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ΤΝΟΦΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη λα παξνπζηΪζεη ηε ζεκαζέα πνπ Ϋρεη ν δεκφζηνο 

Ϋιεγρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Ζ Γεκφζηα Γηνέθεζε εέλαη ππεχζπλε γηα ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ. ΛακβαλνκΫλεο, φκσο, ππφςε ηεο δεζκεπηηθάο παξακΫηξνπ ηεο 

ζηελφηεηαο απηψλ, ε αλΪγθε γηα ινγνδνζέα απφ πιεπξΪο ηεο γηα ηελ επηηπρά ά φρη 

δηνηθεηηθά δξΪζε ηεο εέλαη κεγΪιε. Κχξηνο ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ειΫγρνπ εέλαη ε 

δηαζθΪιηζε φρη κφλν ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, αιιΪ 

θαη ηεο απνδνηηθάο θαη απνηειεζκαηηθάο ρξεζηκνπνέεζεο απηψλ. πκβΪιιεη, δειαδά, 

ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ ηξηψλ “Δ”: Effectiveness (Απνηειεζκαηηθφηεηα), Efficiency 

(Απνδνηηθφηεηα) θαη Economy (Οηθνλνκέα) ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

ην πρώηο θεθΪιαην πξαγκαηνπνηεέηαη κέα αλΪιπζε ηνπ πιαηζένπ ηνπ ειΫγρνπ ζηε 

Γεκφζηα Γηνέθεζε. Πξνζδηνξέδνληαη ελλνηνινγηθΪ φξνη, φπσο  “Γηνίθεζε”, “Γεκόζηα 

Γηνίθεζε” θαη ηνλέδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ειΫγρνπ ζην δεκφζην ηνκΫα θαη 

νη αξρΫο, ζηηο νπνέεο ζηεξέδεηαη.  

ην δεύηερο θεθΪιαην πξαγκαηνπνηεέηαη κέα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ, σο εξγαιεένπ ειΫγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. Δπέζεο, παξνπζηΪδεηαη 

ζπλνπηηθΪ ν ηξφπνο ιεηηνπξγέαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα, ηα πξνβιάκαηα πνπ 

απηφο αληηκεησπέδεη θαη πξνηεέλνληαη Ϊμνλεο δξΪζεο γηα κεηαξξχζκηζε. 

Σν ηρίηο θεθΪιαην αζρνιεέηαη κε ηε ζπκβνιά ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ (internal 

control) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. 

Σν ηέηαρηο θεθΪιαην επηθεληξψλεηαη ηδηαέηεξα ζηηο δηαδηθαζέεο ηεο παξαθνινύζεζεο 

(monitoring) θαη αμηνιόγεζεο (evaluation), εξγαιεέα γηα ηε βειηέσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. 

To πέμπηο θεθΪιαην αθηεξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθά ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνύ 

(internal audit) θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ (external audit) θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηΫο 

ζπκβΪιινπλ ζηε βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο.   

ην έκηο θεθΪιαην δέλεηαη κέα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ηνπ ζπζηάκαηνο δεκνζένπ 

ειΫγρνπ πνπ επηθξαηεέ ζηελ ΔιιΪδα θαη πεξηγξΪθεηαη ε πεξέπησζε ηεο Υπεξεζίαο 
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Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο παξΪδεηγκα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. 

Ζ εξγαζέα θιεέλεη κε ηα γεληθφηεξα ζπκπεξΪζκαηα ζην ζΫκα ηνπ δεκφζηνπ ειΫγρνπ.  

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα άζεια λα εθθξΪζσ ηηο επραξηζηέεο κνπ θαη ηελ εθηέκεζά κνπ ζηνλ 

θ.Παλαγηψηε ΣαρπλΪθε, Δπέθνπξν Καζεγεηά, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδάγεζά ηνπ. Οη 

αμηφινγεο ζπκβνπιΫο ηνπ θαη νη εχζηνρεο δηνξζψζεηο ηνπ ζπλΫβαιαλ ζηελ Ϊξηηα 

νινθιάξσζε θαη παξνπζέαζε ηεο παξνχζαο εξγαζέαο.  

Δπέζεο, ζΫισ λα επραξηζηάζσ ζεξκΪ ην ζχδπγφ κνπ ΓηΪλλε θαη ην πηφ κνπ Υξάζην 

γηα ηελ αγΪπε ηνπο θαη ηελ ππνκνλά ηνπο, 

ΣΫινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγΫλεηΪ κνπ γηα ηε ζπκπαξΪζηαζε, ηηο ζπζέεο ηνπο θαη ηε 

ζηάξημε πνπ κνπ Ϋρνπλ πξνζθΫξεη απιφρεξα ηφζα ρξφληα. 
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ΜΔΡΟ Α’  

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  



Βηθησξέα Εγνχβα   9 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ1 

Ο φξνο “Γεκνθξαηία” εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλνο κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πνηνηηθάο 

δηαθπβΫξλεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηΪθνξσλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ.  

Ο δεκφζηνο Ϋιεγρνο εέλαη Ϋλα ζεζκηθφ φξγαλν αμηνιφγεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

θαη κΫηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πξνζδνθψκελσλ πξνο ηνπο πνιέηεο ππεξεζηψλ. Ζ Γεκφζηα Γηνέθεζε θαιεέηαη κε ζρεηηθΪ 

πεξηνξηζκΫλνπο δεκφζηνπο πφξνπο λα παξΫρεη ζηνπο πνιέηεο πνηνηηθΫο ππεξεζέεο, δηφηη 

δηαθνξεηηθΪ εέλαη ππνρξεσκΫλε λα ινγνδνηάζεη γηα ηηο πξΪμεηο ηεο ζ' απηνχο γηα ηελ 

απνηπρέα ησλ ελεξγεηψλ ηεο. Ζ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ 

ειΫγρνπ, φκσο, επηηπγρΪλεηαη θΪησ απφ νξηζκΫλεο πξνυπνζΫζεηο, φπσο κε ηε ζηελά ζρΫζε 

απηνχ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη ηεο λνκνζεηηθάο εμνπζέαο. 

ΠξνυπνζΫηεη, επέζεο, ηελ νκαιά θαη ζπλερά ξνά ησλ πιεξνθνξηψλ κΫζσ ησλ δηΪθνξσλ 

δηαχισλ επηθνηλσλέαο ζην δεκφζην νξγαληζκφ, εμαζθαιέδνληαο Ϋηζη ηε δηαθΪλεηα θαηΪ 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Σηο δχν ηειεπηαέεο δεθαεηέεο νη λΫεο κνξθΫο δηνέθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, νη  

ηδησηηθνπνηάζεηο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ε εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο Ϋρεη επεξεΪζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνέν ιεηηνπξγεέ απηφο. Ο απνθεληξσηηθφο ηνπ ραξαθηάξαο απφ ηε κέα 

πιεπξΪ θαη ε απαέηεζε γηα ζπκκφξθσζε θΪζε ππεξεζέαο κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 

ηεο θπβεξλεηηθάο πνιηηηθάο απφ ηελ Ϊιιε, Ϋρεη δεκηνπξγάζεη ηελ αλΪγθε γηα απζηεξφηεξν 

Ϋιεγρν δηαρεέξηζεο θαη κεγαιχηεξε ινγνδνζέα απφ πιεπξΪο ησλ δεκνζέσλ θνξΫσλ, γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξέδνληαη ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο. Ζ βαζηθά ηδΫα ηνπ ειΫγρνπ ζην 

δεκφζην ηνκΫα εέλαη λα δηαζθαιέζεη, φηη θΪζε δεκφζηα ππεξεζέα εθαξκφδεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη φηη 

εθπιεξψλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο βαζηδφκελε ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα
2
. 

 Ο δεκφζηνο Ϋιεγρνο ιεηηνπξγεέ κε δηΪθνξεο κνξθΫο. Καη' αξράλ, κπνξεέ λα δηεμΪγεηαη 

απφ εζσηεξηθΪ ά εμσηεξηθΪ φξγαλα ειΫγρνπ. ΤπΪξρνπλ Ϋιεγρνη ρξεκαηννηθνλνκηθνέ 

(financial audits) θαη Ϋιεγρνη ζπκθσλέαο (compliance audits). Καιχηεξα απνηειΫζκαηα 

                                                
1 “The Future of Public Auditing And Accountability in the European Union”, European Court of Auditors' 

Seminar, Luxemburg, αλΪθηεζε απφ: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/377516.PDF .  
2 Organisation for Economic Co-operation and Development (2005), “Public Sector Modernization: 

Modernising Accountability and Control”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/45/39044829.pdf  

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/377516.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/14/45/39044829.pdf
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επηηπγρΪλνληαη, φκσο, ρξεζηκνπνηψληαο Ϋλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν. ΓεδνκΫλσλ ησλ 

πξνθιάζεσλ ζε επξσπατθφ επέπεδν, ηειεπηαέα δέλεηαη κεγαιχηεξν βΪξνο ζηνλ έιεγρν 

απόδνζεο (performance audit), ν νπνένο βαζέδεηαη ζηε ζρΫζε “αμίαο – απνηειέζκαηνο” 

(value for money) θαη ζπκβΪιιεη ζηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζΫζεηο γηα νηθνλνκηθά αλΪπηπμε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

1.1.  ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

 Ζ δηακφξθσζε πνιηηηθάο θαη ε ιάςε απνθΪζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζην δεκφζην 

ηνκΫα, εέλαη παξφκνηα κε ηε δηνέθεζε ιεηηνπξγηψλ ζε κέα ηδησηηθά επηρεέξεζε. 

 “Γηνίθεζε ιεηηνπξγηώλ (Operations Management) είλαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

δεκηνπξγεί αμία κε ηε κνξθή αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, κεηαηξέπνληαο ηηο εηζξνέο (inputs) ζε 

εθξνέο (outputs)”
3
. 

 Έηζη, θαη ε Γεκφζηα Γηνέθεζε αλαιακβΪλεη ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

δξαζηεξηνηάησλ, κΫζσ ησλ νπνέσλ δεκηνπξγεέ αμέα γηα ηνπο πνιέηεο, κεηαηξΫπνληαο ηνπο 

δεκόζηνπο πόξνπο (inputs) ζε ππεξεζίεο (outputs). Μφλν πνπ ζηελ πεξέπησζε απηά, δελ 

καο ελδηαθΫξεη απιΪ ε εθηΫιεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αιιΪ ηα απνηειέζκαηα 

(outcomes) απηψλ ζηελ θνηλσληθά δσά ησλ πνιηηψλ.  

 θνπφο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη, δειαδά, ε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε 

ησλ δεκφζησλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρά πνηνηηθψλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ππεξεζηψλ. ΜΫζα ζ' απηφ ην πιαέζην ν δεκφζηνο Ϋιεγρνο θαιεέηαη λα δηαζθαιέζεη ηνλ 

νξζφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαρεέξηζεο ησλ πφξσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ηάξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο, επηβΪιινληαο ζε αληέζεηε πεξέπησζε ζηε Γηνέθεζε θπξψζεηο.   

 Πξνηνχ πξνβνχκε ζε κέα βαζχηεξε αλΪιπζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ 

ειΫγρνπ, ζεκαληηθά εέλαη κέα ελλνηνινγηθά πξνζΫγγηζε ηνπ πιαηζένπ, ππφ ηνπ νπνένπ 

ιεηηνπξγεέ απηφο.  

 

1.2. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Ο φξνο “Γηνίθεζε”
4
 εέλαη κέα Ϋλλνηα κε επξχ πεξηερφκελν, ε νπνέα σο θχξηα ηδΫα Ϋρεη 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νξγΪλσζεο ησλ νκΪδσλ αλζξψπσλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

                                                
3
 Heizer, J., Render, B. (2008), “Principles of Operations Management”, 7

th
 Edition, Pearson Education Inc., 

New Jersey, U.S. 
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επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκΫλνη ζηφρνη. Γειαδά, κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο ηεο Γηνέθεζεο 

επηδηψθεηαη ε βΫιηηζηε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνέα 

κε ηε ζεηξΪ ηεο ζπκβΪιιεη ζηελ απνδνηηθά νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, φπνπ εθαξκφδεηαη. 

ΤπΪξρνπλ δχν βαζηθΫο θαηεγνξέεο Γηνέθεζεο: ε Ιδησηηθή θαη ε Γεκόζηα. Ζ Γεκφζηα 

Γηνέθεζε ππνδηαηξεέηαη ζηελ Πνιηηηθή θαη Σηξαηησηηθή Γηνίθεζε. Γηα ηε Γεκφζηα πνιηηηθά 

Γηνέθεζε σο επέ ησ πιεέζησλ αθνινπζεέηαη ν φξνο «Γεκφζηα Γηνέθεζε» (administration), 

ελψ γηα ηελ Ηδησηηθά ρξεζηκνπνηεέηαη επξχηαηα ν ηαπηφζεκνο αγγιηθφο φξνο ηνπ 

«management». Σνλ αγγιηθφ φξν, βΫβαηα, ζπλαληΪ θαλεέο ηειεπηαέα θαη ζην ρψξν ηνπ 

δεκνζένπ κε ηελ νξνινγέα «public management». 

Χο νξηζκφο, ν φξνο “Γεκόζηα Γηνίθεζε” πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ κΫζσλ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ, ηα νπνέα απνζθνπνχλ ζηελ επέηεπμε ζπγθεθξηκΫλνπ απνηειΫζκαηνο γηα ηελ 

ηθαλνπνέεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθΫξνληνο ησλ πνιηηψλ ηνπ ΚξΪηνπο. Απνηειεέ κΫξνο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο εθηειεζηηθάο εμνπζέαο. ’ απηφ ην ζεκεέν αμέδεη 

λα ζεκεησζεέ, φηη δηαθΫξεη απφ ηελ ΚπβΫξλεζε ηνπ εθΪζηνηε θξΪηνπο, δηφηη ε ηειεπηαέα 

θηλεέηαη κε απφιπηε (λφκηκε) πξσηνβνπιέα θαη εέλαη απηά πνπ ραξΪζζεη ηηο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο, ελψ ε Γεκφζηα Γηνέθεζε πεξηνξέδεηαη ζηελ εθαξκνγά θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο θπβεξλεηηθάο βνχιεζεο. Γεκφζηα Γηνέθεζε πθέζηαηαη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αλεμΪξηεηα απφ ην πνιέηεπκα πνπ Ϋρεη ε θΪζε ρψξα.   

Κχξην αληηθεέκελν ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη ε απνηειεζκαηηθά νξγΪλσζε θαη 

ιεηηνπξγέα ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα (Public Sector) ηνπ ΚξΪηνπο. Ο δεκφζηνο ηνκΫαο αθνξΪ 

ηε Γεληθά ΚπβΫξλεζε θαη ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξάζεηο θαη Οξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ). Σε 

Γεληθά ΚπβΫξλεζε απαξηέδνπλ ε Κεληξηθά ΚπβΫξλεζε, ε Σνπηθά Απηνδηνέθεζε (ΟΣΑ) 

θαη ε Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε. Ζ Κεληξηθά ΚπβΫξλεζε κε ηε ζεηξΪ ηεο απαξηέδεηαη απφ ηα 

Τπνπξγεέα, ηηο ΠεξηθΫξεηεο θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα. Ζ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε αθνξΪ 

ζηνπο Γάκνπο, ηηο Κνηλφηεηεο θαη ηηο Ννκαξρέεο, ελψ ε Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε 

πεξηιακβΪλεη ηα Σακεέα Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη ηα Ννζνθνκεέα. Όια ηα αλσηΫξσ 

απεηθνλέδνληαη ζην παξαθΪησ ζράκα: 

 

 

 

                                                                                                                                              
4
 Οξηζκφο ησλ ελλνηψλ «Γηνέθεζε» θαη «Γεκφζηα Γηνέθεζε», αλΪθηεζε απφ: http://el.wikipedia.org. 

 

http://el.wikipedia.org/
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Δικόνα 1.1:  «Ο Γημόζιος Σομέας» 

Πεγά: Wikipedia: Ζ ειεχζεξε εγθπθινπαέδεηα, “Ο δεκφζηνο ηνκΫαο ” , http://el.wikipedia.org. 

 

1.3. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα, ην νπνέν θαιεέηαη λα αληηκεησπέζεη ζάκεξα ε 

Πνιηηεέα, εέλαη ε δηαθζνξΪ ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Βαζηθά πξνυπφζεζε γηα 

ηελ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα απνηειεέ ν 

ζπζηεκαηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο απηνχ.  

Ο Ϋιεγρνο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο βαζέδεηαη ζε κέα ζεκειηψδε επηζηάκε, ηε Γεκόζηα 

Διεγθηηθή, ε νπνέα απνηειεέ θιΪδν ηεο Λνγηζηηθάο επηζηάκεο θαη αζρνιεέηαη κε ηελ 

εμΫηαζε ηξηψλ δεηεκΪησλ
5
:  

 ηε δηαρεέξηζε ηεο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο (αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ) 

 ην πξφζσπν ά ηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηε δηαρεέξηζε ηεο 

ειεγρφκελεο κνλΪδαο (ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ) 

 ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ειΫγρνπ (ειεγθηηθή δηαδηθαζία). 

Ο θιΪδνο ηεο Διεγθηηθάο επηζηάκεο εμεηΪδεη ηα ηξέα πξναλαθεξφκελα δεηάκαηα ζην 

πιαέζην ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ 

Γηθαένπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηΪ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ηελ επξεέα Ϋλλνηα ηνπ φξνπ.  

ην πιαέζην ηεο Γεκφζηαο Διεγθηηθάο, θαη αλΪινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειΫγρνπ, 

Ϋρνπκε ηνλ Ϋιεγρν ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ην δηαρεηξηζηηθό Ϋιεγρν. Ο 

πξψηνο Ϋρεη σο αληηθεέκελφ ηνπ ηελ εμΫηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο, ελψ ν δεχηεξνο Ϋρεη σο ζηφρν ηελ εμΫηαζε ηεο 

                                                
5  ΠξνβΫηδα, Μ. (2005), «Δγρεηξέδην Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ», Διεγθηηθφ πλΫδξην, Αζάλα. 

http://el.wikipedia.org/
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αθξέβεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Γηα 

ηα εέδε, φκσο, ηνπ ειΫγρνπ γέλεηαη εθηελΫζηεξε αλαθνξΪ ζε επφκελν θεθΪιαην.         

   

1.4. ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
6
 

ηηο επλνκνχκελεο δεκνθξαηηθΫο πνιηηεέεο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεέ ην αέζζεκα 

ηεο ακνηβαέαο εκπηζηνζχλεο θαη επζχλεο, πνπ ππΪξρεη αλΪκεζα ζην ιαφ θαη ζηνπο θνξεέο 

Ϊζθεζεο ηεο εμνπζέαο. Απηφ απνπλΫεη κΫζα απφ ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηάξα ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ζην νπνέν θπξηαξρνχλ νη Ϋλλνηεο ηνπ «θξάηνπο δηθαίνπ» θαη ηεο «ρξεζηήο 

δηνίθεζεο». Οη Ϋλλνηεο απηΫο απνηεινχλ ην βαζηθφ ιφγν ειΫγρνπ ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο. 

Όκσο, βαζηθνχο ιφγνπο ειΫγρνπ απνηεινχλ, επέζεο, θαη ε βαζηθά δηνηθεηηθά αξρά ηεο 

Ννκηκφηεηαο, θαζψο ε αδηακθηζβάηεηε αιάζεηα, φηη κΫζσ ηνπ ειΫγρνπ θαηαπνιεκψληαη  

θαηλφκελα θαθνδηαρεέξηζεο θαη δηαθζνξΪο.  

 

1.4.1. Η απσή ηηρ Νομιμόηηηαρ 

Ζ πξσηαξρηθά ζεκαζέα ηνπ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηε 

ζεκειηψδε αξρή ηεο Ννκηκόηεηαο. χκθσλα κ' απηά, ε Γεκφζηα Γηνέθεζε, δειαδά ηα 

δεκφζηα λνκηθΪ πξφζσπα θαη ηα φξγαλα απηψλ, εέλαη ππνρξεσκΫλα λα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο επξσπατθνχ δηθαένπ, ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπέδνπλ ην χληαγκα θαη νη λνκνζεηηθΫο 

πξΪμεηο θαη φπνηνλ Ϊιιν θαλφλα αλψηεξεο ά ηζνδχλακεο πξνο απηνχο ηππηθάο ηζρχνο. 

ΜΫζα ζε απηφ ην λνκηθφ πιαέζην εέλαη ππνρξεσκΫλε ε Γεκφζηα Γηνέθεζε λα 

πξαγκαηνπνηεέ ηε δξΪζε ηεο, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθΫξνληνο
7
. 

Ζ αξρά ηεο Ννκηκφηεηαο εέλαη ζπλΫπεηα ηεο αξράο ηεο ιατθάο θπξηαξρέαο θαη ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηάκαηνο. ΜΫζσ απηάο εέλαη εκθαλάο ε ππεξνρά ηνπ λνκνζεηηθνχ 

νξγΪλνπ θαη ε ππνηαγά ηεο Γηνέθεζεο ζ’ απηφ. Ζ Γεκφζηα Γηνέθεζε, γηα λα πξνβεέ ζε 

θΪπνηα ελΫξγεηα, πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ αλΪινγε αξκνδηφηεηα γη΄ απηφ, ηα δε δηνηθεηηθΪ 

φξγαλα εέλαη ππνρξεσκΫλα λα ελεξγνχλ πΪληα ζχκθσλα κε ην λφκν, ρσξέο λα 

ππεξβαέλνπλ ηα φξηα πνπ ζΫηεη ν ηειεπηαένο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ν Ϋιεγρνο ηεο δηνηθεηηθάο 

                                                
6 ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (1991), «Γεκφζηα Γηνέθεζε: ΔθζΫζεηο γηα ην 

Πξφγξακκα 1988- 1992 » , Αζάλα. 
7
 πειησηφπνπινο,  Δπ. (1999), «Δγρεηξέδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαένπ», Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα – 

Κνκνηελά.  
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δξΪζεο θαζέζηαηαη απαξαέηεηνο, πξνθεηκΫλνπ ε Γηνέθεζε λα εέλαη ζε ζΫζε λα πινπνηεέ 

απαξΫγθιηηα ηηο επηηαγΫο πνπ νξέδεη ην λνκνζεηηθφ φξγαλν.
8
           

πκπεξαζκαηηθΪ, πξφθεηηαη γηα κέα απφ ηηο βαζηθΫο αξρΫο, ε νπνέα πξναζπέδεη ηνλ 

πνιέηε απφ ηηο απζαηξεζέεο ηεο Γηνέθεζεο θαη ζπκβΪιιεη ζηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά 

δηαρεέξηζε.  

 

1.4.2. Η καηαπολέμηζη ηηρ διαθθοπάρ 

«Γηαθζνξά
9
 είλαη ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο Ννκηκόηεηαο πξνο εμππεξέηεζε ηδηνηεινύο 

ζθνπνύ από πξνζσπηθό θνξέα ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκόζηαο 

εμνπζίαο».  

Ο Ραθηληδάο (2006)
10

 αλαθΫξεηαη ζηε δηαρξνληθά δηΪζηαζε ηoπ θαηλνκΫλνπ ηεο 

δηαθζνξΪο ζην δεκφζην ηνκΫα. Ζ γξαθεηνθξαηηθά αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ϋιιεηςε δηαθΪλεηαο ζηηο θξαηηθΫο 

ιεηηνπξγέεο θαη ηελ απξνζπκέα ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ νξγΪλσλ γηα απνηειεζκαηηθά 

δξΪζε, παξΪ ηηο φπνηεο λνκηθΫο επηηαγΫο, επλννχλ ηελ χπαξμε θαηλνκΫλσλ 

θαθνδηαρεέξηζεο θαη δπζθνιεχνπλ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

ΜΫηξα θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο απνηεινχλ ηα θαηΪιιεια ζπζηάκαηα ειΫγρνπ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ε αληαιιαγά ηερλνγλσζέαο κε Ϊιιεο δεκφζηεο ά ηδησηηθΫο 

νηθνλνκέεο, πνπ αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα πξνβιάκαηα δπζιεηηνπξγηψλ, αιιΪ θαη ε Ϊκεζε 

θαη ηαπηφρξνλε θηλεηνπνέεζε θαη επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ ζην δεκφζην ηνκΫα γηα 

ηελ θαηαζηνιά ηΫηνησλ θαηλνκΫλσλ. Όια ηα αλσηΫξσ απαξηέδνπλ κΫηξα ελφο ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο, ηνπ νπνένπ ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνέεζε θαη ε παξαθνινχζεζε 

απνηειεέ επζχλε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

εκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξΪο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ 

Ν.3074/2002, εέλαη θαη ε ζπκβνιά ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ν 

νπνένο Ϋρεη ξφιν ζπληνληζηηθφ θαη ζην πεδέν επζχλεο ηνπ αλάθεη ε δηαζθΪιηζε ηεο 

εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο Γηνέθεζεο, ν εληνπηζκφο αλάζηθσλ θαη 

παξΪλνκσλ ελεξγεηψλ, ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ Διεγθηηθψλ 

                                                
8 Γεσξγαθφπνπινο, Υ. (2007), «Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο: ΟξγΪλσζε – 

Λεηηνπξγέα, ην Ϋξγν θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηε δηαζθΪιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξΪμεσλ ηεο Γηνέθεζεο», 

Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο, ΞΪλζε.  
9  αθειιαξένπ, Η. (Υ.Ζ.), «Διεγθηηθνέ κεραληζκνέ θαη Ν.Π.Γ.Γ.», Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 

Απηνδηνέθεζεο, Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ.  
10

  Ραθηληδάο, Λ. (2006), “ Ζιεθηξνληθά δηαθπβΫξλεζε θαηΪ ηεο δηαθζνξΪο θαη ηεο θαθνδηαρεέξηζεο : Ο 

ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο”, ΣΔΔ, Αζάλα.   
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σκΪησλ ηεο Γεκνζέαο Γηνέθεζεο, γηα ηα νπνέα, φκσο, γέλεηαη εθηελΫζηεξε αλαθνξΪ 

παξαθΪησ.     

 

1.5. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο βαζηθνχο επηζπκεηνχο 

ζηφρνπο ελφο επαξθνχο ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.
  

Όζνλ αθνξΪ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζέσλ νξγαληζκψλ, ν Φέιηνο (1985)
 11

 ηνλέδεη, 

πσο επηθξαηνχλ ιΪζνο αληηιάςεηο, φπσο λα δέλεηαη πεξηζζφηεξν Ϋκθαζε ζηνπο 

ζπληειεζηΫο εηζξνάο θαη ζην ηη θφζηνο απαηηεέηαη γηα ηελ παξνρά κέαο ππεξεζέαο, παξΪ 

ζην ηειηθφ απνηΫιεζκα απηάο. Δπέζεο, σο πξνο ηνλ ζηφρν απνηειεζκαηηθφηεηαο κέαο 

ππεξεζέαο, επηθξαηεέ ε εζθαικΫλε αληέιεςε, απηφο λα αληαλαθιΪ ηελ επηζπκεηά ηειηθά 

θαηΪζηαζε θαη φρη ηελ πνζφηεηα ά ηελ πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεδηΪζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ηειηθάο 

θαηΪζηαζεο.  

 ε ζεσξεηηθφ επέπεδν, ηξεηο εέλαη νη ηχπνη εθηέκεζεο ηεο απφδνζεο Ϋξγνπ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα: (α) νη πξν-εθηηκήζεηο, νη νπνέεο πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ αλΪιεςε 

πξνγξακκΪησλ θαη παξΫρνπλ ηε βΪζε γηα Ϋγθξηζε ησλ πξνγξακκΪησλ θαη εθρψξεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ πφξσλ, (β) νη κεηα-εθηηκήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηΪ ηελ 

νινθιάξσζε ησλ πξνγξακκΪησλ θαη δεέρλνπλ θαηΪ πφζν ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ πΫηπραλ 

ηειηθΪ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπο θαη ην βαζκφ ηεο πνηνηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ θαη, ηΫινο, (γ) νη πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο, κΫζσ ησλ νπνέσλ ε Γηνέθεζε 

παξαθνινπζεέ ηελ πξφνδν θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, πξαγκαηνπνηψληαο 

ζπζηεκαηηθΪ πεξηνδηθνχο ειΫγρνπο.  Όια ηα παξαπΪλσ θαέλνληαη αλαιπηηθΪ ζην 

παξαθΪησ ζρεδηΪγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Φέιηνο, Β. (1985), «Ζ ινγηζηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά δηνέθεζε θαη ειεγθηηθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα», 

ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Αζάλα.  
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Δικόνα 1.2: «Οι ηρεις ηύποι εκηίμηζης ηης απόδοζης έργοσ» 

Πεγά: Φέιηνο, Β. (1985), «Ζ ινγηζηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά δηνέθεζε θαη ειεγθηηθά ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκΫα», ζει. 54.  

 

Ζ πνηνηηθά Γεκφζηα Γηνέθεζε απνηειεέ επέθαηξν ζΫκα θαη ζηε ζεκεξηλά ειιεληθά 

θνηλσλέα, φπνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ ν 

λνκνζΫηεο Ϋρεη ζεζπέζεη ηνλ λφκν 3230/2004
12

 πεξέ «θαζηΫξσζεο ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο, 

κε ζηφρνπο, κΫηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη Ϊιισλ δηαηΪμεσλ». χκθσλα κε ην λφκν, ε  

«Γηνίθεζε κέζσ ζηόρσλ νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ζαθώλ επηδηώμεσλ – 

επηδόζεσλ ζηα αλώηαηα ηεξαξρηθά επίπεδα θάζε θνξέα θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε ησλ 

γεληθόηεξσλ απηώλ επηδηώμεσλ, ππό κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ, ζε θάζε θαηώηεξν 

ηεξαξρηθό επίπεδν». Απαξαέηεηε, βΫβαηα, γηα ηνλ απψηεξν ζθνπφ, εέλαη ε ζπκκεηνρά ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνέν δεζκεχεηαη ζε εηάζηα βΪζε λα εθηειΫζεη ζπγθεθξηκΫλεο 

ελΫξγεηεο, πνπ ζα ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε ζπγθεθξηκΫλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

απνηειεζκΪησλ, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε θαη ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο, αλ ππΪξρνπλ.  

Ζ Γηνέθεζε πξνβαέλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ εμππεξΫηεζε θαη ηθαλνπνέεζε ηνπ πνιέηε, ν νπνένο ιφγσ ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απμΪλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο απηά. πλΫπεηα ηεο πνηνηηθάο παξνράο ππεξεζηψλ εέλαη, επέζεο, ε 

ελέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο ζηηο ζπλαιιαγΫο κεηαμχ Πνιηηεέαο θαη θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο 

φξνο «απνδνηηθφηεηα» δεέρλεη θαηΪ πφζν επηηπγρΪλνληαη ηα θαιχηεξα δπλαηΪ 

                                                
12

 Ν.3230/2004 (ΦΔΚ 44 Α΄ / 11-2-2004): «ΚαζηΫξσζε ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κε ζηφρνπο, κΫηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  Ϊξζξν 1.  
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απνηειΫζκαηα απφ ηηο δξΪζεηο ηεο Γηνέθεζεο, δεδνκΫλσλ ησλ πεξηνξηζκΫλσλ πφξσλ, ελψ 

ν φξνο «απνηειεζκαηηθφηεηα» αθνξΪ ζηελ επέηεπμε θαη πξαγκαηνπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

θαη πξνθαζνξηζκΫλσλ ζηφρσλ. ΜΫζα γηα ηελ απνηέκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηεινχλ νη «δείθηεο κέηξεζεο».   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα πξνζπΪζεηαο αμηνιφγεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

απνηΫιεζε ε Ϋξεπλα, ηελ νπνέα δηελάξγεζε ε θπβΫξλεζε ηνπ ΚαλαδΪ ην Ϋηνο 2005, 

ζΫινληαο λα αμηνινγάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηαρεέξηζεο. Απηφ ην πΫηπρε 

θαηαξηέδνληαο κηα εηάζηα Ϋθζεζε κε βΪζε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν πιαέζην αμηνιφγεζεο, ην 

«Γηνηθεηηθό Πιαίζην Λνγνδνζίαο (Management Accountability Framework - MAF)
13

», ην 

νπνέν ρξεζηκνπνέεζε γηα πξψηε θνξΪ ην Ϋηνο 2003. Πξφθεηηαη Ϋλα πιαέζην απνηεινχκελν 

απφ πελάληα ελλΫα (59) δεέθηεο ηαμηλνκεκΫλνπο ζε 10 θαηεγνξέεο, πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο 

βΪζε γηα ιεπηνκεξεέο εηάζηεο αμηνινγάζεηο ηεο δεκφζηαο δηαρεέξηζεο. Σν Γηνηθεηηθφ 

Πιαέζην Λνγνδνζέαο, κπνξεέ λα πξνΫθπςε κε αθνξκά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

θαλαδηθάο θπβΫξλεζεο, δχλαηαη, φκσο, λα εθαξκνζηεέ θαη ζε επξχηεξν θπβεξλεηηθφ 

επέπεδν. ΜΪιηζηα, εέλαη Ϋηζη δηακνξθσκΫλν απφ πιεπξΪο εξσηάζεσλ, πνπ αθνξΪ ζε φια 

ηα επέπεδα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο. Βαζηθά ηδΫα ηνπ απνηειεέ ε θνηλά 

παξαδνρά, φηη θεληξηθφ κΫιεκα ησλ θπβεξλάζεσλ εέλαη «ε επηπρία ηνπ απινύ αλζξώπνπ» 

θαη ε «πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ θαινύ». ε εηάζηα βΪζε δέλεη ρξάζηκα ζπκπεξΪζκαηα γηα ηελ 

πνξεέα ηεο δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο σο ζχλνιν, εληνπέδνληαο ηα αδχλαηα θαη 

δπλαηΪ ζεκεέα ηεο, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηΪ ηεο λα 

κεηαηξΫπεη ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο ζε πξνγξΪκκαηα, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαηάξεζε θαη 

βειηέσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ δηαβέσζεο. Κπξέσο, επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

κεηαηξΫπνληαη νη δεκφζηνη πφξνη ζε εθξνΫο. 

 Όζνλ αθνξΪ ηε δνκά ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Πιαέζην Λνγνδνζέαο ρσξέδεηαη ζε ηΫζζεξα 

κΫξε, θαζΫλα απφ ηα νπνέα αληηπξνζσπεχεη κέα επξχηεξε θαηεγνξέα, πνπ επεξεΪδεηαη 

Ϊκεζα απφ ηε δεκφζηα δηαρεέξηζε. πγθεθξηκΫλα απνηειεέηαη απφ: (α) ηνπο πόξνπο 

(resources), (β) ην εξγαηηθό δπλακηθό (the workforce), (γ) ην θνηλό (the public) θαη (δ) ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (social and economic outcomes).  

ε θΪζε θαηεγνξέα αληηζηνηρνχλ Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη δεέθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Έηζη, ζηελ πξψηε θαηεγνξέα ρξεζηκνπνηνχληαη δεέθηεο ζρεηηθνέ:  
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 Schachter, M. (2008), “How Good is Your Government ? : Assessing the Quality Of Public Management”, 

Ottawa, Ontario Canada.  
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 κε ηελ πνηφηεηα δηαρεέξηζεο ησλ πφξσλ πξνο επέηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ απνηειεζκΪησλ,  

 κε ην βαζκφ, ζηνλ νπνέν ε δεκφζηα δηαρεέξηζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο λνκηθΫο θαη 

ιεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο,  

 κε ηηο εζηθΫο αμέεο πνπ πξΫπεη λα επηθξαηνχλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο,  

 κε ηελ πνηφηεηα ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο θπβΫξλεζεο,  

 κε ηελ πνηφηεηα δηαρεέξηζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ θεθαιαένπ θαη ησλ ζπζηεκΪησλ 

πιεξνθνξηθάο ηεο. 

 Αληέζηνηρα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππΪξρνπλ κεηξάζηκνη 

δεέθηεο ζρεηηθνέ κε ηε δηνέθεζε αλζξσπέλσλ πφξσλ, γηα ηελ ηξέηε θαηεγνξέα δεέθηεο, πνπ 

απεηθνλέδνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνέεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηε δεκφζηα δηαρεέξηζε θαη, γηα ηελ 

ηΫηαξηε αληέζηνηρνη δεέθηεο κΫηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκΪησλ. 

 Σν Πιαέζην ζπλεπΪγεηαη ηελ χπαξμε ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ θαη ηα απνηειΫζκαηα  ησλ 

δεηθηψλ δέλνπλ κέα νινθιεξσκΫλε εηθφλα, αλ ε δεκφζηα δηαρεέξηζε εέλαη απνδνηηθά ά φρη. 

Έρεη, φκσο, Ϋλα κεηνλΫθηεκα. Γελ θΪλεη αλαθνξΪ ζηνλ ηξφπν ζπιινγάο πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηάκαηα ειΫγρνπ, γηα παξΪδεηγκα αλ ππΪξρεη εζσηεξηθφο/ 

εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο, αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϋξεπλεο ά Ϊιια κΫζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

2.1. ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

«Πξνϋπνινγηζκόο
14

 ζεκαίλεη θαζνξηζκόο ζηόρσλ θαη αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ, πνπ όρη 

κόλν πξνζθέξνπλ έλα κέζν κέηξεζεο ηεο πξαγκαηηθήο απόδνζεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά πνπ 

είλαη ζπγρξόλσο ν κόλνο ηξόπνο βειηίσζεο από ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ρσξίο 

πξνϋπνινγηζκό» ( Μαλνπζφπνπινο ,2008). 

Απφ λνκηθάο πιεπξΪο, απνηειεέ Ϋλα ζρέδην δξάζεο ηεο νηθνλνκηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο 

νληφηεηαο, ζην νπνέν απεηθνλέδνληαη νη δαπΪλεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 

κέα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν θαη ηα πξνηεηλφκελα κΫζα ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ 

δαπαλψλ.
15

 

Πξφθεηηαη γηα Ϋλα ζχγρξνλν Ϋγγξαθν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βαζηθφ εξγαιεέν γηα 

ηελ απνδνηηθά δηνέθεζε θαη Ϋιεγρν θΪζε νξγαληζκνχ, δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ. Ο 

Πξνυπνινγηζκφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεέ σο «ππμέδα» ηεο επηρεέξεζεο. Πξφθεηηαη 

γηα Ϋλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ, πνπ βαζέδεηαη ζε 

θαλνληθΫο θαη φρη πξφηππεο ζπλζάθεο θαη εμππεξεηεέ βξαρπρξφληνπο ζηφρνπο, ελψ πξΫπεη 

λα εέλαη ελαξκνληζκΫλνο θαη κε ηνπο καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εθΪζηνηε 

θεξδνζθνπηθάο ά κε νληφηεηαο.  

Ζ βαζηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απεηθνλέδεηαη κε ζαθάλεηα ζην παξαθΪησ 

ζράκα: 

 

                                                
14 Μαλνπζφπνπινο, Γ. (2008), «Πξνυπνινγηζκφο: Ζ Ππμέδα ηεο Δπηρεέξεζεο», αλΪθηεζε απφ: 

http://www.specisoft.gr/news/docs/arthro_budget.pdf 
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 Kattelus, S., Wilson, E. (2004), “Accounting for Governmental and Nonprofit Entities”, 13
th

 Edition, 

McGraw-Hill Co.,U.S. 
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Δικόνα 2.1: “ Planning, Budgeting and Performance Management Process (PBPM)” 

Πεγά: Accounting For Governmental and Nonprofit Entities: Budgeting and Costing of 

Government Services by  Wilson E., Kattelus S. (2004). 

    

 ΤπΪξρνπλ ηξέα βαζηθΪ ζηΪδηα ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
16

: (1) ΚαηΪ ην 

ζηΪδην ηεο δηακόξθσζεο (formulation stage), αηνκηθνέ πξνυπνινγηζκνέ ησλ δεκφζησλ 

θνξΫσλ ππνβΪιινληαη ζηα αξκφδηα λνκνζεηηθΪ φξγαλα γηα εμΫηαζε, ηα νπνέα ηνπο  

εμεηΪδνπλ θαη ηνπο εγθξέλνπλ κε γλψκνλα ηηο πνιηηηθΫο θαη δεκνζηνλνκηθΫο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο θπβεξλεηηθάο πνιηηηθάο. ΑπηΫο, νη “εθ ησλ πξνηέξσλ (ex-ante)” 

δεκνζηνλνκηθΫο εθζΫζεηο απνηεινχλ θαζξΫθηε ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο, κΫζσ ησλ νπνέσλ αλαιχνληαη ηα απνηειΫζκαηα απφ ηελ εθαξκνγά απηνχ ηνπ 

ζρεδένπ ζηελ νηθνλνκέα. (2) Ζ εθαξκνγά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηέιεζεο (execution stage) ησλ πξνυπνινγηζκψλ, φπνπ 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαη ε θαηαρψξεζε ηνπο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. (3) ΜεηΪ ην ζηΪδην ηεο 

εθηΫιεζεο αθνινπζνχλ νη “εθ ησλ πζηέξσλ (ex-post)” εθζΫζεηο, νη νπνέεο απεηθνλέδνπλ ηα 

απνηειΫζκαηα απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο πηζαλΫο 

απνθιέζεηο, γηα ηηο νπνέεο νη θπβεξλεηηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα ινγνδνηάζνπλ. ΜΫζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο (public reporting) ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) θαη εθ ησλ πζηΫξσλ (ex-

post) δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ επηηπγρΪλεηαη ε χπαξμε δηαθΪλεηαο ζηε Γεκφζηα 

Γηνέθεζε.  
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 Δλ θαηαθιεέδη, ν Πξνυπνινγηζκφο εέλαη Ϋλα ζεκαληηθφ εξγαιεέν ηεο 

δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο, κΫζσ ηνπ νπνένπ ε Γεκφζηα Γηνέθεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειΫγρεη, θαηΪ πφζν ε πνιηηηθά πνπ αθνινπζεέ θαη νη απνθΪζεηο πνπ ιακβΪλεη, 

ζπκβΪιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη 

θαηΪ πφζν ε εθαξκνγά ησλ πξνγξακκΪησλ πνπ Ϋρεη επηιΫμεη λα πξαγκαηνπνηάζεη, 

ζπληειεέ ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ εζληθψλ ζθνπψλ αλΪπηπμεο.  

 

2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
17 

 Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επηηξΫπεη ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε λα δηακνξθψλεη κε ηΫηνην 

ηξφπν ηε δνκά ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε απηά λα εέλαη ζε ζΫζε λα επηηπγρΪλεη ηελ 

απνζηνιά ηεο  θαη λα πξαγκαηνπνηεέ ηνπο ζθνπνχο ηεο κε επηηπρέα.  

 ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηεο ιάςεο ζηξαηεγηθψλ απνθΪζεσλ ζε ζΫκαηα Πξνυπνινγηζκνχ, 

θΪζε θπβεξλεηηθφο θνξΫαο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαλΫκεη ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ, εηο ηξφπνλ ψζηε απηνέ λα 

ηεινχλ ζε ζπλΪθεηα κε ην γεληθφ ζρΫδην δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. 

’ απηφ ην ζεκεέν θξέλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζζεέ, φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

εέλαη κέα αλεμΪξηεηε δηαδηθαζέα απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη δελ πξΫπεη λα επεξεΪδεηαη, 

νχηε λα πεξηνξέδεηαη απφ ην ρξφλν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ. Ο ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη θπξέσο ζηε δξΪζε ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, παξΪ ζε 

κεκνλσκΫλα πξνγξΪκκαηα ά δξαζηεξηφηεηεο. Βαζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ απνηειεέ ην γεγνλφο, φηη απηφο δέλεη κεγΪιε βαξχηεηα ζηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνπο ζηφρνπο, ελψ ν Πξνυπνινγηζκφο ζηνπο δεκφζηνπο πφξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 πκπεξαζκαηηθΪ, ε δηακφξθσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιΪλνπ δελ πξΫπεη λα επεξεΪδεη, 

νχηε λα επεξεΪδεηαη απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ν 

ζηξαηεγηθφο ραξαθηάξαο ηνπ πιΪλνπ δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο αιινηψλεηαη    

 

2.3. Η ΑΡΥΗ ΣΗ ΥΡΗΣΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ Η ΑΡΥΗ ΣΗ 

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

Γχν απφ ηηο πην βαζηθΫο αξρΫο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
18

 εέλαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο. 
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Ζ πξψηε νξέδεηαη ζε ζρΫζε κε ηηο αξρΫο ηεο νηθνλνκέαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εμαξηΪηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεληαη θαη ηνπο δεέθηεο 

απφδνζεο, κε ηνπο νπνένπο εθηηκΪηαη ε επέηεπμε ησλ ζηφρσλ, Ϋηζη ψζηε ε δηαρεέξηζε λα 

αμηνινγεέηαη κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα. Απαξαέηεηε, βΫβαηα, πξνυπφζεζε εέλαη νη 

αξκφδηνη θνξεέο λα πξνβαέλνπλ ηφζν ζε εθ ησλ πξνηΫξσλ, φζν θαη ζε εθ ησλ πζηΫξσλ 

αμηνινγάζεηο, πξνθεηκΫλνπ γηα ηνλ Ϋιεγρν επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ.  

