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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Το παρόν πόνηµα αποτελεί τη διπλωµατική µου εργασία που κατατίθεται στα πλαίσια του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική του τµήµατος 
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η συγκεκριµένη 
εργασία ασχολείται µε την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται στους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα. 

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, που συµµετείχαν 
στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, για τις πολύτιµες γνώσεις που µας µετέδωσαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αθανάσιο 
Νούλα, ο οποίος, ως επιβλέπων καθηγητής, µού προσέφερε πολύτιµη βοήθειά για την 
ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συµφοιτητές µου, καθώς και τη γραµµατεία 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος. 

Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά µου για τη στήριξή τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών µου.  
 
 
 
                                                                                                             Μεσιάρη Ιουλία 

                                                                                     Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2011 
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Σ.Ε.Λ.Ε.        Σύλλογος Εγκεκριµένων Λογιστών Ελεγκτών Ελλάδος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τι επιρροή έχει η εφαρµογή των 
∆ιεθνών Ελεγτικών Προτύπων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης και ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα), στο ελεγκτικό έργο των Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την τις καθηµερινές 
εργασίες, τους προϋπολογισµούς και τις προβλέψεις και τις ετήσιες και ενδιάµεσες εκθέσεις. 
Επίσης, αναλύεται ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών στους Ο.Τ.Α. και η 
ελεγκτική διαδικασία που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί σαφής η αναγκαιότητά της και να 
κριθεί εάν και εφόσον απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυσή της από άλλους φορείς ελέγχου. 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το περιεχόµενο αυτών των κεφαλαίων 
αποτελείται κατ’ αρχάς από την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστατικό της µελέτης αποτελούν επίσης, οι 
αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. και ο τρόπος µε τον οποίο συµµετέχουν οι 
εξωτερικοί ελεγκτές σε αυτές. Εκτός όµως από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στον 
έλεγχο των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. λαµβάνουν µέρος και άλλα όργανα που χρησιµοποιούν 
εναλλακτικές µορφές ελέγχου και οι οποίες συµβάλλουν µε τη σειρά τους στη διαφάνεια και 
στον πληρέστερο έλεγχο των ∆ήµων και των Περιφερειών. Βασικότερο κοµµάτι της εργασίας 
αποτελούν τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά συνδέονται µε τον 
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εφόσον πλέον η 
εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική. 

Τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αναµένουν ότι η εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 
(∆.Ε.Π.) και η αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. (όπως η µετάβαση από το 
Απλογραφικό στο ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα, η απογραφή έναρξης των δήµων και το 
Πρόγραµµα Καλλικράτης) σηµαίνουν µια πιο ενεργή συµµετοχή στις καθηµερινές εργασίες, 
µέσω της  αύξησης του ελέγχου και της ανάγκης για βελτίωση της επικοινωνίας. Ο ρόλος των 
ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ενισχυθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των ∆.Ε.Π. 
και των αλλαγών στους Ο.Τ.Α.. Αυτοί οι δύο παράγοντες θα ενισχύσουν επίσης και τη 
συµµετοχή στον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων και τη διαφάνεια των οργανισµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Την τελευταία δεκαετία είναι σαφής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της 
περιφερειακής διοίκησης, είτε υπό τη µορφή της αποκέντρωσης, είτε υπό τη µορφή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το φαινόµενο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο φαινόµενο της 
λεγόµενης «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» που διαπνέει τη σηµερινή διαµόρφωση και 
άσκηση της εξουσίας. 
 Στην Ελλάδα, η τάση αυτή εκφράστηκε συνταγµατικά και νοµοθετικά µε τη 
δηµιουργία δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης, τη συγκέντρωση δήµων και κοινοτήτων (σχέδιο 
Καποδιστρίας και αργότερα σχέδιο Καλλικράτης), τη µεταφορά αρµοδιοτήτων προς την 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και την προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηµατικής της 
δραστηριότητας µε την ανάπτυξη του θεσµού των δηµοτικών επιχειρήσεων.  

Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το 
«Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών», που αποτελεί το πρώτο µέρος του φακέλου «∆ηµόσια ηθική 
σε τοπικό επίπεδο», ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να εγγυάται ότι η διοίκηση και η 
διαχείριση του ΟΤΑ γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τους κανόνες για τα λογιστικά και τον 
προϋπολογισµό, τις γενικά αναγνωρισµένες αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας, τις αρχές της δηµόσιας ηθικής, όπως αυτές θεσπίζονται στους 
διάφορους εθνικούς και διεθνείς κώδικες συµπεριφοράς. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι 
κατασταλτικός. Μπορεί όµως το όργανο που τον ασκεί να ασκεί προληπτικό έλεγχο υπό τη 
µορφή συµβουλευτικού ρόλου. Ο εξωτερικός έλεγχος συνεπάγεται ετήσια πιστοποίηση για 
την ακριβή τήρηση των λογαριασµών, αξιολογεί τη γενική επίδοση της διοίκησης και 
διαχείρισης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών υπηρεσιών και της δηµοτικής 
διαχείρισης Ο εξωτερικός έλεγχος δεν υπεισέρχεται σε θέµατα σκοπιµότητας µπορεί όµως να 
ασχοληθεί µε το υπόβαθρο των αποφάσεων ή τη συνοχή τους ιδιαίτερα από οικονοµική 
άποψη. Ο εξωτερικός έλεγχος ασκείται χωρίς καµία εξάρτηση τόσο από την ελεγχόµενη αρχή 
όσο και από την κεντρική διοίκηση. Ο εξωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι προληπτικός και 
συστηµατικός εκεί όπου η παρέµβαση της κεντρικής διοίκησης είναι προϋπόθεση για την 
εγκυρότητα ή την ενεργοποίηση των µέτρων που αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί 
να είναι επίσης συστηµατικός για µέτρα κάποιας σπουδαιότητας. 

Μια διάκριση του εξωτερικού ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο λογιστικός 
εξωτερικός έλεγχος. Την ευθύνη πραγµατοποίησης αυτού του ελέγχου αναλαµβάνει ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή διαφορετικά ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής ως ένα κύριο θεσµικό όργανο, έχει την ευθύνη για την 
ανακάλυψη της λογιστικής απάτης και την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. Το 
άτοµο αυτό πρέπει να έχει αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και ανεξαρτησία 
προσωπική και λειτουργική. 

Η Ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε πλήρως µε τις διατάξεις της όγδοης οδηγίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούµενα αυξηµένα 
προσόντα, ενώ το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι µέλος της International Federation of Accountants 
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(I.F.A.C.). Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή ασκείται στη χώρα µας µέσα στο πλαίσιο διεθνών αρχών και κανόνων.  

Ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι ΟΕΛ υποχρεούνται να κάνουν τους ελέγχους 
τους µε βάση προκαθορισµένους κανόνες που ισχύουν διεθνώς (∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα) 
να διατυπώνουν τις εκθέσεις τους σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά και να ενεργούν σύµφωνα µε 
δεοντολογικούς κανόνες που επίσης έχουν θεσπιστεί από αρµόδιους φορείς παγκόσµιας 
αναγνώρισης (IFAC κ.λπ.) 

Οι ΟΕΛ προβλέπεται επίσης να υπάγονται σε ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι εφαρµόζονται τα προαναφερθέντα «Ελεγκτικά Πρότυπα» και σε πειθαρχικές ποινές που 
φθάνουν µέχρι την απώλεια της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος τους. Έχουν τέλος ευθύνη 
να αποζηµιώνουν όσους αποδεδειγµένα υποστούν ζηµία από την χρήση της έκθεσης ελέγχου. 
 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τις επιπτώσεις που έχει η 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγτικών Προτύπων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. 
(Πρόγραµµα Καλλικράτης και ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα), στο ελεγκτικό έργο των 
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο στόχος της εργασίας είναι να 
προβάλλει το έργο των εξωτερικών ελεγκτών,  το ρόλο τους στον έλεγχο των ∆ήµων και των 
Περιφερειών και τις επιπτώσεις που τα ∆.Ε.Π. και οι αλλαγές στους Οργανισµούς αυτούς, 
έχουν επιφέρει στη δουλειά τους. 
 Η δοµή της παρούσας µελέτης αναλύεται ως εξής:  

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το υπόβαθρο και µια συζήτηση επί του θέµατος. 
Περιλαµβάνει επίσης το σκοπό και τη διάταξη της µελέτης. Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται µία 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρόµοιων ερευνών µε την παρούσα, µε τη µεθοδολογία και 
τα συµπεράσµατά τους. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ελεγκτική διαδικασία που 
ακολουθείται στους Ο.Τ.Α. Όπως είναι η µεθοδολογία και τα βήµατα της ελεγκτικής 
διαδικασίας, τα πρότυπα και η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στο 
κεφάλαιο 4 αναλύονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. και ο τρόπος µε τον 
οποίο συµµετέχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σε αυτές. Τέτοιες είναι η µετάβαση απο το 
Απλογραφικό στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, το Πρόγραµµα Καλλικράτης, η απογραφή 
έναρξης ∆ήµων, το Πρόγραµµα διαύγειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ. Στο κεφάλαιο 5 
παρουσιάζονται άλλες µοπφές οικονοµικού ελέγχου των Ο.Τ.Α. πέραν του ελέγχου των 
αναξάρτητων ελεγκτών. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και 
αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µε τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης από 
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα 
από την ανάλυση. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εκπληρωθεί ο σκοπός της µελέτης, 
παρέχοντας µια απάντηση στο ερώτηµα της έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει επίσης 
περιορισµούς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Αρκετές µελέτες όσον αφορά στον έλεγχο των Ο.Τ.Α. έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς εκτός 
από την Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Στη συνέχεια ακολουθούν µερικά 
παραδείγµατα τέτοιων µελετών που µε τα αποτελέσµατά τους έχουν συµβάλει στο να 
κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και ελέγχονται οι Τοπικές 
Αυτοδιοικήσεις σήµερα αλλά και τι αλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί µε το πέρασµα των 
ετών. 
 
Ο Mussari το 1995, αναλύει µε κριτικό πνεύµα τον τρόπο µε τον οποίο  εφαρµόζεται η 
Ελεγκτική µεταρρύθµιση στους ιταλικούς δήµους. Η µελέτη αυτή βασίζεται σε ανάλυση των 
εκθέσεων των δήµων εντός της περιφέρειας της Τοσκάνης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, 
µέχρι σήµερα, η επίδραση της νοµοθεσίας στην πράξη ήταν µικρή. Πιθανές λύσεις 
προτείνονται για να ξεπεραστούν τα τεχνικά και τα πολιτιστικά εµπόδια τα οποία έχουν 
εµποδίσει τόσο την επέκταση όσο και το πεδίο και της Ελεγκτικής των Ο.Τ.Α. και 
καθυστέρησαν την ικανοποίηση της ζήτησης για µια ευρύτερη έννοια  του ελέγχου και της 
λογοδοσίας στους πολίτες. 
 
Οι Caperchione και Mussari το 2000, µελετούν  τον εξωτερικό έλεγχο της ισπανικής τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η µεθοδολογία που ακολούθησαν στο πόνηµά 
τους βασίστηκε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνά τους έδειξαν ότι τα πιο παραδοσιακά συστήµατα εντός των 
νοµικών συστηµάτων συγκριτικής ανάλυσης έχουν µοντέλα για τον έλεγχο των  τοπικών 
λογαριασµών που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, είτε συγκεντρωτικά είτε αποκεντρωµένα, ενώ 
οι ιδιωτικοί ελεγκτές έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία σε χώρες που διαθέτουν 
αγγλοσαξωνική επιρροή. Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία ο έλεγχος των τοπικών 
αρχών κατά παράδοση διεξάγονται από ενιαία όργανα ελέγχου για το σύνολο της Πολιτείας. 
 
Ο Davey το 2009, εξετάζει τον έλεγχο της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Ανατολική Ευρώπη. Η µεθοδολογία που ακολούθησε βασίστηκε στην 
έρευνα της Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο και στη συγκριτική µελέτη 
δεκατριών χωρών στο πλαίσιο του ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνά του έδειξαν ότι οι περισσότερες χώρες που συµπεριέλαβε στην έρευνά του δεν 
εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά πρότυπα. 
 
Η Ymeri το 2008, αναλύει τον εξωτερικό έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αλβανίας. Η 
προετοιµασία αυτής της έκθεσης βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό σε  
δευτεροβάθµια έρευνα, δηλαδή στην αναθεώρηση του οικονοµικού και του ελεγκτικού 
νοµοθετικού πλαισίου, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση, επίσης, βασίστηκε σε 
προηγούµενη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονων Μελετών σχετικά 
µε το ζήτηµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι ο αποτελεσµατικός 
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δηµοσιονοµικός έλεγχος και οι λειτουργίες του εξωτερικόυ ελέγχου είναι απαραίτητες για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και µπορεί επίσης να 
αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας στη χρήση των πόρων. Επίσης δεν υπάρχει καµία νοµική απαίτηση για 
ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Αντίθετα, 
 
Ο Arabyan το 2008, πραγµατοποίησε µία µελέτη που έχει ως στόχο να εξετάσει την 
υπάρχουσα κατάσταση και να ανακαλύψει τα προβλήµατα του ελέγχου στο πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες 
µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι επί του παρόντος, στην Αρµενία, ο έλεγχος 
επικεντρώνεται κυρίως σε ένα απλό οικονοµικό έλεγχο.  Επίσης, η πλειοψηφία τόσο των 
αστικών όσο και των αγροτικών δήµων επισηµαίνουν την έλλειψη οικονοµικών µέσων ως 
αιτία για την απουσία του εξωτερικού ελέγχου. Στην Αρµενία, τα ελεγκτικά πρότυπα,  
εγκρίθηκαν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αντιστοιχούν σε 
αυτά τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών. 
 
Ο Bayramov το 2008, εξετάζει τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Αζερµπαϊτζάν. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο 
οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και 
εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι η ελεγκτική στο Αζερµπαϊτζάν στοχεύει κυρίως 
στην απόκτηση εύλογης βεβαιότητας ως προς το εάν ή όχι οι οικονοµικές καταστάσεις των 
οικονοµικών οντοτήτων είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
 
Η Lenić το 2008, εξετάζει τις λειτουργίες του εξωτερικού ελέγχου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό 
πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής 
διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη οι ελεγκτικές εταιρείες  δεν έχουν την ικανότητα να ελέγχουν ολόκληρη 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’αυτό, οι αρχές καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες για την πλήρη 
εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, για να γίνει 
υποχρεωτική η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της διαφανούς διακυβέρνησης ως υπηρεσία 
προς το κοινό. Επίσης, έδειξαν ότι ο εξωτερικός έλεγχος ενισχύει τη διακυβέρνηση του 
δηµόσιου τοµέα µέσω της αύξησης της διαφάνειας των συναλλαγών, της λογοδοσίας και της 
αποτελεσµατικότητας της διοίκησης στο σύνολό της. 
 
Η Alibegović το 2008, ερευνά το υφιστάµενο σύστηµα ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
της Κροατίας, για να δώσει µια γενική εικόνα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που αφορούν της 
λειτουργία του ελέγχου στο κροατικό σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη διεξαγωγή της 
προετοιµασίας της  έρευνας της η Alibegović χρησιµοποίησε µια µεθοδολογία που 
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αποτελείται από τρία µέρη: (i) ολοκληρωµένη έρευνα γραφείου (νοµοθεσία και αναλύσεις 
ανθρώπινου δυναµικού, SWOT ανάλυση), (ii) µελέτη περίπτωσης, συνεντεύξεις (από 
εκπροσώπους των διαφόρων δήµων, κωµοπόλεων, πόλεων και κοµητειών που έδωσαν 
συνέντευξη για να αποκτηθεί µια ευρύτερη εικόνα για τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές της 
λειτουργίας του ελέγχου σε τοπικό επίπεδο), και (iii) προτάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές 
στη νοµοθεσία και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Η έρευνα κατέληξε στα εξής 
συµπεράσµατα: 1) ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα σηµαντικό µέρος της 
µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα στην Κροατία, 2) έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος στον 
καθορισµό του νοµικού και θεσµικού πλαισίου σχετικά µε το σύστηµα ελέγχου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και 3) κάθε σηµαντικό δηµόσιο ίδρυµα που έχει σχέση µε το σύστηµα 
ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κροατία έχει καθορίσει τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες του. 
 
Ο Kakulia το 2008, ερευνά τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη Γεωργία. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του 
έδειξαν ότι η Γεωργία είναι µία από τις πρώτες µεταξύ των πρώην σοβιετικών χωρών, όπου η 
χρήση των ∆ιεθνών  Ελεγκτικών Προτύπων είναι νοµικώς επιβεβληµένη. Οι Γεωργιανοί 
ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, είναι επίσης υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων και Προτύπων ∆ιασφάλισης (IAASB.). Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι τα 
∆.Ε.Π (ISA) εγκρίθηκαν αυτόµατα από τη Γεωργία, όταν διατέθηκαν από το IAASB. 
 
Η Atanasova το 2008, ερευνά το ρόλο των εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης από την άποψη της νοµοθεσίας και της ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων πόρων στην ΠΓ∆Μ. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τη συλλογή και αναθεώρηση 
σχετικών εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης του νοµικού πλαισίου, 
επιτόπια έρευνα στις εγκαταστάσεις και παρατήρηση, προσωπικές συνεντεύξεις, 
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, ανασκόπηση και ανάλυση των εγγράφων που 
παραχώρησαν οι ερωτηθέντες, καθώς και επανεξέταση των εκθέσεων και γενικές 
πληροφορίες από διάφορες πηγές. Επίσης, λεπτοµερείς σηµειώσεις συνεντεύξεων και 
περιλήψεις ολοκληρώθηκαν για κάθε συνέντευξη και όλα τα σχετικά έγγραφα συνοψίστηκαν 
και υλοποιούνται στο σώµα αυτής της έρευνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι 
σηµαντική νοµοθετική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα του ελέγχου στο πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι βασικές αρχές και τα βασικά θεσµικά όργανα είναι στη θέση τους 
και λειτουργούν. Τα ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα τροποποιήθηκαν και έχουν 
µεταφραστεί στην εθνική γλώσσα της ΠΓ∆Μ. 
 
