άπτονται 

του αντικειμένου του όποτε του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
8. Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση των καθηκόντων του, προσέρχεται κατά τις εργάσιμες 

ώρες και ημέρες στα γραφεία της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα του υποδειχθεί από 
τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας. Στο τέλος κάθε τριμήνου υποχρεούται να 
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υποβάλλει στην εταιρεία υπόμνημα αναφορικά με το χρόνο απασχόλησης του και το 
έργο που έχει επιτελέσει.  

 
9. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν 

ανταγωνιστικά συμφέροντα προς την Εταιρεία ή είναι πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι 
ή υπεργολάβοι ή υποκατασκευαστές της Εταιρείας ή είναι εταιρείες και φορείς του Κεφ. Α 
και Β του Ν.3429/05 όπως εκάστοτε ισχύει. Τυχόν παράλληλη απασχόληση του 
αναδόχου σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των υποχρεώσεων και των 
καθηκόντων που αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας. 

 
10. Η εταιρεία θα παρέχει στον ανάδοχο κάθε είδους υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι 

απαραίτητος για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του (ενδεικτικά, γραφείο, 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, φαξ κλπ).  

 
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις εν γένει οδηγίες και εντολές των νομίμων 

εκπροσώπων της Εταιρείας εφόσον με αυτές δεν περιορίζονται οι εκ του νόμου 
αρμοδιότητες του και δεν καταστρατηγείται το έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή.  

 
12. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει  επίσης την υποχρέωση κατά τη διάρκεια της παροχής των 

υπηρεσιών του αλλά και μετά την τυχόν λήξη τους: 
 

α.  Να τηρεί την εμπιστευτικότητα πληροφοριών, ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, 
εγγράφων ή πραγμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Θα 
αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρεία με τη λήξη της σύμβασης 
όλα τα στοιχεία, πράγματα ή αντικείμενα που έχει στην κατοχή του, λόγω της 
παροχής των υπηρεσιών του στην Εταιρία έστω και αν αυτά εκπονήθηκαν από 
αυτόν. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει για τουλάχιστον τρία έτη από την 
λήξη της σύμβασης. 

β.  Να μην υποπέσει κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε 
σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών ή επαγγελματικών του συμφερόντων και 
των συμφερόντων της Εταιρείας.  

 
13. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται σε ειδικό αρχείο από την Εταιρεία 

για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του αναδόχου, για όσο 
χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή και μετά το τέλος της προς το κοινό συμφέρον της 
Εταιρείας και του αναδόχου.  
 

14. Στα πλαίσια της σύμβασης αυτής ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση ελέγχου 
και για το έτος 2021, μετά από Δειγματοληπτικό έλεγχο που θα διενεργήσει. 
 

 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (6ο χλμ. 
Θεσ/νικης – Θέρμης, Τ.Κ.57001).  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, στο τέλος κάθε τριμήνου και μετά την 
υποβολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου, με την έκδοση τιμολογίου από τον Ανάδοχο και 
την αποδοχή του από την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βεβαιώνεται από την Επίβλεψη. Σε 
περίπτωση εσφαλμένης συμπλήρωσης του τιμολογίου, αυτό θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο 
για τη σωστή συμπλήρωση και επανυποβολή του. 
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2022 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βίσκος  
Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας 

 και Ανθρωπίνων Πόρων 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

 
 
 
 
  

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ 1026/2/28.09.2021 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 