Ζ δεχηεξε αξρά αθνξΪ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο δηαθΪλεηαο θαηΪ ηελ θαηΪξηηζε θαη 

εθηΫιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο απφδνζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Σν ζχλνιν ησλ 

ζηνηρεέσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, θαζψο θαη νη εθηφο 

Πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκνέ, πξΫπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθΪ θαη Ϋγθαηξα. 

Απαξαέηεηε γηα ηε δηαθΪλεηα εέλαη, επέζεο, ε αλΪιπζε κεζνπξφζεζκα ησλ επηδξΪζεσλ 

απφ ηα κΫηξα, πνπ ιακβΪλνληαη ζηελ νηθνλνκέα. Δπηπξφζζεηα, Ϋιεγρνη, φπσο ν 

αλεμΪξηεηνο ιεπηνκεξάο θαη ζπζηεκαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Κνηλνβνχιην, ην νπνέν κπνξεέ 

λα δεηάζεη απφ ηελ θπβΫξλεζε λα ινγνδνηάζεη γηα ηελ εθαξκνγά ηεο νηθνλνκηθάο 

πνιηηηθάο, θαη ν Ϋιεγρνο απφ ηα κΫζα καδηθάο ελεκΫξσζεο απνηεινχλ ηξφπνπο 

εμαζθΪιηζεο ηεο ελ ιφγσ αξράο.  

  ΔθζΫζεηο – αλαθνξΫο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, φπσο γηα παξΪδεηγκα, ε κεληαέα θαη ε 

εμακεληαέα Ϋθζεζε, εηδηθΫο δεκνζηεχζεηο γηα νηθνλνκηθΪ, θνξνινγηθΪ, ρξεκαηννηθνλνκηθΪ 

θαη Ϊιιεο θχζεσο ζΫκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε επαξθψλ ινγηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθψλ ειΫγρσλ εμαζθαιέδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη 

πξαγκαηηθά αμέα ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ. ’ απηφ ζπκβΪιινπλ επέζεο θαη νη 

απνηειεζκαηηθνέ Ϋιεγρνη ηφζν απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, φζν θαη απφ ην Κνηλνβνχιην 

θαη ην θνηλφ 
19

. 

 

2.4. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
20

 

Ζ ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Ϋρεη κηθξά ρξεζηκφηεηα ζε πεξέπησζε πνπ δελ 

ζπλδπΪδεηαη θαη κε ηνλ Ϋιεγρν επέηεπμεο ηνπ πξνθαζνξηζκΫλνπ ζηφρνπ. 

                                                                                                                                              
18  EUROPA (2009), «χλνςε ηεο λνκνζεζέαο ηεο ΔΔ: Γεκνζηνλνκηθφο Καλνληζκφο», αλΪθηεζε απφ 

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_el.htm 
19  ΡΪπαλνο, Β.(2007), «χληαμε θαη ΔθηΫιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: Δπξσπατθά Δκπεηξέα θαη 

Διιεληθά Πξαγκαηηθφηεηα», Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), αλΪθηεζε απφ: 

http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf 
20

  Μαλνπζφπνπινο, Γ. (2008), «Πξνυπνινγηζκφο: Ζ Ππμέδα ηεο Δπηρεέξεζεο», αλΪθηεζε απφ: 

http://www.specisoft.gr/news/docs/arthro_budget.pdf 

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_el.htm
http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf
http://www.specisoft.gr/news/docs/arthro_budget.pdf
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θνπφο ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ν εληνπηζκφο ησλ αξλεηηθψλ απνθιέζεσλ, 

νη νπνέεο δεέρλνπλ ηελ απνκΪθξπλζε απφ ηνλ πξνθαζνξηζκΫλν ζηφρν, θαη ε Ϊκεζε 

αλΪιεςε εθεέλσλ ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα νδεγάζνπλ ηειηθΪ ζηελ επέηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ. 

ΒαζηθΪ ζηνηρεέα ελφο ζπζηάκαηνο πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ν θαζνξηζκφο 

πξνηχπσλ απφδνζεο, ε ρξεζηκνπνέεζε αληηθεηκεληθψλ κνλΪδσλ κΫηξεζεο ηεο απφδνζεο, 

ε αλΪιπζε απνθιέζεσλ πξνγξακκαηηζζΫλησλ – πξαγκαηνπνηεζΫλησλ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηάκαηνο κε ηηο πιεξνθνξέεο ηεο αλΪιπζεο γηα ηε ιάςε ησλ 

αλαγθαέσλ κΫηξσλ δηφξζσζεο. 

Γηα λα εέλαη απνηειεζκαηηθφ Ϋλα ζχζηεκα πξνυπνινγηζηηθνχ ειΫγρνπ πξΫπεη λα 

ζπληξΫρνπλ ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο:  

 Ζ δηΪξθεηα ηνπ ειεγθηηθνχ θχθινπ λα εέλαη ζχληνκε, δειαδά ε απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνθιέζεσλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο κε 

ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο γηα ηε ιάςε κΫηξσλ δηφξζσζεο λα εέλαη κηθξά. Απηφ 

ζπλεπΪγεηαη ηελ χπαξμε ησλ θαηΪιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε γξάγνξε ιάςε 

απνθΪζεσλ γηα πξνζαξκνγΫο θαη δηνξζψζεηο.  

 Ο Ϋιεγρνο πξΫπεη λα γέλεηαη φρη κφλν ζην ηΫινο ηεο εθΪζηνηε ρξνληθάο πεξηφδνπ, 

αιιΪ ζε πην ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα.  

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειΫγρνπ εμαξηΪηαη απφ ηελ πξνζπκέα ησλ αηφκσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ λα αλαιΪβνπλ δξΪζε θαη λα πινπνηάζνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. 

 ΣΫινο, απαξαέηεην εέλαη λα ππΪξρεη επθνιέα ξνάο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

πιεξφηεηα ζ’ απηΫο. 

 Γεληθφηεξα, ν πξνυπνινγηζηηθφο Ϋιεγρνο πξΫπεη λα εέλαη απιφο, θαηαλνεηφο θαη λα 

ηεθκεξηψλεη ηα επξάκαηΪ ηνπ.  

 

2.5. Η ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΤΣΗ (PERFORMANCE AUDITING OF BUDGETARY REFORM)
21

  

Ζ δεκνζηνλνκηθά κεηαξξχζκηζε εέλαη απαξαέηεηε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

πξφνδν ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Ζ βειηέσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε αλΪγθε 

γηα πην αθξηβεέο πξνβιΫςεηο ησλ απαηηάζεσλ ζε πφξνπο θαη πην απνηειεζκαηηθά 

δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε απηψλ, ε ελέζρπζε ηεο αμηνπηζηέαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

                                                
21

 Nepal Babu, R. (1997), “ Performance Auditing of Budgetary Reform”, Kathmandu, αλΪθηεζε απφ: 

www.asosai.org/jourmal1997/performance_auditing_of_budgetar.htm  

http://www.asosai.org/jourmal1997/performance_auditing_of_budgetar.htm


ΚεθΪιαην 2: Ο πξνυπνινγηζκφο σο εξγαιεέν ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 

Βηθησξέα Εγνχβα   25 

νηθνλνκηθψλ εθζΫζεσλ, ε κΫηξεζε απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κΫζσ ησλ 

αληέζηνηρσλ δεηθηψλ απφδνζεο απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα 

δεκνζηνλνκηθά κεηαξξχζκηζε. 

Ο Ϋιεγρνο ηεο δεκνζηνλνκηθάο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απνηειεέ 

αζθαιηζηηθά δηθιεέδα γηα κέα πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά δεκνζηνλνκηθά 

δηαρεέξηζε. ΛακβΪλεη ρψξα, φκσο, θΪησ απφ ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο. Απαξαέηεηε 

εέλαη ε ζαθάο ζχλδεζε θαη ν ζπληνληζκφο αλΪκεζα ζηηο δηαδηθαζέεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

δξΪζεο θαη θαηΪξηηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπέζεο, ε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ πξΫπεη λα 

γέλεηαη κε ζθνπφ ηελ επηηπρά πξαγκαηνπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ά 

δξαζηεξηνηάησλ. Βαζηθφ εέλαη λα ππΪξρεη Ϋλα επαξθΫο ζχζηεκα δηαρεηξηζηηθνχ ειΫγρνπ, 

πνπ λα εμαζθαιέδεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο γηα ηε ιάςε ησλ θαηΪιιεισλ 

απνθΪζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε. Όια απηΪ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κφλν κΫζα απφ Ϋλα πνηνηηθφ ζχζηεκα ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο.  

Σν πνηνηηθφ ζχζηεκα ειΫγρνπ ιεηηνπξγεέ κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα, ηα νπνέα 

απνηεινχλ πξφηππα απφδνζεο θαη ειΫγρνπ θαη δηαζθαιέδνπλ ηελ επΪξθεηα ησλ 

ζπζηεκΪησλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο. Ο θαζνξηζκφο θαη ε επηινγά ησλ θξηηεξέσλ 

απηψλ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ειΫγρσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεδένπ 

εθαξκνγάο ηνπο θαη ηελ επηινγά ηεο θαηΪιιειεο κεζνδνινγέαο ειΫγρνπ. Κξηηάξην 

επηινγάο απνηεινχλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα απφ κέα πξνζπΪζεηα 

δεκνζηνλνκηθάο κεηαξξχζκηζεο. Όιε ε αλσηΫξσ δηαδηθαζέα εέλαη ρξάζηκν λα 

γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο ειεγθηΫο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγάο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο 

Ϋξγνπ.     

Ο Πξνυπνινγηζκφο απνηειεέ αξκνδηφηεηα ησλ εθηειεζηηθψλ νξγΪλσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο. Ο Ϋιεγρνο φκσο δηελεξγεέηαη απφ αλεμΪξηεηα ζεζκηθΪ φξγαλα. Οη αλσηΫξσ 

δχν ιεηηνπξγέεο, παξΪ ηε δηαθνξεηηθά θχζε ηνπο, παξνπζηΪδνπλ θΪπνηεο νκνηφηεηεο, αθνχ 

θνηλφ ζηφρν Ϋρνπλ ηελ απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη πνηνηηθά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη ηελ πξφνδν θαη αλΪπηπμε ηεο νηθνλνκέαο.  

ΜεξηθΪ βαζηθΪ εκπφδηα θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθάο κεηαξξχζκηζεο εέλαη ε 

Ϋιιεηςε επαξθνχο εηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ, ε απνπζέα ηεο απαξαέηεηεο κεζνδνινγέαο 

θαη ε αδπλακέα λα πεηζζνχλ νη ειεγρφκελνη ζρεηηθΪ κε ηα νθΫιε ησλ ειΫγρσλ απηψλ, 

γεγνλφο πνπ επεξεΪδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ο ειεγθηάο θξέλεηαη απαξαέηεην λα 

πξνβεέ ζε κεζνδεπκΫλε πξνζΫγγηζε ησλ δεηεκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ, πξνθεηκΫλνπ λα 

κπνξΫζεη λα ζπκβΪιιεη ζηε ζσζηά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Ο δηΪινγνο θαη ε 
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ζπλεξγαζέα κεηαμχ ειεγρφκελσλ θαη ειεγθηψλ, ε αλΪπηπμε ζπζηεκαηηθάο θαη δνκεκΫλεο 

κεζνδνινγέαο, θαζψο θαη ε αλΪπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε 

απνηεινχλ κΫηξα γηα πνηνηηθφηεξν Ϋιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθάο κεηαξξχζκηζεο θαη 

θαιχηεξεο εθαξκνγάο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.   

 

2.6. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.6.1.  Ιζηοπική Αναδπομή
22

  

 Ο Πξνυπνινγηζκφο σο εξγαιεέν ειΫγρνπ πξσηνεθαξκφζηεθε ζηελ ΔιιΪδα ηνλ 

ΗαλνπΪξην ηνπ 1979. Σφηε ζπζηάζεθε ην πκβνχιην Αμηνιφγεζεο Πξνυπνινγηζκψλ 

(ΑΠ) ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα, κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζέεο θαη ηερληθΫο ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη εθηέκεζε φισλ ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ δεκνζέσλ δαπαλψλ. ηφρνο 

άηαλ νη πξνυπνινγηζκνέ λα απνηεινχλ νπζηαζηηθφ φξγαλν ειΫγρνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα. Σν πκβνχιην, πξνθεηκΫλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, Ϋζεζε ζε 

εθαξκνγά ην ζχζηεκα Πξνϋπνινγηζκνύ Μεδεληθήο Βάζεο (ΠΜΒ) ζηελ ηξηεηέα 1979-1981.  

Ο Πξνυπνινγηζκφο Μεδεληθάο ΒΪζεο εέλαη κέα ηερληθά, φπνπ ζηνλ πξνηεηλφκελν 

πξνυπνινγηζκφ πξΫπεη λα δηθαηνινγεζεέ ην ζπλνιηθφ θφζηνο θΪζε ζηνηρεένπ. Αληέζεηα, ε 

θπξηαξρνχζα κΫζνδνο ηνπ απμεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αξρέδεη κε ην ηξΫρνλ επέπεδν 

θεθαιαηνδφηεζεο, ην νπνέν απμνκεηψλεηαη αλΪινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θεθαιαέσλ. 

Με ηελ εθαξκνγά ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μεδεληθάο ΒΪζεο πξαγκαηνπνηάζεθε, ινηπφλ, 

κέα θξηηηθά δηεξεχλεζε ηνπ χςνπο ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ, ηφζν θαηΪ θνξΫα φζν θαη θαηΪ 

αληηθεέκελν, κε ζθνπφ ηνλ Ϋιεγρν ηεο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ.         

ΜΫζα, φκσο, απφ απηά ηε δηαδηθαζέα δηαπηζηψζεθε φηη ε ινγηζηηθά ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκΫα εέρε αξθεηΪ πξνβιάκαηα, κε πξψην απφ φια ηελ αλππαξμέα ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο. 

ΜΫζσ, κΪιηζηα, ηεο εθαξκνγάο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μεδεληθάο ΒΪζεο δηαπηζηψζεθε ε 

αλεπΪξθεηα δηαζΫζηκσλ ζηνηρεέσλ γηα ηε ιάςε απνθΪζεσλ, ε Ϋιιεηςε Ϊκεζεο ζπζρΫηηζεο 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ, νη ειιηπεέο αηηηνινγάζεηο, νη νπνέεο 

πεξηνξέδνληαλ κφλν ζηηο απμάζεηο επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο, 

θαζψο θαη ε δηεμαγσγά απνηειεζκΪησλ Ϊλεπ ηεθκεξέσζεο.  

                                                
22

  Φέιηνο, Β. (1985), « Ζ ινγηζηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά δηνέθεζε θαη ειεγθηηθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα », 

ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Αζάλα. 
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Έλα, επέζεο, βαζηθφ πξφβιεκα άηαλ θαη ην γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα κέα δηαδηθαζέα 

αξθεηΪ ρξνλνβφξα, αθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ απαηηνχληαλ πνιχο ρξφλνο θαη 

πξνζπΪζεηα, ελψ ππάξρε αδπλακέα απνδνηηθάο θαηαλνκάο ησλ πφξσλ, φπσο θαη αδπλακέα 

απηφκαηεο πξνζαξκνγάο ζηηο κεηαβνιΫο φζνλ αθνξΪ ηελ θεθαιαηνδφηεζε.  

 

2.6.2. Ο Πποϋπολογιζμόρ ζηον ελληνικό Γημόζιο Σομέα  

 Σν δεχηεξν θεθΪιαην ηνπ Ν. 2362/1995
23

 αλαθΫξεηαη ζηελ θαηΪξηηζε θαη ςάθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  

 «Πξνϋπνινγηζκόο είλαη ν λόκνο, κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα δεκόζηα έζνδα θαη 

θαζνξίδνληαη ηα όξηα ησλ εμόδσλ ηνπ Κξάηνπο (πηζηώζεσλ) γηα θάζε νηθνλνκηθό έηνο. Όια 

ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ Κξάηνπο εγγξάθνληαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό θαη ηαμηλνκνύληαη 

θαη’ είδνο, νκάδεο, ππνθαηεγνξίεο θαη θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αηηία θαη ηε θύζε ηνπο, 

θαηά ηα νξηδόκελα κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ» .  

 Έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εέλαη εθεέλα ηα πνζΪ, ηα νπνέα βεβαηψλνληαη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ν Πξνυπνινγηζκφο, αλεμΪξηεηα 

απφ ηε ρξνληθά πεξένδν, απφ ηελ νπνέα πξνΫξρνληαη, φπσο επέζεο θαη ηα αλεέζπξαρηα 

Ϋζνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο. Όζα απφ ηα Ϋζνδα δελ Ϋρνπλ εηζπξαρζεέ, 

αιιΪ Ϋρνπλ βεβαησζεέ κΫρξη ηε ιάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο, δηαγξΪθνληαη ινγηζηηθΪ απφ 

απηφ ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο, φπνπ βεβαηψζεθαλ, θαη επαλαβεβαηψλνληαη σο Ϋζνδα ζην 

επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο.  

 Αληέζηνηρα, έμνδα εέλαη νη πιεξσκΫο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην νηθνλνκηθφ Ϋηνο, πνπ 

αλαθΫξεηαη ν Πξνυπνινγηζκφο, αλεμΪξηεηα απφ ην πφηε δεκηνπξγάζεθε ε ππνρξΫσζε γηα 

πιεξσκά. Σα Ϋμνδα πιεξψλνληαη κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ αληέζηνηρνπ ηέηινπ πιεξσκάο θαη 

εληΫιινληαη ζε βΪξνο ησλ πηζηψζεσλ θαη κΫζα ζηα φξηα πιεξσκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα θΪζε 

θνξΫα.  

 Ζ πιεξσκά ησλ δαπαλψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κε βΪζε ηηο πηζηώζεηο, νη νπνέεο 

πξνζδηνξέδνληαη απφ ζπγθεθξηκΫλνπο θσδηθνχο. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο θαη κε 

αηηηνινγεκΫλεο απνθΪζεηο ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ, επηηξΫπεηαη ε αλακόξθσζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, δειαδά ε κεηαθνξΪ πηζηψζεσλ απφ θσδηθφ ζε θσδηθφ, πξνθεηκΫλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ λΫεο πηζηψζεηο ά λα εληζρπζνχλ θΪπνηεο Ϊιιεο πνπ απνδεέρζεθαλ 

αλεπαξθεέο.  

                                                
23  Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄247 ): «Πεξέ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».   
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 Ζ θαηΪξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηεέηαη χζηεξα απφ πξνηΪζεηο ησλ 

αξκφδησλ θνξΫσλ θαη εηζάγεζε ησλ νηθεέσλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ πξνο 

ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο. ΜεηΪ ηελ θαηΪξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ αθνινπζεέ 

ε εηζαγσγά ηνπ ζηε Βνπιά απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κάλα πξνηνχ 

αξρέζεη ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ςεθέδεηαη γηα ην επφκελν Ϋηνο θαηΪ ηελ ηαθηηθά εηάζηα 

ζχλνδν απηάο, φπσο νξέδεη ν Καλνληζκφο ηεο Βνπιάο. Αθνχ ςεθηζηεέ ν Πξνυπνινγηζκφο, 

μεθηλΪεη ε εθηΫιεζε ηνπ κε βΪζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα.  

Ο ΡΪπαλνο (1998) αλαθΫξεη, φηη ε βαζηθά κΫζνδνο πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινπζεέηαη 

ζηελ ΔιιΪδα ζάκεξα εέλαη απηά ηνπ «επαπμεηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ», δειαδά ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο εέλαη ζηελ νπζέα ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ηξΫρνληνο Ϋηνπο πξνζαπμεκΫλνο θαηΪ θΪπνην πνζνζηφ. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη φια ηα Ϋζνδα θαη φιεο ηηο δαπΪλεο ηεο θξαηηθάο θπβΫξλεζεο θαη 

ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, δειαδά ηα Ϋζνδα θαη ηηο δαπΪλεο ησλ ππνπξγεέσλ, ησλ ΝΠΓΓ, 

ηεο λνκαξρηαθάο απηνδηνέθεζεο, ηεο Βνπιάο θαη ηεο Πξνεδξέαο ηεο Γεκνθξαηέαο.    

Μέα απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαθξέζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εέλαη ν Ταθηηθόο 

Πξνϋπνινγηζκόο, πνπ αθνξΪ ηα Ϋζνδα θαη ηηο ηξΫρνπζεο θξαηηθΫο δαπΪλεο θαη 

θαηαξηέδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο θαη ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ, πνπ πεξηιακβΪλεη ηα Ϋζνδα θαη ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπά, 

ζπληάξεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ θαη θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο γη’ απηφ 

θξαηηθΫο ππεξεζέεο. 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηχπνηο εέλαη λφκνο ηνπ θξΪηνπο, ελψ απφ πξαθηηθΪ απνηειεέ 

δηνηθεηηθά πξΪμε, αθνχ κε ην λφκν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ δελ κπνξεέ λα θαηαξγεζεέ ά λα 

ηξνπνπνηεζεέ Ϊιιε δηΪηαμε λφκνπ
24

. 

  

2.6.3. Πποβλήμαηα με ηο ζημεπινό ζύζηημα καηάπηιζηρ και εκηέλεζηρ ηος 

Πποϋπολογιζμού
25

 

 Σν ειιεληθφ ζχζηεκα δηεμαγσγάο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ αληηκεησπέδεη αξθεηΪ 

ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα, αξράο γελνκΫλεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα δχν ζπζηάκαηα 

                                                
24  ΡΪπαλνο, Β.(2007), «χληαμε θαη ΔθηΫιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: Δπξσπατθά Δκπεηξέα θαη 

Διιεληθά Πξαγκαηηθφηεηα», Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), αλΪθηεζε απφ: 

http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf  
25  ΡΪπαλνο, Β.(2007), «χληαμε θαη ΔθηΫιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: Δπξσπατθά Δκπεηξέα θαη 

Διιεληθά Πξαγκαηηθφηεηα», Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), αλΪθηεζε απφ: 
http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf 
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πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Σαθηηθνχ θαη ησλ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ, ιεηηνπξγνχλ κε εληειψο 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ζε φια ηα ζηΪδηα θαηΪξηηζεο θαη εθηΫιεζεο ηνπο. Απηφ πξνθαιεέ 

ζχγρπζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ σο ζχλνιν θαη ζην ηη θνλδχιην δηαηέζεηαη αλΪ θαηεγνξέα 

δαπΪλεο. Σν πξφβιεκα εληεέλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο, φηη ζην Πξφγξακκα 

Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ πεξηιακβΪλνληαη θαη δαπΪλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, φπσο επέζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη πθέζηαληαη ινγαξηαζκνέ, νη 

νπνένη ηεξνχληαη εθηφο πιαηζένπ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ δπζρεξαέλνπλ ηελ νπζηαζηηθά 

αμηνιφγεζε γηα ην πφζα μνδεχνληαη θαη ην πψο δαπαλψληαη πνιιΪ απφ ηα θξαηηθΪ 

θνλδχιηα. 

 Δπέζεο, κέα Ϊιιε βαζηθά δηαπέζησζε εέλαη ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

πΪζρεη απφ Ϋιιεηςε δηαθΪλεηαο, αθνχ ε ελεκΫξσζε γηα ηελ εμΫιημε ηεο πινπνέεζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ εέλαη κεξηθά θαη απνζπαζκαηηθά θαη δελ δέλεη Ϋηζη κέα ζαθά θαη πιάξε 

εηθφλα γηα ηα απνηειΫζκαηα πνπ Ϋρνπλ επηηεπρζεέ. Ζ θαηαλνκά ησλ δαπαλψλ γέλεηαη αλΪ 

θνξΫα θαη φρη αλΪ πξφγξακκα, κε Ϊκεζε ζπλΫπεηα ηε ζχγρπζε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ δηαλΫκεηαη αλΪ δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, γηα παξΪδεηγκα, 

εθπαέδεπζε κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηνχλ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα ππνπξγεέα, φκσο δελ ππΪξρεη 

ζαθάο εηθφλα γηα ην ζπλνιηθφ δηαλεκφκελν πνζφ γηα ηελ εθπαέδεπζε, αθνχ ζηε Βνπιά 

δηεμΪγεηαη ζπδάηεζε κφλν σο πξνο ην πνηα πνζΪ δηαηέζεληαη αλΪ ππνπξγεέν.   

ΠεξαηηΫξσ, ε Ϋιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ ειΫγρσλ θαη, εηδηθφηεξα, ε αδπλακέα ειΫγρνπ ησλ 

δαπαλψλ, σο πξνο ην αλ απηΫο απΫδσζαλ ηειηθΪ ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα, θαη ησλ 

θνλδπιέσλ ησλ πηζηψζεσλ, σο πξνο ην αλ απηΪ πξΪγκαηη ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ην ζθνπφ 

πνπ πξνυπνινγέζηεθαλ, εληζρχεη ηελ αδηαθΪλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

δεδνκΫλνπ φηη ζηελ ΔιιΪδα νη Ϋιεγρνη πεξηνξέδνληαη κφλν ζηε λνκηκφηεηα θαη φρη ηε 

ζθνπηκφηεηα ησλ δαπαλψλ. Ο πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο δηεμΪγεηαη αξρηθΪ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηΫο ησλ αξκφδησλ ππνπξγεέσλ θαη Ϋπεηηα απφ ηηο Τπεξεζέεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ θαη ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ν δε θαηαζηαιηηθφο Ϋιεγρνο 

πξαγκαηνπνηεέηαη αξρηθΪ απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ζε δεηγκαηνιεπηηθφ πιαέζην θαη, 

Ϋπεηηα, απφ ηνπο ΔπηζεσξεηΫο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Απηφ απνηειεέ κέα δηαδηθαζέα αξθεηΪ 

ρξνλνβφξα θαη δχζθακπηε, πνπ σο ζπλΫπεηα Ϋρεη ηελ θαζπζηΫξεζε ζηηο πιεξσκΫο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, κε απνηΫιεζκα νη δηθαηνχρνη λα πθέζηαληαη ζεκαληηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ιφγσ απηψλ ησλ θαζπζηεξάζεσλ. Έηζη, ην ζχζηεκα ειΫγρνπ 

ππνιεηηνπξγεέ, αθνχ δελ ππΪξρεη Ϊκεζε παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.             
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εκαληηθφ εέλαη λα αλαθΫξνπκε ζ’ απηφ ην ζεκεέν θαη ηελ απνπζέα νπζηαζηηθάο 

ινγνδνζέαο, ε νπνέα εέλαη Ϊκεζε ζπλΫπεηα ησλ αλσηΫξσ. Ζ ινγνδνζέα γηα ην πψο 

δαπαλΪηαη ην δεκφζην ρξάκα εέλαη πεξηνξηζκΫλε ηφζν ζηελ Κεληξηθά ΚπβΫξλεζε, φζν θαη 

ζην ρψξν ησλ ΝΠΓΓ θαη ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

θνξεέο δελ ζπληΪζζνπλ ηζνινγηζκνχο ά ηνπο ζπληΪζζνπλ κε κεγΪιε θαζπζηΫξεζε, δελ 

ειΫγρνληαη απφ αλεμΪξηεηνπο ειεγθηΫο, γεγνλφο πνπ θΪλεη ηνλ Ϋιεγρν αδχλαην. Δθηφο 

απηψλ, νη Ϋιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δελ εζηηΪδνπλ ζηε ζθνπηκφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ. Απηφ, φκσο, Ϋρεη Ϊκεζε επέδξαζε ζηε δηαρεέξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξάκαηνο, δηφηη θΪζε θνξΫαο θξέλεηαη κε βΪζε ην πόζα μνδεχεη θαη φρη κε βΪζε 

ην πώο ηα μνδεχεη θαη ην ηη απνηΫιεζκα απνδέδεη.         

ΠεξαηηΫξσ, δελ πξΫπεη λα παξαιεθζεέ ε αλαθνξΪ ζε θΪπνηεο επηπιΫνλ νξγαλσηηθΫο 

αδπλακέεο ηνπ ζπζηάκαηνο.  Ζ θαηΪξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε εηάζηα βΪζε, ρσξέο 

νπζηαζηηθφ κεζνπξφζεζκν, ζπλάζσο ηξηεηά πξνγξακκαηηζκφ, ν κεγΪινο βαζκφο 

ζπγθεληξσηηζκνχ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο θαη ν 

απζηεξφο Ϋιεγρνο πνπ αζθεέ απηφ ζηα ππνπξγεέα θαη ζηνπο ινηπνχο θνξεέο δπζθνιεχνπλ 

ηε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο θαη εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ε αλππαξμέα 

ζχλδεζεο κεηαμχ δαπαλψλ θαη απνηειεζκΪησλ θαη ε απνπζέα ησλ αληέζηνηρσλ δεηθηψλ 

κΫηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. Γεληθφηεξα, 

ν ζπγθεθξηκΫλνο κεραληζκφο δελ επλνεέ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, αιιΪ αληέζεηα πξνΪγεη 

θέλεηξα γηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο δαπΪλεο.  

Κιεέλνληαο, ε Ϋιιεηςε ελφο εληαένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ησλ 

δαπαλψλ ζε θξαηηθφ επέπεδν απνηειεέ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ νκαιά παξαθνινχζεζε 

ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο δε ζπλδΫεηαη κε ηα ηνπηθΪ πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα ησλ 

Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ ζηε ρψξα θαη Ϋηζη δελ ππΪξρεη αθξηβάο θαη ζαθάο 

εηθφλα ηεο πξαγκαηηθάο θαηΪζηαζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηεο εμΫιημεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Πξνβιάκαηα ζεκαληηθΪ δεκηνπξγνχληαη επέζεο θαη ζηνλ ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ 

αδπλακέα ηεο Ϋγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ιφγσ ηνπ λεπηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο 

δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο εέλαη εκθαλάο ζην φηη ηα ζηνηρεέα γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ Ϋηνπο απΫρνπλ πνιχ ρξνληθΪ ζε ζρΫζε κε ην ρξφλν 

ζχληαμεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, γεγνλφο πνπ νδεγεέ ζε παξαπνέεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

ηειεπηαένπ.  
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2.6.4.  Άξονερ δπάζηρ για μεηαππύθμιζη 

 Αλαιχνληαο ηα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη ν ειιεληθφο δεκφζηνο θνξΫαο σο 

πξνο ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, γέλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ζε πνηα ζεκεέα εέλαη απαξαέηεηε ε 

αλαδηνξγΪλσζε ηνπ ζπζηάκαηνο, πξνθεηκΫλνπ απηφ λα θαηαζηεέ απνδνηηθφ.  

 Ζ ζχληαμε ελφο πξνγξΪκκαηνο κεηαξξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ην ΓηεζλΫο 

Ννκηζκαηηθφ Σακεέν θαη ην Βξεηαληθφ Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ
26

, ππαγνξεχεη ηε 

δηακφξθσζε κέαο ζηξαηεγηθάο, βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο νπνέαο εέλαη ηα εμάο: 

  χληαμε ελφο θαη κφλν Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ ελνπνέεζε ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ. Άκεζε ζπλΫπεηα εέλαη ε δεκηνπξγέα 

ελφο λΫνπ ζπζηάκαηνο θσδηθνπνέεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δαπαλψλ κε βΪζε ηα 

πξνγξΪκκαηα θαη Ϋκθαζε φρη πιΫνλ ζηηο εηζξνΫο, αιιΪ ζηηο εθξνΫο θαη ζηα απνηειΫζκαηα.  

  χληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε κεζνπξφζεζκν νηθνλνκηθφ νξέδνληα, κε ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ δαπαλψλ, απνηειεζκαηηθά θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη ζχλδεζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηηο καθξννηθνλνκηθΫο εμειέμεηο.  

  Αιιαγά ζην ζχζηεκα ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ. Πεξηνξηζκφο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ 

απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, πξνψζεζε ηνπ ειΫγρνπ ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηνπο θαη αλΪπηπμε ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ αλΪ θνξΫα, κε 

βΪζε ζπγθεθξηκΫλα ειεγθηηθΪ πξφηππα. Απηφ ζπλεπΪγεηαη απηφκαηα ηελ εθρψξεζε 

αξκνδηνηάησλ ζηα ππνπξγεέα, ζρεηηθψλ κε ηε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπο, θαη κεέσζε ηνπ 

ζπγθεληξσηηζκνχ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ.  

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ κε ηελ πηνζΫηεζε ζχγρξνλνπ 

δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο εέλαη απαξαέηεηνο γηα ηε ζπιινγά αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξάκαηνο. ΜΫζσ 

ησλ ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ επηηπγρΪλεηαη ν Ϋιεγρνο ησλ εηζπξΪμεσλ θαη 

δηαρεέξηζεο ησλ πιεξσκψλ θαη παξΫρνληαη ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη 

δεκνζέεπζε Ϋγθαηξσλ θαη αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ,  δέλνληαο κέα αθξηβά 

εηθφλα γηα ηα νηθνλνκηθΪ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Ζ πηνζΫηεζε ελφο ζχγρξνλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο απνηειεέ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, φπνπ πνιιΫο ρψξεο Ϋρνπλ πηνζεηάζεη ελνπνηεκΫλα ινγηζηηθΪ 

ζπζηάκαηα θαη ζπζηάκαηα εθηΫιεζεο πξνυπνινγηζκνχ. Αληέζεηα, ζηελ ΔιιΪδα ην 

                                                
26  ΡΪπαλνο, Β.(2007), «χληαμε θαη ΔθηΫιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: Δπξσπατθά Δκπεηξέα θαη 

Διιεληθά Πξαγκαηηθφηεηα», Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), αλΪθηεζε απφ: 

http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf 

http://www.kerdos.gr/Documents/final.pdf
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πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξάδεη πεξαηηΫξσ εθζπγρξνληζκνχ, αθνχ πΫξα απφ ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηθάο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, πξΫπεη θαη ηα πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα 

ησλ ππφινηπσλ θνξΫσλ δηνέθεζεο λα εέλαη ζπκβαηΪ κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη 

ε δπλαηφηεηα γξάγνξεο θαη αμηφπηζηεο επεμεξγαζέαο ησλ δηαζΫζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηε δηαθΪλεηα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξνγξακκΪησλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηελ θαιχηεξε θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη ηε ζπλνιηθά αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ νηθνλνκέα, απαξαέηεηε εέλαη ε ηάξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ λα γέλεηαη 

φρη κε βΪζε ηηο ρξεκαηηθΫο εθηακηεχζεηο, αιιΪ κε βΪζε ηηο πξαγκαηνπνηάζεηο (accruals). 

Απηφ, βΫβαηα, εέλαη αξθεηΪ δχζθνιν λα εθαξκνζηεέ ζηελ πξΪμε θαη πξνυπνζΫηεη Ϋλα 

ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνέν, φπσο αλαθΫξζεθε θαη 

παξαπΪλσ, ε ρψξα καο δε δηαζΫηεη. Ζ κεηΪβαζε απφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα, πνπ εέλαη ζε 

ηακεηαθά βΪζε, ζε Ϋλα ζχζηεκα κε βΪζε ηηο πξαγκαηνπνηάζεηο απαηηεέ πνιιά 

πξνεηνηκαζέα θαη ρξφλν. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη γεληθφηεξα φζεο ρψξεο πξνζπΪζεζαλ 

λα ην εθαξκφζνπλ αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθΪ  πξνβιάκαηα.  

  ΣΫινο, Ϋκθαζε πξΫπεη λα δνζεέ θαη ζην ξφιν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο, ην 

νπνέν νθεέιεη λα ειΫγρεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γεκνζένπ ζηελ ΣξΪπεδα ηεο 

ΔιιΪδνο θαη ζηηο εκπνξηθΫο ηξΪπεδεο ζε ηαθηά ρξνληθά βΪζε, Ϋηζη ψζηε λα ππΪξρεη 

δηαθΪλεηα σο πξνο ηελ ηακεηαθά δηαρεέξηζε. Μεγέζηεο ζεκαζέαο εέλαη, επέζεο, θαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν Ϋιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ εέλαη εθηφο Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ 

ζπληζηΪηαη ε ελζσκΪησζε απηψλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ.  

 Δλ θαηαθιεέδη, γέλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ζΫκα ηεο κεηαξξχζκηζεο θαηΪξηηζεο θαη 

εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη απαηηεέ ζπγθεθξηκΫλε 

ζηξαηεγηθά θαη πξνζπΪζεηα. Όιεο νη παξαπΪλσ πξνηΪζεηο εέλαη θξέζηκεο, φκσο ηδηαέηεξε 

ζεκαζέα γηα ηε βειηέσζε ηεο θαηΪζηαζεο πξΫπεη λα δνζεέ ζηελ ελέζρπζε ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηφζν ζε εζσηεξηθφ, φζν θαη ζε εμσηεξηθφ επέπεδν.  

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο, νη ζεζκηθΫο αιιαγΫο ζηνλ ηξφπν 

θαηΪξηηζεο θαη εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε αλαβΪζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο σο πξνο ηνλ Ϋιεγρν ηεο ηακεηαθάο δηαρεέξηζεο, ν Ϋιεγρνο απφ 

ην Διεγθηηθφ πλΫδξην θαη ε δπλαηφηεηα δηελΫξγεηαο νπζηαζηηθψλ ειΫγρσλ πΫξα απφ ηνλ 

πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν, απνηεινχλ αζθαιηζηηθΫο δηθιεέδεο γηα κέα πην πνηνηηθά 

δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε.  

 Όκσο, εμέζνπ ζεκαληηθφ εέλαη θαη ην Ϋξγν ησλ εμσηεξηθψλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ 

ειεγθηψλ ηνπ Γεκνζένπ, νη νπνένη ζα κπνξνχζαλ λα αζθνχλ Ϋιεγρν ζε εηάζηα βΪζε ζηνπο 
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θνξεέο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ. Ζ ππνρξΫσζε 

εηάζηαο ζχληαμεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνπο ηειεπηαένπο, ν Ϋιεγρνο απφ ηνπο 

νξθσηνχο ά δεκφζηνπο ειεγθηΫο θαη ε δεκνζέεπζε ησλ αληέζηνηρσλ ηζνινγηζκψλ, φπσο 

ζπκβαέλεη κε ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζα εμαζθΪιηδε ηελ αθξέβεηα θαη 

αμηνπηζηέα επέ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηνπο, αιιΪ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γεληθάο ΚπβΫξλεζεο γεληθφηεξα, ζηνλ νπνέν εληΪζζνληαη νη ηειεπηαένη.      
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (INTERNAL  

CONTROL) ΣOΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

3.1.  ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ
27

 

 «Ο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο (managerial control) είλαη ε θαξδηά όζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ» (Havens, 2010).
  

Θα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεέ σο ζπλψλπκν ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ (internal control), πνπ ζθνπφ Ϋρεη λα 

δηαζθαιέζεη φηη φιεο νη πνιηηηθΫο θαη νη ιεηηνπξγέεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε Γηνέθεζε 

εέλαη νη θαηΪιιειεο θαη ζπκβΪιινπλ ζηελ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηεο.  

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors-IIA) Ϋρεη νξέζεη 

ηνλ δηαρεηξηζηηθφ Ϋιεγρν σο κέα δηαδηθαζέα, ε νπνέα δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηε Γηνέθεζε, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηε δηαρεέξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο, φηη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνέ ηεο επηρεέξεζεο 

ζα επηηεπρζνχλ. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Γηνέθεζεο εέλαη ε παξνρά εύινγεο βεβαηόηεηαο 

(reasonable assurance) γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο. Γηα λα ην πεηχρεη 

απηφ Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ζρεδηΪζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα εθαξκφζεη Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν 

ζρΫδην δξΪζεο. Οη Ϋιεγρνη κπνξεέ λα εέλαη δχν εηδψλ, πξνιεπηηθνέ ά θαηαζηαιηηθνέ. Οη 

πξνιεπηηθνέ Ϋιεγρνη ζθνπεχνπλ ζηελ απνθπγά πξαγκαηνπνέεζεο ιαζψλ ά παξαιεέςεσλ, 

πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οη θαηαζηαιηηθνέ Ϋιεγρνη απψηεξν ζθνπφ Ϋρνπλ λα βξνπλ 

ιΪζε ά παξαιεέςεηο, πνπ Ϋρνπλ άδε πξαγκαηνπνηεζεέ
28

.     

Ο δηαρεηξηζηηθφο Ϋιεγρνο δελ πξΫπεη λα ζπγρΫεηαη κε ηηο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ (internal audit procedures), πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεκΫξσζε ηεο 

Αλψηαηεο Γηνέθεζεο (ηνλ ππνπξγφ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θ.ν.θ.), φηη ηα δηαρεηξηζηηθΪ 

                                                
27  Havens, H. (2010) “Management Controls, Audit, and Evaluation”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα 

7/1/2010 : http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/Chap9.PDF 
28  Οη πιεξνθνξέεο αλαθηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.calstate.edu/audit/internal.html .  

http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/Chap9.PDF
http://www.calstate.edu/audit/internal.html
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ζπζηάκαηα ειΫγρνπ (management control systems) ιεηηνπξγνχλ ζσζηΪ ά φηη ρξάδνπλ 

πεξαηηΫξσ βειηέσζεο.  

Ο αλσηΫξσ Ϋιεγρνο εέλαη νπζηαζηηθφο φρη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, αιιΪ θαη ζε 

επέπεδν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. ηα πιαέζηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειΫγρνπ ζε δεκφζηνπο 

θνξεέο ζπκπεξηιακβΪλνληαη θΪζε εέδνπο κεραληζκνέ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθΪιηζε ηεο 

ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δηαθζνξΪο, ζηελ 

αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ αλαβΪζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Ζ ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ θξαηηθψλ πφξσλ θαη ε νξζνινγηθά εθηΫιεζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απνηειεέ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο, ην νπνέν εέλαη  

ππεχζπλν γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγέα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ. Σν ζχζηεκα ειΫγρνπ πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα ελεξγνπνηάζεη ηνπο 

θαηΪιιεινπο λφκνπο, λα ζπκβΪιιεη ζηελ αλΪπηπμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ά αθφκε λα 

ζπλδξΪκεη θαη ζηελ εγθαζέδξπζε λΫσλ πνιηηηθψλ.  

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγάζεη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ 

απνηειεζκαηηθΪ, εέλαη ε ζπλεράο θαη ζπζηεκαηηθά αλαλΫσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Παιηνέ 

Ϋιεγρνη, κε ηθαλνέ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρέα ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηα 

πιαέζηα ελφο ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο, πξΫπεη λα 

εγθαηαιεέπνληαη ά λα ηξνπνπνηνχληαη ά λα εληζρχνληαη κε λΫεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, 

Ϋηζη ψζηε λα κπνξνχλ αλΪ πΪζα ζηηγκά λα αληηκεησπέζνπλ απξφζκελα γεγνλφηα.  

Πξνβιάκαηα, φπσο αλεπαξθεέο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, ε απνθπγά αλαθνξΪο απφ ην 

πξνζσπηθφ πεξηπηψζεσλ παξΫθθιηζεο δηαδηθαζηψλ ά δηαπέζησζεο αλσκαιηψλ θαηΪ ηελ 

εθαξκνγά ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ε ζπλσκνζέα γηα απΪηε θαη ε πιεκκειάο εθαξκνγά 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ απφ αλαμηφπηζηα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε, κε ζθνπφ ηελ 

εμαπΪηεζε ηνπ ζπζηάκαηνο γηα ηελ ηθαλνπνέεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ, δηαβξψλνπλ 

ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, φζν θαιΪ ζρεδηαζκΫλν θαη αλ εέλαη ην ηειεπηαέν. 