Η Calusero το 2008, ερευνά τη λειτουργία  του εξωτερικού ελέγχου στη Μολδαβία. Η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό 
πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής 
διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι η 
τεχνική βοήθεια κινητοποιείται από διεθνείς και διµερείς χορηγούς για να φέρει τα ελεγκτικά 
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πρότυπα της Μολδαβίας σε διεθνώς αποδεκτό επίπεδο. Οι νοµοθετικές αλλαγές που 
σχεδιάζονται για τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο  τοµέα  σχετίζονται µε τη λογιστική (στον 
κυρίως δηµόσιο τοµέα, τίνουν να ενοποιήσουν το λογιστικό σύστηµα, και σταδιακά να 
στραφούν σε ένα τροποποιηµένο σύστηµα λογιστικής σε δεδουλευµένη βάση), τον λογιστικό 
έλεγχο (τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, όσον αφορά τα πρότυπα και τη 
θεσµική ενίσχυση), και τον οικονοµικό έλεγχο (βελτίωση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου 
στο δηµόσιο τοµέα). 
 
Η Kaludjerovic το 2008, αναλύει τη γενική εικόνα του τρόπου µε τον οποίο διεξάγεται  ο 
έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μαυροβουνίου. Για να αναλύσει µε ακρίβεια τον 
τρόπο µε τον οποίο  πραγµατοποιούνται  οι διαδικασίες ελέγχου στο Μαυροβούνιο, εκτός 
από την ανάλυση των σχετικών νόµων στον τοµέα αυτό, διεξάγονται τρεις συνεντεύξεις µε 
εµπειρογνώµονες. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε τους αντιπροσώπους των 
ακολούθων οργάνων: το Κρατικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ), το δήµο του Bar, και τη 
MARMIL ( µια ιδιωτική εταιρεία στην οποία υπάρχει συνεχής επιµόρφωση για τους λογιστές 
στο Μαυροβούνιο). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι σηµαντική νοµοθετική 
πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα του ελέγχου στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα 
διεθνή ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα τροποποιήθηκαν και έχουν µεταφραστεί στην εθνική 
γλώσσα του Μαυροβουνίου. 
 
Ο Năstase το 2008,  ερευνά το έργο του  ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ρουµανίας. 
Η µεθοδολογία της έρευνας, αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: 1) την ανάλυση του 
νοµοθετικού πλαισίου, 2) συνεδρίες οµαδικής εστίασης, 3) εις βάθος συνεντεύξεις και 4) 
ανάλυση στατιστικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι οι 
αναµορφωτικές µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησαν το 2002 δεν έχουν ακόµα αποδείξει 
σηµαντικές επιπτώσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, όπου λίγες δηµόσιες µονάδες εσωτερικού 
ελέγχου έχουν πράγµατι δηµιουργηθεί, κα ακόµη λιγότερες διαθέτουν επαρκές και 
λειτουργικό προσωπικό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της 
Ρουµανίας και είναι το µόνο που  εκτελεί τις εξωτερικές δραστηριότητες ελέγχου σε σχέση µε 
όλα σχεδόν τα δηµόσια ιδρύµατα και ταµεία. Συνεπώς η τοπική αυτοδιοίκηση της Ρουµανίας 
δεν υπόκειται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και δεν εφαρµόζει τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά πρότυπα. 
 
Οι Beskrovnaya και Vinogradova το 2008,  ερευνούν τη λειτουργία του ελέγχου στην  τοπική 
αυτοδιοίκηση της Ρωσίας. Για να ερευνηθούν οι υφιστάµενες πρακτικές ελέγχου στις ρωσικές 
τοπικές αρχές, δύο βασικές µεθόδοι χρησιµοποιήθηκαν: 1) συνεντεύξεις µε τους 
εµπειρογνώµονες του κάθε τοµέα, καθώς και 2) έρευνα της κανονιστικής βάσης για την 
άσκηση οικονοµικών ελέγχων σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
διακυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι το σύστηµα των οικονοµικών 
ελέγχων στους Ο.Τ.Α. βρίσκεται σε στάδιο σχηµατισµού. Η αύξηση των παραβάσεων της 
νοµοθεσίας σχετικά µε τον προϋπολογισµό γίνεται λόγω της έλλειψης γραπτής ευθύνης  για 
τις παραβάσεις της νοµοθεσίας. Εποµένως, τα τοπικά ρυθµιστικά πρότυπα οικονοµικού 
ελέγχου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα.  
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Η Antić το 2008, µελετά το Σύστηµα Ελέγχου στη Σερβική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό 
πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής 
διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι οι 
εκτελεστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τον κατάλληλο έλεγχο για την 
υλοποίηση των προγραµµατισµένων στόχων, να διατηρήσουν την ακεραιότητα των 
κεφαλαίων, να αποκαλύψουν εγκληµατικές πράξεις και λάθη και να πιστοποιήσουν την 
ακρίβεια και την πληρότητα των οικονοµικών εκθέσεων. Επίσης, χρειάζεται περαιτέρω 
εργασία για να υιοθετηθούν τα αναγνωρισµένα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και η εφαρµογή 
τους. 
 
Η Romanyuk το 2008,  ερευνά τη λειτουργία του ελέγχου στην  τοπική αυτοδιοίκηση της 
Ουκρανίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της 
έδειξαν ότι το υπάρχον µεθοδολογικό πλαίσιο του ελεγκτικού έργου στην τοπική 
αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας είναι ανεπαρκές, δεδοµένου ότι εστιάζεται κυρίως σε 
διαδικαστικά θέµατα. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω εργασία για να εγκριθούν  τα 
αναγνωρισµένα ∆ιεθνή  Ελεγκτικά Πρότυπα και η εφαρµογή τους. 
 
Οι Cohen και Λεβέντης το 2010, διερευνούν  τις σχέσεις µεταξύ των τιµών και της 
προσπάθειας ελέγχου µε τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ελληνικών δήµων. Τα αποτελέσµατά τους υποδεικνύουν την 
ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στις αµοιβές του ελέγχου και στην προσπάθεια που 
κατευθύνεται κυρίως από παράγοντες που σχετίζονται µε πολιτικά συµφέροντα και 
επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα των σχετικών θεωρητικών προσδοκιών στην τιµολόγηση 
ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα. 
 
Το Κέντρο για την Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν το 
2008, ερευνά τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στο 
Αζερµπαϊτζάν. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το 
ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Όπως προκύπτει από τα 
αποτελέσµατα, οι τοπικές κυβερνήσεις στο Αζερµπαϊτζάν στερούνται  ενός συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου. Εποµένως, όταν αναφερόµαστε σε απαιτήσεις ελέγχου, το επίκεντρο 
είναι εξωτερικός έλεγχος.  
 
Οι Cohen και Καϊµενάκης το 2011, εξετάζουν το επίπεδο της ποιότητας των πληροφοριών 
που λαµβάνονται στο τέλος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών δήµων 
από την άποψη της συµµόρφωσης µε τις λογιστικές αρχές. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
για να µετρηθεί το επίπεδο συµµόρφωσης αποτελείται από δύο εναλλακτικούς δείκτες 
συµµόρφωσης που αναπτύχθηκαν µε βάση δεδοµένα που αντλήθηκαν από τις εκθέσεις των 
ελεγκτών. Τα αποτελέσµατά τους  δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε σχέση µε 
την ποιότητα του περιεχοµένου των πληροφοριών των οικονοµικών εκθέσεων των δήµων. 
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Επιπλέον, οι µεταβλητές που σχετίζονται µε το µέγεθος της ελεγκτικής, καθώς και το µέγεθος 
του δήµου, τον πλούτο και την εµπειρία στη λογιστική, παρουσιάζουν έναν σηµαίνοντα ρόλο 
για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται στους ενδιαφερόµενους, 
µέσω των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά  τη συµµόρφωση  µε τα λογιστικά 
πρότυπα.  
 
Οι Monfardini και Maravic το 2008, αναλύουν τον έλεγχο των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων σε 
Ιταλία και Γερµανία. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το 
ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα 
οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο των δύο χωρών. Τα αποτελέσµατά 
τους δείχνουν ότι και η Γερµανία και η Ιταλία αντιµετωπίζουν έντονες εποχές 
µεταρρυθµίσεων που αλλάζουν τα συστήµατα ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
Ιταλία αντιπροσωπεύει ένα σαφές, συνεκτικό, ορατό σύνδεσµο µεταξύ του  κεντρικού 
κράτους και των µεταρρυθµιστικών αλλαγών στο σύστηµα ελέγχου. Η Γερµανία, παρά  τα 15 
χρόνια των µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, δείχνει ακριβώς την 
αντίθετη εικόνα, δηλαδή ενός εξαιρετικά κατακερµατισµένου, διαλυµένου τοπίου όπου εκ 
πρώτης όψεως  δεν υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ των θεσµικών αλλαγών και της 
προσαρµογής των νέων µέσων ελέγχου. 
 
Οι Sjölin και Jivegård το 2005, εξετάζουν τι επιδράσεις έχει η νέα νοµιοθεσία των 
Οικονοµικών Υγείας στο ελεγκτικό έργο των ελεγκτών τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά 
στις καθηµερινές  εργασίες, στην εργασία µε τους προϋπολογισµούς και τις προβλέψεις, στην 
εργασία µε τις ετήσιες και ενδιάµεσες εκθέσεις και στο ρόλο του ελεγκτή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Αυτή η διατριβή βασίζεται σε µια ερµηνευτική προσέγγιση και είναι µια 
ποιοτική µελέτη  που βασίζεται σε προσωπικές συνεντεύξεις µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. 
Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι οι ελεγκτές της τοπικής αυτοδιοίκησης αναµένουν η νέα 
νοµοθεσία να σηµαίνει µια πιο ενεργό συµµετοχή στις καθηµερινές εργασίες, µια αύξηση του 
ελέγχου και µια ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας. Επίσης, κατέληξαν ότι ο ρόλος των 
ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ενισχυθεί ως αποτέλεσµα της νέας νοµοθεσίας. 
 
Οι Coombs και Edwards το 2004, µελετούν την εξέλιξη του ελέγχου των δηµοτικών 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1835 – 1935. Το άρθρο εξετάζει τα επιχειρήµατά τους  
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της επανεξέτασης των πορισµάτων των ερευνών της 
κυβέρνησης, εκτεταµένο αρχειακό υλικό σχετικά µε την πρακτική του ελέγχου και τη 
λογιστική βιβλιογραφίας της περιόδου. Τα αποτελέσµατά τους αποκάλυψαν µια µάχη 
εξουσίας για την κυριαρχία πάνω στο ελεγκτικό έργο µεταξύ του τότε νεοεµφανιζόµενου 
λογιστικού επαγγέλµατος, τους εκλεγµένους ελεγκτές και τον ελεγχόµενο από την κυβέρνηση 
εξωτερικό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

 
 

3.1 Ελεγκτικά Πρότυπα 
 
 

3.1.1 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
 

 
Προκειµένου η διενέργεια ελέγχων από τους ελεγκτές – λογιστές να ανταποκρίνεται σε όσα 
επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα, είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας κοινής αντίληψης ως προς το τι 
συνθέτει έναν «επαρκή έλεγχο». Αυτό µε τη σειρά του είναι απαραίτητο και για την άσκηση, 
κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό, ποιοτικού ελέγχου επί του έργου των ελεγκτών. Το 
ελεγκτικό έργο µπορεί να επιµετρηθεί και να αξιολογηθεί µόνο µε την ύπαρξη ενός 
«µέτρου». Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βοηθούν τους ελεγκτές – λογιστές 
στην εκπλήρωση των επαγγελµατικών υποχρεώσεών τους, ονοµάζονται «Ελεγκτικά 
Πρότυπα». 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), όπως επιτάσσει η ελληνική νοµοθεσία µε το 
άρθρο 137 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, έχουν διαµορφωθεί στα πλαίσια που 
προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 
(International Federation of Accountants). Αναπτύχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) µετά από την εισήγηση του 
Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. στις 9 Ιουνίου 2004. Ακολούθως, τα Ε.Ε.Π. εγκρίθηκαν 
από τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 5 Οκτωβρίου 
και δηµοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου του 20041. Τα Ε.Ε.Π. συνθέτουν ένα ενιαίο και 
ολοκληρωµένο σώµα κανόνων, που διέπει τους διενεργούµενους από τα µέλη του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) οικονοµικούς ελέγχους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως 
του εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί ή έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Τα Ε.Ε.Π., 
στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ελεγκτές στο να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο 
ικανοποιητικό και στο να επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου κατά τρόπο 
δίκαιο και αντικειµενικό. 

Στόχο της Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί επίσης και η καθολική αναγνώριση και παραδοχή των 
Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται τη συνεχή 
παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο και, ιδιαίτερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την προσαρµογή των Προτύπων στις εξελίξεις αυτές. 

∆εδοµένου ότι οι αρχές επί των οποίων είναι εδραιωµένα τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) είναι οι αρχές οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα (∆.Ε.Π.), παρέχεται στους ελεγκτές η δυνατότητα της επικουρικής επίκλησης των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.), είτε για σκοπούς ερµηνείας είτε για σκοπούς 
συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (Ε.Ε.Π.). 
 
1
Φ.Ε.Κ. 1589/22-10-2004 



 

19 

 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα οµαδοποιούνται στις παρακάτω επτά κατηγορίες
2: 

1. Εισαγωγικά Θέµατα (Ε.Ε.Π. 1100,1110,1120) 
2. Γενικές αρχές και ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200,2210,2220,2230,2240,2250,2260) 
3. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 
    (Ε.Ε.Π. 3300,3310,3315,3320,3330,4400,4401,4402) 
4. Ελεγκτική Μαρτυρία 
    (Ε.Ε.Π.5500,5501,5505,5510,5520,5530,5540,5545,5550,5560,5570,5580) 
5. Χρησιµοποίηση της Εργασίας Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600,6610,6620) 
6. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700,7710,7720) 
7. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι (Ε.Ε.Π. 8800) 

 

 
3.1.2 Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 
 

Πριν την υιοθέτηση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων που αναπτύχθηκαν από την 
Ε.Λ.Τ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1589) το έτος 2004, τα Ελεγκτικά Πρότυπα που κατηύθυναν τους ελέγχους 
των οικονοµικών καταστάσεων της χώρας µας ήταν τα Πρότυπα που είχαν εκδοθεί από το 
Σώµα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Τα συγκεκριµένα Ελεγκτικά Πρότυπα δηµοσιεύτηκαν 
στο ΦΕΚ τ.β΄ 1119/1979 και 126/1993, αφού προηγουµένως είχαν λάβει την έγκριση του 
Εποπτικού συµβουλίου του Σ.Ο.Λ.. 

Σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών «οι δια της µακροχρόνιας πρακτικής των 
ελεγκτών δοκιµαζόµενες και καθιερωµένες έννοιες, αντιλήψεις και µέθοδοι διαµορφώνουν 
τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής οι οποίες αποτελούν τα ελεγκτικά πρότυπα».  

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. αφορούσαν πρωταρχικά τους τακτικούς ελέγχους 
των Ανώνυµων Εταιριών και των µεγάλων οργανισµών, είχαν όµως εφαρµογή και επί των 
λοιπών εξωτερικών ελέγχων µε εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές 
πραγµατογνωµοσύνες. 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ., τα οποία ήταν αναλυτικά και εξειδικευµένα, ήταν 
οµαδοποιηµένα στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

1. Τα Βασικά Πρότυπα, τα οποία αναφέρονταν γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, στα 
προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή. 
2. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αφορούσαν την τεχνική του εξωτερικού 
ελέγχου. 
3. Τα Πρότυπα Εκθέσεων, τα οποία πραγµατεύονταν τη σύνταξη και το περιεχόµενο 
της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 
4. Τα Πρότυπα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, τα οποία αφορούσαν τη γενικότερη 
συµπεριφορά του ελεγκτή. 

 
 
 
 
 
2
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3.1.3 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 
 
Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες 
πραγµατοποιείται από µια υποεπιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International 
Federation of Accountants, I.F.A.C.), την Επιτροπή ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 
(International Auditing Practice Committee, I.A.P.C.). Η I.A.P.C., η οποία είναι µια µόνιµη 
επιτροπή του Συµβουλίου της I.F.A.C., επιλέγει θέµατα για λεπτοµερή µελέτη και τα 
αναθέτει σε άλλες υποεπιτροπές για µελέτη και υποβολή σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου 
πραγµατοποιείται από την I.A.P.C. και ακολούθως διανέµεται στα µέλη της I.F.A.C. 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε πολλές 
χώρες, διαφέρουν κατά µορφή και περιεχόµενο. Η I.A.P.C. λαµβάνει γνώση παρόµοιων 
εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσµα κάθε παρόµοιας γνώσης εκδίδει τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα (∆.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή αποδοχή. Τα ∆.Ε.Π. 
περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, µαζί µε άλλες σχετικές οδηγίες µε 
µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. Τέλος, τα ∆.Ε.Π. δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς 
κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ή άλλων 
πληροφοριακών στοιχείων σε µια συγκεκριµένη χώρα. Μια εις βάθος ανάλυση των ∆.Ε.Π. 
παρατίθεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσης.  
 
 
3.2 Η Μεθοδολογία της Ελεγκτικής Εργασίας3 

 
 
Ο εξωτερικός ελεγκτής κατά την διενέργεια του έργου του χρησιµοποιεί πάντα δύο µεθόδους, 
αυτές του Οριζόντιου ή Προοδευτικού Ελέγχου και του Κάθετου ή Αναδροµικού Ελέγχου. 
 

� Οριζόντιος ή Προοδευτικός Έλεγχος 
Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου αυτού, επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για 
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθώντας την ίδια ροή καταχωρήσεων την οποία 
ακολούθησε ο λογιστής της επιχείρησης ελέγχει εάν: 

• Τα δικαιολογητικά του δείγµατος έχουν καταχωρηθεί πλήρως και νόµιµα. 