Βαζηθά πξνυπφζεζε, ινηπφλ, ελφο επαξθνχο, απνηειεζκαηηθνχ ζπζηάκαηνο δηαρεηξηζηηθνχ 

ειΫγρνπ εέλαη λα απνηειεέ απηφ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηεο επηρεέξεζεο, κε ηελ Ϋλλνηα φηη 

πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλν κε ηε θηινζνθέα, ηηο αμέεο θαη ηελ θνπιηνχξα ελ γΫλεη πνπ 

δηΫπνπλ ηνλ εθΪζηνηε δεκφζην ά ηδησηηθφ νξγαληζκφ, ηε Γηνέθεζε θαη ην πξνζσπηθφ.  
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3.2. ΟΡΙΜΟ, ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (INTERNAL CONTROL) 

Ζ Γηεζλάο ΟξγΪλσζε Αλψηαησλ ΟξγΪλσλ ΔιΫγρνπ (International Organization of 

Supreme Audit Institutions -INTOSAI), ε νπνέα εμΫδσζε “Τα Πξόηππα Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ γηα ην Γεκόζην Τνκέα”
29

, αλαθΫξεη φηη o εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο αθνξΪ ζε κία 

αλαπόζπαζηε δηαδηθαζία ζε θΪζε επηρεηξεκαηηθά νληφηεηα, ε νπνέα ζθνπφ Ϋρεη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ θαη ηελ παξνρή εύινγεο βεβαηόηεηαο φηη γηα ηελ επέηεπμε ηεο 

απνζηνιάο ηεο:  

 πξαγκαηνπνηεέηαη νκαιά, εζηθά, νηθνλνκηθά, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ (operations), 

 εθπιεξψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ινγνδνζέαο (accountability),  

 αθνινπζνχληαη νη ηζρχνληεο λφκνη θαη θαλνληζκνέ (compliance), θαη 

 δηαζθαιέδνληαη νη πφξνη απφ απψιεηεο, θαθά ρξάζε θαη δεκέεο (safeguarding 

resources).  

Σα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Δζσηεξηθνχ 

ΔιΫγρνπ ηεο INTOSAI εέλαη πΫληε (5): 

1. Τν πεξηβάιινλ ειέγρνπ (control environment) 

Σν πεξηβΪιινλ ειΫγρνπ εέλαη ν ζεκΫιηνο ιέζνο φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηνηρεέσλ. 

Γέλεη ην ζηέγκα γηα ηε «δνκή» θαη ηελ «πεηζαξρία» , πνπ πξΫπεη λα ραξαθηεξέδεη 

ηνλ νξγαληζκφ, πξνθεηκΫλνπ δηαζΫηεη Ϋλα επαξθΫο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Ζ 

πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά αθεξαηφηεηα ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ, φζν θαη απφ 

ηε Γηνέθεζε θαη νη εζηθΫο αμέεο θαζνξέδνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξΪο, ηα νπνέα 

πξνΪγνπλ ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν. ΄ απηφ ην ζθνπφ αμηνζεκεέσηε εέλαη ε ζπκβνιά 

ηεο Γηνέθεζεο Αλζξσπέλσλ Πφξσλ. Σν πεξηβΪιινλ ειΫγρνπ παέδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ηδηαέηεξα ζηνλ δεκφζην ηνκΫα. Ζ αθεξαηφηεηα θαη νη εζηθΫο αμέεο πξΫπεη λα 

ραξαθηεξέδνπλ φιε ηε θηινζνθέα ηεο θπβεξλεηηθάο δξΪζεο, λα πξνΪγνπλ ηε 

δηαθΪλεηα θαη λα απνηεινχλ θξαγκφ γηα ηελ απΪηε θαη ηε δηαθζνξΪ. Ζ Αλψηαηε 

Γηνέθεζε νθεέιεη λα πξνσζεέ ε έδηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ 

ζηα πιαέζηα ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηνλέδεη ηα νθΫιε απφ ηελ 

εθαξκνγά ηνπ, θξνληέδνληαο απηφ λα γέλεηαη αληηιεπηφ κΫζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο, 

φπσο γηα παξΪδεηγκα, κε ηελ ηνπνζΫηεζε εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ (internal auditors) 

                                                
29  INTOSAI (2004), “Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector”, Belgium. 
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ζηελ επηρεέξεζε, ν Ϋιεγρνο ησλ νπνέσλ ζα αλαβαζκέζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο.       

2. H εθηίκεζε θηλδύλνπ (risk assessment) 

χκθσλα κε ηελ INTOSAI (2004), «ε εθηίκεζε θηλδύλνπ είλαη ε δηαδηθαζία, θαηά 

ηελ νπνία αλαθαιύπηνληαη θαη αλαιύνληαη νη ζρεηηθνί γηα ηελ επηρείξεζε θίλδπλνη 

θαη απνθαζίδεηαη ν θαηάιιεινο ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ ν 

νξγαληζκόο λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ κε επηηπρία». Αθνξνχλ 

απξφζκελα γεγνλφηα, πνπ κπνξεέ λα απεηιάζνπλ ηελ ππφζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ά 

κπνξεέ λα απνηεινχλ ρακΫλεο επθαηξέεο, πνπ ζα ηνλ εκπνδέζνπλ πεηχρεη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ. ΜεηΪ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθηέκεζε ησλ θηλδχλσλ, ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη 

ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζάο απηψλ. Ζ φιε δηαδηθαζέα Ϋρεη ηδηαέηεξα 

δπλακηθφ ραξαθηάξα, αθνχ νη θέλδπλνη, θαηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο δξΪζεο 

θΪζε νξγαληζκνχ, κΫζα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

πεξηβΪιινλ θαη λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, φπνπ απηφο δξα θαη εμειέζζεηαη, εέλαη 

πνιινέ θαη δηαθνξεηηθνέ, θαη θΪζε Ϋλαο απφ απηνχο αληηκεησπέδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σν γεγνλφο απηφ επηβΪιιεη πνιχ πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηελ 

αλΪιεςε ησλ πην θαηΪιιεισλ θαη αλψδπλσλ γηα ηελ επηρεέξεζε ελεξγεηψλ.  

3. Οη ειεγθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (control activities) 

Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθΫο θαη δηαδηθαζέεο, νη νπνέεο απνηεινχλ ηα κΫζα γηα ηελ 

επηηπρά αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ 

εμαξηΪηαη απφ ην κηθξφ θφζηνο εθαξκνγάο ηνπο, ηελ Ϊκεζε εθηΫιεζε ηνπο απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθά ζπκβνιά ηνπο ζηελ εθπιάξσζε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο επηρεέξεζεο. Οδεγέεο, θαλνληζκνέ, επαιεζεχζεηο, ζπκθσλέεο, ν Ϋιεγρνο 

πξφζβαζεο ζε πεγΫο θαη βηβιέα, ν δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ απνηεινχλ κεξηθΫο 

απφ ηηο πην βαζηθΫο ειεγθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπκβΪιιεη ελεξγΪ θαη ε 

ηερλνινγέα κε ηα πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα δηνέθεζεο (management information 

systems), ηα νπνέα απνηεινχλ ηε βΪζε γηα ηε δηεμαγσγά πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγά ιαζψλ ά ηε δηφξζσζε ιαζψλ θαη αλσκαιηψλ. Όκσο, 

ηα ζπζηάκαηα απηΪ πξΫπεη λα αλαβαζκέδνληαη ζπζηεκαηηθΪ, πξνθεηκΫλνπ νη 

αληέζηνηρεο ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο (general and application controls) λα 

αληαπνθξέλνληαη ζηελ ηαρεέα κεηαβνιά θαη εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο.  
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4. Η παξαθνινύζεζε (monitoring) 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ν Ϋιεγρνο, φηη ε 

νληφηεηα Ϋρεη εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιά ηεο θαη Ϋρεη επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, 

πξαγκαηψλεηαη κΫζσ ηεο πΫκπηεο δηαδηθαζέαο, ηεο παξαθνινύζεζεο (monitoring). 

Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεέ λα εέλαη εέηε ζπλερήο  (ongoing monitoring) θαη λα 

δηεμΪγεηαη κΫζσ ησλ ζπλάζσλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο νληφηεηαο, εέηε λα αθνξΪ 

μερσξηζηέο εθηηκήζεηο (separate evaluations), πνπ ζθνπφ Ϋρνπλ λα δηαζθαιέζνπλ 

φηη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ιεηηνπξγεέ απνηειεζκαηηθΪ θαη Ϋρεη πεηχρεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα κε ηηο δεδνκΫλεο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο. ε 

πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απνθιέζεηο ά παξαιεέςεηο, Ϊκεζε πξΫπεη λα εέλαη ε 

ελεκΫξσζε ησλ αξκνδέσλ ζηελ Αλψηαηε Γηνέθεζε. Ζ ζπλεράο παξαθνινχζεζε 

θαη νη μερσξηζηΫο αμηνινγάζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ εέηε μερσξηζηΪ, εέηε 

ζπκπιεξσκαηηθΪ, ζθνπεχνληαο πΪληα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Βαζηθφ εέλαη, νη 

επηκΫξνπο Ϋιεγρνη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο νληφηεηαο, αθνχ κε ηελ ελζσκΪησζά ηνπο ζηελ νξγαλσζηαθά 

δνκά ηεο επηρεέξεζεο, εληζρχεηαη ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη γέλεηαη 

πην Ϊκεζε ε αληαπφθξηζά ηεο ζε θηλδχλνπο θαη πξνθιάζεηο ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ πεξηβΪιινληνο.  

Οη πΫληε δηαζηΪζεηο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθΪ, εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ζπκβΪιινπλ ζηε δηαθΪλεηα, ζηε ινγνδνζέα θαη ζηε 

δηαθχιαμε ησλ πφξσλ. Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο, βΫβαηα, δελ αθνξΪ κφλν ζηελ επηρεέξεζε 

σο ζχλνιν, αιιΪ θαη ζε θΪζε ηκάκα ηεο μερσξηζηΪ. Ζ ζρΫζε αιιειεμΪξηεζεο αλΪκεζα 

ζηα πΫληε βαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

απεηθνλέδεηαη κε ζαθάλεηα ζην παξαθΪησ ζράκα: 
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Δικόνα 3.1. “Ο «κύβος» ηοσ εζωηερικού ελέγτοσ (internal control)” 

Πεγά: «Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector», INTOSAI (2004), p.15. 

 

3.3. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ
30

  

Σελ θξέζηκε ζεκαζέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηφληζε ην 1992 ε Δπηηξνπά Υνξεγέαο 

Οξγαληζκψλ ηεο Treadway Commission (COSO), ε νπνέα πξφηεηλε Ϋλα Οινθιεξσκέλν 

Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Internal Control – Integrated Framework) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ζηηο επηρεηξάζεηο. Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο, ζχκθσλα 

κε ηελ Δπηηξνπά COSO, απνηειεέ αξκνδηφηεηα ηεο Αλψηαηεο Γηνέθεζεο θαη ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, κΫζσ ηνπ νπνένπ δηαζθαιέδεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ, ε αμηνπηζηέα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη ε πηζηά εθαξκνγά ηεο 

θεέκελεο λνκνζεζέαο.  

To 1994 ε Έθζεζε ηνπ Rutteman (Rutteman Report) ζηελ Αγγιέα φξηζε ηνλ εζσηεξηθφ 

Ϋιεγρν σο Ϋλα νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα ειΫγρσλ, ην νπνέν ζα δηαζθΪιηδε ηελ απνδνηηθά 

θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηνλ εζσηεξηθφ νηθνλνκηθφ Ϋιεγρν θαη 

ηελ πηζηά εθαξκνγά ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ.    

Σν 1995 ην Καλαδηθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (Canadian Institute of Chartered 

Accountants - CICA) εμΫδσζε ην εγρεηξέδην «Οδεγίεο Διέγρνπ (Guidance of Control)», ζην 

νπνέν αλαιχεηαη ην «Πιαίζην ησλ Κξηηεξίσλ Διέγρνπ (Criteria of Control)» (1992), γηα 

ηελ βειηέσζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξάζεσλ κΫζσ ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ 

                                                
30

 Steinthφrsdφttir, L. (2003), “Internal Control”, αλΪθηεζε απφ:  

www.sedlabanki.is/uploads/files/MB041_6.pdf  

http://www.sedlabanki.is/uploads/files/MB041_6.pdf
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ειΫγρνπ, ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο δηαθπβΫξλεζεο, ελψ παξεέρε πιΫνλ ηε βΪζε γηα ηε ιάςε 

απνθΪζεσλ κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειΫγρνπ. Με ην εγρεηξέδην γέλεηαη ην 

1995 κέα πξνζπΪζεηα επΫθηαζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εθηφο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πιαηζένπ, φπνπ πεξηνξηδφηαλ. Γέλεηαη πηα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην κΫιινλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνένο θαιεέηαη λα πξαγκαηνπνηάζεη Ϋλα ζαθά ζηφρν, ιακβΪλνληαο ηε 

δΫζκεπζε γηα ηελ επηηπρά πξαγκαηνπνέεζε απηνχ, Ϋρνληαο ηνπο απαηηνχκελνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη καζαέλνληαο κΫζσ ηεο εκπεηξέαο
31

.   

 

3.4. Η ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν 3.2 αλαθΫξζεθε φηη Ϋλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ 

κπνξεέ λα ζεσξεζεέ απνηειεζκαηηθφ, φηαλ πξνθχπηεη φηη ηα πΫληε βαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηθαλνπνηψληαο ηνπο ηΫζζεξηο πξναλαθεξζΫληεο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνένη απνηεινχλ θαη ηνπο θξέζηκνπο παξΪγνληεο επηηπρέαο 

ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

χκθσλα κε ηελ COSO (1994)
32

, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εμάο παξΪκεηξνη: 

 Σα πΫληε θξηηάξηα θΪζε ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε θΪζε νληφηεηα. 

 ΚΪζε Ϋιεγρνο κπνξεέ λα δψζεη δηαθνξεηηθφ απνηΫιεζκα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ θηλδχλνπ.  

 Έιεγρνη, πεξηνξηζκΫλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε αηνκηθφ επέπεδν δχλαηαη λα 

δηακνξθψλνπλ Ϋλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειΫγρνπ φηαλ ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ. 

 Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο απνηειεέ κέα δπλακηθά δηαδηθαζέα, πνπ ζεκαέλεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπ απνηειεέ κέα δηαπέζησζε ζε κέα δεδνκΫλε ρξνληθά ζηηγκά 

θαη κφλν, αθνχ, φπσο αλαθΫξζεθε αλσηΫξσ, νη νξγαληζκνέ δξνπλ ζε Ϋλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβΪιινλ, κε δηαθνξεηηθΫο ζπλζάθεο θηλδχλνπ ζε θΪζε ρξνληθά 

ζηηγκά. 

                                                
31  Οη αλσηΫξσ πιεξνθνξέεο αλαθηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα: «Compliance Frameworks» (2006), 

http://www.knowledgeleader.com  
32  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1994), “Internal Control- 

Integrated Framework”, αλΪθηεζε απφ:http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-Framework-final.pdf 

. 

http://www.knowledgeleader.com/
http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-Framework-final.pdf


ΚεθΪιαην 3: Ζ ζπκβνιά ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειΫγρνπ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 

Βηθησξέα Εγνχβα   42 

 Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο παξΫρεη εχινγε θαη φρη απφιπηε βεβαηφηεηα. Ο 

απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο πξνυπνζΫηεη φηη νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο 

εέλαη αμηφπηζηεο θαη βαζέδνληαη ζηε λνκνζεζέα θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Ζ επηηπρέα 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο επεξεΪδεηαη, φκσο, θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξΪγνληεο, εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, φπσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

ηερλνινγέα. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ σο 

φξνο πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ επέηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο, 

ελψ δελ εέλαη ζε ζΫζε λα εγγπεζεέ αλ ηειηθΪ ζα επηηεπρζνχλ επηηπρψο νη 

αληηθεηκεληθνέ ζθνπνέ
33

.           

 

3.5. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Οη παξΪγνληεο επηηπρέαο ελφο ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη φκνηνη ζε φιεο ηηο 

νληφηεηεο αλεμαξηάησο κεγΫζνπο θαη θχζεσο, αλεμΪξηεηα, δειαδά, αλ πξφθεηηαη γηα 

ηδησηηθνχο ά δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.   

  

3.5.1 Ρόλοι και απμοδιόηηηερ για ένα αποηελεζμαηικό ζύζηημα εζωηεπικού ελέγσος
34

  

Ζ εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο εέλαη θαηΪ θχξην ιφγν αξκνδηφηεηα ηεο Αλψηαηεο Γηνέθεζεο. Ο 

γεληθφο δηεπζπληάο εέλαη απηφο, ν νπνένο Ϋρεη θαη ηελ ηειηθά επζχλε γηα ηε ζσζηά 

ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. ε κέα κεγΪιε επηρεέξεζε ν δηεπζπληάο 

παξΫρεη νδεγέεο ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε θαη επηβεβαηψλεη φηη απηΪ 

πξαγκαηνπνηνχλ Ϋιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο  επζχλεο ηνπο. ΑπηΪ κε 

ηε ζεηξΪ ηνπο αλαζΫηνπλ ζην πξνζσπηθφ ηελ επζχλε γηα ηε δηεθπεξαέσζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειΫγρνπ γηα ζπγθεθξηκΫλεο ιεηηνπξγέεο ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

Σν έδην θαζεζηψο ηζρχεη θαη γηα επηρεηξάζεηο κηθξφηεξεο εκβΫιεηαο, φκσο ην ζχζηεκα εθεέ 

εέλαη πην απιφ θαη Ϊκεζν. Καέξην εέλαη ην πφζην ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληά, ν νπνένο 

θαιεέηαη λα ειΫγρεη πνιιΪ ηκάκαηα θαη δηαδηθαζέεο ηαπηφρξνλα, αθνχ ην νηθνλνκηθφ 

ηκάκα θΪζε επηρεέξεζεο εέλαη θαη ην πην λεπξαιγηθφ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παέδεη, επέζεο, ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. ΑξκνδηφηεηΪ ηνπ εέλαη λα ειΫγρεη θαη ηελ 

                                                
33  Οη πιεξνθνξέεο αλαθηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control “Internal 

Control”, (2010). 
34

  COSO (2010), “Internal Control- Integrated Framework: Executive Summary”, αλΪθηεζε απφ ηελ 

ηζηνζειέδα: http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control
http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm
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απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Απηφ ην πεηπραέλεη κε ηε βνάζεηα 

ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ (Audit Committee), γηα ηελ νπνέα γέλεηαη εθηελΫζηεξε αλαθνξΪ 

παξαθΪησ. 

Ο Morrow (2006)
35

 ππνζηεξέδεη φηη, ε Γηνέθεζε θΪζε νξγαληζκνχ εέλαη ππφινγε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ επηηπρά ά φρη εθαξκνγά ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ε Γηνέθεζε εέλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ηε δηαηάξεζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φκσο, ά ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, Ϋρεη ηελ επζχλε λα επηβιΫπεη ηηο ελΫξγεηεο απηΫο. Κχξηνο 

ζθνπφο εέλαη ε θαηαπνιΫκεζε απΪηεο, θαηΪρξεζεο ά ππεμαέξεζεο. ΜεξηθΫο θνξΫο ε 

αλψηαηε δηνέθεζε παξαιεέπεη θΪπνηεο δηαδηθαζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Απηφ δελ εέλαη 

κεκπηφ ζην βαζκφ, πνπ γηα ηΫηνηεο θηλάζεηο εέλαη ελεκεξσκΫλε ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ά 

αθφκε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ. ΚΪζε παξΪιεςε πξΫπεη λα 

αμηνινγεέηαη σο πξνο ηηο ζπλΫπεηεο θαη ηα απνηειΫζκαηα πνπ επηθΫξεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.      

Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρεέξεζεο, εθηειψληαο ηα ζπλάζε θαζάθνληΪ ηνπ, ζπλεηζθΫξεη 

ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, παξΫρνληαο πιεξνθνξέεο, νη νπνέεο εέλαη ρξάζηκεο ά 

επεξεΪδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν. εκαληηθά εέλαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ά ε αλαθνξΪ ζηα 

αλψηαηα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε γηα ηπρφλ κε λφκηκεο ελΫξγεηεο θαη γηα ηπρφλ παξαβέαζε ησλ 

αξρψλ θαη ηεο λνκνζεζέαο. 

Όινη νη ππΪιιεινη Ϋρνπλ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ, κΫζσ ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ θαινχληαη λα εθηειΫζνπλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ. Γη’ απηφ πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηηο απαξαέηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε. Δπέζεο, πξΫπεη λα 

εέλαη ζε ζΫζε λα θαηαιαβαέλνπλ ην πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απηά αληηκεησπέδεη
36

.  

Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο (internal auditors) ζπκβΪιινπλ κε ην ξφιν ηνπο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Χο αλεμΪξηεηε ειεγθηηθά νληφηεηα ζηα 

πιαέζηα ηνπ νξγαληζκνχ, νπζηαζηηθΪ παξαθνινπζνχλ θαη επηβιΫπνπλ ηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.   

                                                
35  Morrow, J. (2006), “Fraud Prevention and Management Override of Controls”, American Institute of 

Certified Public Accountants, αλΪθηεζε απφ: http://www.cnapro.com/pdf/FraudMgtOverrides_5-24-06.pdf   
36

  Σhe Institute of Chartered Accountants (1999), “Internal Control: Guidance for Directors on the Compined 

Code”, England, αλΪθηεζε απφ: www.icaew.co.uk/internalcontrol .   
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Οη εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο (external auditors), απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ειΫγρνπλ ηηο 

νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο θαη δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο γη’ απηΫο. Χο αλεμΪξηεηε αξρά 

ειΫγρνπ, επέζεο, δηαζΫηνπλ αληηθεηκεληθά Ϊπνςε γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ παξΫρνπλ θαη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νη 

νπνέεο δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν.              

ΣΫινο, νη λνκνζεηηθΫο θαη ξπζκηζηηθΫο αξρΫο , πνπ εέλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγά 

θαη ηάξεζε ηεο λνκνζεζέαο, παξαδΫρνληαη φηη ππΪξρνπλ παξαλνάζεηο σο πξνο ηελ Ϋλλνηα 

θαη ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, φπσο θαη δηθνξνχκελεο απφςεηο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εθαξκνγάο ηνπ. ΑληηπαξΪζεζε, επέζεο, επηθξαηεέ γηα ηνλ νξηζκφ θαη 

ηε ζεκαζέα ηνπ φξνπ «εχινγε βεβαηφηεηα» θαη ηνπ ηξφπνπ, πνπ απηά επηηπγρΪλεηαη. 

Πξνηνχ, ινηπφλ, απφ νπνηαδάπνηε λνκνζεηηθά ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν, 

εέλαη βαζηθφ λα θαζνξηζζεέ Ϋλα εληαέν πιαέζην, ην νπνέν ζα επεμεγεέ θαη ζα αλαιχεη ηελ 

Ϋλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ απηφο ζπλεπΪγεηαη.  

Δλ θαηαθιεέδη, πξΫπεη λα ζπκπιεξψζνπκε φηη νη ξφινη ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ εέλαη δηαθνξεηηθνέ, ιεηηνπξγνχλ φκσο 

ζπκπιεξσκαηηθΪ, ηδηαέηεξα ζηελ πεξέπησζε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Κνηλφο ζθνπφο 

ηνπο εέλαη ε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζέα ησλ θξαηηθψλ πφξσλ θαη ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο
37

.  

 

3.5.2. Η ζςμβολή ηηρ Δπιηποπήρ Δλέγσος (Audit Committee) ζηην 

αποηελεζμαηικόηηηα ηος ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος.   

 

3.5.2.1. Δηζαγσγηθά 

O «Κψδηθαο ΒΫιηηζηεο Πξαθηηθάο γηα ηελ Δηαηξηθά ΓηαθπβΫξλεζε (Code of Best 

Practice for Corporate Governance)» (1999)
38

 αλαθΫξεη: 

 «Πξνθεηκέλνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα δξα απνδνηηθά, επηηξνπέο ζπληζηώκελεο 

από κεξηθνύο δηεπζπληέο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ εληόο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ». 

Ο βαζηθφο ξφινο ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ ζηα πιαέζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο 

επηρεέξεζεο (ά ηνπ νξγαληζκνχ) επηθεληξψλεηαη ζηνλ Ϋιεγρν θαη ηε δηαζθΪιηζε φηη νη 

                                                
37  Public Audit Forum (2002), “The Different Roles of External Audit, Inspection and Regulation: A Guide 

for Public Service Managers”, www.public-audit-forum.gov.uk.  
38

  Committee on Corporate Governance (1999), “Code of Best Practice for Corporate Governance”, 

αλΪθηεζε απφ: http://www.ecgi.org/codes/documents/code_korea.pdf  

http://www.public-audit-forum.gov.uk/
http://www.ecgi.org/codes/documents/code_korea.pdf
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δηαρεηξηζηηθνέ Ϋιεγρνη ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο, ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο, ηεο δηνέθεζεο αλζξσπέλσλ πφξσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθΪ. Απηφ κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κΫζσ ηεο ζπλεξγαζέαο ηεο Δπηηξνπάο κε ηελ 

Αλψηαηε Γηνέθεζε, ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηΫο θαη ησλ ινηπψλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ νξγαληζκνχ
39

. 

Σε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηέδεη ε 

Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ζ’ απηφλ, ηφληζε αξρηθΪ ε «Έθζεζε ηνπ Cadbury (Cadbury Report)
40

» 

(1992). Όζεο ρψξεο ζηελ Ακεξηθά θαη ζην ΖλσκΫλν Βαζέιεην εθΪξκνζαλ απηφλ ην ζεζκφ, 

ζρεκΪηηζαλ ζεηηθά γλψκε γηα ηελ ζεκαζέα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Σελ 

πνιηηηθά απηά αθνινχζεζαλ κεηΫπεηηα θαη θΪπνηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
41

, ελψ 

ε Έθζεζε ηνπ Cadbury ππνζηεξέδεη φηη φιεο νη επηρεηξάζεηο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Δπηηξνπά 

ΔιΫγρνπ. ηελ Έθζεζε γέλεηαη αλαθνξΪ ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο, ζηε ζρΫζε ηεο κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηΫο θαη ζηε 

ζπκβνιά ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Ηδηαέηεξα 

σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν (internal audit) απφ αλεμΪξηεηνπο ειεγθηΫο, ε Δπηηξνπά 

πξΫπεη λα ειΫγρεη ηηο εξγαζέεο ηνπ θαη λα αμηνινγεέ ηελ επΪξθεηα ηνπ, ελψ ν επηθεθαιάο 

εζσηεξηθφο ειεγθηάο νθεέιεη λα παξαθνινπζεέ ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο. ΣΫινο, ζην 

παξΪξηεκα ηεο Έθζεζεο αλαθΫξνληαη ηα πιενλεθηάκαηα ηεο Δπηηξνπάο, αλΪκεζα ζηα 

νπνέα εέλαη ε δεκηνπξγέα θιέκαηνο πεηζαξρέαο θαη ειΫγρνπ, κε ζθνπφ ηε κεέσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο απΪηεο, ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, ε αχμεζε 

ηεο αμηνπηζηέαο θαη αληηθεηκεληθφηεηΪο ηνπο θαη ε ελδπλΪκσζε ηεο ζΫζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

 

3.5.2.2. Πιενλεθηήκαηα από ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Ζ ιεηηνπξγέα ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ Ϋρεη ηα εμάο πιενλεθηάκαηα: βειηέσζε ηεο 

επηθνηλσλέαο, πξναγσγά ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, παξνρά πςεινχ status ζε ζΫκαηα 

ειΫγρνπ, ζπλεηζθνξΪ ζηελ εθπιάξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληά. ΤπΪξρεη, 

φκσο, θαη ε Ϊιιε πιεπξΪ ηνπ λνκέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ 

                                                
39  The AICPA Audit Committee Toolkit (2005), “Internal Control: A Tool for the Audit Committee’, 

AICPA, New York, αλΪθηεζε απφ: www.aicpa.org.  
40  Report of the Committee, (1992) “The Financial Aspects of Corporate Governance”, Burgess Science 

Press, Great Britain, αλΪθηεζε απφ: http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf  
41

  Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ Cadbury Report ζηελ ηζηνζειέδα:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cadbury_Report, (2010).  

http://www.aicpa.org/
http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cadbury_Report
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κπνξεέ λα δηαζπΪζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα πξνζβΪιιεη ηε Γηνέθεζε, ελψ ηεέλεη λα 

γέλεη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε ζΫκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ Ϊκεζα
42

.      

 

3.5.2.3. Ο ξόινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζην δεκόζην ηνκέα
43

  

Οη ΔπηηξνπΫο ΔιΫγρνπ εθαξκφδνληαη σο ζεζκφο ζηηο επηρεηξάζεηο ηδησηηθνχ ηνκΫα. Με 

ηελ αλαζεψξεζε ησλ Κπβεξλεηηθψλ Διεγθηηθψλ πξνηχπσλ (GAS) ην 2003 ζηελ Ακεξηθά, 

γλσζηά θαη σο «Κέηξηλν Βηβιέν», θαζέζηαηαη απαξαέηεηνο ν Ϋιεγρνο γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο απΪηεο θαη ησλ παξΪλνκσλ πξΪμεσλ, θαζψο θαη νη ΔπηηξνπΫο ΔιΫγρνπ 

ά Ϊιια ηζνδχλακα φξγαλα εμνπζέαο, ηα νπνέα νθεέινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθΪ κε ηηο 

παξΪλνκεο πξΪμεηο απΪηεο. Ζ ξχζκηζε απηά πεξηιακβΪλεη θαη ηηο ΚπβεξλεηηθΫο ΔπηηξνπΫο 

ΔιΫγρνπ (Government Audit Committees), ησλ νπνέσλ ε ιεηηνπξγέα εέλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

O Nashwa (2005) επηβεβαηψλεη, φηη ν ζεζκφο απηφο Ϋρεη εθαξκνγά ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, φπσο ζε ηνπηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξεέο, ζε νκνζπνλδηαθΫο ππεξεζέεο, ζε 

δεκφζηεο ππεξεζέεο, ζηα λνζνθνκεέα, ζηα λνκνζεηηθΪ, δηνηθεηηθΪ ζπκβνχιηα θαη ζηα 

ζπκβνχιηα ησλ δηνηθεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Nashwa, «κία απνηειεζκαηηθή Δπηηξνπή 

Διέγρνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ αθεξαηόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ, 

όπσο θαη ην ζύζηεκα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δεκόζηαο ινγνδνζίαο θαη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο».  

Ζ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ πξΫπεη λα Ϋρεη ηξέα ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ, πξνθεηκΫλνπ 

γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο: (1) αλεμαξηεζία  σο νξγΪλσζε θαη σο ππφζηαζε, 

ε νπνέα ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ζπγθεθξηκΫλεο δηαδηθαζέεο, (2) επηθνηλσλία, λα εέλαη, 

δειαδά, ζε ζΫζε λα επηθνηλσλεέ ηφζν κε ηνπο επηθεθαιεέο ησλ νηθνλνκηθψλ, φζν θαη κε 

ηνπο ειεγθηΫο γηα ινγηζηηθΪ θαη ειεγθηηθΪ πεξέπινθα δεηάκαηα, εθφζνλ θαηΫρεη ηηο 

απαξαέηεηεο δεμηφηεηεο, θαη (3) ινγνδνζία, πνπ ζεκαέλεη φηη ε Δπηηξνπά ζπκβΪιιεη ζηε 

δηαηάξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο, εθφζνλ ε έδηα 

ραξαθηεξέδεηαη απφ αλεμαξηεζέα.   

Αξκνδηφηεηα ηεο ζηελ θπβΫξλεζε εέλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο, ε επέβιεςε ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ε 

επνπηεέα ησλ ειεγθηψλ δεκφζηαο δηνέθεζεο θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ δηεμΪγνπλ 

θπβεξλεηηθνχο ειΫγρνπο, ε ελεκΫξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ ά Ϊιινπ αξκφδηνπ θπβεξλεηηθνχ 

                                                
42

  Pickett, S. (1997), “The Internal Auditing Handbook”, published by John Wiley & Sons Ltd., England.  
43  Nashwa, G. (2005), “ The Role of Audit Committees in the Public Sector”, The CPA Journal, New York.   
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ζψκαηνο κε ηα επξάκαηα. Βαζηθφο ηεο ξφινο ζην Γεκφζην εέλαη λα αλαιΪβεη ελεξγφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπά ηεο απΪηεο θαη λα δηαζθαιέζεη φηη ν 

νξγαληζκφο Ϋρεη ηα θαηΪιιεια κΫζα, ηηο πνιηηηθΫο θαη δηαδηθαζέεο γηα λα ηελ εληνπέζεη θαη 

λα ηελ θαηαπνιεκάζεη κε επηηπρέα, πξνΪγνληαο Ϋλαλ θψδηθα δενληνινγέαο θαη εζηθάο θαη 

κέα θνπιηνχξα, πνπ ζα δηαπλΫεηαη απφ ηηο αμέεο ηεο εληηκφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο. 

ΓηαθνξεηηθΪ, ε παξαπιαλεηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πιεξνθφξεζε, ε ππεμαέξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ, ε θαηαζηξαηάγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειΫγρσλ θαη Ϊιιεο κνξθΫο 

δηαθζνξΪο ζα θινλέδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ζα εθζΫηνπλ ηε Γεκφζηα 

Γηνέθεζε
44

.   

 

3.5.2.4. Η ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο 

δηαθζνξάο
45

 

Ζ ζεκαληηθά ζπκβνιά ηεο ειεγθηηθάο Δπηηξνπάο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απΪηεο θαη 

ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δηαθζνξΪο, θαέλεηαη θαη απφ ηε δξΪζε ηεο ελΪληηα ζηελ 

παξΪθακςε εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηε Γηνέθεζε γηα ηελ ηθαλνπνέεζε 

πξνζσπηθψλ θηλάηξσλ, ε νπνέα νδεγεέ ζηε δηΪβξσζε ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ.
  

Ζ απΪηε κπνξεέ λα ιΪβεη δηΪθνξεο κνξθΫο. Παξαδεέγκαηα απνηεινχλ ε θαηαγξαθά 

εηθνληθψλ γεγνλφησλ θαη εηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε εζθαικΫλε ρξνληθά θαηαρψξεζά ηνπο, 

ηδηαέηεξα απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηΫινο ηεο δηαρεηξηζηηθάο πεξηφδνπ, ε 

παξαπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ κΫζσ δεκηνπξγέαο ά απφθξπςεο απνζεκαηηθψλ, ε 

ηξνπνπνέεζε ζηνηρεέσλ θαη φξσλ ζε αζπλάζεηο ζπλαιιαγΫο. Οη ΔπηηξνπΫο ΔιΫγρνπ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπέζνπλ απηΪ ηα γεγνλφηα σο κΫξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κΫζσ ηεο 

επνπηεέαο πνπ αζθνχλ ζηε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.  

Μέα θέλεζε ζηξαηεγηθάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απΪηεο ζε πξψην ζηΪδην εέλαη ε 

ζηΪζε ζθεπηηθηζκνύ απΫλαληη ζην ελδερφκελν παξΪθακςεο εζσηεξηθψλ ειΫγρσλ. Ο 

ζθεπηηθηζκφο εέλαη απαξαέηεηνο γηα ηελ εθηέκεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ παξΪθακςε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. ΞεθηλΪεη απφ ηελ παξαδνρά φηη ε παξΪθακςε 

εζσηεξηθψλ ειΫγρσλ θαη ν θέλδπλνο απΪηεο πθέζηαηαη ζε θΪζε νληφηεηα. Απηφ θαζηζηΪ 

απαξαέηεηε ηε ζπλερά επαγξχπληζε απΫλαληη ζε πηζαλνχο παξΪγνληεο θηλδχλνπ, ηε 

                                                
44  AICPA Inc. (2005), “Fraud and the Responsibilities of the Government Audit Committee”, αλΪθηεζε απφ 

ηελ ηζηνζειέδα: www.aicpa.org . 
45

  American Institute of Certified Public Accountants, Inc. (2005), “Management Override of Internal 

Controls : The Achille’s Heel of Fraud Prevention”, New York.  
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δηαθΪλεηα ζηηο ζπδεηάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ εμΫηαζε φισλ ησλ 

πηζαλψλ ζελαξέσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ απΪηε θαη ηε δηαθζνξΪ.  

Άιιε κέα ζηξαηεγηθά θαηΪ ηεο απΪηεο απνηειεέ ε θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρεέξεζεο. ΜΫζσ απηνχ ε Δπηηξνπά εέλαη ζε ζΫζε λα θαηαλνάζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο θαη λα εληνπέζεη ηα θέλεηξα θαη ηηο πηΫζεηο, ηηο επθαηξέεο ά ηηο ζπκπεξηθνξΫο 

πνπ κπνξεέ λα νδεγάζνπλ ζηελ απΪηε. Σα ηξέα ηειεπηαέα ζηνηρεέα απνηεινχλ ην ιεγφκελν 

«ηξέγσλν ηεο απΪηεο». Γηα παξΪδεηγκα, ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ, Ϋρνληαο θαηαλνάζεη ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβΪιινληνο, εέλαη ζε ζΫζε λα γλσξέδεη πνηνη 

παξΪγνληεο κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο δηεπζπληΫο θαη φζνπο εκπιΫθνληαη 

ζηελ θαηΪξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκΫλν ειεγθηηθφ 

φξγαλν νθεέιεη λα Ϋρεη γλψζε ηνπ ηξφπνπ θαηΪξηηζεο, ιεηηνπξγέαο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ν ιφγνο εέλαη πξνθαλάο. Ο Πξνυπνινγηζκφο κπνξεέ λα απεηθνλέδεη 

ζεκαληηθΪ θΫξδε, ηα νπνέα αλακΫλνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κέα ρξνληθά πεξένδν, ε 

ελδερφκελε απφθιηζε, φκσο, απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα κπνξεέ λα 

δεκηνπξγάζεη πηΫζεηο γηα παξαπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ.    

Ο θαηαηγηζκόο ηδεώλ (brainstorming) εέλαη Ϋλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ρεηξηζκνχ, ν 

νπνένο πεξηιακβΪλεη: (α) ηε δηεξεχλεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγάζνπλ πξφζθνξν Ϋδαθνο γηα παξΪλνκεο πξΪμεηο, (β) ηηο ζπδεηάζεηο 

κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηΫο θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, ην 

νπνέν κπνξεέ λα δψζεη επέζεο πνιιΫο θαη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο. Ζ ζπγθεθξηκΫλε 

δηαδηθαζέα, φκσο, απαηηεέ Ϋλα επαξθΫο ζχζηεκα επηθνηλσλέαο, φπνπ ε ξνά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα δηεπθνιχλεη ην δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ Ϋξγν ηεο Δπηηξνπάο.  

ΣΫινο, ν Κώδηθαο Γενληνινγίαο (Code of Conduct), σο ζεκεέν αλαθνξΪο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηηο αξρΫο θαη αμέεο, θαη νη 

θαηαγγειίεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηε δπζιεηηνπξγέα ηνπ νξγαληζκνχ ζε πεξέπησζε 

θαηαζηξαηάγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειΫγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαζέα αλΪκεζα 

ζηελ Δπηηξνπά, ηνπο ειεγθηΫο θαη ηε Γηνέθεζε απνηεινχλ αζθαιηζηηθά δηθιεέδα γηα ηελ 

επηηπρά θαηαπνιΫκεζε ηεο απΪηεο.   

 

3.5.3 Η διασείπιζη ηος κινδύνος (Risk Management)
  

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζέσλ ά ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, ν εζσηεξηθφο 

Ϋιεγρνο απνηειεέ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηεο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ, γη΄ απηφ θαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν επηβΪιιεηαη. 
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Ζ δηαρείξηζε θηλδύλνπ (risk management)
 46

 
47

 εέλαη Ϋλα δχζθνιν Ϋξγν, πνπ Ϋρεη λα 

θΪλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ηηο επθαηξέεο θαη ηηο απεηιΫο θαη κε ηε 

δεκηνπξγέα αμέαο ζηε επηρεέξεζε. Ζ αμέα ηεο κεγηζηνπνηεέηαη κε ηελ πηνζΫηεζε 

ζπγθεθξηκΫλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ, ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ θαηΪιιεισλ πφξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγέα θεξδψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ παξΪκεηξν ηεο αβεβαηφηεηαο.  

Πξφθεηηαη γηα κέα δηαδηθαζέα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνέα δηΫπεη θΪζε επέπεδν 

ηεο επηρεηξεζηαθάο νληφηεηαο, απφ ηε Γηνέθεζε κΫρξη ην πξνζσπηθφ θαη απνζηνιά Ϋρεη 

ηελ επηηπρά πξαγκαηνπνέεζε ησλ ηεζζΪξσλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρεέξεζεο, 

δειαδά ηεο επέηεπμεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ηεο νξζνινγηθάο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ πφξσλ, 

ηεο αμηνπηζηέαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

θαλνληζκνχο.  

Χο νξηζκφο, ε δηαρείξηζε θηλδύλνπ (risk management) αθνξΪ ζηε δηαδηθαζέα εθεέλε, 

πνπ ζθνπφ Ϋρεη ηελ αλέρλεπζε θηλδχλσλ, νη νπνένη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ ηε ιεηηνπξγέα 

ηεο επηρεέξεζεο, θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, ζην βαζκφ πνπ απηνέ 

ζεσξνχληαη ινγηθνέ θαη αλεθηνέ γηα ηελ επηρεέξεζε (risk appetite), ζε ζρΫζε κε ην ζχλνιν 

ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιεέηαη λα αληηκεησπέζεη ε ηειεπηαέα. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ εέλαη ε παξνρά εχινγεο βεβαηφηεηαο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο επηρεέξεζεο.  

Σα έδηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ δηΫπνπλ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειΫγρνπ, δηΫπνπλ θαη ην 

ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ. Γειαδά, ην εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ, άηνη ε θηινζνθέα θαη 

νη αμέεο, πνπ δηΫπνπλ ηελ επηρεέξεζε θαη ην πξνζσπηθφ, ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. Οη ζηφρνη θαη ζθνπνέ ηεο θΪζε νληφηεηαο 

πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλνη κε ηελ απνζηνιά ηεο θαη λα κελ ηε ζΫηνπλ ζε κεγΪιν θέλδπλν. 

Γεγνλφηα θαη πεξηζηΪζεηο πξΫπεη λα δηεξεπλψληαη θαη λα εθηηκψληαη, αλ απνηεινχλ 

θηλδχλνπο ά επθαηξέεο. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη, λα 

ρεηξηζηεί ηνλ θέλδπλν θαηΪ ηΫηνην ηξφπν, ψζηε λα ηνλ κεηψζεη ζε απνδεθηφ βαζκφ, ά λα 

ηνλ κεηαθέξεη, δειαδά λα ηνλ κεηαβηβΪζεη ζε θΪπνην ηξέην πξφζσπν, ην νπνέν ζα 

αλαιΪβεη ην ρεηξηζκφ ηνπ. ΄ φια ηα παξαπΪλσ θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο εέλαη ε ελεκΫξσζε 

θαη ε πιεξνθφξεζε, ελψ ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ, αλ θαη ηειεπηαέα δηαδηθαζέα, 

                                                
46 Γηα ηελ δηαρεέξηζε θηλδχλνπ “Risk Management” ρξεζηκνπνηάζεθαλ νη παξαθΪησ πεγΫο: 

Pricewaterhousecoopers LLP, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), (2004), “Enterprise Risk Management – Integrated Framework ”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm.  
47

  HM Treasuy, (2004), “The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts”, αλΪθηεζε απφ 

ηελ ηζηνζειέδα: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/orange_book.pdf .  

http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/orange_book.pdf
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δηαδξακαηέδεη ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ κΫζσ ησλ ιαζψλ θαη παξαιεέςεσλ θαη ησλ 

απαξαέηεησλ δηνξζψζεσλ, εληζρχεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ.  

Γηα ηε ζεκαληηθά ζπκβνιά απηάο ηεο δηαδηθαζέαο ζηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα 

ηεο επηρεέξεζεο Ϋθαλε αλαθνξΪ θαη ν λφκνο ηνπ Serbanes Oxley (Serbanes Oxley - Act) 

ηνπ 2002, ν νπνένο επηθεληξψζεθε ζην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ απηφο κπνξεέ λα βνεζάζεη ζηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηάκαηνο. 

Ζ δηαρεέξηζε θηλδχλσλ απνηειεέ κέα δπλακηθά δηαδηθαζέα, φπνπ δηΪθνξνη παξΪγνληεο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. ΄ απηφ ην δπλακηθφ πεξηβΪιινλ πξΫπεη λα βξεζεέ Ϋλα θνηλφ 

ζεκεέν ηζνξξνπέαο, ψζηε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγάζεη απνδνηηθΪ. Απηφ πεξηγξΪθεηαη 

αλαιπηηθΪ ζην “Πνξηνθαιί Βηβιίν: Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ (The Orange Book)” 

(2004) θαη απεηθνλέδεηαη δηαγξακκαηηθΪ σο εμάο:  

 

 

Δικόνα 3.2: “The Risk Management Model” 

Πεγά: The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts, HM Treasury, 2004, 

p. 13 

 

Ζ επηηπρέα ά απνηπρέα ελφο ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ εμαξηΪηαη θαηΪ θχξην 

ιφγν απφ ηνλ αλζξψπηλν παξΪγνληα. Φνξεέο πινπνέεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο 

θηλδχλνπ απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρεέξεζεο, ε Αλψηαηε Γηνέθεζε θαη 

ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Αλψηαηε 

Γηνέθεζε, κπνξνχλ λα ζρεδηΪζνπλ Ϋλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ. 
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Δπέζεο, ην πξψην κπνξεέ λα πξνηεέλεη θαη ηε ζπκβνιά εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πξνζΫγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ελψ 

παξΪιιεια ιακβΪλεη ππφςε θαη ηα νξηδφκελα απφ ηνπο λνκνζΫηεο. Σν πξνζσπηθφ, κΫζσ 

ηεο εθηΫιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζπκβΪιιεη, επέζεο, θαζνξηζηηθΪ ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ εξγαιεένπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, γη΄ απηφ θαη πξΫπεη λα εέλαη 

εμνπιηζκΫλν κε ηα θαηΪιιεια πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο.  

Χο κεζνδνινγέα, θΪζε θέλδπλνο δελ πξΫπεη λα αληηκεησπέδεηαη εμαηνκηθεπκΫλα. Ζ 

αληηκεηψπηζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ θηλδχλνπ κπνξεέ λα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηε γΫλεζε 

θΪπνησλ Ϊιισλ. Γη’ απηφ θαη σο θαιχηεξνο ηξφπνο ρεηξηζκνχ πξνηεέλεηαη ε νκαδνπνίεζε 

ησλ θηλδύλσλ ζε θαηεγνξίεο κε βΪζε ηνπο πφξνπο πνπ αθνξνχλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, απφ 

ηηο νπνέεο πξνθχπηνπλ, θαη ηηο ζπλΫπεηεο πνπ απηνέ ζπλεπΪγνληαη. Ζ ηαμηλφκεζά ηνπο ζε 

νκΪδεο βνεζΪεη ζηελ πην απνηειεζκαηηθά παξαθνινχζεζά θαη δηαρεέξηζά ηνπο απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα θΪζε θαηεγνξέα θηλδχλνπ. Οη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη ρεηξηζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ ζρεηέδνληαη θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ειΫγρνπ. Οη Ϋιεγρνη κπνξεέ λα εέλαη 

πξνιεπηηθνί (preventive), δηνξζσηηθνί (corrective), άκεζνη (directive), ή θαηαζηαιηηθνί 

(detective). Οη πξψηνη πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ηεο 

Ϊζρεκεο πηζαλφηεηαο, νη δεχηεξνη πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο 

ζπλΫπεηεο, νη ηξέηνη αθνξνχλ ζηελ Ϊκεζε επΫκβαζε κε ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν γηα ηελ 

απνθπγά ηπρφλ αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο, ελψ νη θαηαζηαιηηθνέ Ϋιεγρνη επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηΪζηαζεο, κεηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο Ϊζρεκεο πηζαλφηεηαο.     

Ο ηξφπνο δηνέθεζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πξΫπεη λα ειΫγρεηαη δηαξθψο, ιφγσ 

ηεο επκεηΪβιεηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ θαη πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζζεέ φηη νη 

ειεγθηηθνέ ρεηξηζκνέ εέλαη επαξθεέο ά φηη ρξεηΪδεηαη λα γέλνπλ θΪπνηεο αλαγθαέεο 

κεηαηξνπΫο. Σν «Πνξηνθαιέ Βηβιέν» πξνηεέλεη ηξέα εξγαιεέα θαη ζπγθεθξηκΫλα: (α) ηελ 

«Απηό-αμηνιόγεζε ηνπ Κηλδύλνπ (Risk Self-Assessment tool) γηα ηελ αλέρλεπζε θηλδχλσλ. 

Σα επξάκαηΪ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ, γη΄ απηφ 

θαη κπνξεέ λα ζπλαληάζεη θαλεέο ην ζπγθεθξηκΫλν εξγαιεέν θαη κε ηνλ φξν «Έιεγρνο θαη 

Απηό-αμηνιόγεζε (Control and Risk Self Assessment)», (β) ηελ «Έθζεζε Αλαθνξάο 

(Stewardship Reporting)», ηελ νπνέα ζπληΪζζνπλ νη εμνπζηνδνηεκΫλνη δηεπζπληΫο 

ζπλάζσο ζε ηξηκεληαέα, εμακεληαέα βΪζε ά ζην ηΫινο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ Ϋηνπο θαη 

εκθαλέδνπλ ηηο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη (γ) «Τν Πιαίζην Δθηίκεζεο 

ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ (Risk Management Assessment Framework)», ην νπνέν εθδφζεθε 
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απφ ηνλ νξγαληζκφ ΖΜ Treasury, κε ην νπνέν αμηνινγεέηαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηνπ 

ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ.       

 Δπηπξφζζεηα, αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηάκαηνο 

δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ απμΪλεηαη κε ηελ χπαξμε εζσηεξηθνχ ειεγθηά (internal auditor), o 

νπνένο ζα παξΫρεη κέα αλεμΪξηεηε θαη αληηθεηκεληθά Ϊπνςε ζρεηηθΪ κε ηελ επΪξθεηα ηνπ 

ζπζηάκαηνο, ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηεο δηαθπβΫξλεζεο, 

γεληθφηεξα. Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο κπνξεέ λα ζπκβΪιιεη γλσκνδνηηθΪ ζηελ θαηαζθεπά 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ ησλ θηλδχλσλ. Δθεέλν, φκσο, 

πνπ πξΫπεη λα δηεπθξηληζζεέ εέλαη, φηη δελ Ϋρεη αξκνδηφηεηα νχηε λα αληηθαηαζηάζεη ηε 

Γηνέθεζε σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο ζηε δηαρεέξηζε θηλδχλνπ, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο εθεέλσλ 

πνπ Ϋρνπλ αλαιΪβεη ηελ επέβιεςε ηεο επέηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζηφρσλ.  

ΣΫινο, ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ζπκβΪιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθά αληηκεηψπηζε 

απξφζκελσλ γεγνλφησλ. Απηά Ϋρεη σο αξκνδηφηεηα λα δηαζθαιέζεη φηη νη θέλδπλνη θαη ε 

εμΫιημά ηνπο εέλαη ππφ παξαθνινχζεζε. Ζ Δπηηξνπά εθθΫξεη Ϊπνςε ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ θξέζηκσλ γεγνλφησλ απφ ηε Γηνέθεζε, κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ζρεδένπ δξΪζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ Ϋρνπλ δξνκνινγεζεέ γη΄ απηφ ην ζθνπφ. ε 

θΪπνηεο επηρεηξάζεηο ππΪξρεη, κΪιηζηα, μερσξηζηά Δπηηξνπά κε ηηο αλσηΫξσ 

αξκνδηφηεηεο, ε Δπηηξνπή Κηλδύλσλ (Risk Committee). ΠΪλησο, ζε θακέα πεξέπησζε, 

φπσο θαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηΫο, δελ πξΫπεη λα επηθνξηέδεηαη ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ 

κε επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνέθεζεο. Ο ξφινο ηεο εέλαη θαζαξΪ γλσκνδνηηθφο σο 

πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη επΪξθεηα ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο απηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο. 

 

3.5.3.1. Η ζπκβνιή ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ (risk management) ζηελ απνδνηηθόηεηα 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 

Κχξηα απνζηνιά ησλ δεκφζησλ θνξΫσλ εέλαη ε παξνρά ππεξεζηψλ ζηνπο πνιέηεο. 

Όπσο θαλΫλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο δελ Ϋρεη ηελ πνιπηΫιεηα λα ιεηηνπξγεέ ζε Ϋλα 

πεξηβΪιινλ ειεχζεξν απφ θηλδχλνπο, Ϋηζη θαη νη δεκφζηνη θνξεέο Ϋξρνληαη επέζεο 

αληηκΫησπνη κε αβΫβαηα γεγνλφηα θαηΪ ηελ παξνρά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πνιέηεο. 

Σν ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ θαζέζηαηαη ρξάζηκν φρη κφλν ζηνπο ηδησηηθνχο, αιιΪ 

θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. ΜΫζσ απηνχ εληζρχεηαη ε αμηνπηζηέα ησλ απνθΪζεσλ, 

ππΪξρνπλ κεησκΫλα θξνχζκαηα ζπαηΪιεο θαη απΪηεο, παξΫρνληαη πην απνδνηηθΫο, 

αμηφπηζηεο θαη νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο θαη γεληθφηεξα ε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ θαη ε 
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δηνέθεζε εέλαη πην απνηειεζκαηηθΫο. ΓηαθνξεηηθΪ, ε Ϋιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ 

κΪλαηδκελη θηλδχλνπ ζα νδεγνχζε ζε θαηΪξξεπζε ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, 

ζηελ αλεπαξθά αληηκεηψπηζε λΫσλ θηλδχλσλ, ζηελ απνηπρέα επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ζε 

αλαπνηειεζκαηηθνχο ειΫγρνπο, κε Ϊκεζε ζπλΫπεηα ηελ κεησκΫλε απνδνηηθφηεηα θαη 

επειημέα ην νξγαληζκνχ
48

.    

Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα εθαξκνγάο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ ζηνλ 

ηνκΫα ηεο θξαηηθάο δηνέθεζεο απνηειεέ ε Φηιαλδηθά θπβΫξλεζε
49

.  

 χκθσλα κε ηνλ Νφκν ηεο Κξαηηθάο ΚπβΫξλεζεο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ (Central 

Government Budget Act), νη θπβεξλάζεηο Ϋρνπλ ππνρξΫσζε λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ Ϋιεγρν θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ θηλδχλνπ. ΜΪιηζηα, αλαιπηηθΫο πξνβιΫςεηο γηα ηα 

αλσηΫξσ ζε επέπεδν θπβεξλάζεσλ αλαθΫξνληαη θαη ζην ΓηΪηαγκα γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

(Budget Decree), ζχκθσλα κε ην νπνέν θΪζε θνξΫαο πξΫπεη λα θαηαξηέδεη εηάζηα Ϋθζεζε 

γηα ηε δξΪζε ηνπ, φπνπ ζα εθηηκΪ ηελ επΪξθεηα ησλ ζπζηεκΪησλ ηνπ γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη ηε 

δηαρεέξηζε θηλδχλνπ θαη ζα θξέλεη πνηεο βειηηψζεηο πξΫπεη λα γέλνπλ ζηνλ ηνκΫα απηφ. Με 

ηηο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ λφκνπ ην 2004, ε δηαρεέξηζε θηλδχλνπ θξέζεθε σο αλαπφζπαζην 

θνκκΪηη ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη εθηελΫζηεξα ηεο θξαηηθάο δηνέθεζεο. Σν 2005 ην 

πκβνχιην Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ θαη Γηαρεέξηζεο Κηλδχλνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ εηνέκαζαλ Ϋλα ζρΫδην αμηνιφγεζεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη 

δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ γηα θξαηηθνχο θνξεέο. Σν πιαέζην αμηνιφγεζεο βαζέζηεθε θαηΪ 

θχξην ιφγν ζην Πιαέζην Αμηνιφγεζεο γηα ηε Γηαρεέξηζε Κηλδχλνπ (Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework) ηεο Δπηηξνπάο Υνξεγέαο Οξγαληζκψλ ηεο 

Treadway Commission (COSO), κε θΪπνηεο πξνζαξκνγΫο ζηα δεδνκΫλα ηεο Φηιαλδηθάο 

θπβΫξλεζεο θαη ζηε λνκνζεζέα πνπ ηε δηΫπεη. Χο εξγαιεέν θαζνδάγεζεο, θχξηνο ζθνπφο 

ηνπ άηαλ λα βνεζάζεη ηνπο θξαηηθνχο θνξεέο λα εληνπέζνπλ ηα ζεκεέα εθεέλα, ζηα νπνέα 

Ϋπξεπε λα βειηησζνχλ. Βαζηθά ηδΫα ηνπ εέλαη φηη ηφζν ν εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο, φζν θαη ε 

δηαρεέξηζε θηλδχλνπ δελ πξΫπεη λα παξαθνινπζνχληαη κεκνλσκΫλα, αιιΪ λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηνέθεζε. Αληηθεηκεληθνέ ηνπ ζηφρνη 

εέλαη ε λνκηκφηεηα θαη ηα απνηειΫζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε αζθΪιεηα ησλ θεθαιαέσλ θαη 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ πνπ δηαρεηξέδνληαη νη θξαηηθνέ νξγαληζκνέ θαη ε 

                                                
48  Οη αλσηΫξσ πιεξνθνξέεο αλαθηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://oag.treasury.gov.za/ 

49  Holmberg, J. (2005), “Internal Control and Risk Management Framework for Finnish Central Government 

Agencies and Funds”, Government Advisory Board for Internal Control and Risk Management, αλΪθηεζε 

απφ: 
http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/Finnish_Central_Government_Int

ernal_control_and_risk_management_framework.pdf  

http://oag.treasury.gov.za/
http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/Finnish_Central_Government_Internal_control_and_risk_management_framework.pdf
http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/Finnish_Central_Government_Internal_control_and_risk_management_framework.pdf
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αθξηβνδέθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θΪζε θπβεξλεηηθνχ 

θνξΫα. Σν αληηθεέκελν ηνπ επηθεληξψλεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ, ζηελ αλέρλεπζε, 

ζηελ εθηέκεζε θαη αληαπφθξηζε ζε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, ζηηο ειεγθηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξΫπεη λα αθνινπζεζνχλ, ζηελ ελεκΫξσζε θαη πιεξνθφξεζε θαη 

ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλσηΫξσ δηαδηθαζηψλ. 

 ΜεξηθΫο απφ ηηο ζεκαληηθΫο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ε 

πιάξεο θαηαγξαθά ησλ θηλδχλσλ βΪζεη κεζνδνινγέαο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ν 

νπνένο θαηαξηέδεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε θαη εμσηεξηθνχο παξΪγνληεο θαη πεξηνξηζκνχο, ν 

εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθά επθαηξηψλ θαη απεηιψλ βΪζεη πξνζδνθψκελσλ 

απνηειεζκΪησλ, ε εθηηκάζεηο θηλδχλσλ θαηΪ πξνηεξαηφηεηα, ε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζπλεπΪγεηαη Ϋλαο θέλδπλνο ζε ζρΫζε κε ηα νθΫιε απφ ηελ αληηκεηψπηζά ηνπ.    

 ’ φια ηα αλσηΫξσ νη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο κπνξνχλ λα βνεζάζνπλ ζεκαληηθΪ κε ην λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα ζηεξέδνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ Ϋιεγρν θαη λα αλαθΫξνπλ ηπρφλ 

αδπλακέεο πνπ εληνπέδνπλ. 

 

3.5.4. Η ζςμβολή ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ παπακολούθηζηρ (monitoring) ζηην 

αποηελεζμαηικόηηηα ηος εζωηεπικού ελέγσος
50

 

 Ζ δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο εέλαη έζσο θαη ν πην βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξΪγνληαο ελφο ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Ζ COSO ην 2006 ππνγξΪκκηζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα απηάο ηεο ιεηηνπξγέαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κε ηελ Ϋθδνζε θαη δεκνζέεπζε ηνπ εγρεηξηδένπ «Δζσηεξηθόο 

Έιεγρνο γηα Φξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε- Οδεγόο γηα Μηθξέο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο 

(Internal Control Over Financial Reporting – Guidance for Smaller Industries)». Σν 

εγρεηξέδην, βΫβαηα, απηφ Ϋρεη εθαξκνγά ζην επξχηεξν πεξηβΪιινλ ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα. 

χκθσλα κε απηφ, ε παξαθνινχζεζε ζθνπφ Ϋρεη λα επηβεβαηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθά 

ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη λα εληνπέζεη ηπρφλ δπζιεηηνπξγέεο ηνπ, νη νπνέεο 

ζα πξΫπεη λα δηνξζσζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο κε ηαπηφρξνλε ελεκΫξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ θαη ηεο Γηνέθεζεο. Σν εγρεηξέδην πξνΫθπςε κε αθνξκά νξηζκΫλνπο 

νξγαληζκνχο, πνπ δελ εθΪξκνδαλ ζσζηΪ ηε δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο, κε 

απνηΫιεζκα λα επεξεΪδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ 

ηνπο.  

                                                
50  Grant Thornton LLP, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 

(2008), “Internal Control – Integrated Framework : Guidance on Monitoring Internal Control Systems”, 

αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.coso.org/documents/VolumeI-ExecutiveSummary.pdf . 

http://www.coso.org/documents/VolumeI-ExecutiveSummary.pdf
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 Ζ δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ εξγαιεέν, κΫζσ ηνπ 

νπνένπ εληνπέδνληαη νη αλαγθαέεο δηνξζσηηθΫο αιιαγΫο πνπ πξΫπεη λα γέλνπλ ζην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη ζε ζΫζε λα αληηκεησπέζεη 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο, νη νπνένη αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζα ηνλ θΫξνπλ ζε δχζθνιε  

πξαγκαηηθΪ ζΫζε. 

 Ζ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηεο δηαδηθαζέαο ηεο παξαθνινχζεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ COSO εέλαη ε εμάο: 

 

 

Δικόνα 3.3 :“The Monitoring Design & Implementation Progression”  

Πεγά: “Internal Control – Integrated Framework : Guidance on Monitoring Internal Control 

Systems”, COSO, p.18.  

 

 Ζ επηρεέξεζε θαιεέηαη λα αληηκεησπέζεη δηΪθνξνπο θηλδχλνπο. ΓεδνκΫλνπ φκσο, φηη νη 

θέλδπλνη εέλαη πνιινέ θαη φηη δελ πξνβαέλεη ζε εθαξκνγά φισλ ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο, θαζέζηαηαη αλαγθαέν λα ηνπο ηαμηλνκάζεη θαη λα 

επηιΫμεη λα αληηκεησπέζεη απηνχο, πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

ηεο. Ζ δηαδηθαζέα ηαμηλφκεζεο βνεζΪεη ζηελ επηινγά εθεέλσλ ησλ ειΫγρσλ, πνπ εέλαη νη 

πην θαηΪιιεινη γηα ην ρεηξηζκφ ησλ πην ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

απμΪλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο επηρεέξεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζέαο θξέλεηαη, φκσο, απφ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

δηεμΪγνληαη απφ ηε δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο. Οη πιεξνθνξέεο πξΫπεη λα εέλαη 

πεηζηηθέο, δειαδά λα εέλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο θαη λα παξΫρνπλ εχινγε βεβαηφηεηα 

γηα ηελ επηηπρά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Με ηνλ φξν 

«θαηΪιιειεο» πιεξνθνξέεο ελλννχληαη νη πιεξνθνξέεο, πνπ εέλαη αμηόπηζηεο, ζπλαθείο θαη 
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αθξηβείο. Ζ θαηαιιειφηεηα εέλαη πνηνηηθφ θξηηάξην ζε ζρΫζε κε ηελ επΪξθεηα, πνπ 

απνηειεέ πνζνηηθφ θξηηάξην. Δπέζεο, ε πιεξνθφξεζε πξΫπεη λα εέλαη φζν ην δπλαηφ 

αμηόπηζηε, πνπ ζεκαέλεη ηα δεδνκΫλα λα εέλαη αθξηβή, αληηθεηκεληθά θαη επαιεζεύζηκα. 

ΠεξαηηΫξσ, νη πιεξνθνξέεο κπνξεέ λα εέλαη άκεζεο ά έκκεζεο. Ζ Ϊκεζε πιεξνθφξεζε 

πξνθχπηεη απφ ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, νη νπνέεο Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ηελ παξαηάξεζε θαη 

ηελ ηεθκεξέσζε κε βΪζε ηελ παξαηάξεζε, νπφηε κηιΪκε γηα Ϊκεζν Ϋιεγρν, γη’ απηφ θαη 

ζεσξνχληαη κεγέζηεο ζεκαζέαο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ πθέζηαηαη 

ηδηαέηεξα απμεκΫλε πηζαλφηεηα απνηπρέαο ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ά ζε 

πεξηβΪιινλ αξθεηΪ επκεηΪβιεην, ιφγσ ηερλνινγηθψλ ά θνηλσληθψλ εμειέμεσλ.  

Οη Ϋκκεζεο πιεξνθνξέεο αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξέεο, νη νπνέεο 

απνηεινχλ απιψο Ϋλδεημε ζσζηάο ά κε εθαξκνγάο ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. 

Ζ Ϋκκεζε πιεξνθφξεζε πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζέεο ρξάζεο ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ 

(statistics),  βαζηθώλ δεηθηώλ θηλδύλνπ (key risk indicators) ά απφ ηε ρξεζηκνπνέεζε 

δεηθηώλ απόδνζεο (performance indicators). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο κπνξνχλ λα 

εληνπέζνπλ πηζαλΪ ιΪζε ά παξαιεέςεηο ζηε ιεηηνπξγέα ησλ ειΫγρσλ. ε πεξέπησζε, 

βΫβαηα, πνπ δελ εληνπηζηνχλ ζθΪικαηα, δελ απνηειεέ απηφ δηαζθΪιηζε φηη ηα ζπζηάκαηα 

ειΫγρνπ ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθΪ. Οκνέσο θαη ε παξαθνινχζεζε κε ρξάζε δεηθηψλ εέλαη 

δπλαηφ λα κε εληνπέζεη αμηφινγα ιΪζε θαη παξαιεέςεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεέ λα Ϋρεη 

ζνβαξφ αληέθηππν ζηνλ νξγαληζκφ. Γη’ απηφ θαη ν ζπλδπαζκφο Ϋκκεζεο θαη Ϊκεζεο 

παξαθνινχζεζεο επηβΪιιεηαη ζε βΪζνο ρξφλνπ.  

 ΜεηΪ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ επηινγά ησλ θαηΪιιεισλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεμαγσγά ησλ ζπλεπαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ν νξγαληζκφο πξΫπεη λα 

πξνβεέ ζε πνηνηηθά αμηνιφγεζε ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ θαη θαιεέηαη λα δηαιΫμεη ηελ πην 

θαηΪιιειε δηαδηθαζέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ ειΫγρνπ. Οη δηαδηθαζέεο εέλαη δχν: ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε (ongoing 

monitoring) θαη νη μερσξηζηέο αμηνινγήζεηο (separate evaluations), γηα ηηο νπνέεο Ϋγηλε 

ιφγνο αλσηΫξσ.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (ΜONITORING) 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (EVALUATION) Χ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

4.1 ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, πξνθεηκΫλνπ απηά λα κπνξΫζεη λα 

αληαπνθξηζεέ ζηηο ζχγρξνλεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηάζεηο ηεο θνηλσλέαο, 

ιφγσ ησλ ξαγδαέσλ εμειέμεσλ ηεο παγθνζκηνπνέεζεο θαη ηεο ηερλνινγέαο, επηβΪιιεη ηελ 

ελέζρπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεραληζκψλ ειΫγρνπ ηφζν ζε επέπεδν Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο, φζν θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν απηάο απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηηθνχο 

θνξεέο, νη νπνένη θαινχληαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ επΪξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο. 

 

4.2. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΟΡΙΜΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

(MONITORING), ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (EVALUATION), ΔΛΔΓΥΟΤ (CONTROL) ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ (AUDIT) 

 χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, Kuzek θαη Rist (2004)
51

, σο παξαθνινχζεζε (monitoring) 

νξέδεηαη ε ζπλεράο δηαδηθαζέα, πνπ Ϋρεη σο βΪζε ηε ζπζηεκαηηθά ζπγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ 

κε ηε βνάζεηα ζπγθεθξηκΫλσλ δεηθηψλ (indicators), κΫζσ ησλ νπνέσλ δηαπηζηψλεηαη ε 

πξφνδνο ηεο Γηνέθεζεο, ε επέηεπμε ζπγθεθξηκΫλσλ ζηφρσλ θαη ε πξφνδνο απφ ηε 

ρξεζηκνπνέεζε ησλ δηαλεκφκελσλ πφξσλ.  

Χο αξιολόγηζη (evaluation) ελλνεέηαη ε ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά εθηέκεζε ελφο 

πξνγξΪκκαηνο νινθιεξσκΫλνπ ά ελ εμειέμεη, κε ζθνπφ ηε δηαπέζησζε ηεο εθπιάξσζεο 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ηεο αλΪπηπμεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απνηειεέ ζπκπιεξσκαηηθά 

                                                
51

  Κuzek, J., Rist, R. (2004), “Ten steps to a Results – Based Monitoring and Evaluation System”, Σhe 

International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington, U.S.  
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δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη απαληΪ ζην γηαηί νη ζηφρνη ά ηα απνηειΫζκαηα δελ 

Ϋρνπλ επηηεπρζεέ, παξΫρνληαο Ϋηζη αμηφπηζηεο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξέεο, φπσο, γηα 

παξΪδεηγκα, ζε πεξέπησζε αθαηαιφγηζηεο αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ά φηαλ νη 

παξερφκελεο ππεξεζέεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο απνθιέλνπλ απφ ηηο πξνζδνθψκελεο θαη 

δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ησλ πνιηηψλ. 

Σνπο αλσηΫξσ φξνπο ρξεζηκνπνηεέ θαη ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά
52

 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο. Χο αμηνιόγεζε (evaluation) ζεσξεέηαη θαηΪ ηελ 

Δπηηξνπά: «ε θαηά θξίζε επέκβαζε αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνύλ». Κχξηνη ζθνπνέ ηεο δηαδηθαζέαο απηάο εέλαη ε 

νξζνινγηθά θαηαλνκά ησλ πφξσλ, ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε ινγνδνζέα. 

Αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηεέηαη ηφζν ζε επέπεδν εηζξνώλ/ πόξσλ (ex- ante evaluation), φζν 

θαη ζε επέπεδν απνηειεζκάησλ (interim θαη ex-post evaluation). Ο ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο 

πξΫπεη λα δηαρσξέδεηαη απφ απηνχο ηεο παξαηάξεζεο (monitoring), ηνπ ειΫγρνπ απφ 

πιεπξΪο ηεο Γηνέθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ά ηεο επηρεέξεζεο (control) θαη ηεο Διεγθηηθάο 

(audit).  

Ζ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ρξεζηκνπνηεέ ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) ζε ζπλερά θαη 

ζπζηεκαηηθά βΪζε κε ζθνπφ Ϋρεη λα πξνιΪβεη λα δηνξζψζεη ηπρφλ απνθιέζεηο απφ ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, Ϋηζη ψζηε κεηΫπεηηα λα αθνινπζάζεη ε δηαδηθαζέα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Ζ ηειεπηαέα ζπζηάλεη, κΪιηζηα, θαη φξν «performance monitoring», 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν κε ηε βνάζεηα δεηθηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋλα εέδνο εθηέκεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπάο, δειαδά ηη απνηειΫζκαηα Ϋρνπλ δψζεη 

ζπγθεθξηκΫλνη πφξνη, κε ηη θφζηνο θ.ν.θ.  

Ο Ϋιεγρνο (audit), απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, πεξηιακβΪλεη ηφζν ηνλ Ϋιεγρν ησλ εηζξνώλ θαη 

εθξνώλ (financial audit), φζν θαη έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (performance audit).  

ηα πιαέζηα ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, ν εζσηεξηθόο έιεγρνο (internal audit) αθνξΪ 

ζηε κΫηξεζε ηεο επΪξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ ηνπ αληέζηνηρνπ θνξΫα (internal control system). 

 Όια ηα αλσηΫξσ απεηθνλέδνληαη κε ζαθάλεηα παξαθΪησ: 
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  European Commission (2004), “Evaluating EU Activities: A Guide for the Commission Services”, 

Luxemburg.  
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Δικόνα 4.1: “Monitoring, Evaluation and Auditing” 

Πεγά: European Commission (2004), “Evaluating EU Activities: A Guide for the Commission 

Services”, p. 11 

 

4.3. ΓΙΑΦΟΡΔ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ (AUDIT)» ΚΑΙ 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (EVALUATION)
53

» 

Όζνλ αθνξΪ ηελ αμηνιφγεζε, πξφθεηηαη γηα Ϋλα εξγαιεέν κΪζεζεο, ην νπνέν ζθνπεχεη 

ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ά αθφκε θαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ά αλακφξθσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζε εθηΫιεζε, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειΫζκαηα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, δηφηη κεηΪ ηελ αμηνιφγεζε αθνινπζεέ ε 

ινγνδνζέα. Γειαδά, ε παξΪζεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ησλ ιφγσλ γηα ηελ επηηπρέα ά ηελ 

απνηπρέα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζάζεθαλ. Με ηελ αμηνιφγεζε απαληψληαη ηξέα 

εξσηάκαηα: (1) αλ θΪλεη ε Γηνέθεζε ηηο ζσζηΫο ελΫξγεηεο, (2) αλ ηηο θΪλεη κε ην ζσζηφ 

ηξφπν θαη (3) αλ ππΪξρνπλ θαιχηεξνη ηξφπνη λα γέλνπλ απηΫο νη ελΫξγεηεο.  Ζ αμηνιφγεζε 

ιακβΪλεη ρψξα εέηε ζην ηΫινο, εέηε θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο θΪζε δηαδηθαζέαο. Ο πην 

ζεκαληηθφο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο εέλαη ε «εθκΪζεζε δηα πεέξαο».  

«Ο έιεγρνο είλαη κία απηόλνκε δξαζηεξηόηεηα, πνπ ζθνπό έρεη λα δηαζθαιίζεη θαη λα 

βειηηώζεη ηνλ δηαρεηξηζηηθό έιεγρν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο ζε έλα νξγαληζκό θαη 

λα επαιεζεύζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ (risk management)».  

                                                
53  Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ «αμηνιφγεζε» θαη «Ϋιεγρνο» βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-audit-and-evaluation/, (2009). 
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Ο Ϋιεγρνο ζθνπεχεη ζηε δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηνλ ζπλνιηθφ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα εέλαη, φπσο θαη ζηελ αμηνιφγεζε, ε 

ινγνδνζέα απφ ηελ αλψηαηε δηνέθεζε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ά φρη ηξφπν δηαρεέξηζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ΒαζηθΫο δηαθξέζεηο ηνπ ειΫγρνπ εέλαη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο (internal audit), ν 

νπνένο πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθνξΪ ηελ Αλψηαηε Γηνέθεζε θαη ν 

εμσηεξηθόο έιεγρνο (external audit), ν νπνένο δηεμΪγεηαη απφ αλεμΪξηεηνπο θνξεέο θαη 

αθνξΪ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηηο δηαθξέζεηο θαη ηελ 

αλΪιπζε ηνπ ειΫγρνπ (audit) γέλεηαη εθηελΫζηεξε αλαθνξΪ παξαθΪησ.   

πκπεξαζκαηηθΪ, ηφζν ε αμηνιφγεζε (evaluation), φζν θαη ε ειεγθηηθά ιεηηνπξγέα 

κΫηξεζεο ηεο απφδνζεο (performance audit) ζθνπεχνπλ ζηε δηαπέζησζε ζηεο νηθνλνκέαο 

(economy), ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effectiveness) θαη απνδνηηθφηεηαο (efficiency) ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δπζδηΪθξηηε δηαθνξΪ αλΪκεζα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ 

Διεγθηηθά Ϋγθεηηαη ζην φηη ε πξψηε επηθεληξψλεηαη σο επέ ησ πιεέζησλ ζηελ εθηέκεζε ηεο 

απφδνζεο κΫζσ παξεκβαηηθψλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ απνθιέζεηο 

απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, ελψ ε Διεγθηηθά επηθεληξψλεηαη ζηηο παξεπφκελεο 

ζπλΫπεηεο απφ ηελ εθαξκνγά ηεο εθΪζηνηε δξαζηεξηφηεηαο
54

.  

 

4.4. Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

(RESULTS-BASED MONITORING & EVALUATION SYSTEM) Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
55

 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα (Results Based 

Monitoring and Evaluation System) εέλαη Ϋλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιεέν γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πνηνηηθά αλαβΪζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ην 

νπνέν ζπκβΪιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο πνηνηηθνχ ζπζηάκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο, πνπ 

δέλεη πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ηξφπν επέηεπμεο ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ απνηειεζκΪησλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα Ϊξρηζε λα γέλεηαη νξαηά 

κε ηελ Ϋιεπζε ηεο παγθνζκηνπνέεζεο, ε νπνέα απαηηεέ απφ ηηο θπβεξλάζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ππεχζπλε εηαηξηθά δηαθπβΫξλεζε, ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε, 

δηαθΪλεηα θαη ινγνδνζέα.  

                                                
54  European Commission (2004), “Evaluating EU Activities: A Guide for the Commission Services”, 

Luxemburg.  
55

  Κuzek, J., Rist, R. (2004), “Ten steps to a Results – Based Monitoring and Evaluation System”, Σhe 

International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington, U.S.  
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Οη Kuzek θαη Rist (2004)
 
πηζηεχνπλ φηη γηα ηελ επηηπρά ιεηηνπξγέα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο απαηηνχληαη δΫθα βάκαηα, ηα νπνέα απεηθνλέδνληαη παξαθΪησ : 

 

 

Δικόνα 4.2. “Ten steps to α Results – Based Monitoring and Evaluation System”   

Πεγά: Κuzek, J., Rist, R. (2004), “Ten steps to a Results – Based Monitoring and Evaluation 

System”, p.96. 

 

1. Γηεμαγσγά κέαο ζχληνκεο πξψηεο εθηέκεζεο ηεο παξνχζαο θαηΪζηαζεο, κΫζσ 

ηεο νπνέαο δηαπηζηψλεηαη θαηΪ πφζν κέα ρψξα Ϋρεη ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηε 

δηΪζεζε λα αλαπηχμεη Ϋλα ηΫηνην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκΪησλ, ηα νπνέα ζα ειεγρζνχλ θαη 

ζα αμηνινγεζνχλ. ΑπηΪ δεέρλνπλ ηελ επηηπρέα ά κε ηεο θπβεξλεηηθάο δξΪζεο θαη 

πξνζδηνξέδνληαη ζε αληηπαξαβνιά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ Ϋρεη ζΫζεη ε Γεκφζηα 

Γηνέθεζε. 

3. Δπηινγά ησλ αληέζηνηρσλ δεηθηψλ απφδνζεο, δειαδά ησλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

απνηειεζκΪησλ.  

4. πιινγά ησλ ζηνηρεέσλ κε ηε βνάζεηα δεηθηψλ απφδνζεο, νη νπνένη απεηθνλέδνπλ 

ηελ παξνχζα θαηΪζηαζε ζε ζρΫζε κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα. 

5. Πξνγξακκαηηζκφο γηα βειηέσζε θαη ζηνρνζΫηεζε ησλ απνηειεζκΪησλ 

6. Παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκΪησλ 

7. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ 

8. Γηαηχπσζε ησλ επξεκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο 

9. Υξεζηκνπνέεζε ησλ επξεκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο 
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10. ΤηνζΫηεζε ηνπ ζπζηάκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη ΔιΫγρνπ ζηα πιαέζηα ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Ο Ϋιεγρνο ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη 

νπνέεο δηακνξθψλνληαη αλΪινγα κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα απφ ηηο 

θπβεξλεηηθΫο πνιηηηθΫο θαη ηηο επηζπκέεο ησλ πνιηηψλ, ζηνπο νπνένπο απεπζχλεηαη ε 

Γεκφζηα Γηνέθεζε. Απηφ ην ζχζηεκα ειΫγρνπ εέλαη ζηξαηεγηθάο ζεκαζέαο θαη δελ εέλαη 

θαζφινπ εχθνιν λα επηηεπρζεέ. Απαηηεέ ζπλερά δΫζκεπζε, πξνζπΪζεηα, ρξφλν θαη πφξνπο, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα Ϋλα εξγαιεέν κε ηδηαέηεξε δπλακηθά.  

 

4.5. Η ΚΑΡΣΑ ΙΟΡΡΟΠΗ ΑΠΟΓΟΗ (BALANCED SCORECARD) Ω 

ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

4.5.1. Οπιζμόρ και Υπηζιμόηηηα ηηρ Κάπηαρ Ιζόπποπηρ Απόδοζηρ (Balanced 

Scorecard) 

Ζ Κάπηα Ιζόπποπηρ Απόδοζηρ (Balanced Scorecard)
56

 εέλαη κέα πξφηαζε κΫηξεζεο 

ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη αθνξΪ φισλ ησλ εηδψλ ηηο νξγαλψζεηο, δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθΫο, βηνκεραληθΫο, θπβεξλεηηθΫο, θεξδνζθνπηθΫο ά κε θεξδνζθνπηθΫο. ΠξνηΪζεθε 

απφ ηνπο Robert Kaplan θαη David Norton ζηηο αξρΫο ηνπ 1990, θαη απνηειεέ Ϋλα ζχζηεκα 

δηαρεέξηζεο θαη φρη κφλν απιάο κΫηξεζεο, πνπ ζθνπεχεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 

βειηέσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Βαζηθφ κΫζν γηα ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ απηάο απνηεινχλ ζπγθεθξηκΫλα πνηνηηθΪ 

θαη πνζνηηθΪ θξηηάξηα, πνπ Ϋρνπλ ηε κνξθά δεηθηώλ (indicators), κΫζσ ησλ νπνέσλ 

επηηπγρΪλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε γχξσ απφ ηηο εζσηεξηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ δηΫπνπλ θΪζε 

νξγαληζκφ θαη ηα εμσηεξηθΪ απνηειΫζκαηα, πινπνηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

πξφγξακκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ζ κΫζνδνο απηά θαέλεηαη δηαγξακκαηηθΪ θαησηΫξσ:   

 

 

 

                                                
56

  Οη αλσηΫξσ πιεξνθνξέεο αλαθηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα: www.balancedscorecard.org 

   

http://www.balancedscorecard.org/
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Δικόνα 4.3: “Balanced Scorecard Method” 

Πεγά: Balanced Scorecard Institute, “Balanced Scorecard Basics”, αλΪθηεζε απφ: 

http://www.balancedscorecard.org/ 

 

Οη ηΫζζεξηο βαζηθνέ Ϊμνλεο, θΪησ απφ ηνπο νπνένπο ιεηηνπξγεέ ε ζπγθεθξηκΫλε 

κΫζνδνο αμηνιφγεζεο θαη ειΫγρνπ εέλαη: 

 H δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (financial management), ε νπνέα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Kaplan θαη Νorton, εέλαη κέα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακΫηξνπο, δηφηη ηα 

Ϋγθαηξα θαη αθξηβά ζηνηρεέα ρξεκαηνδφηεζεο ζπκβΪιινπλ ζηε ρξεζηά 

δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη ζηελ χπαξμε δηαθΪλεηαο.  

 H κάζεζε θαη αλάπηπμε (learning and growth), ε νπνέα Ϋρεη λα θΪλεη κε ηελ 

εθπαέδεπζε θαη αλΪπηπμε ησλ εξγαδνκΫλσλ. Ζ ζπλεράο εθπαέδεπζε εέλαη Ϋλα 

βαζηθφ εθφδην ελ φςεη ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβΪιινληνο θαη ηεο ηερλνινγηθάο εμΫιημεο. Οη Kaplan θαη Νorton 

πξεζβεχνπλ, κΪιηζηα, φηη ε κΪζεζε εέλαη θΪηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

εθπαέδεπζε θαη εέλαη βαζηθφ ζηνηρεέν ησλ «ζπζηεκάησλ πςειήο απόδνζεο (high 

performance work systems)», φπσο νξέδνπλ θαη ηα θξηηάξηα ηνπ Baldrige.  

 H ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ (customer satisfaction), ε νπνέα Ϋρεη λα θΪλεη κε ην 

πφζν ηθαλνπνηεκΫλνη εέλαη νη πειΪηεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο θαη, ηΫινο,  

http://www.balancedscorecard.org/
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 Οη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο (internal business processes), πνπ επηηξΫπνπλ ζηνπο 

πςειΪ ηζηΪκελνπο λα παξαθνινπζνχλ θαηΪ πφζν ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεέ 

απνδνηηθΪ θαη παξΫρεη ηηο πξνζδνθψκελεο γηα ηνπο πειΪηεο ππεξεζέεο.  

 

4.5.2. H εθαπμογή ηηρ Κάπηαρ Ιζόπποπηρ Απόδοζηρ ζηη Γημόζια Γιοίκηζη 

Ζ κΫζνδνο ηεο Balanced Scorecard κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, 

ιακβΪλνληαο ππφςε φκσο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θχζεο ηνπ, αιιΪ θαη ηηο νκνηφηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξΫο ηνπ ζε ζρΫζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα. 

Ο Niven (2003)
 57

, ζπγθεθξηκΫλα αλαθΫξεη φηη ην ζπγθεθξηκΫλν εξγαιεέν δελ κεηξΪεη 

κφλν ηηο εηζξνΫο θαη ηηο εθξνΫο ηνπ ζπζηάκαηνο αμηνιφγεζεο, αιιΪ πξνζθΫξεη ηε 

δπλαηφηεηα εθηέκεζεο ηεο πξνφδνπ θαη νινθιάξσζεο ηεο απνζηνιάο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

Balanced Scorecard εέλαη πνιχ πνιχηηκε γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, φκσο κπνξεέ λα 

εθαξκνζηεέ θαη ζηνπο δεκφζηνπο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. ΜΪιηζηα ηνλέδεη: 

«Πξνηνύ νη θπβεξλεηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλώζεηο αλαπηύμνπλ ηελ Balanced 

Scorecard, πξέπεη λα ζθεθηνύλ ηηο αιιαγέο ζηε “γεσγξαθία” ηνπ κνληέινπ, έηζη ώζηε απηό 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν δεκόζηνο ηνκέαο».  

Αληέζηνηρα, Arveson (1999)
58

 ππνζηεξέδεη φηη ε κΫηξεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ Ϋρεη θαηαζηεέ ζηε ζχγρξνλε επνρά κέα απαξαέηεηε δηαδηθαζέα. 

Σελ αλΪπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηε ζεκαζέα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ θνξΫσλ ηφληζε αξρηθΪ ε Ακεξηθαληθά θπβΫξλεζε, κε «ηα Απνηειέζκαηα ηεο 

Κπβεξλεηηθήο Πξάμεο ηνπ 1993 (Government Performance Results Act – GPRA 1993)»
59

.  

 

4.5.3. Η ζςμβολή ηηρ μεθόδος Κάπηαρ Ιζόπποπηρ Απόδοζηρ (Balanced Scorecard 

Method) ζηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος εζωηεπικού ελέγσος (internal audit) 

Ζ Balanced Scorecard κπνξεέ λα απνηειΫζεη Ϋλα βαζηθφ εξγαιεέν θαη γηα ηε βειηέσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Low θαη Ong (2004)
60

. O 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πζηεξεέ ζε βαζηθΪ ζεκεέα, αθνχ παξαιεέπεη 

                                                
57  Νiven, P.(2003), “ Adapting the Balanced Scorecard to fit the Public and Nonprofit Sectors”, Primerus 

Consulting Report, QPR-Solutions for Risk and Compliance, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.qpr.com/Balanced-Scorecard-Academy/adapting_BSC_Public_Sectors.pdf   
58  Arveson, P. (1999), “Translating Performance Metrics  from the Private  to the Public Sector”, αλΪθηεζε: 

http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/PerformanceMeasurement/TranslatingMetrics/tabid/139/

Default.aspx.  
59  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο βιΫπε: http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra_gplaw2m/ 
60

  Low, I., Ong, P. (2004), “Building A Success Model For Internal Audit: The Balanced Scorecard”, KPMG, 

Singapore, αλΪθηεζε απφ: www.kpmg.com.sg/publications / ras_BuildingASuccess.pdf  

http://www.qpr.com/Balanced-Scorecard-Academy/adapting_BSC_Public_Sectors.pdf
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/PerformanceMeasurement/TranslatingMetrics/tabid/139/Default.aspx
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/PerformanceMeasurement/TranslatingMetrics/tabid/139/Default.aspx
http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra_gplaw2m/
http://www.kpmg.com.sg/publications%20/%20ras_BuildingASuccess.pdf
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ζπλάζσο ζηξαηεγηθνχο ζπιινγηζκνχο, απνθαιχπηεη ιηγνζηΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ 

εθαξκνγά ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ελψ αλαθΫξεηαη σο επέ ησ πιεέζηνλ ζην παξειζφλ. 

Δξσηάκαηα, φπσο, πνηα θξηηάξηα θαη πνηνη δεέθηεο ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηε κΫηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέαο ιεηηνπξγέαο, πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δεέθηεο, αλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθέεο ηεο Γηνέθεζεο κΫζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, πψο νη 

αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλδΫνληαη κε απηνχο ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο 

επηρεέξεζεο, κΫλνπλ αλαπΪληεηα.  