• Η µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έχουν µεταφερθεί 
µε ακρίβεια στα ηµερολόγια και στα αναλυτικά καθολικά. 

• Υπάρχουν σφάλµατα και παραλείψεις κατά τη µεταφορά των καταχωρήσεων στο 
γενικό καθολικό. 

• Υπάρχουν σφάλµατα και ελλείψεις στην κατάρτιση των ισοζυγίων και στην τήρηση 
του βιβλίου αποθήκης, και τέλος εάν 

• Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων έχει γίνει νόµιµα. 
 
 

 
3 Παππάς Α. (1999), Εισαγωγή στην ελεγκτική, Το οικονοµικό,  Αθήνα 
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� Κάθετος ή Αναδροµικός έλεγχος 
Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου αυτού, επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για 
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθεί την αντίστροφη ροή καταχωρήσεων από 
αυτήν που ακολούθησε αρχικά ο λογιστής της επιχείρησης και ελέγχει εάν: 

• Είναι ακριβή το Οριστικό Ισοζύγιο και τα Ισοζύγια των Αναλυτικών καθολικών. 
• Το βιβλίο απογραφής είναι πλήρες και οι διαδικασίες απογραφής νόµιµες. 

• Η µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα ηµερολόγια στα καθολικά είναι 
νόµιµη. 

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα του δείγµατος των καταχωρήσεων που έχει επιλέξει είναι 
πλήρη και νόµιµα. 
 
Στο τέλος, ο ελεγκτής συγκρίνει τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον Οριζόντιο 

και τον Κάθετο έλεγχο, ώστε να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα 
των λογιστικών διαδικασιών, την ειλικρίνεια των λογιστικών στοιχείων και την 
αντικειµενικότητα των λογιστικών καταστάσεων. 

Στην βιβλιογραφία όµως αναφέρεται και άλλη µία διάκριση ελεγκτικών µεθόδων, η 
οποία είναι ο Συστηµατικός και ο Μη Συστηµατικός έλεγχος

4. 
 

� Συστηµατικός Έλεγχος 
Ο Συστηµατικός Έλεγχος περιλαµβάνει τον προκαταρκτικό σχεδιασµό του ελέγχου, την 
συνεχή επαφή µε την διοίκηση και το ενεργό ενδιαφέρον για την ελεγχόµενη επιχείρηση. Τα 
στάδια από τα οποία απαρτίζεται ο Συστηµατικός έλεγχος είναι τα εξής: 
• Προκαταρκτική επαφή και ενηµέρωση. 
• Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και επάνδρωση του ελέγχου. 
• Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
• Ενδιάµεσες εργασίες. 
• Εργασίες µετά το κλείσιµο των βιβλίων. 
• Σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου και της ειδικής έκθεσης προς την διοίκηση. 
 

 
� Μη Συστηµατικός Έλεγχος 

Ο Μη Συστηµατικός Έλεγχος χρησιµοποιεί ποιοτικές µεθόδους αναγνώρισης και ανάλυσης 
της ελεγχόµενης µονάδας, σύντοµες και συνοπτικές διαδικασίες ελέγχου µε χρήση µεθόδων 
όπως οι αριθµοδείκτες. Ο ελεγκτής ουσιαστικά κάνει auditing by exceptions, αυτό που στην 
διοικητική αποκαλείται management by exceptions. δηλαδή προσεγγίζει τον Συστηµατικό 
Έλεγχο αλλά αντί να τον ακολουθεί πιστά, τον διευρύνει ανάλογα µε τις ενδείξεις της 
κριτικής ανάλυσης και των ποιοτικών µεθόδων που έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί εξ' αρχής. 

 
 

 
 
 
4
Κάντζος Κ. (1995), Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική, Σταµούλης, Αθήνα 
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3.3 Βήµατα της Ελεγκτικής Εργασίας 
 
 
Τα βήµατα της ελεγκτικής εργασίας είναι τα παρακάτω:5-6 

• Προκαταρκτική Εργασία. 
• Μελέτη του Συστήµατος του Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Κατάρτιση Προγράµµατος Ελέγχου Τεκµηρίωσης. 
• Έλεγχος Τεκµηρίωσης Συναλλαγών. 

• Έλεγχος Τεκµηρίωσης Υπολοίπων Λογαριασµών. 
• Έκφραση Γνώµης. 

 
Αυτό το βήµα της ελεγκτικής εργασίας είναι ίσως και το πλέον σηµαντικό, παρακάτω 

εξηγούµε πως λειτουργεί και τι συνέπειες ενέχει για τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Το τελικό βήµα της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η έκφραση της γνώµης του ελεγκτή 
όπως αυτή προκύπτει από όλα τα προηγούµενα στάδια του ελεγκτικού του έργου. Ο ελεγκτής 
κατά τα προηγούµενα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας, συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία 
που χρειάζεται, ανακαλύπτει λάθη, σφάλµατα και νοθείες, αξιολογεί την σοβαρότητα των 
επιπτώσεων αυτών των λαθών και εν τέλει εκφράζει την άποψη του για την κατάσταση της 
επιχείρησης. 

Η άποψη του ελεγκτή αναγράφεται στην έκθεση ελέγχου ή στο πιστοποιητικό 
ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται στo ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εν συνεχεία δηµοσιεύεται µαζί 
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, όπως αυτό απαιτείται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).Να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι ο ελεγκτής έχει το 
δικαίωµα άρνησης έκφρασης της γνώµης του. 
 
 

3.4 Έκθεση Ελέγχου 
 
 
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα

7, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει: 
Να διενεργεί αναλυτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των 

ελεγχόµενων, από αυτόν, οικονοµικών µονάδων, καθώς και επισκόπηση της ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης των µονάδων αυτών. 

Σηµειώνεται ότι: 
- Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε τις 
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, 
οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων (∆ΕΠ). 
 
5 
Παππάς Α. (1999), «Εισαγωγή στην ελεγκτική», Το οικονοµικό, Αθήνα 

6 
Σώµα Ορκωτών Λογιστών (1989), Ελεγκτικές Οδηγίες Νο 1-12 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών, 

Σώµα Ορκωτών Λογιστών Τεχνικό γραφείο, Αθήνα. 
7 
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-Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης πρέπει να διενεργείται σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες οδηγίες των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, επειδή σχετικές οδηγίες, για 
την Επισκόπηση, δεν έχουν συµπεριληφθεί στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 
-Να χορηγεί πιστοποιητικό ελέγχου, πριν την κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου του. 
-Να χορηγεί Έκθεση Ελέγχου, µετά την περάτωση του αναλυτικού ελέγχου των ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οφείλουν να συντάσσουν τις εκθέσεις ελέγχου 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στα  ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα. 

Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις διενέργειας λοιπών ελεγκτικών εργασιών, που δεν 
συνθέτουν έλεγχο ή επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων (π.χ. διενέργεια συµφωνίας 
µόνον των εισπρακτέων ή πληρωτέων λογαριασµών ή απογραφής µόνον των αποθεµάτων, 
κατόπιν σχετικής εντολής της οικονοµικής µονάδας κ.λπ.), ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των αντίστοιχων ∆ΕΠ και να χορηγεί την έκθεση του, 
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα εκθέσεων που παρατίθενται στα Πρότυπα αυτά. 

Σηµειώνεται επίσης, ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να ελέγχει και την 
ετήσια Έκθεση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αρµοδίως υπογεγραµµένη και καταχωρηµένη 
στα αντίστοιχα πρακτικά, πριν την χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου. 

Μετά τη χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να συντάξει ειδική 
έκθεση ελέγχου ("έκθεση υποδείξεων"), απευθυνόµενη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των 
Ο.Τ.Α.. 

Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι κυριότερες διαπιστώσεις, 
παρατηρήσεις και υποδείξεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. 

Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να γνωστοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο των 
Ο.Τ.Α. οι αδυναµίες και οι ελλείψεις, που τυχόν υπάρχουν στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, 
οι διαχειριστικές παραλείψεις, που τυχόν διαπιστώθηκαν, οι ελλείψεις στα διάφορα 
δικαιολογητικά της διαχείρισης, τα λογιστικά σφάλµατα κ.λπ., ώστε να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα για την τακτοποίηση τους. 
 
 
 
3.4.1 Αποτελέσµατα Έκθεσης Ελέγχου  
 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων, ο Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής εκφράζει τη γνώµη του στη χορηγούµενη Έκθεση Ελέγχου. 

Η Έκθεση Ελέγχου απευθύνεται προς τους εντολείς του ελέγχου (π.χ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κ.λ.π.) και αποβλέπει στην ενηµέρωση αυτών, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων 
για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Η Έκθεση αυτή περιλαµβάνει πέντε (5) παραγράφους. 
 

Στην πρώτη παράγραφο, µε την φράση «Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της …… » γίνεται εξατοµίκευση των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Στη δεύτερη παράγραφο, γίνεται αναφορά για την ευθύνη της ∆ιοίκησης της 
εταιρίας σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο λογιστικό πλαίσιο (∆ΠΧΠ ή ΕΛΠ). 

Στη τρίτη παράγραφο, γίνεται αναφορά για την ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή, σχετικά µε την διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των καταστάσεων αυτών, 
εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

Στην τέταρτη παράγραφο και µετά την φράση «Από τον ανωτέρω έλεγχο 
προέκυψαν τα εξής………», περιλαµβάνονται οι τυχόν ουσιώδεις παρατηρήσεις που 
διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και επηρεάζουν τη γνώµη του 
ελεγκτή. 

Σύµφωνα µε τα ∆.Ε.Π, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να περιλάβει σχετική 
παρατήρηση, στην παράγραφο Παρατηρήσεων της Έκθεσης Ελέγχου, ή της Έκθεσης 
Επισκόπησης, στις εξής περιπτώσεις: 
α) Όταν διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας που 
έγιναν κατά παρέκκλιση από τις παραδεγµένες λογιστικές αρχές και µεθόδους, που 
καθορίζονται από τα ∆.Π.Χ.Π, στην περίπτωση εφαρµογής των Προτύπων αυτών ή από τις 
διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. στην περίπτωση εφαρµογής των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, καθώς και παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις ειδικών νόµων 
και κανόνων και παράλληλα υπάρχει ουσιώδης επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων, 
και 
β) Όταν περιοριστεί η δυνατότητα σχηµατισµού επαρκούς γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, είτε λόγω µη εφαρµογής ελεγκτικής διαδικασίας από αντικειµενική αδυναµία 
(π.χ. καθυστέρηση εκλογής του κ.λ.π.) ή από πράξεις ή παραλείψεις των αρµοδίων της 
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας (π.χ. παρεµπόδιση στον έλεγχο κ.λ.π.), είτε λόγω µη 
λήψης των αναγκαίων για τον έλεγχο πληροφοριών και επεξηγήσεων. 

Στην πέµπτη παράγραφο, που είναι και σηµαντικότερη, περιλαµβάνεται το πόρισµα 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου και της Έκθεσης 
Επισκόπησης εξαρτάται από την γνώµη που εκφράζει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής επί των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Τέλος, στην έκτη παράγραφο, και ειδικότερα µετά την φράση «χωρίς να 
διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή 
σας στη σηµείωση……», περιλαµβάνονται τα θέµατα έµφασης. 

Σύµφωνα µε το Ε.Ε.Π. 7700 «Η έκθεση ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων», 
στην περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κατά την επαγγελµατική του κρίση, 
θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή των τρίτων σε κάποια σηµαντική πληροφορία, 
έστω και αν αυτή προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να περιλάβει, σε 
ιδιαίτερη παράγραφο έµφασης, σχετική σηµείωση, η οποία δεν πρέπει να δηµιουργεί στον 
αναγνώστη την εντύπωση παρατήρησης, η οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά την 
διατύπωση της γνώµης του. 
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3.4.2 Γνώµη Ελεγκτή – Είδη Αυτής 
 
 
Μετά την περάτωση του ελέγχου ή της επισκόπησης των οικονοµικών καταστάσεων, ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να διατυπώσει το πόρισµα του στην αντίστοιχη έκθεση 
που θα χορηγήσει (έκθεση ελέγχου ή έκθεση επισκόπησης). 

Στο συµπέρασµα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων οφείλει να εκφράσει µε 
σαφήνεια την επαγγελµατική του γνώµη για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση και τα 
αποτελέσµατα της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, σε µία ορισµένη ηµεροµηνία, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (∆ΠΧΠ ή κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ). 

Στο συµπέρασµα επισκόπησης της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης οφείλει να 
διατυπώσει το συµπέρασµα του ότι, µε βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψη του οτιδήποτε, που θα τον οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η 
συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε άποψη 
σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο λογιστικό πλαίσιο (∆ΛΠ 34 ή ΕΛΠ). 
 
Η έκφραση ελεγκτικής γνώµης διακρίνεται σε τέσσερις περιπτώσεις:8 
 
Ανεπιφύλακτη Γνώµη 
Η ανεπιφύλακτη γνώµη του ελεγκτή είναι και η πλέον επιθυµητή από την ∆ιοίκηση µιας 
επιχείρησης κι αυτό γιατί αυξάνεται η αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων που 
παρουσιάζονται αλλά ταυτόχρονα βελτιώνεται και η εικόνα της επιχείρησης σε µετόχους και 
επενδυτές. Ο ελεγκτής εκφράζει ανεπιφύλακτη γνώµη µόνο όταν: 

• Το ελεγκτικό του έργο ασκήθηκε βασιζόµενο πλήρως στα ελεγκτικά πρότυπα. 

• Οι παραλείψεις και οι νοθεύσεις που παρατήρησε κατά την αξιολόγηση του 
εσωτερικού ελέγχου δεν ήταν ουσιώδεις. 

• Η επιχείρηση εφαρµόζει πιστά τις αρχές και τους κανόνες του Λογιστικού Σχεδίου, 
και τέλος όταν, 

• Οι λογιστικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της 
επιχείρησης και τα αποτελέσµατα των εργασιών της. 

 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Σε αυτή την περίπτωση γνώµης, προσφέρονται τα ίδια οφέλη όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση αλλά σε αρκετά µικρότερο βαθµό κι αυτό γιατί ο ελεγκτής δεν αµφισβητεί την 
αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων αλλά δεν είναι βέβαιος για την καθολικότητα 
τους. Ο ελεγκτής εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη µόνο όταν: 

• Αδυνατεί ή παρεµποδίζεται από την ∆ιοίκηση να ασκήσει την ελεγκτική του εργασία 
µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα. 

• Εξακριβώνει ότι η επιχείρηση δεν εφαρµόζει πιστά όλες τις διατάξεις του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου. 
 

 
8
Παππάς Α. (1999), Εισαγωγή στην ελεγκτική, Το οικονοµικό, Αθήνα 
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• ∆ιαπιστώνει ότι ορισµένα µεγέθη των λογιστικών καταστάσεων δεν αποδίδουν 
ακριβοδίκαια τα αντίστοιχα στοιχεία, δεν είναι δηλαδή αξιόπιστα. 

 
Αντίθετη Γνώµη 
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ελεγκτής θα εκφράσει αρνητική γνώµη είναι σπάνιες, µιας 
και αυτό συνεπάγεται αυτόµατα δυσµενέστατες συνέπειες για την ∆ιοίκηση και για την 
εικόνα της επιχείρησης. Ο ελεγκτής εκφράζει αντίθετη γνώµη όταν διαπιστώσει µη 
αξιόπιστες λογιστικές καταστάσεις ή όταν σηµαντικά λογιστικά µεγέθη δεν αποδίδουν πιστά 
την πραγµατικότητα. Ο ελεγκτής εκφράζει αρνητική γνώµη µόνο όταν: 

• Η κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων δεν είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπει το 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

• Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις, είναι χαλαρό 
ή ανεπαρκές. 

• Το λογιστικό σύστηµα λειτουργεί αναποτελεσµατικά. 
 
Άρνηση Έκφρασης Γνώµης

9 
Συχνά οι ελεγκτές προκειµένου να εκφράσουν µια αρνητική γνώµη χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία από το να στηρίξουν µια ανεπιφύλακτα θετική, τόσο για τις σοβαρές συνέπειες που 
θα υποστεί η ελεγχόµενη όσο και η ίδια η ελεγκτική εταιρία η οποία θα υποστεί πιθανότατα 
απώλεια του πελάτη της. Γι' αυτό και οι ελεγκτές προσπαθούν να εξαντλήσουν κάθε 
πιθανότητα να έχουν κάνει λάθος εις βάρος της επιχείρησης. δεν είναι λοιπόν σπάνιο 
φαινόµενο να αρνούνται οι ελεγκτές να εκφέρουν γνώµη, από το να εκφράσουν αρνητική 
γνώµη. 

Οι λόγοι για τους οποίους ένας ελεγκτής θα εκφράσει άρνηση γνώµης είναι οι 
παρακάτω: 

• Ο έλεγχος µπορεί να µην είναι επαρκής για να στηρίξει την οποιαδήποτε γνώµη.(π.χ. 
µη συνεργασία εκ µέρους του πελάτη) 

• Σηµαντικά µεγέθη µπορεί να µην κατέστη δυνατό να ελεγχθούν. (π.χ. αδυναµία 
ελέγχων σε µακρινά υποκαταστήµατα) 

• Σοβαρή παράκαµψη ή παραβίαση των ελεγκτικών προτύπων και ειδικότερα αυτών 
περί ανεξαρτησίας και αµεροληψίας του ελεγκτή.(π.χ. οικονοµικές σχέσεις ή 
συµφέροντα µε τον ελεγχόµενο) 

• Όταν στη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων έχει συσχετιστεί ο ίδιος ο ελεγκτής 
(π.χ. απλή βοήθεια κατά την σύνταξη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
Κάντζος Κ. (1995), Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική, Σταµούλης, Αθήνα. 
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3.4.3 Χρόνος Υποβολής Έκθεσης Ελέγχου 
 
 
Το άρθρο 43β του κωδ. Νόµου 2190/2010 και συγκεκριµένα οι παράγραφοι 4 και 5 
επιτάσσουν την δηµοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της χρήσης και του 
πιστοποιητικού ελέγχου που τις συνοδεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης το άρθρο 43α, ορίζει ότι η έκθεση διαχειρίσεως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή τριάντα µέρες (30) πριν 
από τη Γενική Συνέλευση. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο ελεγκτής πρέπει να παραδώσει το 
πιστοποιητικό ελέγχου µεταξύ είκοσι (20) και τριάντα (30) ηµερών. 

Σύµφωνα µε το βιβλίο του Α. Παππά: “Εισαγωγή στην Ελεγκτική”11, οι ηµεροµηνίες 
της υποβολής του πιστοποιητικού έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον ελεγκτή, ο οποίος 
ευθύνεται για τον εντοπισµό των γεγονότων που παρουσιάζονται µετά το τέλος της χρήσης 
και των οποίων οι επιπτώσεις στην αξιοπιστία των ελεγµένων λογιστικών καταστάσεων είναι 
σοβαρές.  

Όµως, τα γεγονότα αυτά είναι δυνατόν να εµφανιστούν στο διάστηµα που µεσολαβεί 
από το τέλος της χρήσης µέχρι την υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου ή και µετά. 

 
 
3.4.4 Αποδεικτικά Στοιχεία – Φύλλα Εργασίας 
 
 
Η γνώµη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων πρέπει να 
βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνονται, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
ελέγχονται για την ορθότητα τους και αξιολογούνται από αυτούς. 

Αποδεικτικά στοιχεία για του ελεγκτές είναι τα εξής: 

 
1 . Λογιστικά βιβλία 
 
Τα λογιστικά βιβλία έχουν µεγάλη αποδεικτική δύναµη, επειδή σ αυτά απεικονίζονται όλες οι 
συναλλακτικές δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων, των οποίων τα παραστατικά 
ελέγχονται µέσω των βιβλίων. 

Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων γίνεται µε βάση τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών, όπως αυτά εµφανίζονται στα επίσηµα βιβλία τους. 

Ο έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων διενεργείται µε βάση τα τηρούµενα βιβλία 
και στοιχεία, τα οποία, εφόσον είναι θεωρηµένα από την αρµόδια Αρχή και ενηµερωµένα 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος των αποδεικτικών 
στοιχείων, που απαιτείται προκειµένου να θεµελιωθεί η γνώµη των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. 

 
 
 

 

10 http:// www.taxheaven.gr 
11

Παππάς Α. (1999), Εισαγωγή στην ελεγκτική, Το οικονοµικό, Αθήνα 
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Επισηµαίνεται ότι η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων, ως αποδεικτικών στοιχείων, 
εξαρτάται από την έκταση και την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, που 
καλύπτει το τρόπο της ενηµέρωσης τους. 

Τα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή ή να τίθενται αµέσως υπόψη του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται 
στην Έκθεση Ελέγχου και να αρνείται να εκφέρει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
2. Υπολογιστικές εργασίες 
 
Οι υπολογισµοί, οι οποίοι γίνονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές προκειµένου να 
επαληθευτούν ορισµένα ποσά, που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία των 
οικονοµικών µονάδων, αποτελούν µια σηµαντική κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων του 
ελέγχου. 

Οι κυριότερες υπολογιστικές εργασίες, που γίνονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές, κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου, είναι οι εξής: 
- Οι αθροίσεις των κονδυλίων των λογαριασµών 
- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων. 
- Η επαλήθευση του ορθού τρόπου αποτίµησης των αποθεµάτων. 
- Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς 
και της πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού. 
-Η επαλήθευση της ορθής αποτίµησης των απαιτήσεων - υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 
-Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού της αποµείωσης της αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου. 
-Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος και του 
αναβαλλόµενου φόρου. 
-Η επαλήθευση του ορθού υπολογισµού των αποθεµατικών, που σχηµατίζονται από τα κέρδη 
χρήσης 

 
3. Αλληλογραφία ελεγχόµενης µονάδας 
 
Κάθε οικονοµική µονάδα, στα πλαίσια της συναλλακτικής της δραστηριότητας, έρχεται σε 
επικοινωνία µε τρίτους (π.χ. πελάτες, τράπεζες, προµηθευτές κ.λπ.) δια αλληλογραφίας, η 
οποία συνήθως αρχειοθετείται κατά ηµεροµηνία λήψης των επιστολών και φυλάσσεται στα 
αρχεία της. 

Η αλληλογραφία αυτή, που σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 
για το έλεγχο, αφορά σε: 
- Επιστολές προς πελάτες, χρεώστες κ.λ.π για την επιβεβαίωση των υπολοίπων τους. 
- Επιστολές από προµηθευτές, πιστωτές κ.λπ. για την επιβεβαίωση των υπολοίπων τους. 
- Επιστολές από τους Νοµικούς Συµβούλους για την πορεία των δικαστικών ενεργειών και 
των λοιπών θεµάτων. 
-Επιστολές από τις ∆ηµόσιες Αρχές για την εξέλιξη ορισµένων θεµάτων, που αφορούν την 
οικονοµική µονάδα (π.χ. λήψη επιχορήγησης, καταλογισµός φόρων, προσαυξήσεων κ.λπ.). 
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4. Αριθµοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση 
 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, µε την έναρξη του ελεγκτικού τους έργου, πρέπει να 
διερευνήσουν τα υπόλοιπα των αναλυτικών λογαριασµών της οικονοµικής µονάδας, 
να συγκρίνουν αυτά µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα της προηγούµενης χρήσης και να εντοπίσουν 
τυχόν σηµαντικές µεταβολές. 

Οι σηµαντικές αυτές µεταβολές αποτελούν επαρκή ένδειξη για λεπτοµερή έλεγχο, 
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι αυτές οφείλονται σε εύλογη αιτία. 
Επίσης, οι ελεγκτές πρέπει να µελετούν τις ποσοστιαίες σχέσεις των διαφόρων κονδυλίων, 
που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, όπως η σχέση των ζηµιών από επισφαλείς 
απαιτήσεις επί των πωλήσεων, η σχέση του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων κ.λπ. 

Επισηµαίνεται ότι, όταν η σχέση των ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις επί 
πωλήσεων αυξάνεται σηµαντικά, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, οι ελεγκτές πρέπει να 
διενεργούν λεπτοµερή έλεγχο των επισφαλών απαιτήσεων, ώστε να εντοπίσουν την αιτία, 
που προκάλεσε την αύξηση. 

Επίσης, όταν η σχέση του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων µεταβάλλεται 
σηµαντικά, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, οι ελεγκτές πρέπει να διενεργούν 
λεπτοµερή έλεγχο, του κόστους πωληθέντων, των µενόντων αποθεµάτων, ώστε να 
εντοπίσουν την αιτία, που προκάλεσε τη µεταβολή. 
 
5. Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 
 
Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται εκείνα, που προκύπτουν µετά από επιτόπια έρευνα 
και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, που 
διενεργείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, προκειµένου να διαπιστώσουν την 
ύπαρξης τους. 

Τέτοιες έρευνες και απογραφές είναι, κυρίως, οι εξής: 
- Η καταµέτρηση του Ταµείου 
- Η απογραφή των αποθεµάτων και των παγίων στοιχείων 
- Η καταµέτρηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. επιταγών, γραµµατίων κ.λπ. 

 
6. Έγγραφα προς τον ελεγκτή 
 
Τα έγγραφα, που ζητούν και λαµβάνουν οι ελεγκτές από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα 
ή από τρίτους, αποτελούν σηµαντικά αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να εκφράσουν τη 
γνώµη τους επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Τέτοια έγγραφα είναι, κυρίως, τα εξής: 
 
Επιστολές από τρίτους που στέλνονται απ' ευθείας στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 
 
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι προσαρµοσµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
των λογαριασµών πελατών, προµηθευτών, πιστωτών, Τραπεζών κ.λπ. οφείλουν να ζητούν 
και συνήθως λαµβάνουν απ' ευθείας επιστολές από αυτούς. 
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Οι επιστολές αυτές θεωρούνται από τα πλέον αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, επειδή 
συντάσσονται από τρίτους, που δεν έχουν κανένα συµφέρον για την απόκρυψη στοιχείων. 

Επίσης, οι ελεγκτές οφείλουν να ζητούν και λαµβάνουν επιστολές από τους Νοµικούς 
Συµβούλους της οικονοµικής µονάδας, µε τις οποίες βεβαιώνεται η ύπαρξης τυχόν εκκρεµών 
δικών, καθώς και η ύπαρξης τυχόν εµπραγµάτων βαρών επί των ακινήτων της. 
 
Επιστολές της ∆ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές 
 
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οφείλουν να 
ζητούν από την αρµοδία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, διοίκηση σχετική 
επιστολή µε την οποία βεβαιώνεται η καταχώρηση όλων των συναλλακτικών 
δραστηριοτήτων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας στα λογιστικά της βιβλία. 

Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ελεγκτές ζητούν από τη ∆ιοίκηση και άλλες 
ενηµερωτικές επιστολές, που καλύπτουν διάφορα θέµατα (π.χ. ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, πορεία ερευνών για ατασθαλίες, κλοπές κ.λπ.). 
Σκοπός των ανωτέρω επιστολών είναι να γίνουν γνωστές οι υποχρεώσεις της οικονοµικής 
µονάδας, που τυχόν δεν έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά της βιβλία.  

 
7. Λοιπά στοιχεία 
 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ζητούν κι άλλα 
στοιχεία, τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτους και βρίσκονται στην ελεγχόµενη οικονοµική 
µονάδα. 

Τέτοια στοιχεία είναι τα extrait των τραπεζικών λογαριασµών, τα extrait των 
λογαριασµών πελατών, προµηθευτών και πιστωτών, οι συµβάσεις µε τρίτους, καθώς και οι 
τίτλοι των µετοχών, που κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της, οι εκθέσεις των αναλογιστών για τον 
προσδιορισµό των υποχρεώσεων προς το προσωπικό, οι εκθέσεις των εκτιµητών για τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας των παγίων στοιχείων κ.λπ. 

Οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχουν κατά το δυνατόν, την γνησιότητα των ανωτέρω 
αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται περισσότερα αξιόπιστα από εκείνα, που 
συντάσσονται από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

 
8 . Πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις 
 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους, υποβάλλουν στους 
αρµοδίους της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας πλήθος ερωτήσεων, που προκύπτουν, 
κυρίως από τη διερεύνηση των λογαριασµών. 

Κατά την υποβολή των ερωτήσεων, οι ελεγκτές δεν πρέπει να έχουν υπεροπτικό ή 
"αστυνοµικό ύφος" ούτε, επίσης, να φαίνονται σαν να ζητούν συγνώµη για την ενόχληση. Θα 
πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, ευγενικοί και γενικά η συµπεριφορά τους να είναι άριστη. 

Ορισµένες από τις ερωτήσεις αυτές αφορούν σε κάποιους λογιστικούς χειρισµούς, 
ενώ άλλες αφορούν σε άλλα θέµατα, όπως π.χ. η πιθανότητα είσπραξης κάποιων 
καθυστερηµένων απαιτήσεων κ.λπ. 
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Οι απαντήσεις, που παίρνουν οι ελεγκτές σ' αυτά τα ερωτήµατα, αποτελούν ένα είδος 
αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία µπορεί να θεωρηθούν επαρκή και χρήσιµα, όταν 
συνδυασθούν µε τις εκτιµήσεις, που έχει καταλήξει ο ελεγκτής από τη δική του έρευνα. 

 
 
3.4.4.1  Καταλληλότητα Αποδεικτικών Στοιχείων 
 
 
Η έννοια της καταλληλότητας των αποδεικτικών στοιχείων έχει άµεση σχέση µε την 
αξιοπιστία τους. 

Η αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, επειδή αποτελεί την κυρίαρχη βάση επί της οποίας 
θεµελιώνεται η γνώµη τους επί των ελεγχόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα, κυρίως, στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
• Όταν λαµβάνονται από πηγές ανεξάρτητες, όπως π.χ. Τράπεζες, πελάτες, προµηθευτές 

κ.λπ. 

• Όταν λαµβάνονται από "πρώτο χέρι" δηλαδή µε επιτόπια έρευνα, όπως π.χ. απογραφή 
αποθεµάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

• Όταν λαµβάνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα, που εφαρµόζει επαρκές και 
αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, όπως π.χ. καταστάσεις απογραφών 
κ.λπ. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει, λόγω του περιορισµένου χρόνου του 
ελέγχου, να αποκτώνται σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
 
3.4.4.2 Επάρκεια Αποδεικτικών Στοιχείων 
 
 
Η έννοια της επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα τους. 
Όµως, η ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων καθορίζεται αυστηρά από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές, ώστε να παρέχονται σε αυτούς επαρκείς αποδείξεις, που απαιτούνται για 
τη θεµελίωση της γνώµης τους επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Τα κυριότερα κριτήρια για την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων είναι τα εξής: 

• Η ποσότητα 
Το µέγεθος του δείγµατος ελέγχου µπορεί να θεωρηθεί ένα επαρκές απoδεικτικό 
στοιχείο για τους ελεγκτές. 

• Η ποιότητα 
Η ύπαρξης ενός ικανοποιητικού και αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου είναι ένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τους ελεγκτές. 

• Η αποδεικτική δύναµη 
Η διενέργεια επιτόπιας έρευνας και απογραφών των περιουσιακών στοιχείων είναι 
ένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τους ελεγκτές. 
Επαρκής αριθµός αποδεικτικών στοιχείων θεωρείται εκείνος που παρέχει τη 
δυνατότητα στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή να θεµελιώσει υπεύθυνο γνώµη (όχι 
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απόλυτη πεποίθηση), απαλλαγµένη σοβαρών αµφιβολιών, επί των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 

 
 
3.4.4.3 Μέθοδοι Απόκτησης Αποδεικτικών Στοιχείων 
 
 
Για να εκφράσουν γνώµη επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι ελεγκτές θα πρέπει, 
όπως προαναφέραµε, να συγκεντρώσουν, από τον έλεγχο τους, κατάλληλα και επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία. 

Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία αποκτώνται, κυρίως, µε τις εξής µεθόδους: 

• Με τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων 
Βασικός σκοπός του ελέγχου των λογιστικών βιβλίων της οικονοµικής µονάδας είναι 
η συγκέντρωση επαρκών αποδείξεων για την ορθή ενηµέρωση των βιβλίων αυτών, 
βάσει των οποίων καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 

• Με προσωπική επιθεώρηση 
Βασικός σκοπός της προσωπικής επιθεώρησης είναι η διαπίστωση, από τους ελεγκτές, 
της ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 

• Με τη λήψη επιστολών από τρίτους 
Βασικός σκοπός των επιστολών τρίτων (π.χ. πελατών, τραπεζών, πιστωτών κ.λπ.) 
προς τον ελεγκτή είναι να καταστούν ουσιαστικότερα και αξιόπιστα τα αποδεικτικά 
στοιχειά, που συγκεντρώθηκαν από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων. 

 
 
3.4.5 Χρήστες Έκθεσης Ελέγχου 
 
 
Οι οµάδες του Κοινωνικού συνόλου, που ενδιαφέρονται για τη διενέργεια του ελέγχου και 
κατ' επέκταση και για την έκθεση ελέγχου, είναι οι εξής: 
- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των Ο.Τ.Α. 
- Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας 
- Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
- Ο ∆ιευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου 
- Οι διοικούντες και οι διευθύνοντες των δηµοτικών επιχειρήσεων 
- Οι Τράπεζες, που χρηµατοδοτούν τους Ο.Τ.Α. και τις επιχειρήσεις τους 
- Οι προµηθευτές και πιστωτές των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεων τους 
- Οι αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ. - Χρηµατιστήριο κ.λπ.) 
- Οι δηµότες του εκάστοτε ∆ήµου  
- Χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και ερευνητές 
- Λοιποί τρίτοι  

Ο έλεγχος που διενεργείται στους Ο.Τ.Α στοχεύει στην προστασία των συµφερόντων 
των ανωτέρω χρηστών που επιτυγχάνεται µε τη σωστή και πλήρη ενηµέρωση τους, µέσω της 
δηµοσιότητας των οικονοµικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 

Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 

 
 
4.1 Η Μετάβαση από το Απλογραφικό στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 

 
 

4.1.1 Το Απλογραφικό Σύστηµα του ∆ηµοσίου Λογιστικού12  
 
 
Η οικονοµική διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µας 
στηριζόταν στον προϋπολογισµό, µε τον οποίο προσδιοριζόταν τα έσοδα και καθοριζόταν τα 
όρια των εξόδων για κάθε οικονοµικό έτος. Ασκούσαν την ταµειακή τους υπηρεσία δηλαδή 
µε βάση τις δηµοσιολογιστικές διατάξεις χρησιµοποιώντας το απλογραφικό λογιστικό 
σύστηµα. 

 Η παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεση του προϋπολογισµού στηριζόταν 
στον «Κώδικα Κατάταξης Εσόδων - Εξόδων» του 1982 που είχε εκδώσει το Γ.Λ.Κ.13. Ο 
κώδικας αυτός αποτελεί την τελευταία ανατύπωση της παλαιάς κωδικής κατάταξης

14 και 
συµπληρωνόταν µε νέους κωδικούς από την 39η ∆/νση του Γ.Λ.Κ. όταν παρουσιαζόταν 
ιδιαίτερη ανάγκη.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω κώδικα, χρησιµοποιούνταν κωδικοί αριθµοί 
εσόδων και εξόδων (Κ.Α.Ε.), οι οποίοι ταξινοµούνταν κατ’ είδος, οµάδες και κατηγορίες, 
ανάλογα µε την αιτία και την φύση τους, κατά το δεκαδικό σύστηµα. 
Στο σηµείο αυτό έχει σηµασία να τονίσουµε ότι οι έννοιες «έσοδα» και «έξοδα» σύµφωνα µε 
το ∆ηµόσιο Λογιστικό, είναι τελείως διαφορετικές απ’ τις αντίστοιχες έννοιες, σύµφωνα µε 
τις αρχές της λογιστικής επιστήµης. 