Γηα ηελ επηηπρά εθαξκνγά ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ππΪξρνπλ ηξεηο 

θξέζηκνη παξΪγνληεο επηηπρέαο, πνπ πξΫπεη λα ηθαλνπνηνχληαη: (α) Ζ ηνπνζέηεζε 

(positioning), ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζην βαζκφ, ζηνλ νπνέν ν εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο εέλαη 

κΫξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ νξγαληζκνχ, (β) νη 

δηαδηθαζίεο (processes) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη (γ) ην πξνζσπηθό (people), πνπ Ϋρεη 

επηιεγεέ λα πινπνηάζεη ηηο δηαδηθαζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

 Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο πξΫπεη λα ζπκβΪιιεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. Απηφ 

εέλαη εθηθηφ φηαλ επηιΫγνληαη νη θαηΪιιειεο δηαδηθαζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, νη νπνέεο 

εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ απνζηνιά θαη ην ξφιν ηνπ νξγαληζκνχ. ’ απηφ ην ζηΪδην ν ξφινο 

ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ (Audit Committee) ηνπ εθΪζηνηε δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ θνξΫα 

εέλαη ζεκαληηθφο, αθνχ απηά εγθξέλεη θαη ειΫγρεη ζε εηάζηα βΪζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο 

ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Βαζηθφ εέλαη, επέζεο, ε δνκά ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ λα ραξαθηεξέδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζπλΫπεηα, ελψ απαξαέηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρέα ηνπ εέλαη ν έδηνο ν νξγαληζκφο λα πηζηεχεη ζηηο αμέεο θαη ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ.  

Οη δηαδηθαζέεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πξΫπεη λα εέλαη δπλακηθΫο θαη ηθαλΫο λα 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Ζ επηινγά ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη αξκνδηφηεηα ηεο αλψηαηεο δηνέθεζεο θαη πξΫπεη λα επηιΫγνληαη 

κε βΪζε ηνπο θηλδχλνπο (risks), πνπ αληηκεησπέδεη ν εθΪζηνηε νξγαληζκφο. Ζ ηειεπηαέα 

παξΪκεηξνο εέλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηινγά ηεο θαηΪιιειεο κεζνδνινγέαο, 

πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρνληαη πνηνηηθΫο ππεξεζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

ΣΫινο, ε ζηειΫρσζε ηεο νκΪδαο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ κε πξνζσπηθφ κε απμεκΫλα 

πξνζφληα  θαη δεμηφηεηεο εέλαη απαξαέηεηε γηα Ϋλα απνδνηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηάησλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ επαιεζεχεηαη 

κΫζσ ηνπ Πιάλνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Ιnternal Αudit Plan), ην νπνέν ππαγνξεχεη πνηεο 
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δεμηφηεηεο θαη πνηα πξνζφληα απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρά απνζηνιά ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ.    

Γηα φια ηα αλσηΫξσ νη Low θαη Ong πξνηεέλνπλ φηη ε ρξεζηκνπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

δεηθηψλ κΫηξεζεο ηεο απφδνζεο, ζα πξνζθΫξνπλ κέα ζαθά εηθφλα ηνπ βαζκνχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.   

Δλ θαηαθιεέδη, γηα ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ Balanced Scorecard ζηα πιαέζηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη απαξαέηεην: (α) λα δηεπθξηληζζεέ ε απνζηνιά ηνπ νξγαληζκνχ ά 

ηεο επηρεέξεζεο, Ϋηζη ψζηε νη ππεξεζέεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνέεζε απηάο, (β) λα δηεπθξηληζζνχλ νη αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη θαη νη 

πξσηνβνπιέεο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ζθνπνχ, (γ) λα επηιερζνχλ νη θαηΪιιεινη 

δεέθηεο κΫηξεζεο ζηα πιαέζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ γηα ηε κΫηξεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ θαη ηΫινο, (δ) λα αμηνινγεζεέ ε κΫζνδνο κΫηξεζεο ηεο απφδνζεο, θαηΪ 

πφζν Ϋρεη επηηχρεη ηειηθΪ ην ζηφρν ηεο.  

 

4.5.4.  Η σπηζιμοποίηζη ηηρ μεθόδος Balanced Scorecard ωρ επγαλείο μέηπηζηρ ηηρ 

αποδοηικόηηηαρ ηων ελεγκηικών μησανιζμών ζηα πλαίζια ηηρ Δλληνικήρ Γημόζιαρ 

Γιοίκηζηρ
61

.  

Σελ εθαξκνγά ηεο Balanced Scorecard ζηελ Διιεληθά Γεκφζηα Γηνέθεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκΫλα γηα ηε κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

ειιεληθάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο δηεξεχλεζε ν ΛηβεξΪθνο (2008), ν νπνένο θαηΫιεμε φηη ε 

αλσηΫξσ κΫζνδνο κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ, αξθεέ λα γέλνπλ θΪπνηεο πξνζαξκνγΫο ζηνπο 

ηΫζζεξηο Ϊμνλεο, πνπ πεξηγξΪθεθαλ αλσηΫξσ, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηάησλ πνπ παξνπζηΪδεη 

ν δεκφζηνο ηνκΫαο. Τπνζηεξέδεη φηη πξφθεηηαη γηα κέα θαηλνηφκν δηαδηθαζέα, ε νπνέα 

πηζαλφλ, φκσο, λα αληηκεησπηζηεέ κε δπζπηζηέα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππΪξρνπλ 

ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα γηα ζχγθξηζε πνπ λα εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηεο κεζφδνπ. Παξφια 

απηΪ, εέλαη αδηακθηζβάηεηα Ϋλα ζεκαληηθφ εξγαιεέν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθνχ 

πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο εέλαη ε αλαβΪζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο πξνο 

ηνπο πνιέηεο, εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο κΫζσ ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο 

δηαρεέξηζεο, ιακβΪλνληαο, φκσο, πΪληα ππφςε ηε δεζκεπηηθά παξΪκεηξν ηεο ζηελφηεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Οη ηΫζζεξηο Ϊμνλεο πξνζαξκφδνληαη ινηπφλ σο εμάο:  

                                                
61

  Liverakos, P.(2008), “Monitoring, Evaluation, and Performance Indicators for the Greek State Audit & 

Control Mechanisms”, Regional Center for the Public Administration Reform (RCPAR), Bratislava.  
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(1) Όζνλ αθνξΪ ηελ δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε, απηά επηθεληξψλεηαη ζηε κεέσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ειΫγρνπ ησλ ειεγθηηθψλ θνξΫσλ θαη ζηε ρξεζηά δηαρεέξηζε ησλ 

πφξσλ, Ϋηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλΪγθεο ηνπο κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν (value 

for money). ΜΫζσ ησλ δεηθηψλ απφδνζεο εέλαη εθηθηά ε επαιάζεπζε, θαηΪ πφζν νη 

ειεγθηηθνέ θνξεέο Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπο.  

(2) Ζ κΪζεζε θαη αλΪπηπμε ζρεηέδεηαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθπαέδεπζε ησλ 

ειεγθηψλ θαη ηελ εμνηθεέσζε ηνπο κε ηηο λΫεο ηερλνινγέεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

νινθιάξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα πιαέζηα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

(3) Ο ηξέηνο Ϊμνλαο Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ πνιηηψλ, αλ θαη ηα ειεγθηηθΪ 

φξγαλα δελ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηνπο πνιέηεο, αιιΪ κφλν κε ηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. Ζ 

κφλε ππεξεζέα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθΫξνπλ ηνπο πνιέηεο εέλαη ε δηαθΪλεηα κΫζσ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεέ λα αληιάζεη θαλεέο απφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ δεκφζηνπ θνξΫα.  

(4) Οη εζσηεξηθΫο δηαδηθαζέεο εέλαη, έζσο, ν πην ζεκαληηθφο Ϊμνλαο γηα ηα φξγαλα 

ειΫγρνπ σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

(monitoring and evaluation) ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηάκαηνο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

εέλαη κέα δηαδηθαζέα πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη, πξνθεηκΫλνπ γηα ηνλ Ϋιεγρν επέηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ, φκσο ε αμηνιφγεζε κε ηε κΫζνδν ηεο ΚΪξηαο Ηζφξξνπεο Απφδνζεο αθνξΪ ζε κέα 

πνιχ πην δπλακηθά δηαδηθαζέα, αθνχ δελ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πθηζηΪκελσλ δηαδηθαζηψλ, αιιΪ θαη ζε ηπρφλ λΫεο δηαδηθαζέεο πνπ πηζαλφλ αλαπηχμνπλ νη 

ειεγθηηθνέ κεραληζκνέ.  

ΔλδεηθηηθΪ, νη δεέθηεο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε κΫηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζΫληα, απεηθνλέδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ ΛηβεξΪθν σο εμάο: 
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Πεγά: Liverakos, P.(2008), “Monitoring, Evaluation, and Performance Indicators for the Greek 

State Audit & Control Mechanisms”, p:17-19.  

 

 Σα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο απφ ηελ εθαξκνγά ησλ αλσηΫξσ δεηθηψλ δελ άηαλ 

αηζηφδνμα. πγθεθξηκΫλα, ε Ϋξεπλα θαηΫδεημε φηη σο γεληθφηεξε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο 

θαη ειΫγρνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ ειιεληθά Γεκφζηα Γηνέθεζε επηθξαηεέ ε 

ηαθηηθά ηεο ζχληαμεο εηάζηαο Ϋθζεζεο, ζηελ νπνέα γέλεηαη αλαθνξΪ ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

θαη ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη, θαζψο θαη ησλ πξνηΪζεσλ γηα βειηέσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ θνξΫσλ.  

Δπέζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθέα ησλ θνξΫσλ ειΫγρνπ δελ δηαζΫηεη 

ζπγθεθξηκΫλε κεζνδνινγέα θαη πνιηηηθά ειΫγρνπ, γεγνλφο πνπ θΪλεη ηελ εθαξκνγά ησλ 

δεηθηψλ λα εέλαη δπζρεξάο.  

Αθφκε, ε απνπζέα κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη ε γξαθεηνθξαηηθά πξνζΫγγηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη - αθνχ πεξηζζφηεξε ζεκαζέα δέδεηαη ζηηο δηαδηθαζέεο, 

παξΪ ζηα πνξέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αληέζηνηρε κεζνδνινγέα - 

δπζθνιεχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  
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Άιιν Ϋλα βαζηθφ ζεκεέν ηεο Ϋξεπλαο άηαλ ε απνπζέα ελφο ζαθνχο ζηξαηεγηθνχ 

πιΪλνπ, ην νπνέν ζα φξηδε ζηνπο ειεγθηηθνχο θνξεέο, πνηεο εέλαη νη ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο 

θαη πνηνη νη πξνζδνθψκελνη ζηφρνη.  

Δπηπξφζζεηα, ε απνπζέα ελφο πξνυπνινγηζκνχ, πνπ λα νξέδεη κε ζαθάλεηα γηα θΪζε 

ειεγθηηθφ θνξΫα ηνλ ηξφπν θΪιπςεο ηνπ θφζηνπο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε Ϋιιεηςε 

ελφο εληαένπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέαο εληαέαο κεζνδνινγέαο ειΫγρνπ 

δελ άηαλ δπλαηφ λα δψζνπλ αμηφπηζηα δεδνκΫλα γηα ηε δηεμαγσγά ζπγθξέζηκσλ 

απνηειεζκΪησλ.  

ΣΫινο, εέλαη αμηνζεκεέσηε ε δηαπέζησζε φηη ζηελ ειιεληθά Γεκφζηα Γηνέθεζε ε 

κΫζνδνο ηεο Balanced Scorecard εθιακβΪλεηαη εμ΄ αξράο αξλεηηθΪ, δηφηη ε ρξεζηκνπνέεζε 

δεηθηψλ επηβΪιιεη Ϋλα ζχζηεκα απμεκΫλνπ ειΫγρνπ γηα ηηο δνκΫο θαη ην πξνζσπηθφ θαη 

δεκηνπξγεέηαη Ϋηζη ε εζθαικΫλε εληχπσζε, φηη κΫζσ ησλ δεηθηψλ αμηνινγεέηαη φρη ε 

ππΪξρνπζα θαηΪζηαζε, αιιΪ ε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν θιέκα δπζπηζηέαο 

ππξνδνηεέηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απΫλαληη ζε κέα ηΫηνηα πνιηηηθά αμηνιφγεζεο, ιφγσ ηεο 

κε εμνηθεέσζεο κε ηηο λΫεο ηερλνινγέεο, δεμηφηεηεο απαξαέηεηεο γηα Ϋλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα ειΫγρνπ θαη ινγνδνζέαο.   

Δλ θαηαθιεέδη, ε κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο εέλαη βαζηθά γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο. 

Οη δηαδηθαζέεο ηεο παξαηάξεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ εέλαη απαξαέηεηεο, 

εηδηθΪ φηαλ ππΪξρεη ζηελφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ απνθπγά θαη 

ρξφλνπ θαη ρξάκαηνο. 

Ο Havens (2010)
62

 αλαθΫξεη, κΪιηζηα, φηη ν Ϋιεγρνο δηαρεέξηζεο, ν Ϋιεγρνο απφ 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηΫο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε εέλαη δηαδηθαζέεο πνπ 

ζρεδηΪζηεθαλ γηα λα δηαζθαιέζνπλ ηε ρξεζηά δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ. ΜΫζσ απηψλ δηαζθαιέδεηαη ε ζσζηά εθαξκνγά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

Ϊιισλ πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ θαη απνθεχγεηαη ε θαηΪρξεζε θαη θαθνδηαρεέξηζε ησλ 

θξαηηθψλ πφξσλ, ελψ απνηεινχλ εξγαιεέα ζπιινγάο πιεξνθνξηψλ γηα κειινληηθΫο 

απνθΪζεηο ζε ζΫκαηα Πξνυπνινγηζκνχ θαη θπβεξλεηηθάο δξΪζεο. 
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   Havens, H. (2010) “Management Controls, Audit, and Evaluation”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα 

7/1/2010 : http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/Chap9.PDF  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ 

ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

5.1.  ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 
63

 

Ζ Διεγθηηθά απνηειεέ ζεκΫιην ιέζν γηα ηε ρξεζηά εηαηξηθά δηαθπβΫξλεζε ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκΫα. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ειΫγρνπ (financial 

audit) θαη ηνπ ειΫγρνπ κΫηξεζεο ηεο απφδνζεο (performance audit) εέλαη απαξαέηεηνο, 

πξνθεηκΫλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη ηΫζζεξηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο ρξεζηάο εηαηξηθάο 

δηαθπβΫξλεζεο: ε ινγνδνζία (accountability), ε δηαθάλεηα (transparency), ε εληηκόηεηα 

(probity) θαη ε θαζαξή ζέζε (equity) ηεο Γηνέθεζεο. Ζ ινγνδνζέα αθνξΪ ζηελ ππνρξΫσζε 

ησλ αηξεηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο λα αηηηνινγνχλ ηηο πξΪμεηο θαη απνθΪζεηο ηνπο, θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν δηαρεέξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ. ΤπνρξΫσζε ηεο Γηνέθεζεο εέλαη, επέζεο, λα 

ιεηηνπξγεέ δηαθαλψο, Ϋηζη ψζηε νη πνιέηεο λα Ϋρνπλ πιάξε εηθφλα ησλ πξΪμεψλ ηεο αλΪ 

πΪζα ζηηγκά. Άκεζε ζρΫζε κε ηε δηαθΪλεηα Ϋρεη ε αξρά ηεο εληηκφηεηαο, ε νπνέα 

αλαθΫξεηαη ζηηο εζηθΫο αμέεο θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ραξαθηάξα, πνπ πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ 

ηα θπβεξλεηηθΪ φξγαλα, γηαηέ αιιηψο δε ζα ππΪξρεη εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο. ΣΫινο, νη αηξεηνέ νθεέινπλ λα θΪλνπλ ζσζηά ρξάζε ηεο δχλακεο ηνπο θαη 

ησλ δεκφζησλ πφξσλ, παξΫρνληαο πνηνηηθΫο ππεξεζέεο θαη αζθψληαο Ϋηζη ρξεζηά εηαηξηθά 

δηαθπβΫξλεζε. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη ν ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθάο 

ζηξαηεγηθάο θαη ε επηηπράο πινπνέεζε ηεο, ε νπνέα πξαγκαηψλεηαη κΫζσ ηεο ρξάζεο ηνπ 

πνιχηηκνπ εξγαιεένπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο εέλαη ε ζπλεράο 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εθηΫιεζε ησλ πνιηηηθψλ θαηΪ ηξφπν δηαθαλά θαη 

εζηθφ.  

ην ηΫινο θΪζε δηαρεηξηζηηθάο ρξάζεο νη δεκφζηνη νξγαληζκνέ ππνρξενχληαη απφ ην 

λφκν λα ζπληΪζζνπλ νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, φπσο θαη νη ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο 
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  Lapointe, J. (2008), “How Audit Can Contribute To Better Governance”, Canadian Comprehensive 

Auditing Foundation (CCAF-FCVI) Inc., Ottawa, Canada.  
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Ϊιισζηε, νη νπνέεο απεηθνλέδνπλ κε ζαθάλεηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. ΑπηΫο ηηο 

θαηαζηΪζεηο ππνβΪιινληαη ζε Ϋιεγρν απφ αλεμΪξηεην ειεγθηά, πξνθεηκΫλνπ γηα ηε 

δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο θαη αθξέβεηΪο ηνπο (financial audits). ΜΫζα απφ φιε απηά ηε 

δηαδηθαζέα θαη, κε ηηο ζπζηΪζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε Γεκφζηα Γηνέθεζε δηνξζψλεη 

ηα θαθψο θεέκελα, βειηηψλεη ηελ απφδνζά ηεο θαη ελεκεξψλεη ηνπο πνιέηεο γηα ηε ρξεζηά 

δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Δθηφο, φκσο, ησλ νηθνλνκηθψλ ειΫγρσλ, 

ππΪξρνπλ θαη Ϊιιεο θχζεσο Ϋιεγρνη, φπσο νη ιεηηνπξγηθνί ή εθηειεζηηθνί (operational/ 

performance audits), νη νπνένη ζηνρεχνπλ ζηελ δηαζθΪιηζε ηεο απνηειεζκαηηθάο θαη 

απνδνηηθάο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, εμαζθαιέδνληαο Ϋηζη ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ πξνθαζνξηζκΫλσλ ζηφρσλ ηεο Γηνέθεζεο. ΣΫινο, νη ειεγθηΫο 

κπνξνχλ λα γλσκνδνηνχλ θαη γηα Ϊιια κε νηθνλνκηθάο θχζεσο ζΫκαηα, βνεζψληαο ηε 

Γηνέθεζε λα πΪξεη ζσζηΫο απνθΪζεηο
64

.  

 

5.2. Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ «ΝΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ (ΝEW PUBLIC 

MANAGEMENT)» ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΣΗΝ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 

ηε ζεκεξηλά επνρά ε Διεγθηηθά βξέζθεηαη ζε Ϋλα κεηαβαηηθφ ζηΪδην 

κεηαξξπζκέζεσλ, ιφγσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ηεο πηνζΫηεζεο 

ηνπ θαηλνχξγηνπ κνληΫινπ ηεο «Νέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (New Public Management)
65

». 

Ο λΫνο ηξφπνο δηνέθεζεο Ϋρεη ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ θαηΪξηηζε θαη εθηΫιεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηε ιεηηνπξγέα ηεο Λνγηζηηθάο, κε παξεπφκελε ζπλΫπεηα αληέζηνηρεο 

αιιαγΫο θαη ζηηο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο. εκαζέα δέλεηαη πιΫνλ φρη κφλν ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπλαιιαθηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, αιιΪ επέζεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο παξνράο 

ππεξεζηψλ, επηβΪιινληαο ζπλεπψο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηα ζπζηάκαηα ζπζηεκΪησλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ. 

Σνλ λΫν ηξφπν ζθΫςεο πηνζΫηεζαλ αξθεηΫο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη νπνέεο πξΪγκαηη 

βειηέσζαλ ηελ απφδνζά ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ΒΫβαηα ζ’ απηφ βνάζεζε ε λνκνζεζέα 

ηνπο, ε νπνέα δελ εέλαη Ϊθακπηε θαη αθάλεη πεξηζψξηα θηλάζεσλ. ΜεξηθΫο απφ ηηο πην 

ζεκαληηθΫο αιιαγΫο απηάο ηεο ηΪζεο εέλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ε 

                                                
64  Kattelus, S., Wilson, E. (2004), “Accounting for Governmental and Nonprofit Entities”, 13th Edition, 

McGraw-Hill Co.,U.S.  
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  Caperchione, E. (2006) “The New Public Management: A Financial Perspective for Finance Practitioners”, 

FEE Public Sector Committee, Brussels.  
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νξγΪλσζε ηνπ ζε ηκάκαηα κε βΪζε ηα πξντφληα ά ηηο ππεξεζέεο, ε παξνρά ππεξεζηψλ 

κΫζσ ζπκβΪζεσλ, ηνλψλνληαο Ϋηζη ηνλ αληαγσληζκφ, ε Ϋκθαζε ζηε ζρΫζε αμέαο – 

απνηειΫζκαηνο (value for money), κε θχξην ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ππεξεζηψλ κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Έκθαζε δέλεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα. ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ινγηζηηθφ ηνκΫα, 

θαζψο θαη ζηελ εθηΫιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε βαζηθφηεξε αιιαγά αθνξΪ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε δεδνπιεπκΫλε βΪζε (accruals). 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθά πιεξνθφξεζε ιεηηνπξγεέ, επέζεο, κε γλψκνλα απηά ηελ αξρά, ελψ 

απαξαέηεηε θαζέζηαηαη ε ηάξεζε εγγξαθψλ ζηα βηβιέα. Όιεο ελ γΫλεη νη δηαδηθαζέεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη αλσηΫξσ εμειέμεηο δε ζα κπνξνχζαλ λα αθάζνπλ αλεπεξΫαζην ην πεξηβΪιινλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά αλαβαζκέδεηαη σο 

πξνο ηνλ Ϋιεγρν πνπ αζθεέ ζηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ εηνηκΪδεη ε Γηνέθεζε. Ο 

ηειεπηαένο ειΫγρεη θαη επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο, ελψ αζρνιεέηαη θαη κε θξέζηκα δεηάκαηα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ, εθηφο απφ ην 

λα ειΫγρεη ηηο θηλάζεηο ηεο Αλψηαηεο Γηνέθεζεο ζε απηφ ην πεδέν. Δπηπξφζζεηα, 

αμηνζεκεέσηε εέλαη ε ελδπλΪκσζε ηεο ζρΫζεο ηνπ κε ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ θαη ε 

ζπκκεηνρά ηνπ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, εμεηΪδνληαο ζΫκαηα 

απφδνζεο παξΪιιεια κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηά.  

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηάο, απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, απνθαέλεηαη ζε θξέζηκα ζΫκαηα 

ινγηζηηθάο, πξνυπνινγηζκνχ ά ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο, φπσο θαη ζε βαζηθΪ 

ζΫκαηα απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ιακβΪλνληαο φκσο 

πΪληα ππφςε ηελ παξΪκεηξν εμνηθνλφκεζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαηΪ ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. πκκεηΫρεη ζε ζπδεηάζεηο ζρεηηθΫο κε εηαηξηθά 

δηαθπβΫξλεζε, βαζηδφκελνο πνιιΫο θνξΫο ζηε γλψκε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ελψ 

θαιεέηαη λα ρεηξηζηεέ αθφκε θαη ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ. Απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εέλαη ε αλαθνξΪ ησλ πνξηζκΪησλ ηεο Ϋθζεζεο ηνπ ζηελ Δπηηξνπά 

ΔιΫγρνπ. ΣΫινο, γλσκνδνηεέ γηα δεηάκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γηα ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγάο ηνπο, Ϋηζη ψζηε λα δηαηεξεζεέ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο εθθξΪδνπλ ηελ Ϊπνςά ηνπο θαη γηα ηελ επΪξθεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ ηεο Γηνέθεζεο.           
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Δλ θαηαθιεέδη, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο απαηηεέ απφ ηνπο ειεγθηΫο 

Ϋλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθΫςεο θαη αληέζηνηρε αλαπξνζαξκνγά ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, δέλνληαο βαξχηεηα, εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ Ϋιεγρν (financial audit), θαη 

ζηνλ έιεγρν απόδνζεο (performance audit) θαη ηελ πνηόηεηα ειέγρνπ (audit quality). 

Βαζηθφ κΫιεκα ησλ ειεγθηψλ εέλαη ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.   
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Αιάζεηα εέλαη, φηη νη ιφγνη γηα ηε δηελΫξγεηα ειΫγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε εέλαη 

πνιππιεζεέο, φινη φκσο κε θνηλφ ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο θξΪηνπο δηθαένπ, ηε ρξεζηά 

Γεκφζηα Γηνέθεζε θαη ηελ παξνρά πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιέηεο. 

 Άκεζε ζρΫζε κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ Ϋρεη ν έιεγρνο επνπηείαο, 

δειαδά νη ειεγθηηθΫο εθεέλεο δηαδηθαζέεο πνπ ζθνπφ Ϋρνπλ λα επαιεζεχζνπλ, θαηΪ πφζν 

Ϋλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο πξνβαέλεη ζε ζσζηά επΫλδπζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Οη 

Ϋιεγρνη επνπηεέαο ζπκβΪιινπλ ζηε δεκφζηα ινγνδνζέα θαη ζηελ απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Αθνξκά γηα Ϋιεγρν κπνξεέ λα απνηειΫζεη, επέζεο, ε δηεξεχλεζε κέαο παξΪλνκεο ά 

αλάζηθεο πξΪμεο, ελφο θαηλνκΫλνπ απΪηεο ά δηαθζνξΪο. ΄ απηά ηε πεξέπησζε κηιΪκε γηα 

ειέγρνπο αλίρλεπζεο, κε θχξην ζηφρν ηε δηελΫξγεηα Ϋξεπλαο θαη ηε ζπιινγά ησλ 

απαξαέηεησλ ζηνηρεέσλ κΫζα απφ θαηΪιιειεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε θαηλνκΫλσλ θαθνδηαρεέξηζεο. ’ απηά ηελ θαηεγνξέα αλάθνπλ ν Ϋιεγρνο 

αζθΪιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο, ν Ϋιεγρνο κε εληνιά εηζαγγειΫα, 

νη Ϋιεγρνη ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

 Οη ειεγθηΫο πνιιΫο θνξΫο πξνζπαζνχλ λα πξνιΪβνπλ θαη λα απνηξΫςνπλ θαηλφκελα, 

πνπ ζα δηαηαξΪμνπλ ηελ πνιηηηθά δσά ησλ πνιηηψλ θαη ζα θινλέζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπο. ΔιεγθηηθΫο κΫζνδνη, φπσο ν Ϋιεγρνο ζε ππΪξρνπζεο ιεηηνπξγέεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο, ε εθηέκεζε πηζαλψλ θηλδχλσλ θαηΪ ηε δηεμαγσγά ηνπ ειεγθηηθνχ Ϋξγνπ ά ε 

κειΫηε ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πνιηηηθά δσά απφ πηζαλΫο αιιαγΫο ζηε λνκνζεζέα απνηεινχλ 

παξαδεέγκαηα ειΫγρσλ απνηξνπήο θαηλνκΫλσλ, ηα νπνέα δεκηνπξγνχλ πξνβιάκαηα ζηε 

Γεκφζηα Γηνέθεζε. 
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  ΗΗΑ- Σhe Institute of Internal Auditors, (2006),  “The Role of Auditing in Public Sector Governance: 

Professional Guidance”, USA, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.theiia.org.  
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 Έλαο βαζηθφ πξνζφλ ηνπ ειεγθηά εέλαη ε δηνξαηηθόηεηα ηνπ. Ο ειεγθηάο θΪλνληαο  

νξηδφληην θαη θΪζεην Ϋιεγρν ζην πεξηβΪιινλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, εθαξκφδνληαο 

ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο αλΪκεζα ζε δηΪθνξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη αλΪκεζα ζηα 

δηΪθνξα επέπεδα ηεο Γηνέθεζεο, βνεζΪεη ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη 

επέιπζε πηζαλψλ πξνβιεκΪησλ, πνπ κπνξεέ λα αληηκεησπέδεη ν δεκφζηνο ηνκΫαο, θαη ζηελ 

πηνζΫηεζε εθεέλσλ ησλ πνιηηηθψλ, ψζηε - ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Αλψηαηε Γηνέθεζε- λα 

πεηχρεη ηελ βειηέσζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ θαη ελ γΫλεη ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Κιεέλνληαο, ε ηθαλφηεηΪ ηνπ ειεγθηά λα πξνλνεί θαη λα πξνιακβΪλεη θαηαζηΪζεηο, 

αλαθαιχπηνληαο επθαηξέεο θαη εληνπέδνληαο θηλδχλνπο, πνπ κπνξεέ λα θΫξνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ζε δχζθνιε ζΫζε, δηαδξακαηέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηδηαέηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε 

θαη δηαρεέξηζε ηνπ θηλδχλνπ, πνπ εέλαη αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

 

5.3.1. Ο πόλορ ηος εξωηεπικού ελέγσος (external audit)  ζηο Γημόζιο Σομέα  

 H Δπηηξνπά Πξνηχπσλ Γεκφζηαο Εσάο (Committee on Standards in Public Life)
 67
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αλαθΫξεη ζρεηηθΪ κε ηνλ δεκφζην Ϋιεγρν, φηη ε δηαθνξΪ ηνπ απφ ηνλ ζπλάζε Ϋιεγρν, πνπ 

δηεμΪγεηαη απφ αλεμΪξηεηνπο ειεγθηΫο, εέλαη φηη δελ ζθνπεχεη κφλν ζηε δηαζθΪιηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα νξζνινγηθά ρξάζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, ζηελ απνθΪιπςε παξαηππηψλ 

ζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ ζΫκαηα θαη ζηελ απνθΪιπςε απΪηεο ά δηαθζνξΪο - πνπ ζπλάζσο 

εέλαη απνηΫιεζκα ραιΪξσζεο ησλ ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ - αιιΪ 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηηο κειινληηθΫο ζπλΫπεηεο απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Γη΄απηφ θαη 

ζεσξεέηαη πςέζηεο ζεκαζέαο. Οη εμσηεξηθνέ δεκφζηνη ειεγθηΫο αζθνχλ επνπηεέα ζηε 

ζσζηά δηεμαγσγά θαη εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ελψ νη 

εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο ζην δεκφζην ηνκΫα ζπκκεηΫρνπλ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ θαη 

ζπκβΪιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηνέθεζε θαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ.  

                                                
67  Public Audit Forum (2010), “The Principles of Public Audit”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.public-audit-forum.gov.uk/   
68  Ο νξγαληζκφο “Public Audit Forum” δεκηνπξγάζεθε ην ΦεβξνπΪξην ηνπ 1997 κε πξφηαζε ηεο “Λεπθάο 

Βέβινπ” «Ζ ΓηαθπβΫξλεζε Γεκνζέσλ Οξγαληζκψλ: Έθζεζε Πξνφδνπ (The Governance of Public Bodies: 

A Progress Report)» ζηα ηΫζζεξα εζληθΪ ειεγθηηθΪ ζψκαηα (Δζληθά Διεγθηηθά Τπεξεζέα, Διεγθηηθά 

Τπεξεζέα Βφξεηαο Ηξιαλδέαο, Διεγθηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε θαη ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγεέαο ζηελ Αγγιέα θαη ζηελ Οπαιέα θαη ηελ Δπηηξνπά Λνγαξηαζκψλ ζηε θσηέα), πξνθεηκΫλνπ λα 

παξΫρνπλ πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ δεκνζέσλ νξγαληζκψλ. Ο θχξηνο ξφινο ηνπ εέλαη 
ζπκβνπιεπηηθφο. Γελ αλακεηγλχεηαη ζηα θαζάθνληα ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο:  http://www.public-audit-forum.gov.uk/ .    

http://www.public-audit-forum.gov.uk/
http://www.public-audit-forum.gov.uk/
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Χο δηαδηθαζέα, ν εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο δηεμΪγεηαη ζπλάζσο απφ αλεμΪξηεηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηΫο (certified public accountants - CPAs), πνπ εληΫιινληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ά ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα Ϊηνκα 

Ϋκπεηξα, κε Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, ηα νπνέα θαινχληαη λα ειΫγμνπλ ηηο 

νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, αλ εέλαη ζχκθσλεο κε ηα ΓεληθΪ ΠαξαδεθηΪ ΔιεγθηηθΪ 

Πξφηππα (General Accepted Auditing Standards-GAAS) ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA).  

Σν αληηθεέκελν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ εέλαη ν Ϋιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιέσλ, 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νπνησλδάπνηε ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ θαη ε δηαζθΪιηζε φηη νη 

νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, παξνπζηΪδνπλ αθξηβνδίθαηε εηθόλα (true and fair view), ρσξέο 

παξαηππέεο θαη ζθΪικαηα. ηφρνο ηνπο εέλαη ε παξνρά κέαο ακεξφιεπηεο θαη 

αληηθεηκεληθάο εθηέκεζεο γηα ηελ επΪξθεηα θαη αθξέβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, 

παξΫρνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν «εύινγε βεβαηόηεηα» (reasonable assurance) – θαη φρη 

απφιπηε- φηη δελ ππΪξρεη θέλδπλνο απΪηεο ά ππεμαέξεζεο. Οη ειεγθηΫο θαινχληαη, 

επηπιΫνλ, λα επηβεβαηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη επΪξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ θαηαξηέδνληαη απφ ηελ Αλψηαηε Γηνέθεζε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη απηΪ ιεηηνπξγνχλ ζσζηΪ θαη φηη δελ ππΪξρεη θαηαζηξαηάγεζε ά 

παξΪθακςε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνο εμππεξΫηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ. Ζ γλψκε ηνπο 

απνηειεέ αζθαιηζηηθά δηθιεέδα, εθφζνλ δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπο θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. Γη’ απηφ θΪλεη ηδηαέηεξε αλαθνξΪ θαη ν γλσζηφο λφκνο ηνπ 

Serbanes Oxley (Serbanes Oxley Act, 2002)
69

.  

Οη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ησλ θξαηηθψλ, κε θεξδνζθνπηθψλ, νξγαληζκψλ αθνξνχλ 

ζηελ παξνπζέαζε ηεο δηαρεέξηζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ, ε νπνέα δηεμΪγεηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα θξαηηθάο εμνπζέαο. Ηδηαέηεξα, φκσο, γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ θξαηηθψλ 

νληνηάησλ εέζηζηαη λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκΫλα ειεγθηηθΪ πξφηππα, πνπ εέλαη γλσζηΪ 

σο «Γεληθά Παξαδεθηά Κπβεξλεηηθά Διεγθηηθά Πξόηππα (Generally Accepted Government 

Auditing Standards- GAGAS), ηα νπνέα εθδφζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζέα Γεληθάο Λνγηζηηθάο 

(General Accounting Office - GAO), κηα παλέζρπξε νκνζπνλδηαθά ππεξεζέα ησλ ΖΠΑ κε 

επηθεθαιάο ηνλ Γεληθφ Διεγθηά (Comptroller General) θαη πξνζσπηθφ απνηεινχκελν απφ 

ειεγθηΫο – ινγηζηΫο, πνπ Ϋδσζαλ κεγΪιε πξνζνρά ζηνλ Ϋιεγρν κεγΪισλ θπβεξλεηηθψλ 

ζπκβΪζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα Ϋρεη αξκνδηφηεηα λα ειΫγμεη νπνηαδάπνηε θξαηηθά 

                                                
69

  Center for Audit Quality (2010), “Guide to Public Company Auditing”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.iasplus.com/usa/aicpa/0905caqauditguide.pdf  
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ππεξεζέα, επηρεέξεζε ά θπβεξλεηηθφ Ϋξγν, εθηφο, φκσο, απφ ηε CIA θαη κεξηθΫο Ϊιιεο 

κπζηηθΫο ππεξεζέεο ηεο θπβΫξλεζεο. Ζ νξγΪλσζε ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο Γεληθάο 

Λνγηζηηθάο (General Accounting Office) ζα κπνξνχζε λα απνηειΫζεη πξφηππν γηα ηελ 

αλαδηνξγΪλσζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη ησλ ινηπψλ κεραληζκψλ ειΫγρνπ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκΫα
70

.  

Σν εγρεηξέδην κε ηα πξφηππα απηΪ, γλσζηφ θαη σο «Κίηξηλν Βηβιίν (Yellow Book)», ζηνλ 

πξφινγφ ηνπ δηεπθξηλέδεη κε ζαθάλεηα ηνλ ιφγν ηεο ζΫζπηζάο ηνπο. Μπνξεέ ηα γεληθΪ 

απνδεθηΪ ειεγθηηθΪ πξφηππα (General Accepted Auditing Standards (GAAS)) λα 

απνηΫιεζαλ ηε βΪζε γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ Γεκνζένπ, φκσο ε ινγνδνζέα γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζε θξαηηθφ επέπεδν απαηηνχζε δηαθνξεηηθά πξνζΫγγηζε ηνπ ειΫγρνπ. 

Σφζν νη λνκνζΫηεο, φζν ηα θπβεξλεηηθΪ φξγαλα θαη νη πνιέηεο ζΫινπλ λα ιακβΪλνπλ 

γλψζε ηεο ζσζηάο θαη ζχλλνκεο δηαρεέξηζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ, ηεο επέηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκΪησλ ησλ πξνγξακκΪησλ πνπ ηΫζεθαλ ζε εθαξκνγά, θαη ην γεγνλφο 

φηη ηα θξαηηθΪ πξνγξΪκκαηα εθηειΫζηεθαλ απνηειεζκαηηθΪ, απνδνηηθΪ θαη κε ηνλ πιΫνλ 

νηθνλνκηθφ ηξφπν. Σν «Κέηξηλν Βηβιέν» εθδφζεθε γηα πξψηε θνξΪ ην 1972, απφ ηφηε Ϋρεη 

αλαζεσξεζεέ αξθεηΫο θνξΫο, κε πην πξφζθαηε ηελ Ϋθδνζε απηά ηνπ Ϋηνπο 2003. ΜΫζα 

απφ ηηο αλαζεσξάζεηο, νη νπνέεο ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ ειΫγρνπ ζηηο 

αλΪγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ηα θπβεξλεηηθΪ ειεγθηηθΪ πξφηππα (GAGAS) Ϋρνπλ 

απνθηάζεη εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζε ζρΫζε κε ηα γεληθΪ απνδεθηΪ ειεγθηηθΪ 

πξφηππα (GAAS) θαη ην κφλν θνηλφ ζηνηρεέν πνπ ηα ζπλδΫεη εέλαη ην παξφκνην φλνκΪ 

ηνπο
71

.  

Οη δεκφζηνη ειεγθηΫο εέλαη ππφινγνη ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. Οθεέινπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ζεβαζκφ απΫλαληη ηεο, ηεξψληαο ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθάο 

Γενληνινγέαο, εθηειψληαο  απνηειεζκαηηθΪ ηα θαζάθνληα ηνπο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ην 

Ϋξγν ηνπο αληηθεηκεληθΪ θαη ακεξφιεπηα. ΓεδνκΫλνπ, φκσο, φηη θαη ε Γεκφζηα Γηνέθεζε 

εέλαη ππνρξεσκΫλε λα ινγνδνηεέ ζηνπο πνιέηεο γηα ηε ρξεζηά θαη απνηειεζκαηηθά 

δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, ν δεκφζηνο Ϋιεγρνο απνηειεέ ζεκαληηθφ θξέθν ζηε 

ινγνδνζέα. 

Σν αληηθεέκελν ηνπ δεκφζηνπ ειΫγρνπ εέλαη επξχ. ΠεξηιακβΪλεη ηνλ Ϋιεγρν 

λνκηκφηεηαο ησλ πξΪμεσλ, ηε δηαπέζησζε ηεο ηάξεζεο ησλ δεφλησλ θαλφλσλ 

                                                
70  Φέιηνο, Β. (1985), «Ζ ινγηζηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά δηνέθεζε θαη ειεγθηηθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα», 

ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Αζάλα.   
71

  Kattelus, S., Wilson, E. (2004), “Accounting for Governmental and Nonprofit Entities”, 13
th
 Edition, 

McGraw-Hill Co.,U.S.  
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ζπκπεξηθνξΪο θαη εζηθάο ζηηο ζπλαιιαγΫο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κε ηνπο πνιέηεο, θαη 

ηελ δηαπέζησζε ηεο χπαξμεο ηεο ζρΫζεο αμίαο – απνηειέζκαηνο (value for money) ζε θΪζε 

παξνρά ππεξεζέαο. Ζ ζρΫζε απηά ζεκαέλεη φηη ην δεκφζην αγαζφ ά ε ππεξεζέα πξΫπεη λα 

παξΫρεηαη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ζηελ θαιχηεξε δπλαηά πνηφηεηα θαη λα 

θαιχπηεη ηηο κΫγηζηεο πξνζδνθέεο ησλ πνιηηψλ
72

.  

Ζ ΛηγσκΫλνπ (2009)
73

 ηνλέδεη, φηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο ειΫγρνπ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξάκαηνο πξΫπεη πιΫνλ λα εκπινπηηζηεέ απφ ηηο Ϋλλνηεο ηεο απνδνηηθόηεηαο (efficiency), 

ηεο νηθνλνκηθόηεηαο (economy), ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (efficality) θαη ηεο επηείθεηαο 

(equity). Δέλαη αλαγθαέν, δειαδά, λα δηαπηζηψλεηαη, εΪλ ηα κΫζα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ 

γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζηφρνπ εθαξκφζηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, εΪλ ν 

ζπγθεθξηκΫλνο ζηφρνο πξαγκαηνπνηάζεθε ελ ηΫιεη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη, 

ηΫινο, φζνλ αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ νπζηαζηηθνχ κΫξνπο ηεο δαπΪλεο θαη ηεο λνκηκφηεηαο 

απηάο, εΪλ ν ζηφρνο, εέλαη ζπλαθάο κε ηε ιεηηνπξγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζέαο θαη ζπκβΪιιεη ζηελ θαιχηεξε εθπιάξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, Ϋρνληαο πιάξε θαη 

ζαθά αηηηνινγέα σο νηθνλνκηθά πξΪμε.  

Με ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ν ειεγθηάο θαιεέηαη λα εθθξΪζεη ηελ Ϊπνςε ηνπ ζρεηηθΪ κε 

ηηο ζπληαρζεέζεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, αλ δειαδά απηΫο εέλαη ζχκθσλεο κε ηηο γεληθΪ 

αλαγλσξηζκΫλεο ινγηζηηθΫο αξρΫο  θαη Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηα παξαδεθηΪ 

πξφηππα. Σα πνξέζκαηα ηνπ ειΫγρνπ πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε επαξθά απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα, δηφηη ε γλψκε ηνπ ειεγθηά παέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνπηζηέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο
74

. 

Όζνλ αθνξΪ ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηά, ν νξγαληζκφο INTOSAI (2001)
 75

 

αλαθΫξεη: «ην ηΫινο θΪζε ειΫγρνπ ν ειεγθηάο νθεέιεη λα εηνηκΪδεη κηα γξαπηά γλψκε ά 

αλαθνξΪ αληέζηνηρα, εθζΫηνληαο ηα επξάκαηΪ ηνπ, κε ηνπο θαηΪιιεινπο ηχπνπο 

δεκνζηφηεηαο. Σν πεξηερφκελν ηεο Ϋθζεζεο ειΫγρνπ πξΫπεη λα εέλαη εχθνιν ζε θαηαλφεζε, 

ειεχζεξν απφ αζΪθεηεο ά ακθηβνιέεο θαη λα πεξηιακβΪλεη πιεξνθνξέεο, νη νπνέεο λα 

ζηεξέδνληαη ζε επξάκαηα βΪζηκα, ζρεηηθΪ, αλεμΪξηεηα, αληηθεηκεληθΪ, δέθαηα θαη 

                                                
72  Public Audit Forum (2010), “The Principles of Public Audit”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.public-audit-forum.gov.uk/   
73  ΛηγσκΫλνπ, Α. (2009), «ΑξρΫο Διεγθηηθάο Γηαδηθαζέαο ζην Γεκφζην ΣνκΫα»,  Δπηζεψξεζηο Γεκνζένπ θαη 

Ηδησηηθνχ Γηθαένπ, Σξηκεληαέν Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ, Σφκνο 53, Σεχρνο 1 (ζει.5-280) ΗαλνπΪξηνο – 

ΜΪξηηνο 2009, Δθδφζεηο Μεληδειφπνπινο Π., Αζάλα, ζει. 15.    
74  ΠξσηνςΪιηεο, Ν. (1998), «Γεληθφο Οδεγφο ΠξνγξΪκκαηνο ΔιΫγρνπ», πλεξγαδφκελνη Οξθσηνέ ΛνγηζηΫο 

α.ε.ν.ε., Σερληθφ Γξαθεέν, Αζάλα 1998.   
75

  Δέλαη ην πξφηππν 4.0.7. απφ ηα “Reporting Standards in Government Auditing”, ηνπ εγρεηξηδένπ, “Code of 

Ethics and Auditing Standards”, INTOSAI (2001), Seoul.   

http://www.public-audit-forum.gov.uk/
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επνηθνδνκεηηθΪ». Ο φξνο «γλώκε» (opinion) ρξεζηκνπνηεέηαη ζπλάζσο γηα δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκΪησλ απφ ηε δηελΫξγεηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειΫγρνπ. ΜΫζσ ηεο γλψκεο ν 

ειεγθηάο ελεκεξψλεη ηε Γεκφζηα Γηνέθεζε θαη ηνπο πνιέηεο γηα ηελ επΪξθεηα θαη ηελ 

αθξέβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, παξΫρνληαο «εχινγε βεβαηφηεηα» - θαη φρη 

απφιπηε- φηη δελ ππΪξρεη θέλδπλνο ιαζψλ ά παξαιεέςεσλ, απΪηεο ά δηαθζνξΪο. Ο φξνο 

«αλαθνξά» (report) αλαθΫξεηαη ζε Ϋιεγρν απφδνζεο θαη αθνξΪ ζηε δηαπέζησζε 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Nashwa (2005)
76

, κέα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηά, εθηφο απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, εέλαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ θαη ε 

αλαθνέλσζε ησλ πνξηζκΪησλ ειΫγρνπ ζηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο. 

Απηφ νξέδεηαη ηφζν απφ ηα ΓεληθΪ ΠαξαδεθηΪ ΔιεγθηηθΪ Πξφηππα (General Accepted 

Auditing Standards-GAAS), φζν θαη απφ ηα ΔιεγθηηθΪ Πξφηππα Γεκνζένπ (Government 

Auditing Standards). O ειεγθηάο ζηελ Ϋθζεζε ηνπ πξΫπεη λα αλαθΫξεη πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΫο κε ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελάξγεζε, ηηο πηζαλΫο αδπλακέεο πνπ εληφπηζε θαη ηνλ 

αληέθηππν πνπ κπνξεέ λα Ϋρνπλ απηΫο ζηελ αθξέβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ. 

Δπέζεο, εληνπέδεη ηπρφλ πξφζζεηεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, ηηο νπνέεο ζεσξεέ απαξαέηεηεο 

γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο αθξέβεηαο ησλ ηειεπηαέσλ. ΠαξΪιιεια, ζρνιηΪδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ απΫλαληη ζηνπο θηλδχλνπο θαη 

πξνηεέλεη ιχζεηο γηα ηελ επηηπρά αληηκεηψπηζε ησλ ηειεπηαέσλ. Ζ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ 

επαλεμεηΪδεη ηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο θαη ηα επξάκαηα ηνπ πνξέζκαηνο ειΫγρνπ καδέ 

κε ηνλ ειεγθηά θαη ηε Γηνέθεζε, εληνπέδεη ηηο παξαιεέςεηο θαη  ιακβΪλεη ηα αληέζηνηρα 

κΫηξα γηα δηφξζσζε, πνπ ζα αλαβαζκέζνπλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο 

ειεγρφκελεο κνλΪδαο.    

O ειεγθηάο πξΫπεη λα δηελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν δηαηεξψληαο ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ. Ζ 

αλεμαξηεζία εέλαη βαζηθά αξρά ηνπ δεκφζηνπ ειΫγρνπ θαη πξΫπεη λα απνηειεέ βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ειεγθηψλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, δεκφζησλ ά ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζε φιεο ηηο ρψξεο. ’ απηά αλαθΫξεηαη ιεπηνκεξψο ν “Κώδηθαο Ηζηθήο 

(Code of Ethics)“ ηνπ νξγαληζκνχ INTOSAI
77

, φπνπ ηνλέδεηαη φηη, ν ειεγθηάο νθεέιεη λα 

δηαηεξεέ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηνπ ειΫγρνπ θαη λα κε δΫρεηαη επηξξνΫο 

απφ ηελ ειεγρφκελε κνλΪδα. Ζ αλεμαξηεζέα ηνπ ηνλ βνεζΪεη λα ζρεκαηέδεη κέα 

                                                
76  Νashwa, G. (2005), “ The Role of Audit Committees in the Public Sector’, The CPA Journal, New York, 

U.S. 
77  INTOSAI (2001), “Code of Ethics and Auditing Standards”, Seoul.   
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αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηε Ϊπνςε, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλα 

ζηνηρεέα θαη ζηα απνδεθηΪ ειεγθηηθΪ πξφηππα απφ ηελ SAI (Supreme Audit Institution). 

Δπέζεο, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ, δελ πξΫπεη λα δηαηεξεέ ζρΫζεηο κε ηελ 

Αλψηαηε Γηνέθεζε, νχηε λα δΫρεηαη δψξα ά λα ρξεζηκνπνηεέ ην πφζην ηνπ γηα 

εμππεξΫηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ. Ζ αλεμΪξηεηε ζηΪζε ηνπ αθνξΪ ζηελ απνζηαζηνπνέεζε 

αθφκα θαη απφ πνιηηηθΫο επηξξνΫο, νη νπνέεο κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηΪ 

ηνπ. ηα πιαέζηα εθπιάξσζεο ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπο, αλΪκεζα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξεέο θαη ζηνπο ειεγθηΫο ππΪξρεη ζρΫζε ζπλεξγαζέαο, κε θνηλφ ζθνπφ ηελ δηαθΪλεηα θαη 

ινγνδνζέα. ρΫζε αιιειεμΪξηεζεο ππΪξρεη θαη αλΪκεζα ζηνπο ειεγθηΫο θαη ηα 

λνκνζεηηθΪ φξγαλα, επέζεο. Σα πξφηππα, φκσο, ηνλέδνπλ, φηη δελ παχεη λα εέλαη 

απαξαέηεηνο Ϋλαο επαξθάο βαζκφο αλεμαξηεζέαο, γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςέαο ηνπ ειεγθηά.  

Ο αλεμΪξηεηνο Ϋιεγρνο άηαλ θαη εέλαη αθφκε θαη ζάκεξα Ϋλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ζθνπνχο ηεο Γηαθάξπμεο ηεο Λέκα (Lima Declaration), ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε ην 

1977 ζην IX INCOSAI ζηε Λέκα (Πεξνχ). Κχξηνο ζθνπφο ηεο Γηαθάξπμεο άηαλ λα 

θαζνξηζηνχλ ηα θξηηάξηα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο αλεμαξηεζέαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ Ϋιεγρν ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. ηε Γηαθάξπμε 

ηνλέδεηαη φηη, ε εμαζθΪιηζε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ αλψηαηνπ νξγΪλνπ ειΫγρνπ πξΫπεη λα 

δηαζθαιέδεηαη πξψηα απ’ φια απφ ηε λνκνζεζέα ηνπ θξΪηνπο, ζην νπνέν ιεηηνπξγεέ. Σν 

ΚξΪηνο Γηθαένπ θαη ε Γεκνθξαηέα εέλαη νη βΪζεηο γηα αλεμΪξηεην θξαηηθφ Ϋιεγρν θαη 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο, ζηνπο νπνένπο βαζέζηεθε ε Γηαθάξπμε ηεο Λέκα
78

.      

Άιια βαζηθΪ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ζζηθάο εέλαη ην αλεπέιεπην άζνο θαη 

ε αθεξαηφηεηα ραξαθηάξα ηνπ ειεγθηά, ε ερεκχζεηα ηνπ, ε ηθαλφηεηα λα θΫξεη ην 

ειεγθηηθφ Ϋξγν εηο πΫξαο επηηπρψο, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκΫλεο ινγηζηηθΫο, ειεγθηηθΫο 

δηαδηθαζέεο θαη πξαθηηθΫο θαη ηελ θαηΪιιειε κεζνδνινγέα, Ϋηζη ψζηε ν Ϋιεγρνο λα 

ραξαθηεξέδεηαη απφ πςειά πνηφηεηα, βαζηδφκελνο ζηα παξαδεθηΪ ειεγθηηθΪ πξφηππα. 

ΜΫξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ πξνθέι πξΫπεη λα εέλαη, επέζεο, θαη ε γλψζε ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζένπ, ππφ ηνπ νπνένπ ιεηηνπξγεέ ε ειεγρφκελε κνλΪδα.  

 

 

 

                                                
78

  United Nations INTOSAI’s Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts (1998) , αλΪθηεζε απφ: 

http://www.openbudgetindex.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2486&hd=1,.    

http://www.openbudgetindex.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2486&hd=1
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5.3.2. Ο πόλορ ηος εζωηεπικού ελέγσος (internal audit) ζηο Γημόζιο Σομέα 

Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors -IIA) Ϋρεη 

κειεηάζεη ελδειερψο ηε δηαδηθαζέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη θαηΪ θαηξνχο Ϋρεη 

δηαηππψζεη δηΪθνξεο εξκελεέεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν. Ζ πην πξφζθαηε, ε νπνέα 

εγθξέζεθε απφ ην Παγθφζκην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ (Global Board of 

Directors) ην 1999, νξέδεη ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν σο εμάο: 

«Δζσηεξηθόο έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε αληηθεηκεληθή, ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα 

παξνρήο δηαβεβαίσζεο, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνύ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκό λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη, κέζσ κίαο 

ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, λα εθηηκήζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ, ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο»
79

.        

Χο φξγαλν δηεζλψο αλαγλσξηζκΫλν, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ παξΫρεη 

νδεγέεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν κΫζσ ηνπ εγρεηξηδένπ «International Professional 

Practices Framework», ην νπνέν απαξηέδεηαη απφ ηξέα κΫξε: 

 ηνλ Οξηζκό ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (Definition of Internal Auditing), ζην νπνέν 

αλαιχεηαη ν ζθνπφο, ε θχζε θαη ην αληηθεέκελν ηνπ Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ,  

 ηνλ Κώδηθα Ηζηθήο (Code of Ethics), φπνπ αλαθΫξνληαη νη αξρΫο θαη ηα πξφηππα 

επαγγεικαηηθάο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ ειεγθηά. χκθσλα κε απηφλ, νη ειεγθηΫο πξΫπεη 

λα Ϋρνπλ ηΫζζεξα ραξαθηεξηζηηθΪ: (α) εληηκόηεηα (integrity), (β) αληηθεηκεληθόηεηα 

(objectivity), (γ) ηθαλόηεηα (competency) θαη (δ) ερεκύζεηα (confidentiality). 

 ηα Γηεζλή Πξόηππα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ
80

, ηα νπνέα νξέδνπλ ηηο δηαδηθαζέεο γηα ηε ζσζηά δηεμαγσγά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ηελ εθηέκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ. Σν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πξνΫβε θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζε κέα πξνζΫγγηζε ηνπ πιαηζένπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη 

πξφηεηλε ηε κεζνδνινγέα θαη ηηο δηαδηθαζέεο, ηα εξγαιεέα θαη ηηο ηερληθΫο, 

πξνθεηκΫλνπ γηα ηε ζσζηά θαη πνηνηηθά εθαξκνγά απηνχ.  

Οη νδεγέεο εέλαη ππνρξεσηηθΫο γηα φινπο ηνπο ειεγθηΫο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ηφζν 

ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκΫα. ηνλ δεκφζην ηνκΫα φκσο, ιφγσ ησλ 

λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηδηαηηεξνηάησλ πνπ απηφο παξνπζηΪδεη, εέλαη απαξαέηεηε ε 

                                                
79  Οξηζκφο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ 1999, Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο 

βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα: http://www.iia.org.uk .  
80  ΑλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/, (2010). 

http://www.iia.org.uk/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/
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πξνζαξκνγά ησλ πξνηχπσλ ζηηο αλΪγθεο θΪζε θξΪηνπο. Έηζη, ζηηο Ζ.Π.Α, γηα παξΪδεηγκα, 

νη Ϋιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ «Κέηξηλνπ Βηβιένπ» (General 

Accounting Office’s Government Auditing Standards), ζηελ Αγγιέα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

«ΚπβεξλεηηθΪ Πξφηππα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ (Government Internal Audit Standards)» 

ηνπ νξγαληζκνχ HM Treasury. ΔπηπιΫνλ, πνιινέ ειεγθηηθνέ νξγαληζκνέ, νη νπνένη εέλαη 

κΫιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αλψηαησλ ΟξγΪλσλ ΔιΫγρνπ (INTOSAI), ηεξνχλ ηα 

αληέζηνηρα πξφηππα ειΫγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ
81

.  

Χο δηαδηθαζέα, ν εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη απφ επαγγεικαηέεο κε πςειφ 

επέπεδν κφξθσζεο, νη νπνένη θαηΫρνπλ ηνλ αλαγλσξηζκΫλν ηέηιν ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Οξθσηνχ Διεγθηά (Certified Internal Auditor). Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο πξνβαέλνπλ ζε 

ελδειερά Ϋιεγρν ησλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θΪζε νξγαληζκνχ, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ πηζηνπνέεζε, φηη ηα εζσηεξηθΪ ζπζηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο εέλαη ηθαλΪ λα 

αληηκεησπέζνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη δηαδηθαζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη απφ ηερληθάο απφςεσο θΪπσο 

ηδηαέηεξεο, αιιΪ πνιχ πνιχηηκεο γηα ηελ επηηπρά ιεηηνπξγέα ηνπ ηειεπηαένπ. Βαζηθά 

πξνυπφζεζε απνηειεέ ε ζπλεξγαζέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά ηφζν κε ηελ Αλψηαηε 

Γηνέθεζε, φζν θαη κε ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά εέλαη πνιιΫο. Παξαθνινπζεέ ηε ζσζηά 

εθαξκνγά ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηε ζσζηά ηάξεζε ησλ λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ. ε πεξέπησζε παξΫθθιηζεο απφ ηηο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο νθεέιεη λα 

ελεκεξψλεη Ϊκεζα ηε Γηνέθεζε. Πξνβαέλεη ζε εθηηκάζεηο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηαηππψλεη ηηο πξνηΪζεηο ηνπ γηα ηε βειηέσζε απηψλ. 

Δλεκεξψλεη ηε Γηνέθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ά ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ γηα 

θξέζηκα ζΫκαηα πνπ ζπλαληΪ. Δπέζεο, πξνβαέλεη ζε εθηηκάζεηο ησλ ζπζηεκΪησλ 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο, ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηε βειηέσζε θαη 

αλαβΪζκηζά ηνπο. ΔμΪιινπ, ν λφκνο ηνπ Serbanes –Oxley, section 404
82

, απαηηεέ ζε εηάζηα 

βΪζε κέα εθηέκεζε ησλ ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ αθξέβεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηάο εθαξκφδεη θνζηνινγηθΫο 

                                                
81  The Institute of Internal Auditors, Internal Audit FAQs: “What standards guide the work of internal audit 

professionals?”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα (2010): http://www.theiia.org/theiia/about-the-

profession/internal-audit-faqs/?i=1090  
82

  Σhe Institute of Internal Auditors, “All in A Day’s Work’, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.astralconsultants.com/pdf/All%20in%20a%20Day.pdf , (2010).  

http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i=1090
http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i=1090
http://www.astralconsultants.com/pdf/All%20in%20a%20Day.pdf
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κεζφδνπο θαη πξνηεέλεη ιχζεηο γηα ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εμφδσλ θαη ηελ 

αληέζηνηρε αχμεζε ησλ θεξδψλ, παξΫρνληαο πνιχηηκε πιεξνθφξεζε ζηε Γηνέθεζε
83

.  

Γηα φια ηα πξναλαθεξζΫληα ν εζσηεξηθφο ειεγθηάο ρξεζηκνπνηεέ ζπγθεθξηκΫλεο 

ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, αλΪινγα κε ην πεδέν πνπ εξεπλΪ. Οη ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηνπο Οδεγνύο Διέγρνπ (Practice Guides)
84

 ηνπ εγρεηξηδένπ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Απφ ηηο βαζηθφηεξεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο εέλαη ν 

Ϋιεγρνο επΪξθεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ν Ϋιεγρνο ηάξεζεο 

ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ε Ϋξεπλα γηα θαηλφκελα απΪηεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο θαη ησλ θαηλνχξγησλ εθαξκνγψλ, αλ 

ππΪξρνπλ. Δπέζεο, ζηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπ εληΪζζεηαη θαη ε επΪξθεηα ησλ 

ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρεέξηζεο 

θηλδχλσλ.  

Ηδηαέηεξα σο πξνο ην ηειεπηαέν, πξΫπεη λα ηνληζηεέ ε ζεκαληηθά ζπκβνιά ηνπ ζηελ 

αλαθΪιπςε επθαηξηψλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ απεηιψλ, πνπ κπνξεέ λα επεξεΪδνπλ ηελ 

επέηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εθηέκεζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ εέλαη βαζηθά ππνρξΫσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, ην νπνέν εμνπζηνδνηεέ 

θαηψηεξα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε κε ζπγθεθξηκΫλεο αξκνδηφηεηεο γη’ απηφ ην ζθνπφ. ηελ 

εθαξκνγά ησλ δηαδηθαζηψλ κεηΫρνπλ φινη, ηελ ηειηθά, φκσο, επζχλε θΫξεη ε Αλψηαηε 

Γηνέθεζε. Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ σο πξνο απηφ ην πεδέν εέλαη ε παξνρά 

αληηθεηκεληθάο γλψκεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαη ηεο δηαζθΪιηζεο φηη ε Αλψηαηε Γηνέθεζε εθπιεξψλεη ηελ ππνρξΫσζε 

ηεο  κε ζπλΫπεηα
85

. 

Ζ πξνζΫγγηζε γηα Ϋλα απνδνηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη δηαρεέξηζεο 

θηλδχλνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλε. Ζ δηαδηθαζέα επηινγάο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ εέλαη 

θξέζηκεο ζεκαζέαο. Κχξην γλψκνλα επηινγάο απνηειεέ ε δηαηάξεζε ηεο αλεμαξηεζέαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ ειεγθηά. εκαληηθά παξΪκεηξνο εέλαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηνπ 

εθΪζηνηε νξγαληζκνχ ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ. Όζν κηθξφηεξνο εέλαη ν 

ηειεπηαένο, ηφζν κεγαιχηεξε εέλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζ΄ 

απηφ ην πιαέζην. Όζν, φκσο, απμΪλεηαη ε πεέξα ηνπ ειεγρφκελνπ σο πξνο ηελ 

                                                
83  Σhe Institute of Internal Auditors, “About the Profession and The IIA”, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα:  

http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/about-the-internal-audit-profession/ , (2010).  
84  Σhe Institute of Internal Auditors, Practice Guides, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα:  

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/practice-guides/ , (2010).    
85

  Σhe Institute of Internal Auditors (2009), “IIA Position Paper:The Role of Internal Auditing in Enterprise – 

Wide Risk Management”, αλΪθηεζε απφ:  http://www.theiia.org .  

http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/about-the-internal-audit-profession/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/practice-guides/
http://www.theiia.org/
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αληηκεηψπηζε αβΫβαησλ γεγνλφησλ, ηφζν πεξηνξέδεηαη ν ξφινο ησλ ειεγθηψλ ζηνλ Ϋιεγρν 

ηεο απνδνηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κφλν. Απαξαέηεηε εέλαη ε δηεπθξέληζε, φηη 

ε ζπκκεηνρά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζην κΪλαηδκελη θηλδχλνπ δελ πξΫπεη λα 

παξεκβαέλεη ζε ελΫξγεηεο, πνπ αθνξνχλ εθπιάξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο Αλψηαηεο 

Γηνέθεζεο. Ζ ηειεπηαέα εέλαη ππνρξεσκΫλε λα ινγνδνηάζεη γηα ηελ επηηπρέα ά απνηπρέα 

ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν πξΫπεη λα ππΪξρεη κέα μεθΪζαξε 

ζηξαηεγηθά ειΫγρνπ, Ϋλα πιΪλν ειΫγρνπ, φπνπ ζα νξέδνληαη μεθΪζαξα νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ειεγθηψλ θαη ζα δηαρσξέδνληαη απφ απηΫο ηεο Γηνέθεζεο. Απηφ εγθξέλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ.  

Πνηεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ κπνξεέ λα αλαιΪβεη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηάο, πνηεο κε επηθχιαμε θαη πνηεο πξΫπεη λα απνθεχγεη θαέλνληαη δηαγξακκαηηθΪ ζην 

θαησηΫξσ ζράκα:  

 

Δικόνα 5.1: “Σhe Role of Internal Auditing in ERM” 

Πεγά: Σhe Institute of Internal Auditors (2009), “IIA Position Paper: The Role of Internal 

Auditing in Enterprise – Wide Risk Management”, p. 4. 
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5.3.3. Ο πόλορ ηος ελέγσος απόδοζηρ (performance audit) ζηο Γημόζιο Σομέα  

ηε Γηαθάξπμε ηεο Λέκα (INTOSAI, 1998)
86

, νξέδεηαη ν έιεγρνο απόδνζεο 

(performance audit) σο Ϋλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ειΫγρνπο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε γηα ηε 

κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκέαο ηεο 

θπβεξλεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Ϋιεγρνο απηφο δελ πεξηνξέδεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκΫλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, αιιΪ αθνξΪ ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

ηεο νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηνπ Γεκνζένπ. Σν Αλψηαην Όξγαλν ΔιΫγρνπ θΪζε ρψξαο, 

ζηεξηδφκελν ζηελ λνκνζεζέα θαη ζηνπο θαλνληζκνχο, δηελεξγεέ Ϋιεγρν λνκηκφηεηαο, 

θαλνληθφηεηαο, νηθνλνκέαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ξπζκέδνληαο 

βΫβαηα ηηο πξνηεξαηφηεηΫο ηνπ αλΪινγα κε ηελ εθΪζηνηε πεξέπησζε.      

Ο Ϋιεγρνο απφδνζεο Ϋρεη εθαξκνγά ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκΫα. 

Ηδηαέηεξα ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε ε ζπκβνιά ηνπ εέλαη πνιχ ζεκαληηθά, δηφηη πξνΪγεη ηε 

δεκφζηα ινγνδνζέα. ΑθνξΪ, ζπλάζσο, ζηνλ Ϋιεγρν φινπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηάησλ δεκνζένπ ραξαθηάξα. Ο Ϋιεγρνο απφδνζεο 

δηακνξθψλεηαη κε βΪζε ηηο πνιηηηθΫο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο λνκνζεηηθάο εμνπζέαο. Σελ 

εληνιά γηα Ϋιεγρν ιακβΪλεη ν ειεγθηάο απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα, ε νπνέα κπνξεέ λα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζπγθεθξηκΫλεο λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο, πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ Ϊξηζηε 

εθαξκνγά απηνχ. Αληηθεέκελν ηνπ εέλαη ε εθηέκεζε ηεο νηθνλνκέαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Δπέζεο, ζπκβΪιιεη ζηελ θαιχηεξε 

δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζηελ παξνρά πην πνηνηηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οη 

Ϋιεγρνη απφδνζεο εέλαη σο επέ ησ πιεέζησλ παξεπφκελνη ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

(ex post audits), αλ θαη ζε κεξηθΫο ρψξεο πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγάο ησλ πνιηηηθψλ ά 

δηαδηθαζηψλ. Λφγσ ηνπ ηδηαέηεξνπ ραξαθηάξα θαη ηεο κεγέζηεο ζεκαζέαο ηνπο ζην 

δεκφζην βέν, εέλαη απαξαέηεην νη ειεγθηΫο λα δηαζΫηνπλ ηα απαξαέηεηα πξνζφληα, λα 

ηεξνχλ ηνλ Κψδηθα Ζζηθάο θαη λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκΫλεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, 

παξΫρνληαο ππεξεζέεο αμηφπηζηεο, πςειάο πνηφηεηαο θαη κε ηε δΫνπζα επηκΫιεηα. Ο 

ειεγθηάο ζηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπ κπνξεέ λα θΪλεη θξηηηθά, ζε πεξέπησζε πνπ 

θξέλεη φηη δελ πθέζηαηαη ζπλΪθεηα κεηαμχ δξαζηεξηνηάησλ θαη ζηφρσλ ά αλ δελ εέλαη ζε 

ζΫζε λα ειΫγμεη κΫρξη πνην ζεκεέν Ϋρνπλ επηηεπρζεέ νη ηειεπηαένη. Ζ δηαζθΪιηζε ηεο 

                                                
86

  INTOSAI, (1998), “The Lima Declaration”, Austria, αλΪθηεζε απφ: http://www.issai.org/composite-

190.htm . 

http://www.issai.org/composite-190.htm
http://www.issai.org/composite-190.htm
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πνηφηεηαο θαη ε παξνρά αμηφπηζησλ θαη αλεμΪξηεησλ πνξηζκΪησλ εέλαη Ϋλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ελφο ειΫγρνπ πνηφηεηαο
87

.  

ΣΫινο, αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη ν Ϋιεγρνο απφδνζεο Ϋρεη Ϊκεζε ζρΫζε κε ΝΫν ΜνληΫιν 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (New Public Management), πνπ πεξηγξΪθεθε ζηελ παξΪγξαθν 5.2.   

ε κέα Ϋξεπλα ηνπ ν Atmay (2008)
 88

 αλαθΫξεη, φηη ζην πεξηβΪιινλ ηνπ ΝΫνπ 

ΜνληΫινπ Γηνέθεζεο νη πξνζδνθέεο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ εέλαη πεξηζζφηεξεο, 

νη πηΫζεηο γηα ζπλερεέο βειηηψζεηο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο κεγαιχηεξεο, ελψ ε δεκφζηα 

ινγνδνζέα αθνξΪ ζηα απνηειΫζκαηα. Σν ΝΫν ΜνληΫιν Γηνέθεζεο ππφζρεηαη θαιχηεξνπο 

κεραληζκνχο ινγνδνζέαο, αθνχ ε Γηνέθεζε θαιεέηαη λα αλαιΪβεη ε έδηα ηελ επζχλε γηα 

ηελ επηηπρέα ά κε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο. Απηφ εμαλΪγθαζε ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

λα πηνζεηάζνπλ θαιχηεξεο κεζφδνπο ειΫγρνπ, παξΫρνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πην 

ιεπηνκεξά πιεξνθφξεζε γηα ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

 

5.3.4. Ο εζωηεπικόρ και εξωηεπικόρ έλεγσορ ζηην Δλλάδα 

ηε ρψξα καο ηνλ εμσηεξηθφ Ϋιεγρν αζθνχλ αλεμΪξηεηνη Οξθσηνέ ΔιεγθηΫο. 

Πξφθεηηαη γηα Ϊηνκα επξΫσο πεδένπ γλψζεσλ θαη αλεπέιεπηνπ άζνπο, πνπ θαινχληαη λα 

πηζηνπνηάζνπλ ηελ επΪξθεηα θαη ηελ αθξέβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ησλ 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ. πλάζσο εέλαη νξγαλσκΫλνη ζε ειεγθηηθΫο εηαηξέεο ά 

θνηλνπξαμέεο ειεγθηψλ. Ζ πην γλσζηά ειιεληθά εηαηξέα εέλαη νη πλεξγαδφκελνη Οξθσηνέ 

ΛνγηζηΫο α.ε.ν.ε., ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν θαη αξθεηΫο πνιπεζληθΫο εηαηξέεο. 

Παξαδεέγκαηα απνηεινχλ νη Pricewaterhousecoopers, ε Deloitte & Touche, ε KPMG θαη 

Ϊιιεο
89

. Βαζηθφ λφκν εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ  απνηειεέ ν Ν. 2190/1920 «Πεξέ Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ». 

Ο ζεζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηά Λνγηζηά άξζε ζηελ ΔιιΪδα ην 1955. ΜΫρξη πξφηηλνο 

ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγΫικαηνο θαζνξέδνληαλ 

απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 8
εο

 Οδεγέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (84/253)
90

. Με ηνλ λΫν λφκν 

                                                
87  INTOSAI, (2004), “Standards and Guidelines for Performance Auditing Based on INTOSAI’s Auditing 

Standards and Practical Experience” , Austria, αλΪθηεζε απφ:  http://www.issai.org/composite-344.htm .  
88  Atmay, A. (2008), “Performance auditing and public sector management in Brunei Darussalam”,  

International Journal of Public Sector Management, vol.21, n.7, pp.798-811.  
89  ΠαπΪο, Α. (1999), “Δηζαγσγά  ζηελ Διεγθηηθά” , Δθδφζεηο ΜπΫλνπ, Αζάλα.  
90

  Γηα πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα: http://www.soel.gr/, 

(2010).     

http://www.issai.org/composite-344.htm
http://www.soel.gr/
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ππ’ αξ. 3693/2008 (ΦΔΚ 174/Α’/25.08.2008)
91

 ε 8
ε
 Οδεγέα θαηαξγάζεθε θαη ε ειιεληθά 

λνκνζεζέα ελαξκνλέζηεθε κε ηελ Οδεγέα 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ
92

. 

Ο λΫνο λφκνο νξέδεη φηη νη ειεγθηΫο νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθάο Γενληνινγέαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδέαο 

Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants- IFAC) θαη αλαθΫξεηαη ιεπηνκεξψο 

ζηελ αλεμαξηεζέα, αληηθεηκεληθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ απφξξεην, 

πνπ πξΫπεη ηνπο δηΫπνπλ.  

ΠεξαηηΫξσ, κε ην Ϊξζξν 24 νξέδεη, φηη νη ππνρξεσηηθνέ Ϋιεγρνη, αλΪινγα κε ηε θχζε 

ηνπο, ζα πξΫπεη λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά ΔιεγθηηθΪ Πξφηππα 

(International Standards on Auditing), ηα Γηεζλά Πξφηππα Δπηζθφπεζεο (International 

Standards on Review Engagements) θαη ηα Γηεζλά Πξφηππα πλαθψλ Δξγαζηψλ 

(International Standards on Related Services), ελψ νη ειεγθηΫο νθεέινπλ λα δηαζθαιέδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ζηηο εξγαζέεο ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα ΔιΫγρνπ Πνηφηεηαο 

(International Standards on Quality Control).  ΣΫινο, ραξαθηεξηζηηθά εέλαη ε αλαθνξΪ πνπ 

θΪλεη ν λφκνο ζην θεθΪιαην Υ γηα ηνπο «Τπνρξεσηηθνχο ΔιΫγρνπο Οληνηάησλ Γεκφζηνπ 

ΔλδηαθΫξνληνο».    

Σν φξγαλν αληέζηνηρν φξγαλν εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ζηελ ΔιιΪδα εέλαη ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Η.Δ.Δ) 
93

, ην νπνέν εέλαη ν κνλαδηθφο δηαπηζηεπκΫλνο 

θνξΫαο ζηελ ΔιιΪδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. (Institute of 

Internal Auditors-ΗΗΑ) θαη απνηειεέ ζπλδεδεκΫλν κΫινο απηνχ. Σν Δ.Η.Δ.Δ. εέλαη, επέζεο, 

κΫινο ηεο Δπξσπατθάο πλνκνζπνλδέαο Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ (European 

Confederation of Institutes of Internal Auditors). Με ην Ϋξγν ηνπ πξνΪγεη ηελ εθαξκνγά 

ηνπ Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα. ηα πιαέζηα ηεο ζπλεξγαζέαο 

ηνπ κε ηνπο αλσηΫξσ νξγαληζκνχο, αληαιιΪζζνληαη εκπεηξέεο θαη ηερλνγλσζέα θαη 

αλαπηχζζνληαη πξνβιεκαηηζκνέ θαη ζηξαηεγηθΫο ζρεηηθΪ κε ην επΪγγεικα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηά θαη κε ηελ εμΫιημά ηνπ. Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

                                                
91  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ λΫν λφκν βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα:  

http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/3693_174A_08_25_08_2008.pdf , 

(2010).  
92 Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο L157/87/9.6.2006, Οδεγέα 2006/43/ΔΚ ΣΟΤ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 17εο Ματνπ 2006 γηα ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο ειΫγρνπ ησλ εηάζησλ θαη ελνπνηεκΫλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 

78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ θαη γηα ηελ θαηΪξγεζε ηεο Οδεγέαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιένπ.  

93  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα: http://www.theiia.org. 

http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/3693_174A_08_25_08_2008.pdf
http://www.theiia.org/
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Διεγθηψλ ηδξχζεθε ζηελ Αζάλα ην 1985 θαη Ϋρεη εμαθφζηα πελάληα Ϊηνκα πεξέπνπ 

πξνζσπηθφ ζε επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκΫα, ηα νπνέα 

δηαζΫηνπλ ηέηινπο πηζηνπνέεζεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ.  

Ο Ϋιεγρνο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε ζηελ ΔιιΪδα ιακβΪλεη ρψξα, εθηφο απφ ηνπο 

αλσηΫξσ επαγγεικαηέεο ειεγθηΫο, θαη απφ δεκφζηνπο ειεγθηηθνχο θνξεέο, νη νπνένη 

εηδηθεχνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ Ϋιεγρν. Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο απνηεινχλ 

ζπλάζσο αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ελψ νη εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο εέλαη 

φξγαλα δηθαζηηθάο εμνπζέαο. Γηα ηελ πεξηγξαθά θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο γέλεηαη πιάξεο 

αλΪιπζε ζην επφκελν θεθΪιαην. 

 

5.4.  ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

5.4.1. Η ζςνεπγαζία εζωηεπικού και εξωηεπικού ελεγκηή ωρ κπίζιμορ παπάγονηαρ 

επιηςσίαρ για ηην ποιοηική διεξαγωγή ηος ελέγσος 

Σφζν ν εζσηεξηθφο φζν θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηάο δηαδξακαηέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. ΚΪζε Ϋλαο απφ απηνχο Ϋρεη 

ζπγθεθξηκΫλεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο θαη πξνζθΫξεη ζεκαληηθΪ νθΫιε κε ην Ϋξγν 

ηνπ. Σα πιενλεθηάκαηα εέλαη, φκσο, αθφκε πεξηζζφηεξα, φηαλ ν εζσηεξηθφο θαη ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηάο ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζέα. Σε ζεκαληηθά ζπκβνιά ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζηνλ εμσηεξηθφ Ϋιεγρν ηνλέδνπλ, εμΪιινπ, θαη ηα Γηεζλά ΔιεγθηηθΪ Πξφηππα κε ην 

πξφηππν 610 (International Standard of Audit 610)
94

.  

Ο θαζεγεηάο Pr. PhD Pop (2008)
95

 , κΫζα απφ ηε κειΫηε δηαθφξσλ εξεπλψλ θαηΫιεμε 

ζε ζεκαληηθΪ ζπκπεξΪζκαηα. Πξψην απ' φια δηαπέζησζε, φηη ν εμσηεξηθφο ειεγθηάο κε ηε 

βνάζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, ελψ ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηα πνξέζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηά, αλαβαζκέδνληαη 

πνηνηηθΪ.  

Αθφκε, βαζηθά παξΪκεηξνο, ε νπνέα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε εέλαη φηη νη 

αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη ησλ δχν ζπζηεκΪησλ εέλαη δηαθνξεηηθνέ. Οη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ 

                                                
94  Γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθΪ κε ην πξφηππν ΗSA-610 “Using the Work of Internal Auditors ” : 

http://web.ifac.org/download/2009_Auditing_Handbook_A034_ISA_610.pdf , (2010). 
95  Pop, Α., Bota-Avram,C., Bota-Avram, F. (2008), "The Relationship Between Internal And External 

Audit," Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" 

University, Alba Iulia, vol. 1(10), pages 18.  

http://web.ifac.org/download/2009_Auditing_Handbook_A034_ISA_610.pdf
http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2008i10p18.html
http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2008i10p18.html
http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2008i10p18.html
http://ideas.repec.org/s/alu/journl.html
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ειΫγρνπ θαζνξέδνληαη απφ ηε Γηνέθεζε, ελψ Ϊκεζνο ζηφρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη 

ε δηαηάξεζε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ ειεγθηά κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε ακεξφιεπηεο θαη 

αληηθεηκεληθάο γλψκεο θαη βαζηθφ ηνπ κΫιεκα, ε δηαπέζησζε ηεο απαιιαγάο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ απφ ιΪζε ά παξαιάςεηο. Απηφ πξνυπνζΫηεη ηε ζσζηά 

εθηέκεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ, ηδηαέηεξα φηαλ απηΪ Ϋρνπλ Ϊκεζν 

αληέθηππν ζηηο δηαδηθαζέεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληέζηνηρσλ θηλδχλσλ.  

Μέα επηηπρεκΫλε ζπλεξγαζέα επηβΪιιεη ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηαθηηθψλ ζπλαληάζεσλ 

ησλ ειεγθηψλ, πξνθεηκΫλνπ ακθφηεξνη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα θξέζηκα ζΫκαηα ηνπ 

πεδένπ ειΫγρνπ ηνπο. Σα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηηο Ϋξεπλεο νδάγεζαλ ζηε δηαπέζησζε, φηη ε 

πνηνηηθά ζρΫζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ εέλαη απφξξνηα ηεο 

πνιηηηθάο ηεο εθΪζηνηε ειεγρφκελεο εηαηξέαο, ε νπνέα νθεέιεη λα ζηεξέδεη ηνλ εζσηεξηθφ 

Ϋιεγρν θαη ηε ζρΫζε ηνπ ειεγθηά κε ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ θαη λα ηνλ δέλεη ηελ επθαηξέα 

λα απαληΪ ζε θξηηηθΫο θαη εξσηάκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

ΠεξαηηΫξσ νη Ϋξεπλεο απνθΪιπςαλ, φηη νη εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο, αλΪκεζα ζε ηξεηο 

παξΪγνληεο - ηελ ηθαλφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ- πην ζεκαληηθά ζεσξνχζαλ ηελ ηξέηε, παξΪ ηα Ϊιια δχν ζηνηρεέα, 

αθνχ ζε κεγΪιν βαζκφ ην ειεγθηηθφ ηνπο Ϋξγν ζηεξέδεηαη ζηελ εξγαζέα ησλ ζπλαδΫξθσλ 

ηνπο. Σα ζπκπεξΪζκαηα Ϊιιαμαλ, φκσο, φηαλ ζηηο παξαπΪλσ παξακΫηξνπο πξνζηΫζεθε 

θαη ε παξΪκεηξνο ηνπ θηλδχλνπ, κε πξσηεχνλ θξηηάξην ηελ ηθαλφηεηα θαη κε παξεπφκελεο 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο.  

’ απηφ ην ζεκεέν ρξάζηκν εέλαη λα αλαθΫξνπκε ηηο πξνηΪζεηο πνπ δηαηχπσζε ην 

πκβνχιην Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ (Auditing Practices Board)
96

, σο πξνο ην βαζκφ πνπ 

πξΫπεη λα επαθέεηαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηάο ζηα πνξέζκαηα ειΫγρνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηά. χκθσλα κ’ απηΫο, εέλαη απαξαέηεηε κέα εθηέκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, 

πξνηνχ ν εμσηεξηθφο ειεγθηάο πξνρσξάζεη ζε παξαπΫξα ελΫξγεηεο,. Ζ δηαπέζησζε, αλ ν 

εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο Ϋρεη ζηνηρεηνζεηεζεέ ζσζηΪ κε δηαζΫζηκα επαξθά θαη αμηφπηζηα 

ζηνηρεέα, ε δηαπέζησζε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά σο πξνο ηα πνξέζκαηα, 

ε Ϋθηαζε ηνπ ειΫγρνπ, ε επΪξθεηα ησλ πφξσλ ηνπ, ε αθξέβεηα ηνπ θαη ε επηκειάο 

δηεμαγσγά ηνπ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηά εέλαη θξέζηκνη παξΪγνληεο, νη νπνένη 

θαζνξέδνπλ ηελ πνξεέα θαη ηελ Ϋθβαζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

                                                
96  Pickett, S. (1997), “The Internal Auditing Handbook”, published by John Willey & Sons, England. 
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Ο ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζέα αλΪκεζα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ειεγθηΫο εέλαη απαξαέηεηνο θαη ζην Γεκφζην ΣνκΫα, φπσο ππνζηεξέδεη ν Οξγαληζκφο 

INTOSAI (2009)
97

. Αλ θαη ζην δεκφζην ηνκΫα νη ζπλζάθεο θαη νη ξφινη ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ εέλαη αξθεηΪ δηαθνξεηηθνέ, θαη νη δχν θαηεγνξέεο ζπγθιέλνπλ σο 

πξνο ηνλ θνηλφ ζθνπφ πνπ Ϋρνπλ, ηελ πξνψζεζε, δειαδά, ηεο ρξεζηάο δηαθπβΫξλεζεο, ηε 

ζσζηά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηελ παξνρά απνηειεζκαηηθάο, απνδνηηθάο θαη 

νηθνλνκηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο. ΜΫζσ ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπο θαζέζηαηαη δπλαηά ε 

βειηέσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο, σο φξγαλα ελζσκαησκΫλα ζην πεξηβΪιινλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκΫα, ινγνδνηνχλ γηα ηε δξΪζε ηνπο ζηε Γηνέθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ελψ νη 

εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο αλαθΫξνληαη ζηνπο λνκνζΫηεο, ζην Κνηλνβνχιην θαη ζηνπο πνιέηεο. 

Καη νη δπν θαηεγνξέεο ειεγθηψλ εθαξκφδνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ειΫγρνπο, νη εμσηεξηθνέ 

ειεγθηΫο φκσο Ϋρνπλ σο πξφζζεηε αξκνδηφηεηα ηε δηαπέζησζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

Σφζν νη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο, φζν θαη νη εμσηεξηθνέ νθεέινπλ λα εέλαη αλεμΪξηεηνη θαη 

αληηθεηκεληθνέ. Σα πξφηππα πνπ νξέδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα γηα θΪζε Ϋλαλ απφ απηνχο 

εέλαη δηαθνξεηηθΪ
98

. Απηά ε παξΪκεηξνο απεπζχλεηαη ηδηαέηεξα ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηΫο, νη νπνένη, ζηα πιαέζηα ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπο κε ηελ ππεξεζέα ζηελ νπνέα 

ππΪγνληαη, κπνξεέ λα επεξεαζηνχλ θαη λα ρΪζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηΪ ηνπο. Ζ 

αμηφπηζηε επαγγεικαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ζεσξεέηαη κεέδνλνο ζεκαζέαο θαη γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηά, πνπ ζε κεγΪιν βαζκφ ζηεξέδεηαη ζηα πνξέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ. Ζ δηεμαγσγά ελφο πνηνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ζχκθσλα κε ηα παξαδεθηΪ 

ειεγθηηθΪ πξφηππα θαζνξέδεη ηελ εξγαζέα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηά, ν νπνένο, αλεμαξηάησο 

αλ ζηεξέρζεθε ά φρη ζηε γλψκε ηνπ ζπλαδΫξθνπ ηνπ, επζχλεηαη εηο νιφθιεξν γηα ην 

πφξηζκα ηεο Ϋθζεζάο ηνπ.  

χκθσλα κε ηελ INTOSAI (2009), απφ κέα ζρΫζε ζπλεξγαζέαο πξνθχπηνπλ πνιιΪ 

πιενλεθηάκαηα. ΜεξηθΪ απφ απηΪ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ: 

 Ζ αληαιιαγά απφςεσλ κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε πςειάο πνηφηεηαο ζηνπο 

ειΫγρνπο. 

                                                
97  INTOSAI (2009),  “Coordination and Cooperation between SAIs and Internal Auditors in the Public 

Sector”, Austria, αλΪθηεζε: (http://www.issai.org/media(802,1033)/INTOSAI_GOV_9150_E_Exp-

draft.pdf 
98  Γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηΫο ηζρχνπλ ηα πξφηππα Professional Practices Framework ηνπ IIA, ελψ νη 

εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Κψδηθα Ζζηθάο (Code of Ethics for Professional Accountants) ηνπ 

νξγαληζκνχ IFAC. ) 

http://www.issai.org/media(802,1033)/INTOSAI_GOV_9150_E_Exp-draft.pdf
http://www.issai.org/media(802,1033)/INTOSAI_GOV_9150_E_Exp-draft.pdf
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 Ζ θαιχηεξε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε θηλδχλσλ. 

 Ζ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξΪ ησλ ειεγθηψλ ζηε ρξεζηά δηαθπβΫξλεζε θαη ζηε 

ινγνδνζέα. 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο θηινζνθέαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ απφ ηε Γηνέθεζε. 