Έτσι σαν «έσοδα» του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α.  εννοούσαµε κάθε χρηµατικό 
ποσό που περιερχόταν νόµιµα στους Ο.ΤΑ. και αύξανε το ταµειακό ενεργητικό τους. Ενώ 
σαν «έξοδα» εννοούσαµε την κάθε δαπάνη που γινόταν νόµιµα από τους Ο.Τ.Α. Έτσι, σαν 
έσοδα θεωρούνταν τα χρηµατικά ποσά που εισέπρατταν οι Ο.Τ.Α.  µε την αντίστοιχη έκδοση 
του Γραµµάτιου Είσπραξης και σαν έξοδα θεωρούνταν το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται 
µε την αντίστοιχη εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος. Τελικά κατά το ∆ηµόσιο Λογιστικό 
ότι χρηµατικό ποσό εισπράττεται   είναι έσοδο και ότι πληρώνεται είναι έξοδο. Με την 
λογική δε αυτή του ∆ηµόσιου Λογιστικού, οι κρατήσεις π.χ. για τα ασφαλιστικά ταµεία, ο Φ. 
Μ. Υ. κ.λ.π. θεωρούνται σαν έσοδα όταν παρακρατούνται  και σαν έξοδα όταν αποδίδονται. 

 

 

12 Οικονοµικά  Χρονικά,  τεύχος 101, «Κατάρτιση & Έγκριση προϋπολογισµών – απολογισµών – ισολογισµών 
Ν.Π.∆.∆. (κατά το ∆ηµόσιο Λογιστικό)».  
13

Αριθ. Πρωτ. 25614/26-2-1982 άρθρο,  Εγκύκλιος 2 

14 Ν.∆. 496/74,  Άρθρο 3, παρ. 2 
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Κάθε φορά λοιπόν που οι Ο.Τ.Α.  εισέπρατταν έσοδα (π.χ. από ανταποδοτικά τέλη) 
εκδίδει Γραµµάτιο Είσπραξης µε το οποίο ενηµερώνεται ένας (1) κωδικός αριθµός εσόδων 
του προϋπολογισµού. Αντίθετα όταν καταβάλλει χρηµατικό ποσό για εξόφληση αντίστοιχου 
χρηµατικού εντάλµατος (π.χ. εξόφληση προµηθευτή) ενηµερώνεται ένας (1)  κωδικός 
αριθµός εξόδων του προϋπολογισµού του. Βλέπουµε δηλαδή ότι το σύστηµα του ∆ηµόσιου 
Λογιστικού είναι µονογραφικό, δηλαδή κάθε πράξη καταγράφεται µονοδιάστατα είτε σαν 
έξοδο είτε σαν έσοδο.  Οι κωδικοί συνεπώς του  ∆ηµοσίου Λογιστικού  µε αυτή τους τη 
λειτουργία, µόνο αυξάνονται.      

Η λειτουργία αυτή, του ∆ηµόσιου Λογιστικού, µε την απλογραφική µέθοδο στερούσε  
τους Ο.Τ.Α.  από µια σειρά πολύτιµων και σηµαντικών πληροφοριών που είναι αναγκαίες για 
την άσκηση ορθολογικής διαχείρισης. 

Το παρελθόν Οικονοµικό - ∆ιαχειριστικό - Λογιστικό Σύστηµα των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες αποστολής και 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. , ούτε µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους για οικονοµική 
πληροφόρηση και χρηµατοοικονοµική διοίκηση. 

Ο νόµος και η φιλοσοφία του Απλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, δεν 
αντιµετώπιζε τους Ο.Τ.Α. σαν µονάδες προσφοράς υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής 
τους, αλλά σαν µονάδες διεκπεραίωσης . ∆εν λειτουργούσε ως εργαλείο για την άσκηση 
διοίκησης, προγραµµατισµού και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., αλλά 
είχε σχεδιαστεί και λειτουργούσε απλώς ως ένα σύστηµα ταµειακής διαχείρισης, που κάλυπτε 
τα τυπικά της νοµοθεσίας του δηµοσίου λογιστικού. 

Με τα τότε δεδοµένα , οι Ο.Τ.Α. : 
• ∆εν µπορούσαν να εµφανίσουν την οικονοµική τους κατάσταση σε µια δεδοµένη 

στιγµή. 
• Ο προϋπολογισµός τους δεν εξυπηρετούσε τις λειτουργικές ανάγκες τους, γιατί δεν 

είχε γίνει εργαλείο διοίκησης, στα χέρια της δηµοτικής αρχής. 
• Ο εξισωτικός χαρακτήρας του προϋπολογισµού, δεν επέτρεπε τη διάγνωση και 

αξιοποίηση των πραγµατικών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α. και τη σύνταξή του σε 
ρεαλιστική βάση. 

• Η πληθώρα των βιβλίων που προβλέπονταν από τη νοµοθεσία, καθιστούσε αδύνατη 
την παρακολούθησή τους, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. να µην τηρούσαν ή 
να τηρούσαν µε ελλιπή τρόπο τα περισσότερα από αυτά. 

• Υπήρχε αδυναµία παρακολούθησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων και απαιτήσεων 
των Ο.Τ.Α. 

• ∆εν ήταν δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση των υποχρεώσεων των δηµοτών, ιδίως 
στην περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων του ∆ήµου. 

• Οι δήµοι που δεν είχαν δική τους ταµειακή υπηρεσία δε γνώριζαν το ταµειακό τους 
υπόλοιπο µε αποτέλεσµα να δίνουν εντολές πληρωµής, οι οποίες συσσωρεύονταν στα 
δηµόσια ταµεία, διότι δεν υπήρχε υπόλοιπο. 

• ∆εν υπήρχε σύστηµα παρακολούθησης και αξιοποίησης της πάγιας περιουσίας των 
Ο.Τ.Α. 

• ∆εν υπήρχε η δυνατότητα της συνέχειας στην παρακολούθηση των έργων διαχρονικά. 
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• ∆εν υπήρχε ολοκληρωµένο σύστηµα προµηθειών και παρακολούθησης των υλικών 
και αποθήκης. 

• ∆εν υπήρχαν συστήµατα ταµειακού προγραµµατισµού και οικονοµικής 
πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα την αδυναµία άσκησης αποτελεσµατικής διοίκησης 
από τους Ο.Τ.Α. 

• ∆ιαπιστώθηκε απουσία απαραίτητων οικονοµικών και λογιστικών εννοιών στη 
λειτουργία των Ο.Τ.Α. (ισολογισµός, οικονοµική εκµετάλλευση, κέντρα κόστους). 

• ∆εν υπήρχε διάκριση των εξόδων σε κατηγορίες, όπως δαπάνες που αφορούν την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και δαπάνες που αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των υπηρεσιών. 

• ∆εν υπήρχε διαχωρισµός βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, µε 
αποτέλεσµα να είναι ελλιπής η παρακολούθηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

Για την απάλειψη λοιπόν των ανωτέρω αδυναµιών και µειονεκτηµάτων του 
απλογραφικού λογιστικού συστήµατος, η Κυβέρνηση στα πλαίσια συγκρότησης ενός 
σύγχρονου ∆ιαχειριστικού Οικονοµικού Λογιστικού Συστήµατος ικανού να ανταποκριθεί 
στις νέες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές διαµορφώνονται µετά το Ν. 
2539/1997 αποφάσισε την καθιέρωση του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού.  
 

 

4.1.2 Το ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα15 

 

Η ∆ιπλογραφική Λογιστική ή διαφορετικά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο θεσπίστηκε επίσηµα 
στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού µε το Π.∆. 315/99 (Φ.Ε.Κ. 302/30-12-99). Στο πλαίσιο αυτό, όσον 
αφορά τη Γενική Λογιστική, από 1/1/2000 εφαρµόζεται υποχρεωτικά στους Ο.Τ.Α. Α’ 
Βαθµού µε πληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων, µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας 
απογραφής, ή µε τακτικά έσοδα άνω των 1.467.000 Ευρώ (500 εκ. ∆ραχµές). Όσον αφορά 
την Αναλυτική Λογιστική εφαρµόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2001 από τους Ο.Τ.Α. Α’ 
Βαθµού µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων ή µε έσοδα άνω των 2.935.000 Ευρώ (1 δις 
∆ραχµές). 

Η εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στους ∆ήµους αποτέλεσε 
ένα από τα µεγαλύτερα έργα Λογιστικής και η υλοποίησή του απαιτούσε σχεδιασµό και 
οργάνωση. 

 
 
 
 
 
 

 
15 http://www.ypes.gr/diplografiko 
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Οι πρώτες απόψεις για την εφαρµογή του νέου Λογιστικού Συστήµατος εµφάνιζαν το 
όλο Έργο σαν αγορά και λειτουργία ενός µηχανογραφικού λογιστικού προγράµµατος. Αυτές 
οι αρχικές απόψεις συµπληρώθηκαν µε την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιου προσωπικού που 
θα έκανε καταχωρίσεις, αλλά και πάλι οι διαστάσεις του έργου εµφανίζονταν περιορισµένες. 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα πριν την εφαρµογή του, ωρίµαζε η αντίληψη που 
αντιµετώπιζε την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στους Ο.Τ.Α. ως 
ένα µεγάλο και σύνθετο έργο. Ένα τέτοιο µεγάλο Έργο, µε διαστάσεις πανελλαδικές και 
τοπικές, απαιτούσε την ενεργοποίηση του µηχανισµού όλου του ∆ήµου, ιδιαίτερα σε 
ορισµένα τµήµατά του, όπως είναι η Απογραφή Έναρξης. 

Κάτω από αυτή τη λογική ήταν αναγκαίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η ∆ηµαρχιακή 
επιτροπή να συζητήσει για το έργο πρώτα µε τα στελέχη του ∆ήµου, και από κοινού να 
σχεδιάσουν βήµα – βήµα την εφαρµογή του Έργου, εκτιµώντας: 

• τις δυνατότητες του προσωπικού, 
• τις ανάγκες του σε εκπαίδευση, 

• τη δυνατότητα αξιοποίησης ορισµένων στελεχών σε νέες θέσεις, 
• την πορεία ολοκλήρωσης της µηχανογράφησης του ∆ήµου. 
Ο σχεδιασµός αυτός έπρεπε να τοποθετηθεί στη βάση χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης, 

µε χρέωση σε συγκεκριµένους ανθρώπους και καθορισµό υπευθύνων Έργου ανά ∆ήµο. 
Με το νέο Λογιστικό – Οικονοµικό - ∆ιαχειριστικό Σύστηµα, εξασφαλίζονται τα 

παρακάτω: 
• Η παροχή ορθών οικονοµικών στοιχείων και πληροφοριών, προς τα πολιτικά και 

διοικητικά όργανα των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης και ορθής 
οικονοµικής πολιτικής. 

• Η δυνατότητα κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων (προϋπολογισµός, 
απολογισµός, ισολογισµός, ταµειακός προγραµµατισµός). 

• Η απλούστερη και αποτελεσµατική άσκηση κάθε είδους ελέγχων, όπως 
διαχειριστικών, φορολογικών, ελεγκτικών κλπ. 

• Σύγχρονες µέθοδοι διεξαγωγής της λογιστικής και οικονοµική δραστηριότητας, µέσω 
πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Καλύτερη και ορθολογικότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση και µείωση του 
σχετικού λειτουργικού κόστους. 

• Ευχερής συγκέντρωση πληροφοριών, δυνατότητα συγκρίσεων και σχηµατισµού 
δεικτών λειτουργικής και αναπτυξιακής σηµασίας. 

• Πλήρης και ορθή κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

• Πλήρης διαφάνεια στο όλο διαχειριστικό σύστηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εισήχθη στην Ελλάδα µε το άρθρο 47 του ν. 1041/1980. Με 

το άρθρο 49 παρ. 2 του ανωτέρω νόµου όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του Ν. 
1819/1988 προβλέπεται ότι µε Π.∆. που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εµπορίου, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής, θα καθορισθεί το 
περιεχόµενο των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων. 

Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2526/1997, προβλέπεται ότι µε Π.∆., που 
εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και 



 

37 

 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, θεσπίζεται στους Ο.Τ.Α. πρώτου 
βαθµού, το διπλογραφικό σύστηµα γενικής και αναλυτικής λογιστικής. 
 

 
4.2 Η Οργάνωση της Εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος 
 
 
Η Εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού στο ∆ήµο απαιτεί: 

• το σχεδιασµό και την οργάνωση του Έργου, 
• την καταγραφή των δυνάµεων που θα εµπλακούν 
• την ενηµέρωση και εκπαίδευσή τους, 
• το συντονισµό των ενεργειών βήµα-βήµα και 
• την παρακολούθηση της προόδου 

Σχηµατικά µε το παρακάτω σχεδιάγραµµα γίνεται µια προσπάθεια απεικόνισης των 
ενεργειών στην εκτέλεση του Έργου. 
 

 

Σχήµα 1: Ενέργειες εκτέλεσης του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος 
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4.2.1 ∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας 
 
 
Η λειτουργία του ∆ιπλογραφικού γίνεται παράλληλα µε την υπάρχουσα λειτουργία του 
Λογιστικού των Ο.Τ.Α. Στη βάση αυτή πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι: 
• ∆εν ανατράπηκε η όλη λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου. Συνεχίζονται οι 
γνωστές διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισµού, οι διαδικασίες προµηθειών, βεβαίωσης 
και είσπραξης εσόδων. 

 
 
Πίνακας 1: Ροή Εργασιών οικονοµικών υπηρεσιών 

 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr/diplografiko 

 
Από τον παραπάνω πίνακα ροής παρατηρούµε ότι η ενηµέρωση του ∆ιπλογραφικού 

Συστήµατος γίνεται παράλληλα µε την λειτουργία του σηµερινού Λογιστικού των Ο.Τ.Α., και 
ότι οι λειτουργίες που γίνονται σήµερα δεν καταργούνται, αλλά αναβαθµίζονται. 

 
 

4.3 ∆ηµιουργία Λογιστικού σχεδίου – Αντιστοίχιση 

 

Κατά τη φάση αυτή διαµορφώνουµε το συγκεκριµένο Λογιστικό Σχέδιο του ∆ήµου και 
αντιστοιχίζουµε τους κωδικούς του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε τους κωδικούς του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος: 



 

39 

 

• Συγκρότηση-εξειδίκευση του Λογιστικού Σχεδίου του ∆ήµου. Το κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο χρειάζεται εξειδίκευση για τον συγκεκριµένο ∆ήµο, πιο συγκεκριµένα: 

o Κωδικοποίηση των έργων. 
o ∆ιαχωρισµό των επιχορηγήσεων σε εκείνες που χορηγούνται για την 

εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών και σε εκείνες που χορηγούνται για την 
κατασκευή έργων. 

o ∆ιαµόρφωση λογαριασµών για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων 
πληροφοριακών αναγκών του ∆ήµου. 

Η διαµόρφωση του συγκεκριµένου Λογιστικού Σχεδίου σε κάθε ∆ήµο βοηθά στην 
εξοικείωση του δυναµικού του ∆ήµου µε πρακτικά θέµατα εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού 
Συστήµατος (ποιους κωδικούς και σε ποιες περιπτώσεις τους χρησιµοποιούµε για την 
αποτύπωση κωδικών του προϋπολογισµού), καθώς και στην αφοµοίωση βασικών θεµάτων 
του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος. 
Με τη διαδικασία αυτή γίνονται επισηµάνσεις για τη δηµιουργία νέων κωδικών στο κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο, όπως και παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν 
στη σηµερινή κωδικοποίηση του κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, πάντα µέσα από τις 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις των ιδιοµορφιών του ∆ήµου. 

• Στην συνέχεια «αντιστοιχίζουµε» τους κωδικούς του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε τους 
κωδικούς του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος. 

Ως «αντιστοίχηση» εννοούµε την αντιπαραβολή σε κάθε κωδικό του Λογιστικού των 
Ο.Τ.Α. έναν ή περισσότερους κωδικούς της Γενικής Λογιστικής. 

Η αντιστοίχηση βοηθά στη σύνδεση των λογιστικών πράξεων του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. 
και την απεικόνισή τους στο ∆ιπλογραφικό. Επίσης, συµβάλλει σηµαντικά στη 
µηχανογραφική ενηµέρωση του ∆ιπλογραφικού µέσω των ενηµερώσεων που γίνονται στο 
σύστηµα της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου (η αντιστοίχηση θα απεικονιστεί στο 
λογισµικό). 

Τι αντιστοιχίζουµε: 

• Τους κωδικούς των εσόδων του ∆ήµου, των υλικών, των εξόδων και των παγίων. 
• Των κρατήσεων 
• Των απαιτήσεων και των προµηθευτών. 
Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε ενδεικτικά πως εννοούµε την αντιστοίχηση µε 

στόχο την αυτόµατη ενηµέρωση του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος µέσω της οικονοµικής 
διαχείρισης του ∆ήµου (Λογιστικό των Ο.Τ.Α.): 
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Πίνακας 2: Αντιστοίχιση κωδικών του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε τους κωδικούς του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος. 
 