 Ζ πην απνδνηηθά αμηνπνέεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζέαο ησλ ειΫγρσλ. 

 Ζ κεέσζε ηεο πηζαλφηεηαο δηελΫξγεηαο δηπιψλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ κε ζπλΫπεηα 

ηελ Ϊζθνπε θαηαλΪισζε ρξφλνπ ρσξέο ιφγν. 

ΤπΪξρεη, φκσο, θαη ε Ϊιιε φςε ηνπ λνκέζκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα δχλαηαη λα 

πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο ιφγσ ζπκθεξφλησλ, αιινηψζεηο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

αλεμαξηεζέα ησλ ειεγθηψλ ιφγσ ππνρσξάζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ, ά αθφκε θαη 

ιαλζαζκΫλα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν κε αληέθηππν ζηνλ εμσηεξηθφ. Σν 

ηειεπηαέν κπνξεέ λα πξνθιεζεέ θαη απφ ηε δηεμαγσγά πξφσξσλ ζπκπεξαζκΪησλ απφ ηνλ 

Ϋιεγρν, ρσξέο λα ππΪξρνπλ επαξθά θαη αθξηβά ζηνηρεέα.  

Κξέζηκνη παξΪγνληεο κέαο επηηπρεκΫλεο ζπλεξγαζέαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ εέλαη ε δΫζκεπζε, ε θαηαλφεζε, ε εκπηζηνζχλε, ε επηθνηλσλέα αλΪκεζα ζηνπο 

ειεγθηΫο, νη νπνένη κε ηαθηηθΫο ζπλαληάζεηο θαη αληαιιαγά απφςεσλ, κε θνηλά 

εθπαέδεπζε θαη αλΪπηπμε κεζνδνινγηψλ θαη κε ηε δηεμαγσγά θνηλψλ ειΫγρσλ κπνξνχλ λα 

δηαζθαιέζνπλ ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζέεο ηνπο. Ζ ζρΫζε ζπλεξγαζέαο ζπλάζσο ιακβΪλεη 

ρψξα πΪληα ζηα πιαέζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο θαη κε ηνπο δΫνληεο ηχπνπο, αλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξΫο πθέζηαηαη σο κέα Ϊηππε ζπκθσλέα θπξέσλ.  

Κιεέλνληαο, δε ζα πξΫπεη λα παξαιεέςνπκε λα αλαθΫξνπκε ηα ζεκαληηθΪ 

απνηειΫζκαηα απφ ηε ζρΫζε ζπλεξγαζέαο ησλ ειεγθηψλ ζε επξσπατθφ επέπεδν. Ο Dr. 

Pösti
99

 (2007) αλαθΫξεη, φηη ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο ν Ϋιεγρνο ηεο νηθνλνκηθάο 

δηαρεέξηζεο θαη ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ επηηπγρΪλεη θαιχηεξα απνηειΫζκαηα, φηαλ 

ππΪξρεη ζπλεξγαζέα αλΪκεζα ζην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Γηθαζηάξην θαη ζηα Αλψηαηα 

Όξγαλα ΔιΫγρνπ (SAI) ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ζπλεξγαζέα αλΪκεζα ζηα επξσπατθΪ 

ειεγθηηθΪ φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ επηθεληξψλεηαη ζε ζΫκαηα ειΫγρνπ ηεο εθαξκνγάο 

ηνπ επξσπατθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, αλ θαη πνιινέ εέλαη νη ιφγνη, πνπ επηδηψθεηαη ε 

επΫθηαζε ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ ειΫγρνπ θαη ζην πιαέζην ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

ΑλΪπηπμεο, ζηε δηνέθεζε ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθά 

                                                
99  Pösti, Σ. (2007), “The Future of Public Auditing And Accountability in the European Union”, European 

Court of Auditors' Seminar, Luxemburg, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/377516.PDF . 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/377516.PDF
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εθαξκνγά ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ αλακφξθσζε ησλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο εέλαη απαξαέηεην λα ειεγρζνχλ γηα λα 

ππΪξρεη δηαζθΪιηζε ζηε ινγνδνζέα θαη ππεπζπλφηεηα θαη δηαθΪλεηα θαηΪ ηε ιάςε 

απνθΪζεσλ ζε εζληθφ θαη ζε επξσπατθφ επέπεδν. Ζ εθαξκνγά ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο 

Ληζζαβφλαο εέλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα εμεηαζηεέ κε κεγαιχηεξε επηηπρέα ζε 

επέπεδν ζπλεξγαζέαο κεηαμχ επξσπατθψλ αλσηΪησλ ειεγθηηθψλ ηδξπκΪησλ (European 

Union SAIs) .    

 

5.4.2. Η διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηον έλεγσο (audit quality) 

Σν αλψηαην φξγαλν ειΫγρνπ εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ειεγθηηθάο εξγαζέαο 

ηνπ. Οθεέιεη λα αληηκεησπέδεη ηα ζΫκαηα πνπ ζπλαληΪ απνηειεζκαηηθΪ, λα δηαηεξεέ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο εθηηκάζεηο ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεέ αμηφπηζηα ζηνηρεέα θαη λα 

πξνβαέλεη ζηε δηεμαγσγά Ϋγθπξσλ ζπκπεξαζκΪησλ.  

ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειΫγρνπ ζπκβΪιινπλ ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπλΫπεηα σο πξνο ην ρξνληθφ πεξηζψξην δηεμαγσγάο ηνπ 

ειεγθηηθνχ Ϋξγνπ θαη ε δηαθΪλεηα ζηελ παξνπζέαζε ηνπ πνξέζκαηνο. Γηα λα πεηχρεη ηα 

αλσηΫξσ πξΫπεη ν ειεγθηάο λα πξνβεέ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ελΫξγεηεο, φπσο: 

 ηελ επηινγά ησλ ζεκΪησλ γηα Ϋιεγρν αλΪινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο . 

 ηελ θαηάξηηζε πιάλνπ ειέγρνπ (audit plan), φπνπ αλαθΫξνληαη ν ζθνπφο θαη νη 

ζηφρνη ηνπ ειΫγρνπ, ε νκΪδα ειΫγρνπ, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, ε κεζνδνινγέα 

ειΫγρνπ, νη πηζαλνέ ειεγθηηθνέ θέλδπλνη θαη νη δηαδηθαζέεο αληηκεηψπηζάο ηνπο. 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ (audit execution) κε ηε βνάζεηα Ϋκπεηξσλ 

ζπλαδΫξθσλ, νη νπνένη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο 

θαη λα ζηνηρεηνζεηάζνπλ ηα επξάκαηα ηνπο ζε θύιια εξγαζίαο (audit working 

papers), φπνπ ζα αηηηνινγνχλ ηα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηνλ Ϋιεγρν κε ηε δΫνπζα 

επηκΫιεηα. Απηφ ην ζηΪδην εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ. Ζ εθηΫιεζε  

πξαγκαηνπνηεέηαη κε βΪζε ην  πιΪλν ειΫγρνπ, ην νπνέν κπνξεέ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ ειΫγρνπ λα ππνζηεέ ηξνπνπνηάζεηο, πξνθεηκΫλνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη Ϊκεζα ζηα λΫα δεδνκΫλα πνπ πξνθχπηνπλ.  

 ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ (audit report), πνπ πξΫπεη λα εέλαη αθξηβά, 

Ϋγθαηξα θαη αληηθεηκεληθΪ. Ζ Έθζεζε ειΫγρνπ πεξηιακβΪλεη κέα 
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εκπεξηζηαησκΫλε πεξέιεςε ησλ ζεκΪησλ πνπ ειΫγρζεθαλ, θαη αλαιχεη φια ηα 

ζεκαληηθΪ δεηάκαηα πνπ πξνΫθπςαλ ακεξφιεπηα θαη κε ιεπηνκΫξεηα. 

 ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ειέγρνπ (follow up) σο δηαδηθαζέα, πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ν ειεγθηάο ηελ ηαθηνπνέεζε πηζαλψλ πξνβιεκΪησλ πνπ Ϋκεηλαλ 

ζε εθθξεκφηεηα κεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ.  

Δμέζνπ ζεκαληηθφο εέλαη, φκσο, ν Ϋιεγρνο δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Ϋξγνπ πνπ 

δηεμάγαγε ν έδηνο ν ειεγθηάο. Καιεέηαη, δειαδά, λα αμηνινγάζεη ηηο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο 

θαη ηηο πξαθηηθΫο πνπ αθνινχζεζε θαη λα θξέλεη αλ άηαλ επαξθεέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνΫθπςαλ. Όπσο αλαθΫξεη θαη ν INTOSAI
100

: “Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη 

λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, έηζη ώζηε λα ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

θαη απνδνηηθόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ ηνπο πξνηύπσλ θαη δηαδηθαζηώλ.” Απηφ κπνξεέ λα 

επηηεπρζεέ, θΪλνληαο ν ειεγθηάο κεηαγελΫζηεξν Ϋιεγρν ζε νινθιεξσκΫλνπο ειΫγρνπο, κε 

ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, φηη απηνέ δηελεξγάζεθαλ επηηπρψο ζχκθσλα κε ηα παξαδεθηΪ 

ειεγθηηθΪ πξφηππα θαη ηηο πξΫπνπζεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο. 

Γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηνλ Ϋιεγρν ππΪξρνπλ δηΪθνξα πξφηππα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, φπσο ην ISO9001:2008, πνπ αλαιχεη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα κέα 

πνηνηηθά δηνέθεζε (Quality Management System-QMS), ην ISO10011-1:1990, ζρεηηθφ κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηΫιεζε πνηνηηθψλ ειΫγρσλ, ην ISO10011-2:1991, πνπ δέλεη 

νδεγέεο γηα ηελ επηινγά πνηνηηθψλ ειεγθηψλ θαη ην ISO10011-3: 1991, πνπ δέλεη νδεγέεο 

γηα Ϋλα πνηνηηθφ πξφγξακκα ειΫγρνπ.
101

 

 

5.4.3. Η επίδπαζη ηων Πληποθοπιακών ςζηημάηων Γιοίκηζηρ (Management 

Information Systems -MIS) ζηην αποηελεζμαηικόηηηα ηων ελεγκηικών μησανιζμών 

Ζ αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ Ϋρεη αιιΪμεη ξηδηθΪ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο, ε νπνέα δηεμΪγεη πιΫνλ ηελ επηρεηξεκαηηθά ηεο 

δξαζηεξηφηεηα κε ηε βνάζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο. Ζ εμΫιημε ηεο 

ηερλνινγέαο δελ Ϊθεζε αλεπεξΫαζην θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγάο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ. ΜΪιηζηα, ν λφκνο  Serbanes - Oxley 2002 (PL 107-204), κε αθνξκά 

ηελ εκθΪληζε ζθαλδΪισλ θαη θαηλνκΫλσλ απΪηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θΪλεη ιφγν 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ ειεγθηή πιεξνθνξηθήο (IT Auditor) θαη ηε ζπκβνιά ηνπ ζηνλ Ϋιεγρν ησλ 

                                                
100 EUROSAI, (2004), “Guidelines for Audit Quality: Revised Version for the consideration of  Contact 

Committee of the Heads of the SAIs of the European Union”, αλΪθηεζε απφ: 

http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf  
101Γηα πεξηζζφηεξε αλΪιπζε βιΫπε ζηελ ηζηνζειέδα :http://www.praxiom.com/iso-10011-3.htm, (2010) 

http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf
http://www.praxiom.com/iso-10011-3.htm
http://www.praxiom.com/iso-10011-3.htm
http://www.praxiom.com/iso-10011-3.htm
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επηρεηξάζεσλ. Οη ειεγθηΫο θαινχληαη πιΫνλ λα δηεμΪγνπλ ηνλ Ϋιεγρν θαη κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη κε ηνλ ζχγρξνλν. Ο ζπλδπαζκφο απηφο βνεζΪεη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηΫο ζηε δηακφξθσζε αμηφπηζηεο γλψκεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

ΑιιΪ θαη νη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο απνιακβΪλνπλ νθΫιε κε ηε ρξάζε ηεο ηερλνινγέαο, 

αθνχ κπνξνχλ λα δηαβεβαηψζνπλ πην εχθνια κε αμηνπηζηέα ηε Γηνέθεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηΪ ηνπο λα αληηκεησπέδνπλ επηηπρψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλαληΪ ε ειεγρφκελε 

νληφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεέ αζθαιηζηηθά δηθιεέδα γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηΫο, 

πνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο ηνπο ζηεξέδνληαη ζηα πνξέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ. ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο πξνβιάκαηνο ζηα ζπζηάκαηα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ηα 

δεδνκΫλα πνπ δηεμΪγνληαη απφ ην ζχζηεκα πξΫπεη λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβάηεζε. Δέλαη 

ζεκαληηθφ ν δηαρεηξηζηηθφο Ϋιεγρνο ειεθηξνληθΪ λα εέλαη ιεηηνπξγηθφο θαη απνδνηηθφο, 

δηφηη ε Αλψηαηε Γηνέθεζε βαζέδεη ηηο απνθΪζεηο ηεο πΪλσ ζηα ζηνηρεέα πνπ δηεμΪγνληαη 

απφ αληέζηνηρα ζπζηάκαηα, δηαθνξεηηθΪ ζα πξΫπεη λα ινγνδνηάζεη γηα ηπρφλ ιΪζε ά 

παξαιάςεηο
102

. 

Οη Bierstaker, Burnaby θαη Thibodeau (2001)
103

 αλαθΫξνπλ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φηη εέλαη απεξηφξηζηεο θαη κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ 

ζεκαληηθΪ εξγαιεέα δηαρεέξηζεο θηλδχλνπ. ΜΫζσ απηψλ εέλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκεέσλ ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο. ΠνιιΫο ειεγθηηθΫο εηαηξέεο 

Ϋρνπλ θαηαζθεπΪζεη ειεθηξνληθΪ θφξκεο εθηέκεζεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπζηεκΪησλ θΪζε 

ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ, εηζΪγνληαο ηα αληέζηνηρα δεδνκΫλα ππφ κνξθά 

εξσηεκαηνινγένπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Με ηελ αμηνιφγεζε θαη αλΪιπζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ πξνθχπηεη πνηα απφ ηα δηαρεηξηζηηθΪ ζπζηάκαηα ειΫγρνπ εέλαη ηθαλΪ, πνηα 

αδπλαηνχλ λα εθηηκάζνπλ ηνπο εγγελεέο  θαη ηνπο θηλδχλνπο ειΫγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

Ϋηζη θαζνξέδνληαη νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο πνπ πξΫπεη λα αθνινπζεζνχλ. Ζ δηαδηθαζέα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγά ησλ ζπκπεξαζκΪησλ απφ ηνλ Ϋιεγρν ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα θαη αμηνινγεέηαη ελ ηΫιεη πνηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ειεγθηψλ, πνπ 

εληνπέζηεθαλ κε ην πιΪλν ειΫγρνπ, Ϋρνπλ ηειηθΪ αληηκεησπηζηεέ. 

Οη ειεθηξνληθΫο εθαξκνγΫο Ϋρνπλ ζεκαληηθΪ νθΫιε θαη ζην πεξηβΪιινλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο. ηνλ δεκφζην ηνκΫα ππΪξρνπλ δχν θαηεγνξέεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ 

                                                
102Gallegos, F., Senft, S., Manson, D.,Gonzales, C. (2004), “Information Technology Control and Audit”, 2nd 

Edition, Auerbach Publications, U.S.A.  
103Bierstaker, J., Burnaby, P., Thibodeau, J. (2001), “The impact of information technology on the audit 

process: an assessment of the state of the art and implications for the future”, Managerial Auditing Journal, 

Vol.16, No.3, pp.159-164.  
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ειΫγρνπ: ηα γεληθά ζπζηήκαηα (general controls) θαη ηα ζπζηήκαηα εθαξκνγώλ (application 

controls)
104

. Σα γεληθΪ ζπζηάκαηα ειΫγρνπ αθνξνχλ ζηελ αζθΪιεηα ηνπ επξχηεξνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ηεο επηρεέξεζεο, ηνπο ειΫγρνπο πξφζβαζεο θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Σα ζπζηάκαηα ειΫγρνπ εθαξκνγψλ αθνξνχλ ζε εμαηνκηθεπκΫλα ζπζηάκαηα 

ειΫγρνπ, φπσο γηα ηνπο πιεξσηΫνπο ινγαξηαζκνχο, ηα απνζΫκαηα, ηε κηζζνδνζέα. ΑπηΪ 

ζθνπφ Ϋρνπλ λα πξνιΪβνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ιΪζε θαη παξαιεέςεηο ζην ζχζηεκα θαηΪ 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο ζπλαιιαθηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο κνλΪδαο. Καη 

ηα δχν ζπζηάκαηα ζθνπφ Ϋρνπλ ηελ παξνρά δηαθΪλεηαο θαη ηελ αμηνπηζηέα ζηε Γεκφζηα 

Γηνέθεζε, ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη  ηε δεκφζηα 

ινγνδνζέα.  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηάκαηα ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ειΫγρνπ ζην δεκφζην 

ηνκΫα, εέλαη ε απνηειεζκαηηθά αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο (risk assessment). Γειαδά ε 

αλαγλψξηζε, ε αλΪιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο 

δεκνζηνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. Οη δχν βαζηθΫο θαηεγνξέεο θηλδχλνπ εέλαη ν εγγελήο 

θίλδπλνο (Ιnherent Risk) θαη ν θίλδπλνο ειέγρνπ (Control Risk). Χο Δγγελήο Κίλδπλνο 

λνεέηαη ν θέλδπλνο ηεο πηζαλάο χπαξμεο ζθΪικαηνο ζηηο ππφ Ϋιεγρν δεκνζηνλνκηθΫο 

θαηαζηΪζεηο, αλεμΪξηεηα απφ ηελ χπαξμε ά κε εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. Ο εγγελάο θέλδπλνο 

κπνξεέ λα εέλαη ρακειφο, κεζαένο ά πςειφο. Κίλδπλνο Διέγρνπ εέλαη ν θέλδπλνο ζε 

πεξέπησζε πνπ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ δελ θαηαζηεέ 

ηθαλφ λα εληνπέζεη Ϋλα νπζηαζηηθφ ζθΪικα
105

. χκθσλα, φκσο, κε ην λφκν ηνπ Serbanes – 

Oxley 2002 (PL 107-204), κΫζσ απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ 

φινη νη αλσηΫξσ θέλδπλνη εέλαη αληηκεησπέζηκνη θαη κε επηηπρέα
106

. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ε ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο Ϋρνπλ ζπκβΪιιεη ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη 

ηελ επειημέα ησλ ειεγθηηθψλ ζπζηεκΪησλ, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηάζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ πεξηβΪιινληνο, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνέ. Ηδηαέηεξα ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ε ζπκβνιά ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο ζηε δηαθΪλεηα θαη ζηε δεκφζηα ινγνδνζέα εέλαη 

κεέδνλνο ζεκαζέαο, δηφηη δηαθνξεηηθΪ ε αληθαλφηεηα γηα ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά 

                                                
104INTOSAI (2004), “Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector”, Belgium. 
105 Δγρεηξέδην Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ  (2005), Διεγθηηθφ πλΫδξην, Αζάλα.   
106Gallegos, F. (2003), “ Serbanes – Oxley Act of 2002 (PL 107-204) And Impact On The IT Auditor”, EDP 

Auditing, αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.itknowledgebase.net/dynamic_data/2928_1724_76-

10-01.pdf  

http://www.itknowledgebase.net/dynamic_data/2928_1724_76-10-01.pdf
http://www.itknowledgebase.net/dynamic_data/2928_1724_76-10-01.pdf


ΚεθΪιαην 5: Ζ ζπκβνιά ηεο ειεγθηηθάο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 
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δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζα Ϋρεη σο αληέθηππν ηελ πνιηηηθά αζηΪζεηα θαη ηελ 

απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην πξφζσπν ηεο ηειεπηαέαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

    Ζ θεληξηθά ηδΫα ηνπ δεκφζηνπ ειΫγρνπ ζην πιαέζην ηεο ειιεληθάο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο εέλαη ε παξνρά εχινγεο βεβαηφηεηαο, φηη ε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε Ϋρεη 

πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηξφπν δηαθαλά θαη εζηθφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 

Σα ζπζηάκαηα ειΫγρνπ απνηεινχλ επηπιΫνλ αζθαιηζηηθΫο δηθιεέδεο θαη γηα ηελ χπαξμε 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ππεξεζέεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιέηεο ππεξεζέεο.  

    Ο Ϋιεγρνο ζηελ ΔιιΪδα πξαγκαηψλεηαη ηφζν απφ εζσηεξηθνχο, φζν θαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηηθνχο θνξεέο θαη θχξην ζηφρν Ϋρεη ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζέαο θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε θαηλνκΫλσλ απΪηεο θαη δηαθζνξΪο, ηα νπνέα ζα 

δεκηνπξγάζνπλ θιέκα θπβεξλεηηθάο αζηΪζεηαο θαη δπζπηζηέαο σο πξνο ηε ρξεζηά 

δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, ελψ ε Γεκφζηα Γηνέθεζε ζα βξεζεέ αληηκΫησπε κε ηε 

δεκφζηα ινγνδνζέα.  

 

6.1. ΔΙΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 Ο δεκφζηνο Ϋιεγρνο αζθεέηαη κε δηΪθνξεο κνξθΫο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. Οη πην 

ζεκαληηθΫο απφ απηΫο εέλαη νη αθφινπζεο 
107

: 

  Γηνηθεηηθόο, δηθαζηηθόο θαη θνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο  

Γηνηθεηηθόο εέλαη ν Ϋιεγρνο, πνπ αζθεέηαη θπξέσο απφ ηα δηνηθεηηθΪ φξγαλα, κνλνκειά 

ά πνιπκειά (επηηξνπΫο ά ζπκβνχιηα). ΣΫηνηνο, γηα παξΪδεηγκα, εέλαη ν Ϋιεγρνο ησλ 

δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηΫο. 

Λφγσ, φκσο, ηνπ γεγνλφηνο, φηη ν ιεπηνκεξάο Ϋιεγρνο ηεο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, 

πνπ αζθεέηαη απφ ηα δηνηθεηηθΪ φξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, δε κπνξεέ λα ζεσξεζεέ 

σο εληειψο ακεξφιεπηνο, δεκηνπξγάζεθε ε αλΪγθε γηα Ϋλα Ϊιινπ εέδνπο Ϋιεγρν, ν νπνένο 

                                                
107

 αξαληφπνπινο, Κ. (1975), «Ο Ϋιεγρνο ησλ δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ ελ ΔιιΪδη θαη αιινδαπά (ΜειΫηαη)», 

Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Αζάλα. 
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εέλαη θαηΪ θαλφλα θαηαζηαιηηθφο θαη αζθεέηαη επέ ησλ πξΪμεσλ ηεο Γηνέθεζεο απφ ηα 

δηθαζηάξηα. Ο δηθαζηηθόο έιεγρνο επηιχεη ηηο δηαθνξΫο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνηθεηηθά 

δξΪζε θαη αθπξψλεη ηηο κε λφκηκεο πξΪμεηο ά ηηο παξαιεέςεηο απηάο, απνθαζηζηψληαο ηελ 

Ϋλλνκε θαηΪζηαζε ησλ ζηγνκΫλσλ. ΣΫινο, ν θνηλνβνπιεπηηθόο Ϋιεγρνο ηεο δξΪζεο ηεο 

Δθηειεζηηθάο Δμνπζέαο αζθεέηαη κε ηε κνξθά αλαθνξψλ, εξσηάζεσλ, αηηάζεσλ 

θαηΪζεζεο εγγξΪθσλ, επεξσηάζεσλ, εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη κΫζσ απηνχ δεηεέηαη απφ 

ηελ ΚπβΫξλεζε λα ινγνδνηάζεη γηα ην ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκΫλσλ ππνζΫζεσλ. 
108

. 

 Πξνιεπηηθόο θαη θαηαζηαιηηθόο έιεγρνο 

ΑλΪινγα κε ην ρξνληθό ζεκείν, πνπ δηεμΪγεηαη ν Ϋιεγρνο, δηαθξέλεηαη ζε πξνιεπηηθό 

θαη ζε θαηαζηαιηηθό. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ 

εέλαη ε δηεμαγσγά ηνπ πξνηνχ ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο πξΪμεο, δειαδά ηεο 

εέζπξαμεο ά ηεο δαπΪλεο. Αξκφδην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη 

θαηαζηαιηηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ηνπ θξΪηνπο. ε πξνιεπηηθφ επέπεδν 

εμεηΪδεη ηελ εθΪζηνηε δαπΪλε σο πξνο ηε λνκηκόηεηα, δειαδά αλ ζηεξέδεηαη ζε λφκν θαη 

αλ ππΪξρεη ζρεηηθά πέζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, θαη σο πξνο ηελ ηππηθόηεηα, δειαδά, 

αλ θαηΪ ηελ εθθαζΪξηζε ηεο ηεξάζεθαλ ηα νξηδφκελα απφ ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. Ο ιφγνο 

εέλαη λα απνθεπρζεέ ε νπνηαδάπνηε θαθά δηαρεέξηζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. ε 

θαηαζηαιηηθφ επέπεδν πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋιεγρνο ηεο δηαρεέξηζεο ησλ δεκνζέσλ ππνιφγσλ 

θαηΪ Ϋηνο, κε εμαέξεζε ηνπο ηακεηαθνχο ππνιφγνπο, φπνπ ν Ϋιεγρνο απηφο 

πξαγκαηνπνηεέηαη  θαηΪ κάλα.  

 Ταθηηθόο, έθηαθηνο έιεγρνο 

Με θξηηάξην ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν Ϋιεγρνο δηαθξέλεηαη ζε ηαθηηθό, κόληκν 

ή δηαξθή, φηαλ αζθεέηαη ζπλερψο θαη αδηαιεέπησο, φπσο ν πξνιεπηηθφο θαη ν θαηαζηαηηθφο 

Ϋιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. Έθηαθηνο ή πεξηνδηθόο, εέλαη ν Ϋιεγρνο πνπ 

δηελεξγεέηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηΫο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, θαη 

δηαηΪζζεηαη ζπλάζσο φηαλ ππΪξμνπλ ππφλνηεο γηα κε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε 

ζε Ϋλαλ νξγαληζκφ ά κέα ππεξεζέα, νη νπνένη δελ ππφθεηληαη ζπλάζσο ζε δηαξθά θαη 

κφληκν Ϋιεγρν.  

 

 

                                                
108 Γεσξγαθφπνπινο, Υ. (2007), «Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο: ΟξγΪλσζε – 

Λεηηνπξγέα, ην Ϋξγν θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηε δηαζθΪιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξΪμεσλ ηεο Γηνέθεζεο», 
Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο, ΞΪλζε.  
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 Δζσηεξηθόο, εμσηεξηθόο έιεγρνο 

Ο εζσηεξηθόο Ϋιεγρνο δηελεξγεέηαη απφ ηα φξγαλα ηεο έδηαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζέαο, 

εέλαη δηαξθάο θαη πξνιεπηηθφο θαη απνβιΫπεη θπξέσο ζηελ αθξέβεηα ησλ πνζψλ θαη ζηελ 

επΪξθεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθΪζηνηε δηαρεηξηζηηθάο πξΪμεο. πλαληΪηαη σο επέ ησ 

πιεέζησλ ζηνπο νξγαληζκνχο δεκνζένπ δηθαένπ θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξάζεηο. Ο 

εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ αζθεέηαη απφ φξγαλα, φπσο ην Διεγθηηθφ 

πλΫδξην θαη νη Οξθσηνέ ΛνγηζηΫο.   

 Γεληθόο, εηδηθόο θαη κεξηθόο έιεγρνο 

 Χο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπ ειΫγρνπ, φηαλ ν Ϋιεγρνο πεξηιακβΪλεη πιάξε θαη Ϊλεπ 

πεξηνξηζκνχ Ϋξεπλα κέαο δηαρεέξηζεο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα, ηππηθφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα 

απηάο, ηφηε ραξαθηεξέδεηαη σο γεληθόο. ΣΫηνηνη Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη εθηΪθησο ζε 

πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ αλσκαιέεο θαηΪ ηε δηαρεέξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιάινπο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ. ε πεξέπησζε, φκσο, πνπ ην ειεγθηηθφ φξγαλν 

επηθνξηέδεηαη κε ζπγθεθξηκΫλε απνζηνιά, ηφηε ν Ϋιεγρνο θαιεέηαη εηδηθόο. Παξαδεέγκαηα 

εηδηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ν Ϋιεγρνο κφλν ηνπ ηακεένπ ά ηνπ απνινγηζκνχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ 

ά ν Ϋιεγρνο ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξΪμεσλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξάζεσλ. 

ΣΫινο, ν Ϋιεγρνο, πνπ απνβιΫπεη ζηελ Ϋξεπλα εηδηθάο θαη ζπγθεθξηκΫλεο πεξέπησζεο, 

δειαδά νξηζκΫλεο δηαρεηξηζηηθάο πξΪμεο, νλνκΪδεηαη κεξηθόο. Όζνλ αθνξΪ ηηο δχν 

ηειεπηαέεο θαηεγνξέεο, εέλαη θνηλά αιάζεηα φηη ηα φξηα ηνπ εηδηθνχ θαη κεξηθνχ ειΫγρνπ 

εέλαη δπζδηΪθξηηα.  

       Πιήξεο ή θαζνιηθόο θαη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο 

 Σειεηψλνληαο, ν Ϋιεγρνο κπνξεέ λα εέλαη πιήξεο ή θαζνιηθόο, φηαλ ε Ϋξεπλα αθνξΪ ζε 

φιεο ηηο νηθνλνκηθΫο πξΪμεηο κέαο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ, ά ελδεηθηηθόο 

(δεηγκαηνιεπηηθόο), φηαλ πεξηνξέδεηαη ζε νξηζκΫλεο κφλν δηαρεηξηζηηθΫο πξΪμεηο, νη νπνέεο 

ιακβΪλνληαη θαη’ επηινγά σο δείγκα ειέγρνπ. Ο θαηαζηαιηηθφο θαη πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο 

ηνπ θξΪηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην εέλαη πιάξεο, ελψ ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 1265/72 

θαζηεξψζεθε, κε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα απφ ηελ ΟινκΫιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, 

ν θαηαζηαιηηθφο Ϋιεγρνο λα δηεμΪγεηαη θαη δεηγκαηνιεπηηθΪ.  
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6.2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Σα θπξηφηεξα ζπζηάκαηα ειΫγρνπ ζηε δεκφζηα δηαρεέξηζε δηαθξέλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξέεο: ην ζπγθεληξσηηθό θαη ην απνθεληξσηηθό
109

.  

Σα δχν ζπζηάκαηα αληαγσλέδνληαη ην Ϋλα ηνπ Ϊιινπ, κε ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

λα επηθξαηεέ ηνπ απνθεληξσηηθνχ. Πξνηνχ φκσο νπνηαζδάπνηε αλΪιπζεο, πξΫπεη λα 

δηεπθξηληζζεέ φηη ε Ϋλλνηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ εέλαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηελ Ϋλλνηα ηεο δηνηθεηηθάο απνθΫληξσζεο. Ζ ηειεπηαέα ζηνρεχεη ζηελ ηαρχηεξε 

εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε, Ϋηζη ψζηε απηφο λα κελ αλαγθΪδεηαη λα θαηαθεχγεη γηα ηελ 

επέιπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεηεκΪησλ ζηα θεληξηθΪ φξγαλα ηεο Γηνέθεζεο. Ο Ϋιεγρνο 

ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ απνβιΫπεη θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε.  

 Σα  κεηνλεθηάκαηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ εέλαη ζεκαληηθΪ, αθνχ ε 

εξγαζέα ησλ θαηΪ ηφπνπο ειεγθηηθψλ νξγΪλσλ πξαγκαηνπνηεέηαη Ϊλεπ ζπλνράο θαη 

νκνηνκνξθέαο, ελψ πθέζηαηαη κεγΪινο θέλδπλνο ηα ηειεπηαέα λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο 

ειεγρφκελνπο, ιφγσ ηεο ζηελάο κεηαμχ ησλ επαθάο. ΔπηπιΫνλ, ζε Ϋλα απνθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα ειΫγρνπ νη απαηηάζεηο γηα εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ εέλαη κεγαιχηεξεο, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ Ϊκεζε επηβΪξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σα αλσηΫξσ 

κεηνλεθηάκαηα δελ αληηζηαζκέδνληαη απφ ηα πιενλεθηάκαηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ 

ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ. Μπνξεέ ε ηαρχηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ λα εέλαη κεγΪιε θαη 

ε επέδξαζε ησλ παξεπφκελσλ απφ ηνλ Ϋιεγρν απνηειεζκΪησλ ζηνπο δεκφζηνπο ππνιφγνπο 

λα εέλαη Ϊκεζε, φκσο απηΪ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη ζην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

ειΫγρνπ κε απαηηάζεηο ζαθψο κηθξφηεξεο ζε ειεγθηηθφ δπλακηθφ απφ φηη ζην 

απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ειΫγρνπ ηεο Γηνέθεζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα απνθεληξσηηθνχ ζπζηάκαηνο απνηειεέ ν πξνιεπηηθφο 

Ϋιεγρνο, αθνχ θΪζε Δπέηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ εέλαη αλαγθαέν λα βξέζθεηαη 

φζν πην θνληΪ γέλεηαη ζηνλ εθΪζηνηε δηαηΪθηε.  

 ΠαξΪδεηγκα εθαξκνγάο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ απνηεινχλ νη 

Ζ.Π.Α., φπνπ ν Ϋιεγρνο εέλαη ζπγθεληξσκΫλνο ζηελ ειεγθηηθά ππεξεζέα ζηελ πξσηεχνπζα 

θΪζε Πνιηηεέαο. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα ηε Γαιιέα.       
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αξαληφπνπινο, Κ. (1975), «Ο Ϋιεγρνο ησλ δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ ελ ΔιιΪδη θαη αιινδαπά (ΜειΫηαη)», 

Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Αζάλα. 
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6.3. ΟΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
110

 

Ζ ειιεληθά Γεκφζηα Γηνέθεζε ειΫγρεηαη γηα ηηο πξΪμεηο ηεο απΫλαληη ζε θπζηθΪ ά  

λνκηθΪ πξφζσπα εέηε απφ εμσηεξηθά, εέηε απφ εζσηεξηθά φξγαλα ειΫγρνπ. 

 Δμσηεξηθόο ραξαθηεξέδεηαη ν Ϋιεγρνο φηαλ αζθεέηαη απφ φξγαλα, ηα νπνέα δελ 

αλάθνπλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε (Ϊξζξν 26 ηνπ πληΪγκαηνο). ΣΫηνηνη Ϋιεγρνη εέλαη ν 

θνηλνβνπιεπηηθόο θαη ν δηθαζηηθόο Ϋιεγρνο. Ο εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο κπνξεέ λα εθηεέλεηαη εέηε ζηνλ Ϋιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ 

αζθεέηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κΫζσ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο θαη 

απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, εέηε ζηνλ Ϋιεγρν ηεο λόκηκεο δξάζεο ηεο Γηνέθεζεο, πνπ 

αζθεέηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο.   

 Δζσηεξηθόο Ϋιεγρνο, ά δηνηθεηηθόο απηνέιεγρνο, νλνκΪδεηαη ν Ϋιεγρνο πνπ αζθεέηαη 

απφ ηελ έδηα ηε Γηνέθεζε, αλεμΪξηεηα αλ ηα πξνβιεπφκελα ειεγθηηθΪ φξγαλα εληΪζζνληαη 

ά φρη ζηελ ηεξαξρηθά ππαιιειέα απηάο. Φνξεέο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο, ε Γεληθά Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ ΔιΫγρσλ, φπσο θαη ν πλάγνξνο ηνπ 

Πνιέηε. 

θνπφο ηεο παξνχζεο ελφηεηαο εέλαη λα ηνλέζεη ηε ζεκαζέα θαη ηνλ ξφιν ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ απνθΪιπςε θαηλνκΫλσλ δηαθζνξΪο θαη θαθνδηαρεέξηζεο, 

θαζψο θαη ζηε πξνζηαζέα ηνπ πνιέηε. ΜΫηξν θαηαπνιΫκεζεο ησλ παξΪλνκσλ πξΪμεσλ 

απνηειεέ ε επηβνιά θπξψζεσλ, νη νπνέεο αλΪινγα κε ην ειεγθηηθφ φξγαλν πνπ ηηο 

επηβΪιιεη, ραξαθηεξέδνληαη σο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θπξψζεηο αληέζηνηρα.    

 

6.3.1. Ο εζωηεπικόρ έλεγσορ ζηη Γημόζια Γιοίκηζη 

 

 Τν Σώκα Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
111

 

 Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (.Δ.Γ.Γ.) Ϋρεη δεθαεηά ζρεδφλ 

παξνπζέα σο φξγαλν εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Θεζκνζεηάζεθε κε ην 

Ν.2477/1997 σο κεραληζκφο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη Ϊξρηζε λα ιεηηνπξγεέ ην 1998 κε 

ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο. ΑπνηΫιεζε ηελ πξψηε ειεγθηηθά ππεξεζέα, ε νπνέα ζεζκνζεηάζεθε ζην 

                                                
110αθειιαξένπ, Η. (2009), «Διεγθηηθνέ κεραληζκνέ θαη Ν.Π.Γ.Γ.», Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 

Απηνδηνέθεζεο, Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ.  
111Γεσξγαθφπνπινο, Υ. (2007), «Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο: ΟξγΪλσζε – 

Λεηηνπξγέα, ην Ϋξγν θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηε δηαζθΪιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξΪμεσλ ηεο Γηνέθεζεο», 

Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Απηνδηνέθεζεο, ΞΪλζε.  
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Διιεληθφ ΚξΪηνο κε γεληθά ειεγθηηθά θαζ’ χιελ θαη θαηΪ ηφπνλ αξκνδηφηεηα. Ζ 

ζεζκνζΫηεζά ηνπ θξέζεθε απαξαέηεηε, πξνθεηκΫλνπ λα ελαξκνληζζεέ ε ΔιιΪδα κε 

αληέζηνηρνπο ζεζκνχο επξσπατθψλ θξαηψλ. θνπφο άηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ειιεληθάο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ε ζχγθιηζά ηεο κε ηηο δεκφζηεο δηνηθάζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο. Ο ξφινο ηνπ εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην Ν.3074/2002, κε 

ηνλ νπνέν απμάζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ, δηεπξχλζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη 

ζσξαθέζηεθε ην Ϋξγν ησλ επηζεσξεηψλ ειεγθηψλ. Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο δηαδΫρζεθε ην ψκα Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, πνπ άηαλ ν 

πξψηνο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ηεο Γηνέθεζεο, εθηφο ησλ θαζ΄ χιελ αξκφδησλ 

ππνπξγεέσλ.  

 Σν αλσηΫξσ ειεγθηηθφ φξγαλν Ϋρεη ζαθΫο θαη ηεξαξρεκΫλν πξφγξακκα δξΪζεο. 

Αληηθεέκελν ηνπ εέλαη λα ειΫγρεη θαη λα αμηνινγεέ ζε ζπλερά βΪζε, κε επηζεσξάζεηο, 

ειΫγρνπο θαη Ϋξεπλεο ηε ιεηηνπξγέα ησλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ επηζάκαλζε 

ησλ θαηλνκΫλσλ θαθνδηνέθεζεο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ρακειάο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ θΪλνπλ ηε 

Γεκφζηα Γηνέθεζε λα ιεηηνπξγεέ αλαπνηειεζκαηηθΪ
112

. ΠαξΪιιεια, δηελεξγεέ 

πξναλαθξέζεηο, πξνθαηαξηηθΫο εμεηΪζεηο κεηΪ απφ παξαγγειέα αξκφδηνπ εηζαγγειΫα, 

Έλνξθεο ΓηνηθεηηθΫο ΔμεηΪζεηο γηα ηε δηαπέζησζε δηΪπξαμεο πεηζαξρηθψλ αδηθεκΪησλ, 

θαζψο θαη ειΫγρνπο πεξηνπζηαθάο θαηΪζηαζεο ππαιιάισλ ησλ θνξΫσλ πνπ ειΫγρνληαη 

απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ θνξΫα ππΪγνληαη νη θεληξηθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο 

Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ, νη Οξγαληζκνέ Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο  (Ο.Σ.Α.) α΄ θαη β΄ βαζκνχ, νη επηρεηξάζεηο ησλ Ο.Σ.Α., ηα ΚξαηηθΪ 

ΝνκηθΪ Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαένπ θαη νη επηρεηξάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηάξα. 

Γεληθφηεξα, ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο απνηειεέ βαζηθφ 

ζεζκφ ειΫγρνπ θαη θηλεηάξηα δχλακε ζηελ πξνζπΪζεηα ηεο δηνηθεηηθάο αλαλΫσζεο, αθνχ 

θχξηα αξκνδηφηεηα ησλ ειεγθηψλ εέλαη ε ηάξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο 

εέηε πξνιεπηηθΪ εέηε θαηαζηαιηηθΪ, ε νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά αλαβΪζκηζε ησλ 

δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.      

 

                                                
112Δγθχθιηνο Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο  .Δ.Γ.Γ./ 

Φ.7/1/102/6.5.1998 κε ζΫκα: “Λεηηνπξγέα ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο”, 

αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.taxheaven.gr . 

http://taxheaven.gr/
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 Ο ζεζκόο ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Ο ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ.) θαζηεξψζεθε κε ην 

Ν.3074/2002 ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηεζλεέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο γηα ηε ζΫζπηζε 

επηηειηθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγΪλνπ ηεο δξΪζεο ησλ σκΪησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ 

Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο.      

 Απνζηνιά ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη ε δηαζθΪιηζε ηεο 

εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο Γηνέθεζεο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκΪησλ ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο θαη ν εληνπηζκφο 

ησλ θαηλνκΫλσλ ηεο δηαθζνξΪο θαη θαθνδηαρεέξηζεο  (Ϊξζξν 1, Ν.3074/2002)
113

.    

Γηα ηελ εθπιάξσζε ηεο αλσηΫξσ πνιχπιεπξεο απνζηνιάο, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηάο
114

: 

 κπνξεέ λα δηαηΪζζεη, απηεπαγγΫιησο, ηε δηελΫξγεηα επηζεσξάζεσλ, ειΫγρσλ θαη 

εξεπλψλ απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ζην δεκφζην ηνκΫα, 

 παξαθνινπζεέ ηε δξΪζε ησλ ειεγθηηθψλ ζσκΪησλ θαη ηελ πνξεέα ησλ ειΫγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ απηΪ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα πνξέζκαηΪ ηνπο, 

 αμηνινγεέ ην Ϋξγν ησλ ζσκΪησλ επηζεψξεζεο θαη ειΫγρνπ κε βΪζε ζρεηηθφ 

πξνεδξηθφ δηΪηαγκα, 

 δηεμΪγεη Ϋιεγρν ησλ εηάζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο («πφζελ Ϋζρεο») 

φισλ ησλ κειψλ ησλ σκΪησλ Δπηζεψξεζεο θαη ΔιΫγρνπ,  

 κπνξεέ λα δηεμΪγεη ειΫγρνπο, επαλειΫγρνπο, επηζεσξάζεηο θαη Ϋξεπλεο ζην δεκφζην 

ηνκΫα (Ϊξζξν 2, Π.Γ. 77/2005).  

Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο αλαιακβΪλεη ηε δηεξεχλεζε ππνζΫζεσλ, 

νη νπνέεο δηεμΪγνληαη θαηφπηλ εληνιάο ηνπ απφ ηνπο Βνεζνχο ηνπ, ά απφ ηνπο Δηδηθνχο 

ΔπηζεσξεηΫο ηεο Τπεξεζέαο ηνπ ά απφ ηα ηδηαέηεξα ψκαηα, Τπεξεζέεο Δπηζεψξεζεο θαη 

ΔιΫγρνπ ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ. Οη Ϋιεγρνη, επαλΫιεγρνη θαη νη επηζεσξάζεηο, σο 

κεραληζκνέ δηαζθΪιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο, ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθά θαηαπνιΫκεζε ηεο δηαθζνξΪο θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηπρφλ επζπλψλ, 

ζηνλ Ϋιεγρν ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξάκαηνο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκΫσλ ηεο 

δεκφζηαο δηνέθεζεο πνπ ρξεηΪδνληαη βειηέσζε κε ζθνπφ ηελ αλαβΪζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη αλσηΫξσ ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

                                                
113Ν. 3074/02 (ΦΔΚ Α’ 296/4-12-02): «Γεληθφο Δπηζεσξεηάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. ΑλαβΪζκηζε ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ ΟξγΪλνπ Δπηζεψξεζεο θαη 

ΔιΫγρνπ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».     
114

Π.Γ. 77/ 2005 (ΦΔΚ Α’118 ): «ΠξνυπνζΫζεηο θαη ηξφπνο δηελΫξγεηαο ηνπ ειΫγρνπ – ΟξγΪλσζε θαη 

ιεηηνπξγέα ηνπ Γξαθεένπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο».  
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ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο (Ϊξζξν 3, 

Π.Γ.77/2005).     

Ηδηαέηεξα ζηα πιαέζηα ησλ επαλειΫγρσλ, ν Δπηζεσξεηάο επηθεληξψλεηαη θπξέσο ζηελ 

πιεξφηεηα ηνπ ειΫγρνπ πνπ Ϋρεη δηελεξγεζεέ. ΔιΫγρεη, δειαδά, θαηΪ πφζν ην ειεγθηηθφ 

ζψκα Ϋρεη δηεξεπλάζεη επηκειψο ηελ ππφζεζε θαη αλ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα αμηνινγάζεθαλ 

νξζΪ, Ϋηζη ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε πιάξεο αηηηνινγέα ηνπ πνξέζκαηνο. ε πεξέπησζε πνπ 

θξέλεη φηη ν Ϋιεγρνο δελ Ϋρεη γέλεη νξζΪ, δεηΪ επαλΫιεγρν απφ ην αξκφδην ειεγθηηθφ ζψκα 

ά ππεξεζέα. πλάζσο, ζ’ απηά ηε δηαδηθαζέα ζπκκεηΫρεη θαη ν έδηνο απηνπξνζψπσο, ν 

νπνένο καδέ κε Ϋλα βνεζφ ά Δηδηθφ Δπηζεσξεηά, πξνζπαζεέ λα δηεξεπλάζεη εθ λΫνπ ηελ 

ππφζεζε, ρξεζηκνπνηψληαο αλ ρξεηαζηεέ θαη δηαδηθαζέεο, φπσο ε απηνςέα, ε επηηφπηα 

Ϋξεπλα, ε ιάςε λΫσλ καξηπξηθψλ θαηαζΫζεσλ
115

.   
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 εκαληηθφ ειεγθηηθφ φξγαλν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνξΫσλ εθηφο 

απηνχ εέλαη ε Γεληθά Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ ΔιΫγρσλ, ε νπνέα ππΪγεηαη ζηε Γεληθά 

Γξακκαηεέα Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο.  

Ο θνξΫαο απηφο ζπζηΪζεθε κε ηνλ λφκν 3492/2006 (ΦΔΚ 210/5.10.2006), κε ηνλ νπνέν 

θαιεέηαη λα ειΫγμεη θαη λα δηαζθαιέζεη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ηνπ 

Κξαηηθνχ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη, αλ ηα πνζΪ πνπ 

ςεθέζηεθαλ ά ρνξεγάζεθαλ, δαπαλάζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζθνπψλ πνπ εγθξέζεθαλ. Δπέζεο, ειΫγρεη, εΪλ θαηΪ ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ ηεξάζεθαλ νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, θαζψο θαη νη αξρΫο ηεο 

δεκνζηνλνκηθάο δΫζκεπζεο, ηεο λνκηθάο δΫζκεπζεο θαη ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο 

δηαρεέξηζεο. ΠεξαηηΫξσ, θαιεέηαη λα δηαπηζηψζεη ηε ιάςε φισλ ησλ απαξαέηεησλ κΫηξσλ 

γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο εέζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο νξζάο εκθΪληζάο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. εκαληηθά εέλαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηνλ Ϋιεγρν ηεο επΪξθεηαο ησλ 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ελψ πξνηεέλεη θαη ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα ηε 

βειηέσζε ησλ ηειεπηαέσλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε θΪζε πηζαλνχ 

                                                
115 αθειιαξένπ, Η. (2009), «Διεγθηηθνέ κεραληζκνέ θαη Ν.Π.Γ.Γ.», Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 

Απηνδηνέθεζεο, Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ. 
116Ν.3492/2006 (ΦΔΚ210/Α'): “ΟξγΪλσζε ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο ρξεζηάο 

δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θνξΫσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”.  
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θαηλνκΫλνπ απΪηεο ά θαθνδηαρεέξηζεο. Δπηπξφζζεηα, εέλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηβνιά ησλ 

αληέζηνηρσλ θπξψζεσλ, ελψ δχλαηαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε ππεξεζέεο αληέζηνηρεο Ϊιισλ 

θξαηψλ θαη ηδέσο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά αληηκεηψπηζε ησλ 

δεηεκΪησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ.  

Με ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ, ε ππεξεζέα ζπληΪζζεη Έθζεζε ΔιΫγρνπ, ε νπνέα 

ζπκπεξηιακβΪλεη ηα ζπκπεξΪζκαηα θαη ηα επξάκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ησλ δεκφζησλ θνξΫσλ θαη απνηειεέ ηε βΪζε γηα ηελ 

παξνρά επαξθνχο δηαβεβαέσζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ά γηα ηε 

δηαηχπσζε επηθπιΪμεσλ γηα ην ζχλνιν ά κΫξνο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ ΚξΪηνπο. Ζ Έθζεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋηνπο ζπλνδεχεη ην 

Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚξΪηνπο ηνπ κεζεπφκελνπ Ϋηνπο.     

 Οη δεκνζηνλνκηθνέ Ϋιεγρνη δηαθξέλνληαη ζε πξνγξακκαηηζκΫλνπο θαη ζε Ϋθηαθηνπο. 

Όζνλ αθνξΪ ηνπο ηειεπηαένπο, απηνέ δηελεξγνχληαη, χζηεξα απφ θαηαγγειέεο, 

δεκνζηεχκαηα θαη πιεξνθνξέεο γηα θαηλφκελα απΪηεο θαη θαθνδηαρεέξηζεο ά χζηεξα απφ 

αέηεκα ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο ά παξαγγειέα ηνπ εηζαγγειΫα. Σελ εθηΫιεζε ησλ 

ειΫγρσλ αλαιακβΪλνπλ νη δεκνζηνλνκηθνέ ειεγθηΫο ζε ζπλεξγαζέα κε ππαιιάινπο 

Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ (Τ.Γ.Δ.), νη νπνένη νξέδνληαη απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν 

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.  γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπέζεο, ζηνλ Ϋιεγρν αλ θξηζεέ αλαγθαέν, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηΫρνπλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο. Σα ειεγθηηθΪ φξγαλα θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο δηθαηνχληαη Ϊκεζεο πξφζβαζεο ζε θΪζε ρξάζηκν ζηνηρεέν γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηνπ ειΫγρνπ, ελψ νθεέινπλ λα ηεξνχλ ην απφξξεην ζηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

ζπιιΫγνπλ. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπο εέλαη ν Ϋιεγρνο επΪξθεηαο ησλ 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ν Ϋιεγρνο λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ θαη ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο ησλ πφξσλ, θαη ν Ϋιεγρνο νξζάο 

εέζπξαμεο θαη εκθΪληζεο ησλ εζφδσλ, πξνθεηκΫλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκΫλσλ 

θαθνδηνέθεζεο θαη θαθνδηαρεέξηζεο. ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ ειΫγρνπ ζπληΪζζνπλ ηελ Ϋθζεζε 

κε ηα πνξέζκαηα ηνπο.     

Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηπρά εθηΫιεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ νξγαληζκνχ εέλαη ν Γεληθφο 

ΓξακκαηΫαο Γεκνζηνλνκηθάο Πνιηηηθάο, ν νπνένο επνπηεχεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο ειεγθηΫο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη εγγπΪηαη ην θχξνο, ηελ 

αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηε δηαζθΪιηζε 

ηνπ απνξξάηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαηΪ ηε δηεμαγσγά ηνπ ηειεπηαένπ.  
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 Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε  

Ο πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε
117

 εέλαη κέα αλεμΪξηεηε δηνηθεηηθά αξρά, ε νπνέα 

θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ην λφκν 2477/1997 (ΦΔΚ 59 Α΄/18-4-1997) θαη Ϋρεη σο 

απνζηνιά ηε δηακεζνιΪβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Γηνέθεζεο, ηελ πξνζηαζέα ησλ 

δηθαησκΪησλ ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θαθνδηνέθεζεο θαη ηελ ηάξεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο.  

ην πεδέν επζχλεο ηνπ ππΪγνληαη ην Γεκφζην, νη Γάκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, νη 

ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο, ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ θαη νη επηρεηξάζεηο 

θνηλάο σθΫιεηαο.  

 Ζ δηακεζνιΪβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε δεηεέηαη κε Ϋγγξαθε ελππφγξαθε 

αλαθνξΪ, πνπ ππνβΪιιεηαη ζηελ αξκφδηα Αξρά ά απνζηΫιιεηαη ηαρπδξνκηθΪ ά κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, ζηελ νπνέα ν πνιέηεο αλαθΫξεη ηηο ελΫξγεηεο ά παξαιεέςεηο ησλ 

νξγΪλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, γηα ηηο νπνέεο πξνζθεχγεη ζ’ απηφλ ηνλ θνξΫα.  Σν 

ειεγθηηθφ φξγαλν αλαιακβΪλεη ηε δηεμαγσγά Ϋξεπλαο θαη ηε ζχληαμε πνξέζκαηνο, ην 

νπνέν γλσζηνπνηεέηαη θαηΪ πεξέπησζε ζηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην ππνπξγφ, ζην λνκΪξρε, 

ζην δάκαξρν ά ζην αλψηαην φξγαλν ηεο δηνέθεζεο, πξνθεηκΫλνπ γηα λνκηθΪ πξφζσπα, ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη, θπζηθΪ, ζηνλ πνιέηε πνπ ππΫβαιε ηελ αλαθνξΪ. Αλ δηαπηζησζνχλ 

παξαιεέςεηο, ζην πφξηζκα ηΪζζεηαη πξνζεζκέα, εληφο ηεο νπνέαο νη αξκφδηεο ππεξεζέεο 

νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ Αξρά γηα ηηο ελΫξγεηεο ηνπο ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ησλ 

πξνηΪζεσλ ά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επηηξΫπνπλ ηελ απνδνρά ηνπο (Ϊξζξα 3-4, Π.Γ. 

273/1999).  

Ο πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε εέλαη Ϋλα φξγαλν πξνζηαζέαο ησλ πνιηηψλ θαη 

θαηαπνιΫκεζεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. ΜΪιηζηα ν 

αθειιαξένπ (2009)
118

 αλαθΫξεη, φηη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν Ϋιεγρν ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο πξνβιΫπεηαη θαη ε ζπλεξγαζέα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε κε ηνλ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  θαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ  - Διεγθηψλ. 

 

 

 

 

 

                                                
117Π.Γ. 273/1999 (ΦΔΚ 229 Α΄/ 3-11-1999): «Καλνληζκφο Λεηηνπξγέαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε». 
118

αθειιαξένπ, Η. (2009), «Διεγθηηθνέ κεραληζκνέ θαη Ν.Π.Γ.Γ.», Δζληθφ ΚΫληξν Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 

Απηνδηνέθεζεο, Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ. 
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6.3.2. Ο εξωηεπικόρ έλεγσορ ζηη Γημόζια Γιοίκηζηρ 

 

6.3.2.1. Ο έιεγρνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Γηνίθεζεο 

 

 Τν Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

 Σν Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο αζθεέ Ϋιεγρν ζηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ 

δεκνζέσλ επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ. Δπέζεο, ειΫγρεη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαένπ πνπ 

επηρνξεγνχληαη ά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε ά Ϊιινπο δηεζλεέο νξγαληζκνχο.      

 Απφ ηηο βαζηθφηεξεο ειεγθηηθΫο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο 

εέλαη ε Ϊζθεζε ειΫγρνπ ζηε δηαρεέξηζε ησλ πξνγξακκΪησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ά Ϊιινπο δηεζλεέο νξγαληζκνχο, φπσο, επέζεο, ε ιάςε ησλ 

απαξαέηεησλ κΫηξσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηνπ ειΫγρνπ ζηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ηνπ 

θξΪηνπο.  εκαληηθΫο αξκνδηφηεηεο ηνπ εέλαη, επέζεο, ε θαηΪξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπ ΚξΪηνπο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη επηκειεέηαη 

ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη αζθεέ Ϋιεγρν ζηηο δεκφζηεο δαπΪλεο
119

. 

Ο ηξφπνο Ϊζθεζεο θαη ε Ϋθηαζε ηνπ ειΫγρνπ θαζνξέδνληαη κε πξνεδξηθφ δηΪηαγκα, 

πνπ εθδέδεηαη κεηΪ απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ε πεξέπησζε ακθηβνιέαο 

γηα ηε λφκηκε πξαγκαηνπνέεζε ησλ δεκνζέσλ δαπαλψλ, πξαγκαηνπνηεέηαη επηηφπηνο 

Ϋιεγρνο απφ ηηο Τπεξεζέεο Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ (Τ.Γ.Δ.), πνπ ππΪγνληαη ζην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ, νη νπνέεο ειΫγρνπλ ηε λνκηκόηεηα θαη ηελ θαλνληθόηεηα ησλ 

δαπαλψλ, πξνηνχ πξνβνχλ ζηελ εθθαζΪξηζε θαη εληνιά πιεξσκάο  απηψλ (Ν2362/95, 

Ϊξζ.23.παξ.4,πεξέπη.β) 
120

.  

ΔιΫγρεηαη, δειαδά: 

 αλ ε δαπΪλε πξνβιΫπεηαη απφ δηΪηαμε λφκνπ ά εμππεξεηεέ ηηο ιεηηνπξγηθΫο 

αλΪγθεο ά ζπληειεέ ζηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, 

θαη αλ ππΪξρεη εγγεγξακκΫλε θαη δηαζΫζηκε πέζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

(έιεγρνο λνκηκόηεηαο), 

 αλ επηζπλΪπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ζρεηηθά απαέηεζε δελ Ϋρεη 

παξαγξαθεέ (έιεγρνο θαλνληθόηεηαο) θαη,  

                                                
119Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247 Α΄) : «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο». 
120Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α' ), Ϊξζξν 23 “Τπεξεζέεο Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ – ΔηδηθΪ Λνγηζηάξηα” 
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 εΪλ ε δαπΪλε παξνπζηΪδεη παξαηππέεο, δειαδά παξαβΪζεηο δηαηΪμεσλ λφκσλ ά 

θαλνληζηηθψλ απνθΪζεσλ (παξεκπίπησλ έιεγρνο)
121

.      

 

  Τν Διεγθηηθό Σπλέδξην
122

 

Δέλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ρψξαο καο. Έρεη αλαιΪβεη 

ηνλ Ϋιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο ηεο Πνιηηεέαο, ε νπνέα ηνπ αλαηΫζεθε κε ην 

Ϊξζξν 98 ηνπ πληΪγκαηνο ηνπ 1975. Σν Διεγθηηθφ πλΫδξην ηδξχζεθε ζηελ ΔιιΪδα ην 

1833 θαηΪ ην γαιιηθφ πξφηππν (Cour des Comptes) θαη απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ηξέα αλψηαηα 

δηθαζηάξηα ηεο ρψξαο, καδέ κε ηνλ Άξεην ΠΪγν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο. 

Χο θχζε εξγαζέαο, ην Διεγθηηθφ πλΫδξην δηελεξγεέ δεκνζηνλνκηθνχο ειΫγρνπο 

(financial audits) θαη ειΫγρνπο ζπκθσλέαο (compliance audits), νη νπνένη δηεμΪγνληαη βΪζεη 

ζπγθεθξηκΫλσλ πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγέαο. Ζ Ϊζθεζε ησλ δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξένπ πξαγκαηνπνηεέηαη ππφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ ηνπ 

Π.Γ.1225/1981. ε πεξέπησζε αλέρλεπζεο εζθεκκΫλνπ ιΪζνπο ά απΪηεο θηλνχληαη νη 

δηαδηθαζέεο ινγνδνζέαο θαη απνλνκάο δηθαηνζχλεο.  ηα πιαέζηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ, ην 

Διεγθηηθφ πλΫδξην κπνξεέ λα ζπλεξγΪδεηαη θαη κε Ϊιινπο νξγαληζκνχο ειΫγρνπ δηεζλνχο 

εκβΫιεηαο, φπσο κε ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην (Ϊξζξν 248, πλζάθεο ΔΚ), κε 

ηνπο νξγαληζκνχο INTOSAI, EUROSAI θαη Ϊιινπο. ΣΫινο, αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη 

πξφθεηηαη γηα Ϋλα αλεμΪξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν, κε ηελ Ϋλλνηα φηη δχλαηαη λα νξγαλψλεη 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγάο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ αλεμΪξηεηα θαη δελ εέλαη ππνθεέκελν ζε θαλΫλα Ϊιιν 

φξγαλν ειΫγρνπ 
123

. 

Δπηθεθαιάο ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ εέλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ.  

Σo Γηθαζηάξην ζηειερψλνπλ δηθαζηΫο, νη νπνένη εθηεινχλ ηα θαζάθνληα ηνπο κΫζσ ησλ 

Γηθαζηηθψλ Κιηκαθέσλ, ησλ ΣκεκΪησλ θαη ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 

Δθηφο απφ ηνπο δηθαζηΫο, ζηνλ νξγαληζκφ απαζρνινχληαη θαη δηθαζηηθνέ ππΪιιεινη 

παλεπηζηεκηαθάο εθπαέδεπζεο, πνπ εέλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηεμαγσγά ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ (a priori) θαη εθ ησλ πζηΫξσλ (a posteriori) ειΫγρσλ θαη απαζρνινχληαη ζε 

ειεγθηηθΪ γξαθεέα εδξαησκΫλα ζε ππνπξγεέα, λνκαξρέεο θαη δάκνπο. Δπηθεθαιεέο ησλ 

                                                
121Παδαξιφγινπ, Αζ. (2003), «Οδεγφο πξνκεζεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο», 

Θεζζαινλέθε. 
122Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ: http://www.elsyn.gr 

. 
123 “Hellenic Republic Court of Audit” (2010), http://www.intosaiitaudit.org/mandates/writeups/greece.htm  

http://www.elsyn.gr/
http://www.intosaiitaudit.org/mandates/writeups/greece.htm


 

Βηθησξέα Εγνχβα   109 

ειεγθηηθψλ γξαθεέσλ εέλαη νη Δπέηξνπνη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, δηθαζηηθνέ ππΪιιεινη 

παλεπηζηεκηαθνχ επηπΫδνπ κε δεθαπεληαεηά ηνπιΪρηζηνλ πξνυπεξεζέα ζην ρψξν
124

. 

Κχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ εέλαη ν Ϋιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ΚξΪηνπο, θαζψο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ά Ϊιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζένπ δηθαένπ, πνπ ππΪγνληαη κε εηδηθά δηΪηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ. Ο Ϋιεγρνο  

πξαγκαηνπνηεέηαη πξνιεπηηθΪ ά θαηαζηαιηηθΪ, ζχκθσλα κε εηδηθΫο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο 

(λ.δ.1265/72)
125

. Πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ ηέηινπ πιεξσκάο ην Διεγθηηθφ πλΫδξην 

αζθεέ ηνλ δηθαζηηθφ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζένπ δηθαένπ Ϋρεη ππαρζεέ ζ' απηφλ. Όπσο πξναλαθΫξζεθε, εμεηΪδεηαη ε λνκηκφηεηα 

ηεο δεκφζηαο δαπΪλεο θαη ε πιεξφηεηα ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνηνχ 

ην ρξεκαηηθφ Ϋληαικα ηεο ελ ιφγσ δαπΪλεο πξνρσξάζεη ζηελ επφκελε δηαδηθαζέα ηεο 

ζεψξεζεο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. Ο θαηαζηαιηηθφο 

Ϋιεγρνο αθνξΪ ζε Ϋιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ κεηΪ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο πιεξσκάο ησλ 

δαπαλψλ. ηφρνο ηνπ εέλαη ε δηαπέζησζε ηεο ζσζηάο δηαρεέξηζεο απφ πιεπξΪο ησλ 

ππνιφγσλ, νη νπνένη ζε πεξέπησζε αλέρλεπζεο ιΪζνπο ά παξΪιεηςεο θαινχληαη λα 

ινγνδνηάζνπλ
126

.  

Άιιεο ζεκαληηθΫο αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ εέλαη ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιά 

Ϋθζεζεο πξνο ηε Βνπιά γηα ηνλ Απνινγηζκφ θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ ΚξΪηνπο, ν Ϋιεγρνο 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζέσλ ππνιφγσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, ε 

εθδέθαζε δηαθνξψλ ζρεηηθΪ κε ηελ απνλνκά ζπληΪμεσλ θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ, 

ε εθδέθαζε ππνζΫζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ά ζηξαηησηηθψλ 

δεκνζέσλ ππαιιάισλ, ε γλσκνδφηεζε γηα ηα λνκνζρΫδηα πνπ αθνξνχλ ζπληΪμεηο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλάθεη θαη ν Ϋιεγρνο ζπκβΪζεσλ κεγΪιεο 

νηθνλνκηθάο αμέαο, ζηηο νπνέεο ζπκβαιιφκελνο εέλαη ην Γεκφζην ά ην πξφζσπν πνπ 

εμνκνηψλεηαη κε απηφ
127

.  

Δλ θαηαθιεέδη, ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ζεσξεέηαη αθξνγσληαένο ιέζνο ζηνλ ηνκΫα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. Χο αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηνπ ζπζηάκαηνο 

δηθαζηηθνχ ειΫγρνπ θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Ϊιια δηθαζηάξηα ηεο ρψξαο, φπσο γηα 

παξΪδεηγκα, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο, ζθνπεχεη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά 

                                                
124State Audit in The European Union (2010), “Hellenic Court of Audit Greece”, αλΪθηεζε  απφ ηελ 

ηζηνζειέδα:  http://www.elsyn.gr/elsyn/files/Greece0012.pdf  
125Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247 Α'), Ϊξζξν 27 “Έιεγρνο ησλ δαπαλψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην”.  
126Δγρεηξέδην Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ (2005), Διεγθηηθφ πλΫδξην, Αζάλα.  
127

 Π.Γ. 774/1980 (ΦΔΚ Α΄ 189): Πεξέ θσδηθνπνηάζεσο εηο εληαένλ θεέκελνλ ησλ πεξέ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ ππφ ηνλ ηέηινλ «Οξγαληζκφο Διεγθηηθνχ πλεδξένπ», Ϊξζξν 1.   

http://www.elsyn.gr/elsyn/files/Greece0012.pdf
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δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζηελ παξνρά πνηνηηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηψλ.  

 

6.4. ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ω ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
128

 

 Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο απνηειεέ Ϋλα θαηλνηφκν 

παξΪδεηγκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ζην ζΫκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. 

 ΜΫρξη ην 2003 ε ιεηηνπξγέα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ζην δεκφζην ηνκΫα ηεο Κππξηαθάο 

Γεκνθξαηέαο δηεμαγφηαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξένπ ηεο Γεκνθξαηέαο. Ο Γεληθφο Λνγηζηάο ηεο Γεκνθξαηέαο, σο επηθεθαιάο ηεο 

θεληξηθάο ππεξεζέαο Ϋιεγρε θαη επφπηεπε ηε δηελΫξγεηα δεκνζέσλ δαπαλψλ θαη ηελ 

εέζπξαμε δεκφζησλ εζφδσλ. Χο παξαδνζηαθφ κνληΫιν εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ε Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ Ϋδηλε ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηνλ νηθνλνκηθφ Ϋιεγρν, κε δξαζηεξηφηεηεο 

εζηηαζκΫλεο ζηνλ Ϋιεγρν απνζεθψλ, ζηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν εληαικΪησλ πιεξσκάο, ζηνλ 

Ϋιεγρν εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε βΪζε ηηο ΓεκνζηνλνκηθΫο Οδεγέεο.  

 Οη ηΪζεηο εθζπγρξνληζκνχ φκσο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη νη εληαμηαθΫο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε γηα ην ΚεθΪιαην, πνπ αθνξνχζε ζην 

Γεκνζηνλνκηθφ Έιεγρν, αλΪγθαζαλ ηελ Κππξηαθά Γεκνθξαηέα λα πξνβεέ ζε ζεζκηθΫο 

αιιαγΫο, πξνθεηκΫλνπ λα ελαξκνληζηεέ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκΫλν. Μέα απφ απηΫο άηαλ ε 

έδξπζε ηεο αλεμάξηεηεο Υπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε ην Νφκν “Πεξέ Δζσηεξηθνχ 

ΔιΫγρνπ” (Ν114(Η)/2003)
129

. Δθηφο απφ απηά, κε ην ζπγθεθξηκΫλν λφκν δεκηνπξγάζεθε ην 

Σπκβνύιην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη δηνξέζηεθε ν Έθνξνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ.  

 Με ηελ Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο ηεο, ε Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, ιφγσ ειιηπνχο 

δπλακηθνχ, σο αληηθεέκελν ειΫγρνπ εέρε κφλν ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθΪ Ϋξγα. 

Απφ ην 2007 θαη κεηΪ πνπ απμάζεθε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη ειεγθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επεθηΪζεθαλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ  ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

  Σν Οξγαλφγξακκα ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ απεηθνλέδεηαη θαησηΫξσ: 

                                                
128Γηα ηελ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ πιεξνθνξέεο απν ηελ ηζηνζειέδα: 

http://www.internalaudit.gov.cy/ , (2010). 
129

 Ο Πεξέ Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ Νφκνο ηνπ 2003 εθδέδεηαη κε δεκνζέεπζε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο 

Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 52 ηνπ πληΪγκαηνο, ΔΔ Παξ.Η (Η), Αξ. 3742, 25.7.2003.  

http://www.internalaudit.gov.cy/
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Δικόνα 6.1: “Οργανόγραμμα Τπηρεζίας Δζωηερικού Δλέγτοσ” 

Πεγά: Κππξηαθά Γεκνθξαηέα: “Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ”, http://www.internalaudit.gov.cy. 

  

 Κχξηνο ζηφρνο ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ εέλαη ε ελδπλΪκσζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ε βειηέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ 

θαη δηαθπβΫξλεζεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνλδπιέσλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο. ΌξακΪ ηεο εέλαη λα πξσηνπνξάζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ 

αλακφξθσζε ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, δηαζθαιέδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ζε επξσπατθφ θαη ζε δηεζλΫο επέπεδν.  

 Πξνηεξαηφηεηα ηεο εέλαη ε παξνρά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, θαζψο θαη ε δηαζθΪιηζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο 

ρξεζηάο δηαρεέξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηεο πνηνηηθάο δηνέθεζεο. Απηφ ην 

πεηπραέλεη κε ηελ εθαξκνγά θαηΪιιεισλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ απνδνηηθά 

ιεηηνπξγέα ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, νη νπνέεο αμηνινγνχληαη κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα, 

δηαζθαιέδνληαο Ϋηζη ηελ νξζά δηαρεέξηζε θαη εμνηθνλφκεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξάκαηνο.  

 ΠξντζηΪκελνο ζηελ Τπεξεζέα εέλαη ν Έθνξνο, ν νπνένο αμηνινγεέ ηελ επΪξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, 

ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζέαο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηέα, ζρεηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ιεηηνπξγηθάο 

http://www.internalaudit.gov.cy/
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πιεξνθφξεζεο. ηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπ εμεηΪδεη ηε ιεηηνπξγέα ησλ 

πξνγξακκΪησλ, ζρεδέσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ σο πξνο 

πξνθαζνξηζκΫλνπο ζηφρνπο θαη παξαθνινπζεέ ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο. Αθφκε, παξΫρεη ζπκβνπιΫο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ 

ειΫγρνπ θαη δηεμΪγεη εηδηθΫο κειΫηεο θαη ειΫγρνπο φπνηε ρξεηαζηεέ, θαζψο θαη φπνηα Ϊιιε 

εξγαζέα εκπέπηεη ζην πιαέζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ.  

 ΒαζηθΫο αξρΫο γηα ηε ζσζηά δηεμαγσγά ηνπ ειεγθηηθνχ Ϋξγνπ απνηεινχλ νη αξρΫο ηνπ 

Κψδηθα Ζζηθάο, δειαδά ε αλεμαξηεζέα, ε αθεξαηφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

ακεξνιεςέα, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα. Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο, σο αλεμΪξηεηε 

ιεηηνπξγέα, Ϋρεη θαζαξΪ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηάξα ζηνλ θαζνξηζκφ κεζφδσλ θαη 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ. Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο δελ εθηεινχλ αξκνδηφηεηεο θαη θαζάθνληα 

ηεο Γηνέθεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη δελ αλακηγλχνληαη ζε νπνηαδάπνηε δξαζηεξηφηεηα, 

πνπ ζα ρξεηαζηεέ λα ειΫγμνπλ. Ζ αθεξαηφηεηα ζην ραξαθηάξα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

αθνξΪ ζηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κε δάιν θαη ππεπζπλφηεηα θαη ζηελ απνθπγά 

παξΪλνκσλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ελεξγεηψλ, νη νπνέεο ζα θΫξνπλ ηελ ππεξεζέα ηνπο ζε 

δχζθνιε ζΫζε. Αθφκε, νθεέινπλ λα ζΫβνληαη θαη λα ζπλεηζθΫξνπλ ζηνπο Ϋλλνκνπο θαη 

εζηθνχο ζηφρνπο, ηφζν ηνπ ειεγρφκελνπ, φζν θαη ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ. Χο 

πξνο ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ζπκπεξηθνξΪ, νθεέινπλ λα εέλαη αληηθεηκεληθνέ θαη 

ακεξφιεπηνη θαηΪ ηε δηεμαγσγά ηνπ ειεγθηηθνχ Ϋξγνπ θαη λα δηαζΫηνπλ ερεκχζεηα θαη 

ζεβαζκφ ζην ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβΪλνπλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν. Ζ δε ηθαλφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηά αθνξΪ ζηα πξνζφληα, ζηηο γλψζεηο θαη ζηελ εκπεηξέα πνπ νθεέιεη 

λα δηαζΫηεη, θαζψο θαη ζηε κΫξηκλα ηνπ λα βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπλερψο σο πξνο 

ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ. Γηα ηηο ππεξεζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα Πξφηππα “Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” θαη κε ην 

Δγρεηξέδην “Internal Audit Manual”.  

 Σελ πνηφηεηα ηνπ ειΫγρνπ ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ δηαζθαιέδεη, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην πκβνχιην Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, ην νπνέν 

απνηειεέηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ σο Πξφεδξν, δχν Τπνπξγνχο, ηνλ Γεληθφ 

Λνγηζηά ηεο Γεκνθξαηέαο θαη Ϋλα πξφζσπν Ϋκπεηξν ζην αληηθεέκελν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ, πνπ λα κελ εέλαη Γεκφζηνο Αμησκαηνχρνο ά Λεηηνπξγφο. Σν πκβνχιην 

παξαθνινπζεέ ηελ πνηφηεηα θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ Ϋξγνπ ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ 

ΔιΫγρνπ θαη πξνηεέλεη ηξφπνπο βειηέσζεο. Γεληθφηεξα ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ ελδπλΪκσζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκΫα, γη' απηφ θαη απεπζχλεηαη Τπνπξγηθφ 
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πκβνχιην πξνηεέλνληαο ηα θαηΪιιεια κΫηξα. Σν πκβνχιην Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ 

θξνληέδεη λα ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ ζε 

ζΫκαηα ειΫγρνπ, ελψ ζε πεξέπησζε πνπ δελ αληαπνθξέλνληαη απηΪ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πξνο ηελ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, ηα θαιεέ λα ινγνδνηάζνπλ. ΣΫινο, απφ ηηο 

βαζηθΫο αξκνδηφηεηεο ηνπ εέλαη ε θπθινθνξέα ηεο Δηάζηαο Έθζεζεο θαη ε ελεκΫξσζε ηνπ 

γηα ην Δηάζην Πξφγξακκα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ θαη ην ηξαηεγηθφ ρΫδην ηεο Τπεξεζέαο 

Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ. 

 Αμηφινγε ζ' απηφ ην ζεκεέν εέλαη ε αλαθνξΪ ζην ηξαηεγηθφ ρΫδην ηεο Τπεξεζέαο 

Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ γηα ηα Ϋηε 2009-2013. Ζ εθπφλεζε ηνπ πεληαεηνχο ηξαηεγηθνχ 

ρεδένπ εέλαη κέα δηαδηθαζέα πξνγξακκαηηζκνχ ζηξαηεγηθάο, κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε 

πςειάο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζέεο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ. ΜΫζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαζνξέδνληαη ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν δηΪζηεκα νη αλΪγθεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Τπεξεζέαο Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ. Με ην ηξαηεγηθφ ρΫδην ηέζεληαη νη 

πξνζδνθψκελνη ζηφρνη, νη νπνένη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βΪζε θΪπνηεο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθΫο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε θΪζε ζηξαηεγηθάο πξνηεέλνληαη ηα απαξαέηεηα 

κΫηξα, ηα νπνέα ζα νδεγάζνπλ ζε επηηπρά επέηεπμε ηεο απνζηνιάο ηεο.  

 Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο απνηειεέ πξφηππν θαη 

ζα κπνξνχζε λα απνηειΫζεη παξΪδεηγκα πξνο κέκεζε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

επξσπατθφ επέπεδν.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα αλσηΫξσ, γέλεηαη εκθαλΫο φηη ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο απνηειεέ Ϋλα ζχκπιεγκα επηκΫξνπο ειεγθηηθψλ αιιεινεμαξηψκελσλ 

κεραληζκψλ, κε ζπλΫπεηα ε απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ά κε ιεηηνπξγέα ηνπ ελφο λα 

επεξεΪδεη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Ϊιινπ. Σφζν ν δηαρεηξηζηηθφο Ϋιεγρνο, φζν θαη ν εζσηεξηθφο 

θαη εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο απφ αλεμΪξηεηνπο ειεγθηΫο ζπκβΪιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνέεζε 

ησλ ηξηψλ “Δ”: Δffectiveness (Απνηειεζκαηηθφηεηα), Efficiency (Απνδνηηθφηεηα) θαη 

Economy (Οηθνλνκέα) ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

 Απφ ηε κέα πιεπξΪ, ν δηαρεηξηζηηθφο Ϋιεγρνο (internal control) εέλαη κέα εθ θχζεσο 

δχζθνιε ππφζεζε θαη απαηηεέ ηνλ ζπληνληζκφ θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ησλ πΫληε 

βαζηθψλ ζηνηρεέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο: (1) ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο, (2) ηεο 

εθηέκεζεο θηλδχλνπ, (3) ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, (4) ηεο επηθνηλσλέαο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαη (5) ηεο παξαθνινχζεζεο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβΪιινληνο, ε ζσζηά εθηέκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε επηινγά ησλ θαηΪιιεισλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε θαη αληηκεηψπηζά ηνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνηλσλέα θαη ηελ πιεξνθφξεζε, Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ ελέζρπζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο λα αληρλεχεη θηλδχλνπο θαη λα θαηαζηΫιιεη 

θαηλφκελα απΪηεο θαη θαθνδηαρεέξηζεο επηηπρψο. 

 ηξαηεγηθΫο θηλάζεηο, φπσο ν ζαθάο δηαρσξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηάησλ κεηαμχ ηεο 

Αλψηαηεο Γηνέθεζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ειεγθηψλ, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο 

Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ, ε νπνέα ζηα πιαέζηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, θξνληέδεη γηα ηελ 

απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ησλ θπβεξλεηηθψλ ειΫγρσλ, θαη ε πξνζεθηηθά πξνζΫγγηζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζην δεκφζην πεξηβΪιινλ – πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε 

θαηλφκελα απΪηεο θαη θαθνδηαρεέξηζεο - ζπκβΪιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

 Όια ηα αλσηΫξσ, φκσο, απνηεινχλ θξέζηκνπο παξΪγνληεο επηηπρέαο, κφλν αλ ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγέαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ζθξαγέδεη ε 

δηαδηθαζέα ηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring). Ζ ζπλεράο παξαθνινχζεζε (on going 

monitoring), εθηέκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνέθεζεο θαη ησλ επηκΫξνπο 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ, ζπκβΪιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο ηειεπηαένο νθεέιεη λα παξαθνινπζεέ θαη λα αμηνινγεέ ζπζηεκαηηθΪ ηα 



 

Βηθησξέα Εγνχβα   115 

δεδνκΫλα ζην πεξηβΪιινλ, φπνπ δξα θαη εμειέζζεηαη, αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο πνιηηηθΫο 

ηνπ αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο θαη κεηψλνληαο Ϋηζη ηελ Ϋθζεζε ηνπ ζε κειινληηθνχο 

θηλδχλνπο, πνπ κπνξεέ λα ηνπ δεκηνπξγάζνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα.  

 Ο εζσηεξηθφο Ϋιεγρνο (internal audit), σο αθξνγσληαένο ιέζνο ηζρπξάο δηαθπβΫξλεζεο, 

ζηεξέδεη ηε Γηνέθεζε ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, πξνβαέλνληαο ζε κέα 

ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηΫιεζεο ησλ 

ζπζηεκΪησλ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ. Χο 

εηδηθνέ ζηελ εθηέκεζε νξγαλσζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ, 

νη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο ζπκβΪιινπλ ζηε ζπλερά βειηέσζε ηνπο θαη ζηελ θαηαπνιΫκεζε 

θαηλνκΫλσλ απΪηεο ά νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο αλάζηθεο πξΪμεο. Πξνζνρά, φκσο, ρξεηΪδεηαη 

λα κελ παξεκβαέλνπλ ζηα θαζάθνληα ηεο Αλψηαηεο Γηνέθεζεο θαη λα κελ εθηεινχλ 

αξκνδηφηεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Με πξνζφληα, φπσο ε πινχζηα κφξθσζε, ην 

αλεπέιεπην άζνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεμαξηεζέα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ 

ερεκχζεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα, πνπ νξέδεη ν Κψδηθαο Ζζηθάο, κπνξνχλ λα παξΫρνπλ 

πνηνηηθά αλεμΪξηεηε Ϊπνςε γηα ηα δεηάκαηα ειΫγρνπ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Απηφ ην 

θαηαθΫξλνπλ εθαξκφδνληαο παξΪιιεια ηα παξαδεθηΪ ειεγθηηθΪ πξφηππα θαη ηελ 

θαηΪιιειε κεζνδνινγέα. Αληέζεηα, νξγαληζκνέ, πνπ δελ Ϋρνπλ επελδχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

Ϋιεγρν θηλδπλεχνπλ λα εθηεζνχλ ζε θαηΪζηαζε θηλδχλνπ, δηφηη βαζέδνληαη εμ' νινθιάξνπ 

ζηε Γηνέθεζε ηνπο, ε νπνέα φκσο κπνξεέ λα κελ εέλαη ζε ζΫζε λα αληαπνθξηζεέ 

απνηειεζκαηηθΪ ζηα θαζάθνληΪ ηεο
130.

.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ απνηειεέ ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο πνπ πεξηγξΪςακε αλσηΫξσ. Ζ 

ρψξα καο κε ηνπο δηΪθνξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πνπ δηαζΫηεη 

πιεξνέ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζΫζεηο γηα κέα απνηειεζκαηηθά Γεκφζηα Γηνέθεζε, ρσξέο 

απηφ λα ζεκαέλεη φηη δελ ππΪξρνπλ πεξηζψξηα βειηέσζεο.   

 ΣΫινο, ν εμσηεξηθφο Ϋιεγρνο (external audit), πνπ ζθνπφ Ϋρεη ηελ παξνρά εχινγεο -θαη 

φρη απφιπηεο- βεβαηφηεηαο φηη νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο εέλαη απαιιαγκΫλεο απφ ιΪζε, 

εμαζθαιέδεη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη πξναζπέδεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ ΚξΪηνπο 

Γηθαένπ. Γέλνληαο, φκσο, Ϋκθαζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κε ηνλ Ϋιεγρν απφδνζεο (performance audit) πεηπραέλεη παξΪιιεια 

θαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρά ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. ηε Γεκφζηα 

                                                
130  The Institute of Internal Auditors (2010), “Why should an organization have internal auditing?, 

αλΪθηεζε απφ ηελ ηζηνζειέδα: http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-

faqs/?i=1078 .  

http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i=1078
http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i=1078
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Γηνέθεζε ν Ϋιεγρνο απφδνζεο εέλαη κέα πξαγκαηηθφηεηα ζε δηεζλΫο θαη επξσπατθφ 

επέπεδν. ηε ρψξα καο, εθθξαζηΫο ηνπ εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ εέλαη ην Διεγθηηθφ πλΫδξην 

θαη ην Γεληθφ Λνγηζηάξην ηνπ ΚξΪηνπο. ηνλ εμσηεξηθφ δεκφζην Ϋιεγρν βΪζε δέλεηαη πην 

πνιχ ζηνλ πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν, δειαδά ζηνλ Ϋιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο. Ο 

δηθαζηηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ζεκαληηθΪ βάκαηα 

εθζπγρξνληζκνχ, ηφζν κΫζα απφ ηε ζπλεξγαζέα ηνπ κε αληέζηνηρνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν, φπσο ν EUROSAI θαη ν INTOSAI, φζν 

θαη κΫζσ ηνπ ζπγρξνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ κε θξαηηθνχο θνξεέο εζσηεξηθνχ 

ειΫγρνπ.  

 ηνλ ηνκΫα ηνπ εμσηεξηθνχ ειΫγρνπ αμηνζεκεέσηε εέλαη θαη ε ζπλεηζθνξΪ ησλ 

αλεμΪξηεησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δθαξκφδνληαο αληηθεηκεληθΫο θαη αλεμΪξηεηεο 

δηαδηθαζέεο ειΫγρνπ θαη κε ηε βνάζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο 

κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ απνηειεζκαηηθνχο ειΫγρνπο επνπηεέαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηΪζεσλ θαη αλέρλεπζεο ησλ θαηλνκΫλσλ απΪηεο, θαθνδηαρεέξηζεο ά θαηΪρξεζεο, 

ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηε δεκφζηα ινγνδνζέα. Καη νη εμσηεξηθνέ ειεγθηΫο ππνρξεψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκΫλε ζπκπεξηθνξΪ βΪζεη ηνπ Κψδηθα Ζζηθάο, φπσο θαη ζηελ ηάξεζε ησλ γεληθΪ 

παξαδεθηψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

 ΠξνηΪζεηο βειηέσζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο δηνηθεηηθάο 

δξΪζεο απνηεινχλ ηφζν ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνξΫσλ 

ειΫγρνπ, φζν θαη ε ζπλεξγαζέα ησλ ειεγθηηθψλ θνξΫσλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν. 

Σν Διεγθηηθφ πλΫδξην ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Αλψηαηα Όξγαλα ΔιΫγρνπ (SAI) ησλ Ϊιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ, κε ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην θαη κε ειεγθηηθνχο 

νξγαληζκνχο δηεζλνχο εκβΫιεηαο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ν νξγαληζκφο INTOSAI, o 

EUROSAI θαη ην ΓηεζλΫο πκβνχιην Διεγθηψλ γηα ην ΝΑΣΟ (International Board of 

Auditors for NATO), κπνξεέ λα δηεμΪγεη πνηνηηθνχο ειΫγρνπο θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε 

ειΫγρνπο εθηφο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο. Βαζηθφο παξΪγνληαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο εέλαη, επέζεο, θαη ε δηαζθΪιηζε πνηφηεηαο θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ 

ειΫγρσλ, ε νπνέα Ϋρεη Ϊκεζν αληέθηππν ζηε βειηέσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ελ 

γΫλεη ζηελ αλαβΪζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

 Δλ θαηαθιεέδη, ν δεκφζηνο Ϋιεγρνο απνηειεέ βαζηθφ εξγαιεέν γηα ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη απνηειεέ ζπλδεηηθφ θξέθν αλΪκεζα 

ζ' απηά θαη ηε δεκφζηα ινγνδνζέα. Φξνληέδεη γηα ηε ζσζηά ηάξεζε ησλ λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ θαη επηβΪιιεη θπξψζεηο φπνηε εέλαη απαξαέηεην. ΓΫνλ εέλαη ν δεκφζηνο 
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Ϋιεγρνο λα εθαξκφδεηαη ηεξψληαο ηηο θαηΪιιειεο ειεγθηηθΫο δηαδηθαζέεο, κΫζσ ησλ 

νπνέσλ ζα ζπκβΪιιεη ζηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

επηηπγρΪλνληαο ηα θαιχηεξα δπλαηΪ απνηειΫζκαηα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. ΜΫζσ ηνπ 

δεκφζηνπ ειΫγρνπ επηηπγρΪλεηαη φρη κφλν ε πξφνδνο θαη αλΪπηπμε ηεο νηθνλνκέαο, αιιΪ 

θαη ε δεκηνπξγέα ηνπ ΚξΪηνπο Γηθαένπ.  
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