11 Έξοδα εξ αστικών και αγροτικών ακινήτων 73.55 
011.1 Μισθώµατα εξ αστικών ακινήτων (Κτίριο άρθρο 198 ∆.Κ.Κ) 73.55.05 
13 Έσοδα εκ νεκροταφείων (άρθρο 19 από 24-9-1958) 73.30 
 Κοινή Υπουργ. Απόφ. Εσωτ. Και Κοιν.Υπηρ.  
 Φ.Ε.Κ. 424/Β’/19-4-78  
013.2 ∆ικαιώµατα εκ µνηµοσύνων και λοιπών κρατελεστών 73.30.02 
013.3 ∆ικαιώµατα ταφής σε τάφους τριετούς χρήσης  73.30.03 
013.3α Ανακοµιδή οστών 73.30.07 
013.3β ∆όµηση ταφών 73.30.11 
013.4 ∆ικαιώµατα χρήσης οστεοφυλάκων 73.30.04 
013.5 ∆ικαιώµατα παρατάσεων 73.30.05 
013.6 Τέλη συντηρήσεως και αφής κονδυλίων 73.30.06 
013.9 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 73.30.09 
013.9α Πώληση κεριών-παγκάρι 70.13.08 
013.9β Καθ/της ταφών 73.30.10 
013.9ε ∆ικαιώµατα στολισµού 70.13.90 
013.9ζ Εκποιήσεις στεφάνων  
 *** Σύνολο Κ.Α. 013  
   

 *** Σύνολο Κ.Α. 01  
2 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΕΚ. ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 
Πηγή: http://www.ypes.gr/diplografiko 
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Σχήµα 2: Επίπεδα αντιστοίχισης και ενηµέρωσης λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε λογαριασµούς 
Γενικής Λογιστικής 
 

• Η διαδικασία της αντιστοίχησης λειτουργεί και αντίστροφα. Βοηθά στην διαµόρφωση 
των προϋπολογισµών µε µεγαλύτερη προσοχή ως προς το τι εννοούν και τι περιέχουν 
οι ΚΑ∆. 

o ∆ιαπιστώνουµε ότι πολλοί ΚΑ∆ του προϋπολογισµού δεν ανταποκρίνονται 
στο περιεχόµενο της δαπάνης για την οποία έχουν προϋπολογιστεί. Για 
παράδειγµα αναφέρονται σε ΚΑ∆ που αφορούν συντηρήσεις, δαπάνες που 
γίνονται για προµήθεια επενδυτικών αγαθών ή δαπάνες που γίνονται για 
προµήθεια καταναλωτικών αγαθών αναφέρονται σε ΚΑ∆ που αφορούν 
προµήθεια επενδυτικών αγαθών. 
o Με την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού είναι ευκαιρία να τακτοποιήσουµε µια 
σειρά εκκρεµότητες αυτού του χαραχτήρα, ώστε η δοµή του προϋπολογισµού µας 
να είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

 
 

Λογαριασµοί 
προϋπολογισµού 

εσόδων 

Λογαριασµοί 
προϋπολογισµού 

εξόδων 

Κρατήσεις 

Είδη αποθήκης 

Μητρώο Παγίων 

Λογαριασµοί εσόδων 
Γενικής Λογιστικής 

Λογαριασµοί εξόδων 
Γενικής Λογιστικής 

Λογαριασµοί 
κρατήσεων Γενικής 

Λογιστικής 

Λογαριασµοί 
αποθεµάτων Γενικής 

Λογιστικής 

Λογαριασµοί  Γενικής 
Λογιστικής 
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4.4 Κωδικοποίηση των ∆ιαφορών µεταξύ του Απλογραφικού και του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος 
 
 
Αν θέλαµε να παρουσιάσουµε κωδικοποιηµένα τις διαφορές µεταξύ ενός Απλογραφικού 
Λογιστικού Συστήµατος , όπως είναι το Λογιστικό των Ο.Τ.Α, και του ∆ιπλογραφικού 
Συστήµατος θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής: 

I.  Στο Λογιστικό των Ο.Τ.Α. η υποχρέωση εµφανίζεται µε την ενταλµατοποίηση 
της δαπάνης, ενώ στο ∆ιπλογραφικό µε την έκδοση του παραστατικού του 
προµηθευτή ή άλλου τρίτου. 
Η διαφορά αυτή είναι σηµαντική γιατί το Λογιστικό των Ο.Τ.Α. δεν στηρίζεται στο 
αστικό και εµπορικό δίκαιο, όπου ορίζεται πως η υποχρέωση γεννάται κατά το στάδιο 
της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ή της µεταβίβασης των αγαθών. ∆εν µπορεί να 
θεωρούµε υποχρέωση ότι έχει ενταλµατοποιηθεί και να αγνοούµε µια σειρά 
παραστατικά προµηθευτών που ενώ έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες ή έχουν 
παραδοθεί τα αγαθά, δεν τα θεωρούµε υποχρέωση γιατί δεν έχουν ενταλµατοποιηθεί. 

II.  Στο Λογιστικό των Ο.Τ.Α. το έσοδο θεωρούµε ότι πραγµατοποιήθηκε όταν 
εισπράττεται , ενώ στο ∆ιπλογραφικό όταν βεβαιώνεται. 
Ένα έσοδο πραγµατοποιείται όταν έχει παραδοθεί το αγαθό ή όταν έχει              
παρασχεθεί η υπηρεσία. Το Λογιστικό των Ο.Τ.Α, αντίθετα θεωρεί ότι το έσοδο 
πραγµατοποιείται όταν εισπράττεται. 

III.  Υπάρχει χρονική υστέρηση ανάµεσα στις Λογιστικές Εγγραφές του 
Απλογραφικού και του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος, δηλαδή: 

o Με το Απλογραφικό έχουµε λογιστική εγγραφή µε την ενταλµατοποίηση ή την 
είσπραξη. 

o Με το ∆ιπλογραφικό έχουµε 2 εγγραφές: η πρώτη µε τη λήψη του παραστατικού και η 
δεύτερη µε την πληρωµή του. 
 
 

 
Σχήµα 3: Λογιστικές εγγραφές µε το Απλογραφικό και µε το ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 
 

Αντίστοιχα στα έσοδα δεν υπάρχει χρονική υστέρηση ανάµεσα στις εγγραφές στα δύο 
λογιστικά συστήµατα. Η φάση της βεβαίωσης είναι η αντίστοιχη φάση της λογιστικής 
εγγραφής της πίστωσης του εσόδου και η φάση της είσπραξης αντιστοιχεί απόλυτα µε την 
φάση της ταµειακής εγγραφής στο ∆ιπλογραφικό. 
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Σχήµα 4: Λογιστικές εγγραφές µε το Απλογραφικό και µε το ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 
 
 
IV.  Στο ∆ιπλογραφικό έχουµε εφαρµογή της κίνησης του λογαριασµού µέσω της 

χρεοπίστωσης. Στο Απλογραφικό οι λογαριασµοί αυξάνονται (των εσόδων ή των 
εξόδων).Στο ∆ιπλογραφικό οι λογαριασµοί έχουν διπλή έκφραση (τη χρέωση και την 
πίστωση), µε αποτέλεσµα να αυξοµειώνονται. Επίσης στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα 
υπάρχουν λογαριασµοί που συστηµατικά αυξοµειώνονται, όπως των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεων, ενώ στο Απλογραφικό όχι. 
Για παράδειγµα: 

• Στο ∆ιπλογραφικό υπάρχουν λογαριασµοί πελατών (που εµφανίζουν τις 
απαιτήσεις), προµηθευτών που εµφανίζουν τις υποχρεώσεις (προς τους 
προµηθευτές), ταµείου και χρηµατικών διαθεσίµων γενικότερα (ταµείο, 
λογαριασµοί καταθέσεων κλπ.) οι οποίοι αυξοµειώνονται. 

• Στο Απλογραφικό, για να παρακολουθηθούν οι υποχρεώσεις για φόρους που 
έχουν παρακρατηθεί και πρέπει να αποδοθούν (πχ. στην εφορία ή στο ΙΚΑ), 
χρειάζεται να τηρηθεί ειδικό κατάστιχο, ενώ στο ∆ιπλογραφικό αυτά τα 
στοιχεία προκύπτουν µέσα από λογαριασµούς. Συνέπεια αυτού είναι στο µεν 
Απλογραφικό να χρειάζεται να γίνονται τακτικά συµφωνίες λογαριασµών, που 
δεν είναι τόσο εύκολο, ενώ αντίθετα στο ∆ιπλογραφικό η συµφωνία 
εµφανίζεται µέσω λογαριασµών. 

V. Η έννοια του ταµείου δεν εµφανίζεται άµεσα στο Απλογραφικό, αλλά προκύπτει από 
το αλγεβρικό άθροισµα κάποιων λογαριασµών στο βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών. 
Στο ∆ιπλογραφικό είναι αυτούσια η παρουσία λογαριασµού που εµφανίζει τα 
χρηµατικά διαθέσιµα (38). Παρόλα αυτά η όλη λειτουργία του Απλογραφικού είναι 
καθαρά ταµειακή λειτουργία. Έχει σαν σκοπό την παρακολούθηση των εσόδων και 
των εξόδων του ∆ήµου. Αυτό φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι παρακολουθεί την 
παρακράτηση του φόρου σαν έσοδο και την απόδοσή του στην ∆ΟΥ σαν έξοδο. 

VI.  Ενιαίο Λογιστικό Σύστηµα στο ∆ιπλογραφικό. Ενώ το Απλογραφικό Λογιστικό 
Σύστηµα δίνει µεν τη δυνατότητα να παρακολουθείται κάθε οικονοµική 
δραστηριότητα του ∆ήµου, αυτό γίνεται µε την τήρηση ενός µεγάλου αριθµού 
βιβλίων, ασύνδετων µεταξύ τους. Το ∆ιπλογραφικό σύστηµα δίνει αντίθετα τη 
δυνατότητα να παρακολουθούνται όλα αυτά τα στοιχεία µέσα από ενιαίο λογιστικό 
κύκλωµα (τα λογιστικά κυκλώµατα του ∆ιπλογραφικού). 

VII.  Από το Απλογραφικό Σύστηµα δεν προκύπτουν στοιχεία για το ετήσιο αποτέλεσµα 
της δραστηριότητας του ∆ήµου, ενώ από το ∆ιπλογραφικό προκύπτει το 
αποτέλεσµα µε λογιστικές εγγραφές και εµφανίζεται µέσω ειδικής οµάδας 
λογαριασµών. 
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VIII.  Το ∆ιπλογραφικό εµφανίζει την περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου, ενώ το 
λογιστικό των Ο.Τ.Α. απαιτεί γι’ αυτό ξεχωριστό βιβλίο, άσχετο µε το σύστηµα 
οικονοµικής διαχείρισης. Ο ισολογισµός που δηµοσιεύουν οι οικονοµικές µονάδες, 
που τηρούν ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, εµφανίζει την περιουσία τους κατά κατηγορία ( 
πάγιο ενεργητικό, κυκλοφορούν κεφάλαιο, υποχρεώσεις κ.λ.π.) 

IX.  Το λογιστικό των Ο.Τ.Α. αντιµετωπίζει την είσπραξη σαν έσοδο της χρήσης που 
εισπράττεται και το έξοδο σαν έξοδο της χρήσης που πληρώνεται. Το ∆ιπλογραφικό 
αντιµετωπίζει το έσοδο και το έξοδο ότι πραγµατοποιείται την χρήση που 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα εάν πληρώνεται ή εισπράττεται. Με δύο λόγια το 
Απλογραφικό δεν έχει την δυνατότητα διαχωρισµού των χρήσεων. 

 
Το ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα 
είναι επιστηµονικό άρα είναι αξιόπιστο. 

Η ταυτότητα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ=ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
και σε µικρογραφία η σχέση 

χρέωση = πίστωση 
σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου 

 

 

4.5 Η Απογραφή στους Ο.Τ.Α. 

 

Λέγοντας Ισολογισµό Έναρξης εννοούµε την αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης του 
∆ήµου κατά τη στιγµή έναρξης εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος (1/1/2000-2001), 
µέσα από λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής. Εννοούµε, µε άλλα λόγια, την απογραφή 
έναρξης των οικονοµικών του στοιχείων: Ποιο είναι το ενεργητικό του δήµου, δηλαδή: 

• Ποια είναι η πάγια περιουσία του 

• Ποια είναι κατά την έναρξη η ποσότητα και η αξία των 
αποθεµάτων του 

• Ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει από τρίτους 
(δηµότες, φορείς, επιχειρήσεις) 

• Πόσα και ποια είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα (το ταµείο 
και τα χρήµατα στις τράπεζες) 

• Από την άλλη ποια είναι τα στοιχεία του παθητικού του, δηλαδή: 
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δήµου (προµηθευτές, 

εφορία, ασφαλιστικοί οργανισµοί κλπ) 
• Ποια είναι η καθαρή του θέση, έτσι όπως διαµορφώνεται η κατάσταση από την 

εξίσωση: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (-) ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ (=) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
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4.5.1 Γιατί είναι απαραίτητη η Απογραφή Έναρξης κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος 
 
 
Το ∆ιπλογραφικό Σύστηµα εµφανίζει την συνολική οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου ανά 
πάσα στιγµή. Ο ∆ήµος κατά τη στιγµή έναρξης του ∆ιπλογραφικού δεν µπορεί παρά να 
παρουσιάζεται µε την οικονοµική του κατάσταση την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µιας και 
δεν δηµιουργείται εκείνη τη στιγµή, αλλά παρουσιάζεται σαν αποτέλεσµα µίας µακρόχρονης 
οικονοµικής πορείας. 

Η Απογραφή Έναρξης είναι αναγκαία για να διαµορφωθεί ο Ισολογισµός Έναρξης, ο 
οποίος αποτελεί ένα στάδιο στην πορεία του ∆ήµου σαν οικονοµική µονάδα. 

Ας δούµε σχηµατικά τα στάδια της οικονοµικής πορείας του ∆ήµου από χρόνο σε 
χρόνο: 
 
 
 

Ισολογισµός 
31/12/ΧΧ 

 Ισολογισµός 
31/12/Χ1 

 Ισολογισµός 
31/12/Χ2 

 Μεταβολές 
από 
31/12/ΧΧ 
έως 
31/12/Χ1 
 

 Μεταβολές 
από 
31/12/Χ1 
 έως 
31/12/Χ2 
 

 

 
Σχήµα 5: Τα στάδια της οικονοµικής πορείας του ∆ήµου από χρόνο σε χρόνο 
 

Οι µεταβολές ανάµεσα στη αρχή και το τέλος του οικονοµικού έτους διαµορφώνουν 
µία νέα οικονοµική κατάσταση που αποτυπώνεται µε νέο ισολογισµό. Ο νέος ισολογισµός 
ενσωµατώνει το αποτέλεσµα της οικονοµικής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 
έτους, αποτέλεσµα αρνητικό ή θετικό, κέρδος ή ζηµιά, πλεόνασµα ή έλλειµµα. 

∆εν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονοµικό αποτέλεσµα εάν δεν ξεκινήσει από µία 
βάση, από την Απογραφή Έναρξης. 
 
 

4.5.2 Ισολογισµός Έναρξης 
 
 
Για να µπορέσουµε να έχουµε ιστορική συνέχεια και αποτέλεσµα πρέπει να διαµορφώσουµε 
κατ’ αρχήν την Απογραφή Έναρξης του ∆ήµου. Στην ουσία έχουµε να διαµορφώσουµε έναν 
πίνακα, τον Ισολογισµό Έναρξης, όπως αυτός αποτυπώνεται σχηµατικά στον επόµενο 
πίνακα: 
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Πίνακας 3: Ισολογισµός Έναρξης 
 

 

Πηγή: http://www.ypes.gr/diplografiko 
 
Η διαδικασία διαµόρφωσης του Ισολογισµού Έναρξης καθορίζεται από το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο για τους ΟΤΑ. 

 
 
4.6 Η ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας της Απογραφής 
 

 
4.6.1 Τι προβλέπει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους ΟΤΑ Σχετικά µε 
την ∆ιαδικασία Σύνταξης της Απογραφής Έναρξης του ∆ήµου 
 

 
• Η Απογραφή

16 να διενεργηθεί από επιτροπή που θα συγκροτήσει ο ∆ήµος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µετά από εισήγηση της οικονοµικής 
υπηρεσίας και του ∆ηµάρχου ή του νοµίµου αναπληρωτή του. Η απόφαση θα 
καθορίζει και τη σύνθεση της επιτροπής. 

 
 

 
16 

Π.∆. 315/99 § 1.1.108 
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• Η Επιτροπή να εκτιµήσει την αξία της περιουσίας του ∆ήµου, µε βάση την 
αντικειµενική αξία για τα ακίνητα, το κόστος κατασκευής, της τελευταίας 
δωδεκαετίας, για τα κοινόχρηστα στοιχεία και την τρέχουσα αξία για τα λοιπά πάγια. 

• Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που θα καταγραφούν, όπως και τα χρηµατικά 
διαθέσιµα πρέπει να δικαιολογούνται µε νόµιµα δικαιολογητικά και τυχόν άλλες 
καταχωρήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ∆ήµου. 

• Η Επιτροπή να συντάξει έκθεση για την Απογραφή Έναρξης, την οποία θα υποβάλλει 
για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να διατάξει 
οποιοδήποτε έλεγχο ή επαλήθευση της Έκθεσης Απογραφής µε απόφασή του. 

• Τα δεδοµένα της Απογραφής να καταχωρηθούν στους οικείους λογαριασµούς της 
Γενικής Λογιστικής . 

• Οποιεσδήποτε διαφορές στην Απογραφή Έναρξης, ποσοτικές ή αξιακές, που θα 
προκύψουν από µεταγενέστερο έλεγχο της Απογραφής µπορούν να καταχωρηθούν 
στους αντίστοιχους λογαριασµούς αφού εγκριθούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το 
ίδιο θα γίνει και για τις διαφορές που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων των επόµενων τριών (3) χρήσεων . 

Η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί για τη διενέργεια της Απογραφής είναι η 
παρακάτω: 
 

 

Σχήµα 6: Η διαδικασία Απογραφής 
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4.7 Η ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας της Απογραφής µετά τον Καλλικράτη17 
 

 

4.7.1 Οργάνωση της Απογραφής 
 
 

Οι νέοι ∆ήµοι, που συγκροτήθηκαν µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» απαιτείται να 
πραγµατοποιήσουν την 01/01/2011 την απογραφή έναρξης των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των χρηµατικών τους διαθεσίµων. Επειδή 
όµως ο όρος «απογραφή έναρξης» δηµιουργεί την εντύπωση ότι αφορά µόνο την καταγραφή 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων, θα ήταν πιο κατάλληλος ο όρος «ισολογισµός 
έναρξης». Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε στην αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης 
του ∆ήµου µέσα από λογαριασµούς της γενικής λογιστικής κατά τη στιγµή έναρξης 
εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος (01.01.2011), ηµεροµηνία κατά την οποία όλοι οι 
∆ήµοι οφείλουν να ξεκινήσουν την εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για τρεις κατηγορίες ∆ήµων : 
1) ∆ήµοι στους οποίους δεν επέρχεται καµία µεταβολή και εφαρµόζουν Κ.Λ.Σ. 
2) Νέοι ∆ήµοι που προέρχονται από συνένωση ΟΤΑ και εφαρµόζουν Κ.Λ.Σ. ή τουλάχιστον 
οι περισσότερες δηµοτικές τους ενότητες λειτουργούσαν µε βάση το διπλογραφικό λογιστικό 
σύστηµα. 
3) ∆ήµοι που δεν εφαρµόζουν Κ.Λ.Σ., είτε νέοι που προέρχονται από συνένωση είτε µικροί 
∆ήµοι στους οποίους δεν επέρχεται καµία µεταβολή. 

Η πρώτη κατηγορία ∆ήµων διαφοροποιείται από τις άλλες δύο, ως προς τις ενέργειες 
που πρέπει να υλοποιήσει και ως προς τον µικρό όγκο εργασιών που οφείλει να 
διεκπεραιώσει. Αυτό είναι λογικό, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν αλλαγές µεταξύ της 
χρήσης του 2010 και του 2011. 

Στις δύο επόµενες κατηγορίες συναντώνται επίσης ∆ήµοι ή δηµοτικές ενότητες που 
δεν διαθέτουν ίδια ταµειακή υπηρεσία και συνεπώς η υλοποίηση της απογραφής θα 
συναντήσει επιπρόσθετες δυσκολίες. 

Η απογραφή ξεκινά σε όλους τους ∆ήµους µε τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Απογραφής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, η οποία πρέπει να 
ληφθεί µέχρι την 3η Ιανουαρίου 2011. Ως προς τη σύνθεση της, η επιτροπή διαφοροποιείται 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι ∆ήµοι. 
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4.7.2 ∆ήµοι στους Οποίους ∆εν Επέρχεται Καµία Μεταβολή και 
Εφαρµόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
 
 
Στους δήµους, που δεν επέρχεται καµία µεταβολή

18 και στους οποίους εφαρµόζεται Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, Επιτροπή Απογραφής έως την 
3-1-2011, η οποία θα αποτελείται από: 
α) Τρεις δηµοτικούς συµβούλους, µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο 
προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της µείζονος 
µειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύµβουλος από τη µείζονα 
µειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής 
τους. Σε περίπτωση που καµία παράταξη της µειοψηφίας δεν προτείνει σύµβουλο, τότε και ο 
τρίτος σύµβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

Ένας από τους συµβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασµού ορίζεται πρόεδρος της 
Επιτροπής.  
β) Ένα νοµικό σύµβουλο του δήµου, εφόσον υπάρχει. 
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου 
την 31-12-2010. 
δ) Τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 
ε) Τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ταµία στο δήµο 
στ) Τον προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ή ελλείψει αυτού ένα µηχανικό του 
∆ήµου. 

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται µε τις 
µεταφερόµενες στους δήµους αρµοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηµατικοί 
κατάλογοι στις ∆.Ο.Υ. για ταµειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες 
δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010. 

Ιδίως απογράφονται : 
α) οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτει ο οφειλέτης, το είδος της 
οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό, 
β) οι προσφυγές, οι εκκρεµείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονοµικού 
περιεχοµένου και 
γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων. 

Επίσης, απογράφεται και αποτιµάται ο τυχόν πάγιος εξοπλισµός που µεταφέρεται 
στους δήµους αυτούς κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδοµένων, κατ’ 
εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, κανονιστικών πράξεων. 

Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει 
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήµαρχο και στην Οικονοµική Επιτροπή του δήµου.  

Στη συνέχεια η οικονοµική επιτροπή παραδίδει την ανωτέρω έκθεση στον 
προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, προκειµένου τα απογραφόµενα στοιχεία 
να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισµού χρήσης 2011. 
 
 
18 Ν.3852/2010, Άρθρο 1 
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4.7.3 ∆ήµοι που Προέρχονται από Συνένωση Ο.Τ.Α. – ∆ήµοι που δεν 
Εφαρµόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
 
 

4.7.3.1 Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής 
 
 
Στους δήµους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α., καθώς και στους δήµους που δεν 
εφαρµόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου Επιτροπή 
Απογραφής, έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται ιδίως από:  

α) Τρεις δηµοτικούς συµβούλους, µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο 
προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της µείζονος 
µειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύµβουλος από τη µείζονα 
µειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής 
τους. Σε περίπτωση που καµία παράταξη της µειοψηφίας δεν προτείνει σύµβουλο, τότε και ο 
τρίτος σύµβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

β) Ένα νοµικό σύµβουλο του δήµου, εφόσον υπάρχει. 
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας 

του δήµου την 31-12-2010. Σε περίπτωση δήµων που συνενώθηκαν, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι 
για κάθε ένα συνενωθέντα δήµο. 

δ) Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου Οικονοµικού-Λογιστικού και ελλείψει 
αυτού, υπάλληλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου της οικονοµικής υπηρεσίας του 
∆ήµου που έχει αναλάβει την εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 

ε) Υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη ταµία την 31-12-2010 
στ) Τον προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ή ελλείψει αυτού ένα 

µηχανικό του ∆ήµου. 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής ένας εκ των δύο δηµοτικών 

συµβούλων του πλειοψηφίσαντος συνδυασµού. 
Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, δύναται µε απόφαση του 

δηµάρχου να συγκροτηθούν οµάδες απογραφής ανάλογα µε τα αντικείµενα απογραφής (π.χ. 
αστικά ή αγροτικά ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδοµές, µηχανολογικός εξοπλισµός, 
αναλώσιµα, καύσιµα κλπ.) ή και κατά δηµοτική ή τοπική κοινότητα. 
 
 

4.7.3.2 Αντικείµενο της Απογραφής 
 
 
Το έργο της Επιτροπής Απογραφής

19-20  διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατηγορία ∆ήµων, 
µε βάση την οποία έχει συσταθεί.  
 
 
 
19 

Π.∆. 315/1999 
20 

Υ.Α. 74445/27-12-2010 
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Κρίθηκε σκόπιµο να οργανωθεί η απογραφή
21 σε τέσσερις φάσεις, µε βάση την, κατά 

προτεραιότητα, άµεση λειτουργία των νέων ∆ήµων και την βαθµιαία ενοποίηση των 
οικονοµικών τους πληροφοριών, δεδοµένων και λογαριασµών. Οι φάσεις αυτές έχουν ως 
εξής: 
 
α΄ Φάση έως την 3-1-2011 
Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής µεταξύ του δηµοτικού 
ταµία, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου και του υπαλλήλου που ασκούσε 
καθήκοντα ταµία σε κάθε συνενούµενο Ο.Τ.Α. ή/και των ελεγκτών εσόδων-εξόδων των 
Ο.Τ.Α., οι οποίοι διεξήγαγαν την ταµειακή υπηρεσία στις ∆.Ο.Υ.. Στο πρωτόκολλο θα 
αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
α) Τα χρηµατικά διαθέσιµα σε τραπεζικούς λογαριασµούς και στο ταµείο την 31-12-2010, 
καθώς και τα µπλοκ των επιταγών. 
β) Oι µη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές. 
γ) Ο συνολικός αριθµός των εξοφληθέντων χρηµατικών ενταλµάτων. 
δ) Ο συνολικός αριθµός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραµµατίων είσπραξης. 
ε) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταµεία. 
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωµής λογαριασµών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λ.π.. 
ζ) Τα στοιχεία των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής (Χ.Ε.Π.) που παρέµειναν ανεξόφλητα 
την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν. 
η) Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωµή οφειλών 
προς το δήµο. 

Στην περίπτωση των δήµων που προέρχονται από συνένωση, τα ως άνω στοιχεία 
αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην Ο.Τ.Α. 

Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθηµερόν στον δήµαρχο και στην 
Επιτροπή Απογραφής. 

Στους δήµους η ταµειακή υπηρεσία
22 διεξαγόταν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µέσω των ∆.Ο.Υ. και συντασσόταν το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 
µεταξύ του υπαλλήλου που οριζόταν µε απόφαση του οικείου δηµάρχου και του ελεγκτή 
εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α. 
 
β΄ Φάση έως την 10-1-2011 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 10-1-2011 την απογραφή: 
α) των ταµειακώς βεβαιωµένων απαιτήσεων των δήµων έναντι τρίτων που έχουν 
καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών, 
β) των χρηµατικών διαθεσίµων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευµένα και έκτακτα 
ανειδίκευτα), 
γ) των υποχρεώσεων καταβολής µισθοδοσίας, 
δ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συµβάσεις και 
ε) των ανεξόφλητων εκκαθαρισµένων υποχρεώσεων. 
 

21 
Υπενθυµίζεται ότι από το 2001 εκδόθηκε ο πρώτος οδηγός για τη διενέργεια της απογραφής έναρξης και το 

2002 ο δεύτερος µε συµπληρωµατικές οδηγίες, οι οποίοι παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέµατα 
που είχαν σχέση µε την απογραφή έναρξης ενός δήµου. 
22 Ν.3463/2006, Άρθρο 166 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
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γ΄ Φάση έως την 31-1-2011. 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή: 
α) των πρώτων υλών, των αναλωσίµων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και 
λοιπών αποθεµάτων της 31-12-2010, 
β) των χρεογράφων, 
γ) των συµµετοχών των δήµων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π., 
δ) των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης

23, για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί οι σχετικοί 
βεβαιωτικοί κατάλογοι µέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών 
οργάνων, 
ε) των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν 
είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε 
για µέρος αυτού από τον αρµόδιο ταµία κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν 
καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, 
στ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. µακροπρόθεσµα, βραχυπρόθεσµα δάνεια 
κ.λ.π.), 
ζ) των καταρτισθέντων δηµοσίων συµβάσεων (έργων, προµηθειών και υπηρεσιών), των 
προγραµµατικών συµβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών 
χρηµατοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήµο από τους συνενούµενους 
δήµους. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η τιµολόγηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης 
που έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2010 και η πιστοποίησή του, ως προς το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο, προκειµένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην 
κατάσταση απογραφής που θα συντάξει. 
η) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ 
κ.λ.π.) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, 
θ) των προσφυγών, των εκκρεµών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων 
οικονοµικού περιεχοµένου. 

Οι ταµειακώς βεβαιωµένες απαιτήσεις και αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα 
χρηµατικά διαθέσιµα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται µε νόµιµα 
δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόµενα από την 
κείµενη νοµοθεσία βιβλία των πρώην δήµων και κοινοτήτων. 
 
δ΄ Φάση έως την 28-2-2011. 
Μέχρι την 28-2-2011 ολοκληρώνεται: 
α) Η απογραφή και αποτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιωτικά και κοινής 
χρήσης) των δήµων. 

Οι υπεύθυνοι τήρησης του διπλογραφικού συστήµατος στους δήµους, στους οποίους 
ήδη εφαρµοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο

24 παραδίδουν στην Επιτροπή απογραφής το 
µητρώο παγίων της 31-12-2010, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό 
ελέγχου της απογραφής αξιοποιώντας τα στοιχεία του µητρώου αυτού. 

 
 
23

Β.∆.17.5/15.6.1959, Άρθρο 4 
24 Π.∆. 315/1999 
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Στους δήµους, που δεν εφαρµόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή 
Απογραφής θα κάνει φυσική απογραφή της περιουσίας του δήµου, υποστηριζόµενη από τους 
υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου. 

Έως την ανωτέρω ηµεροµηνία, ολοκληρώνεται η αποτίµηση των χρεογράφων και 
συµµετοχών και η καταγραφή προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και των 
προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
β) Η απογραφή και η αποτίµηση τυχόν πάγιου εξοπλισµού που µεταφέρεται στους δήµους, 
κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, κανονιστικών πράξεων. 

Επίσης, απογράφονται απαιτήσεις που συνδέονται µε τις µεταφερόµενες στους 
δήµους αρµοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος στις ∆.Ο.Υ., 
καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία 
έως 31-12-2010. 
γ) Οι προϊστάµενοι ΤΥ∆Κ οφείλουν να καταγράψουν σε κατάσταση τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, µελετών, και υπηρεσιών στις οποίες η ΤΥ∆Κ εκτελούσε χρέη διευθύνουσας 
υπηρεσίας και οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί οριστικά ή αν και έχουν παραληφθεί οριστικά 
δεν έχουν ακόµα εκκαθαριστεί οικονοµικά. Η κατάσταση θα πρέπει να συνταχτεί για κάθε 
ένα ∆ήµο που συνενώνεται και να περιλαµβάνει τον προϋπολογισµό του έργου έτσι όπως έχει 
διαµορφωθεί έως την 31-12-2010, το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο 
µέσω πιστοποιήσεων, καθώς και άλλες δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της 
σύµβασης, την λογιστική αποτίµηση του φυσικού αντικειµένου έως την 31-12-2010, τις 
τυχόν εκκρεµείς  στην ΤΥ∆Κ πιστοποιήσεις, την προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης και 
στο µέτρο του δυνατού την διαµόρφωση του τελικού κόστους του έργου. 

Οι ∆ήµοι που δεν εφαρµόζουν το Κ.Λ.Σ. ή περιλαµβάνουν δηµοτικές ενότητες που 
δεν το είχαν εφαρµόσει, θα υποχρεωθούν να πραγµατοποιήσουν φυσική απογραφή ακίνητων 
και κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πλήρη καταγραφή απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων. Θα ακολουθήσει η ενοποίηση των οικονοµικών δεδοµένων και στοιχείων από 
κάθε συνενούµενο δήµο στους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής και θα ολοκληρωθεί µε 
τη σύνταξη ισολογισµού έναρξης. 
 
 

4.7.4 ∆ήµοι που Εφαρµόζουν το Κ.Λ.Σ. Χωρίς Καµία Μεταβολή 
 
 

Στην περίπτωση αυτή οι τέσσερις φάσεις της απογραφής συγχωνεύονται σε µία, αφού οι 
εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι συγκεκριµένες και περιορισµένες. Αντικείµενο της 
Επιτροπής Απογραφής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται µε τις 
µεταφερόµενες αρµοδιότητες στους νέους ∆ήµους, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι 
χρηµατικοί κατάλογοι στις ∆.Ο.Υ. για ταµειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για 
τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010. 

Σε κάθε περίπτωση απογράφονται : 
α) οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτουν οι οφειλέτες, το είδος 
της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό, 
β) οι προσφυγές, οι εκκρεµείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονοµικού 
περιεχοµένου και 
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γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων. 
Επίσης, απογράφεται και αποτιµάται ο τυχόν πάγιος εξοπλισµός

25 που µεταφέρεται 
στους ∆ήµους αυτούς κατά τις διατάξεις του και των σχετικών κανονιστικών πράξεων. 

Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει 
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο ∆ήµαρχο και στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή παραδίδει την έκθεση στον Προϊστάµενο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προκειµένου τα απογραφόµενα στοιχεία να ληφθούν 
υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισµού χρήσης 2011. 
 

 
4.7.5 ∆ιαφορές Κατά την Απογραφή 
 
Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από 
µεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου. 
Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίµησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων του δήµου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς 
κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δηµοτικό συµβούλιο. 
 

 
4.7.6 Χρόνος  Παράδοσης της Απογραφής 
 
  
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει 
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήµαρχο και στον πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής του δήµου. Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή 
αµέσως και εντός της προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία προθεσµίας. Η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών 
και ισολογισµών του δήµου, καθώς και για τον ορισµό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του 
αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του 
πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, 
συγκαλείται εντός 10 ηµερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία το δηµοτικό συµβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό 
συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας ∆ήµου – Ισολογισµός Έναρξης 01-01-2011» και να 
αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-
λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέµατος αυτού. 

Ο ισολογισµός έναρξης και η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήµου και δηµοσιεύονται σε µία τοπική εφηµερίδα ή, αν 
δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. 

 
 

25 Ν. 3852/2010 
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4.7.7 Απογραφή των Απαιτήσεων και των Υποχρεώσεων των ∆ήµων που 
Συνδέονται µε τις Μεταφερόµενες σε Αυτούς Αρµοδιότητες από 1-1-2011 

 

Η καταγραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων όλων των δήµων, που συνδέονται µε τις 
µεταφερόµενες σε αυτούς αρµοδιότητες από 1-1-2011, διενεργείται αναλυτικά κατά δήµο 
από το δήµο της έδρας του νοµού και εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τους δήµους εντός 
των ορίων των οποίων λειτουργούσε η καταργούµενη αποκεντρωµένη νοµαρχιακή υπηρεσία, 
η οποία ασκούσε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες

26. 
Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που 

υπογράφεται από την Επιτροπή Απογραφής των δήµων της προηγούµενης παραγράφου και 
τους α) υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταµένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες, των 
οποίων οι αρµοδιότητες µεταφέρονται στους δήµους από 1-1-2011 και β) τους υπαλλήλους 
που εκτελούσαν χρέη προϊσταµένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες στις οποίες τηρούνταν 
στοιχεία σχετικά µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Απογραφής των δήµων της πρώτης παραγράφου οφείλει να 
παραδώσει µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στο αντίστοιχο όργανο απογραφής κάθε 
δήµου που ασκεί την αρµοδιότητα από 1-1-2011, τα στοιχεία που τον αφορούν, το αργότερο 
µέχρι 21-2-2011. 
 

 
4.7.8 Υποχρεώσεις Υφιστάµενων Υπηρεσιών των Περιφερειών, των ∆ήµων 
και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ∆ιαµερισµάτων 
 
 
Προκειµένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα το έργο της απογραφής των περιουσιακών 
στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηµατικών µέσων των νέων δήµων, οι αρµόδιες 
υπηρεσίες, όργανα ή υπάλληλοι: 
α) των συνενωθέντων δήµων και κοινοτήτων, 
β) των φορέων που ασκούν τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται από 1-1-2011 στους δήµους, 
γ) που εκτελούν µέχρι 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταµένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων και Ενιαίων 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
δ) που είναι ελεγκτές εσόδων-εξόδων και εισπράκτορες των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι διεξάγουν 
την ταµειακή υπηρεσία στις ∆.Ο.Υ., 
υποχρεούνται να προβούν αµελλητί στη λογιστική αποτύπωση, στα προβλεπόµενα από την 
νοµοθεσία βιβλία, των εκκρεµοτήτων που υπάρχουν µέχρι την 31-12-2010, καθώς και στην 
τακτοποίηση των εν γένει απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

 
 

 
26 Ν.3852/2010, Άρθρο 95, παρ.5 
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Επίσης υποχρεούνται να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκληρωµένη και 
αξιόπιστη συγκέντρωση, καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων που αποτελούν 
αντικείµενο της απογραφής έναρξης. 
 
 

4.7.9 ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου για την Απογραφή Έναρξης 
 
 
Ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών διενεργείται µε βάση συγκεκριµένα θεσµοθετηµένα 
«πρότυπα». Η συγκεκριµένη εργασία, καλύπτεται από το πρότυπο 3000 του IAASB27. Αυτό 
το πρότυπο αφορά τους περισσότερους «ειδικούς ελέγχους», µε βάση την ορολογία που 
διαµορφώθηκε ιστορικά στη χώρα µας. Επειδή υπάρχει πολλές φορές σηµαντική σύγχυση 
αναφορικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές και τι πρέπει να 
αναµένεται από αυτούς, στη συνέχεια γίνεται µία πολύ συνοπτική αναφορά στο περιεχόµενο 
του προτύπου 3000. 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που εξετάζεται το έργο ενός τρίτου 
προκειµένου να γίνει αναφορά σε έναν άλλο τρίτο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση εξετάζεται 
το έργο της Επιτροπής Απογραφής και η αναφορά απευθύνεται σε ένα άλλο όργανο, στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν αποτελεί πρόβληµα το ότι µέλη της Επιτροπής Απογραφής είναι 
και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης απαγορεύεται η εργασία, δηλαδή η απογραφή, 
να έχει γίνει από το ίδιο πρόσωπο που θα τη βεβαιώσει. Απαγορεύεται δηλαδή η απογραφή 
να έχει διενεργηθεί από τους ελεγκτές. Το γεγονός ότι οι ελεγκτές µπορεί να εργάζονταν 
παράλληλα µε την Επιτροπή Απογραφής και να επεσήµαναν τυχόν κενά και αδυναµίες πριν 
την ολοκλήρωσή της, δεν αποτελεί παραβίαση του προτύπου. 

Για να αναλάβει την εργασία ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που τίθενται από τη δεοντολογία και τα πρότυπα ποιότητας. Πρέπει µεταξύ 
άλλων να µην πρόκειται για «ασυµβίβαστη» εργασία. Πρέπει επίσης να διαθέτει το 
απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό και τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να εκτελέσει µε 
πληρότητα το έργο του. Πρέπει να έχει συµφωνηθεί µε τον εντολέα το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Πρέπει  να έχει εξεταστεί το αντικείµενο και να κρίνεται 
κατάλληλο για έλεγχο. Το αντικείµενο πρέπει να συνεξεταστεί σε σχέση µε τα «κριτήρια» 
ελέγχου και να διαπιστωθεί ότι τα κριτήρια είναι σαφή και επαρκή. Για τα κριτήρια 
αναφερόµαστε ειδικότερα στη συνέχεια. 

Η εκτέλεση της εργασίας περιλαµβάνει εξέταση των κινδύνων σχετικά µε το 
αντικείµενο και προσδιορισµό των ελεγκτικών διαδικασιών µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται 
ο κίνδυνος ελέγχου. Η εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών στοχεύει την απόκτηση 
ελεγκτικών αποδείξεων (θετικών ή αρνητικών) για τα επιµέρους αντικείµενα (ελεγκτικές 
διαδικασίες).  

 
 
 

 

27http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa/oct2009.cfm?Start=1 
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Στα πλαίσια αυτά λαµβάνονται και γραπτές διαβεβαιώσεις από τον υπεύθυνο για το 
αντικείµενο του ελέγχου (στη συγκεκριµένη περίπτωση τον επικεφαλής της Επιτροπής 
Απογραφής), εξετάζονται µεταγενέστερα γεγονότα, εκτελούνται διαδικασίες διαβουλεύσεων 
ή αξιολόγησης της εργασίας εµπειρογνωµόνων αν απαιτείται και συγκεντρώνονται τα 
απαραίτητα τεκµήρια. 

Το παραδοτέο της εργασίας είναι η έκθεση ελέγχου, η οποία πρέπει να έχει ελάχιστα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως καθορίζονται στο πρότυπο. Μεταξύ αυτών είναι οι 
επαρκείς πληροφορίες για το αντικείµενο ελέγχου, περιγραφή των κριτηρίων µε βάση τα 
οποία έγινε ο έλεγχος, αναφορά σε τυχόν περιορισµούς, αναφορά στον τρόπο που έγινε η 
εργασία και τελικά παράθεση των συµπερασµάτων. Η έκθεση µπορεί να είναι συνοπτική ή 
αναλυτική. Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών εξέδωσε ένα πρότυπο συνοπτικής έκθεσης, η οποία 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VI.  

 
 
4.8 Οικονοµική ∆ιοίκηση και Λογιστικό ∆ήµων και Κοινοτήτων 
 
 

4.8.1 Καθορισµός του Τύπου του Προϋπολογισµού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 
 

Ο Προϋπολογισµός
28 των ∆ήµων και Κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισµό εσόδων και 

προϋπολογισµό δαπανών.  
Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα , έσοδα παρελθόντων 

οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εισπράξεις ∆ανείων και 
απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά Έτη), εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και 
τρίτων και επιστροφές χρηµάτων, χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης.  
Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης, επενδύσεις, πληρωµές Π.Ο.Ε., 
λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις, αποθεµατικό.  

Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό 
αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του 
Προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων των ∆ήµων ακολουθεί το ακόλουθο σύστηµα:  
Τα έσοδα διακρίνονται σε οµάδες µε χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθµούς) για κάθε οµάδα ως 
ακολούθως: τακτικά έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 0, έκτακτα έσοδα µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 1, έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, εισπράξεις από 
δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 3, 
εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 4. Στο 
τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές 
χρηµάτων, χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον 
αριθµό 5. 

 

28http://www.eetaa.gr 
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Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την παράθεση, παραπλεύρως του 
χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού από 0-9. Κάθε κατηγορία 
αναλύεται σε υποκατηγορίες, µε την περαιτέρω παράθεση ενός ακόµη αριθµού από 0-9. Κάθε 
υποκατηγορία εσόδου περιλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε την παράθεση ενός ακόµη 
αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα µονοψήφιο αριθµό, η 
κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η υποκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος του 
εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό.  

Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό 
στοιχείο τον αριθµό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισµού, έργα κλπ) µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές 
δαπάνες και αποδόσεις µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8. Το αποθεµατικό 
χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία 
υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων οµάδων εξόδων και πληρωµών σε κατηγορίες, 
υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της οµάδας, ενός 
χαρακτηριστικού αριθµού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός 
αριθµού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόµη ενός αριθµού 0-9 που 
χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωµής.  

Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή 
στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.  

Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται:  
Α.ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.  
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαµορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων 
δαπανών του προηγούµενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του 
∆ήµου ή της Κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισµού.  
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εσόδων και δαπανών, 
του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός.  
∆. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το 
οποίο αφορά ο προϋπολογισµός.  
Ε. σε ειδική στήλη, θα καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαµορφώθηκαν µετά 
από κάθε αναµόρφωση.  
Έσοδα προοριζόµενα για επενδύσεις:  
 
Α. Τακτικά  
1. Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.  
2. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 
3. Τέλη στάθµευσης. 
4. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 
5. Τέλος αδειών οικοδοµών. 
6. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
7. Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 
8. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 
9. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 
10. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 
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Β. Έκτακτα  
1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 
3. ∆άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 
4. Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 
6. Τέλη ρύπανσης. 
7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. 
   Τακτικά έσοδα από ακίνητη περιουσία είναι όσα αναγράφονται στους Κ.Α. των κεφ. 011 
(µισθώµατα) και 012 (έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και 
κοινοχρήστων χώρων) της παρούσης ενώ έκτακτα έσοδα από διάθεση, εκποίηση και εν γένει 
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων είναι τα αντίστοιχα του κεφ. 111.  

∆απάνες
29  

Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: 

• Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής 
επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. 

• Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ’ αποκοπή 
εξόδων κίνησης. 

• Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 

• Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη 
ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και 
ελαιολιπαντικά. 

• Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές 
υπηρεσίες. 

• Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 

• Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
• Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 

• Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
• Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των 

προγραµµατικών συµβάσεων. 

• Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή 
Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 

• Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την 
εξόφληση των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 

• Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους. 
 
 
29 

Ν.3463/2006, Κ.Υ.Α. 7028/2004, Άρθρο 158 
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      Οι εισφορές της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζονται µε βάση τα τακτικά    
έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν το προτελευταίο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός.    

      Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη πληρωµή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον 
σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών 
και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των 
κατοίκων του.  
β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα. 
γ) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών 
προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του ∆ήµου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόµενες 
δαπάνες δηµοσίων σχέσεων. 
δ) Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 
             Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του 
δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών, οι οποίες αφορούν: 
α)Επικοινωνίες κάθε µορφής. 
β) Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του 
σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της  , όπως κάθε 
φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση

30 µε απόφαση του δηµάρχου ή του 
προέδρου της Κοινότητας.            

Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναµόρφωση, 
διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωµή δαπανών 
που αφορούν:  
α)Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 
β)Έξοδα παράστασης. 
γ)Μισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες του ∆ήµου ή της     
Κοινότητας. 
δ) Εισφορές για τη µισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων- εξόδων και των εισπρακτόρων 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ε)Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 
 
 
 
 
 
30 

Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), άρθρου 4, παρ. 2, περίπτωση γ΄ 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η 
έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης µελετών και συναφών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου 
και των πάσης φύσεως υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό σχετική πίστωση, 
ίσης τουλάχιστον αξίας µε το τµήµα του έργου, της παροχής υπηρεσίας ή της προµήθειας 
που, βάσει της µελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί µέχρι το τέλος του έτους. 
στ)Εισφορές  

Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνεται η διαδικασία εκπόνησης µελέτης από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες

31, χωρίς καταβολή αµοιβής. 
Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου. 

 

4.8.2 Ο Απολογισµός - Ισολογισµός ∆ήµων και η Συµβολή των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών  

 
 
Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει, δια 
µέσω του ∆ηµάρχου, στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης

32 του 
οικονοµικού έτους που έληξε.  

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται 
θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισµού, τον τρόπο 
διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την 
έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής και τον έλεγχο που ασκείται 
σε αυτά, την πληρωµή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη εσόδω, τη λειτουργία της 
ταµειακής υπηρεσίας, τον καθορισµό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των 
άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δηµοσίευση 
στοιχεία του προϋπολογισµού και του απολογισµού και γενικά την οικονοµική διοίκηση και 
το λογιστικό των ∆ήµων και των Κοινοτήτων. 

Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν 
γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταµιακή υπηρεσία.  

Μέσα σε δύο µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή 
τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον 
απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
∆ήµων και Κοινοτήτων και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεση 
της στο δηµοτικό συµβούλιο.  

Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό 
συµβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  
 
31 Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), άρθρο 1 και άρθρο 209 παρ. 3 
32 Ν.3345/05, Άρθρο 175 του Π.∆. 410/1995,  παρ. 2 
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Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε 
τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.). Στο χορηγούµενο 
πιστοποιητικό ελέγχου του, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε 
ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των σχετικών κανονιστικών ρυθµίσεων, οι οποίες 
αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. Περιλαµβάνει 
επίσης και όλες τις παρατηρήσεις για τυχόν σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων 
χρήσης.  

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να 
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 
έλεγχο του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η 
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και 
στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.  

Το συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισµό ή 
και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της δηµαρχιακής 
επιτροπής, αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του ισολογισµού και διατυπώνει τις 
παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε ειδική γι' αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία 
παρίσταται και ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Στους ∆ήµους, που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική 
συνεδρίαση

33 καλείται και παρίσταται και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής 
του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου.  

Η απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη 
λήψη απόφασης του συµβουλίου, εφόσον αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκληση του στην 
ειδική συνεδρίαση. 

Ο ∆ήµαρχος, µε έγγραφο του, κοινοποιεί την απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
από τη συνεδρίαση στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το δε συµβούλιο έχει δικαίωµα 
να αποκλείσει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που δεν προσήλθε από επόµενο έλεγχο στο 
∆ήµο. 
Ο απολογισµός ή και ο ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά

34 υποβάλλονται για έλεγχο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε ένα µήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δηµοτικού συµβουλίου 
που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
 
 
33 Ν.3345/05, Άρθρα 94 και 119 
34 Ν. 3202/2003, Άρθρο 24 
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Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού και του ισολογισµού στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων κυρώσεις

35 και παράλληλα διενεργείται 
έκτακτος γενικευµένος έλεγχος στη διαχείριση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από αίτηση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

Συνοπτική κατάσταση του απολογισµού ή και του ισολογισµού µαζί µε τα 
αποτελέσµατα χρήσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
δηµοσιεύονται, µετά την έγκριση τους από το δηµοτικό συµβούλιο, σε µία τουλάχιστον 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα, η οποία 
εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος.  

Με το προεδρικό διάταγµα, καθορίζονται τα προς δηµοσίευση στοιχεία του 
απολογισµού (όπως αυτά παρατίθενται ανωτέρω).  

Οι ∆ήµοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόµο στην εφαρµογή του κλαδικού 
λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους οικονοµική κατάσταση, 
στην οποία εµφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους.  

Σύνοψη της οικονοµικής κατάστασης δηµοσιεύεται µαζί µε τον απολογισµό. 
Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονοµικής κατάστασης της παρούσας 
παραγράφου."  
 
 

4.8.3 Ο Απολογισµός - Ισολογισµός Κοινοτήτων και η Συµβολή Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών  

 

Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµιακή υπηρεσία της Κοινότητας, υποβάλλει 
στο κοινοτικό συµβούλιο τους λογαριασµούς της διαχειρίσεως του περασµένου οικονοµικού 
έτους µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά

36. Το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για την 
έγκριση του απολογισµού και προκειµένου για Κοινότητες που εφαρµόζουν το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων, του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 
και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, µε πράξη που εκδίδει µέσα σε δύο µήνες από την 
παραλαβή των λογαριασµών.  
 Η διαδικασία που ακολουθεί είναι παρόµοια µε τη διαδικασία που ακολουθείται στους 
∆ήµους.  

 
 
 
 
 

 

35
Π.∆. 774/1980 άρθρου 26 

36
Π.∆. 410/1995, Άρθρο 224 
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4.8.4 Νέο Θεσµικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ 
 
 

4.8.4.1 Υφιστάµενες Μορφές Επιχειρήσεων 
 

Οι µορφές των επιχειρήσεων
37 που µπορούν να συνιστούν ή να συµµετέχουν οι ∆ήµοι και οι 

Κοινότητες είναι: 
α) αµιγής δηµοτική ή κοινοτική επιχείρηση,  
β) ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία µικτής οικονοµίας ή συνεταιρισµός ή συµµετοχή σε 
κοινοπραξία, 
γ) διαδηµοτικές και διακοινοτικές επιχειρήσεις,  
δ) επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα,  
ε) ανώνυµες εταιρείες µε συνεταιρισµούς,  
στ) δηµοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης.  

Eπίσης, αναγνωρίζεται η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας αστικών εταιρειών µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους ΟΤΑ. 

 
4.8.4.2 Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α.  
 
 
Βάση διατάξεων του Καταστατικού

38 µπορεί να επιτραπεί η έκδοση δεσµευµένων 
ονοµαστικών µετοχών, των οποίων η µεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας. 

Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της 
εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται µετά από γνωµοδότηση 
τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων που αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Τοµέας Εµπορίου) ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
πτυχιούχους ανωτάτης σχολής, µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς 
ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιµητές, κατά περίπτωση, και από έναν εµπειρογνώµονα, 
εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου. Τα µέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν 
οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως πιστωτικών 
ιδρυµάτων, η παραπάνω επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από έναν ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή και έναν ορκωτό εκτιµητή και τον εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου. Με 
κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης µπορεί να καθορίζονται και άλλες 
περιπτώσεις υποχρεωτικής σύνθεσης της επιτροπής για κατηγορίες εταιρειών. 

 
 
 
 
 
37 http://www.eetaa.gr 
38

 Κ.Ν.2190 / 1920, Άρθρα 3 και 9 
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4.8.4.3 ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.  
 
 

1. Σκοπός 
Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να συνιστά δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο αρµοδιότητες που µπορεί κατά το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο να ασκούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου ή της Κοινότητας

39. Ο σκοπός των 
επιχειρήσεων αυτής της µορφής

40 συνίσταται στην οργάνωση λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που, σύµφωνα µε τον παραπάνω προσδιορισµό, 
αφορούν: 

• την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 

• την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, 
• το περιβάλλον, 

• την οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, 
• την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής τους. 

 
2. Οικονοµική ∆ιαχείριση 
Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό 
εσόδων και εξόδων, ενώ είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική 
διαχείριση. 

Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. 
Ο προϋπολογισµός της επιχείρησης εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο, το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του οικείου 
Ο.Τ.Α. 

Έως το τέλος Απριλίου του επόµενου έτους από αυτό που αφορά την διαχειριστική 
περίοδο, υποβάλλεται από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης στο δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε σχετική έκθεση 
των ελεγκτών του άρθρου 261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της 
επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της 
επιχείρησης.  Στις παραπάνω εκθέσεις περιλαµβάνεται ειδική αναφορά σχετικά µε την 
εκτέλεση του προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του ∆ΚΚ. Το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή, αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση ή 
µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ’ αυτού. 

Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει 
αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων. 

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, που 
προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
 
39 N. 3463/2006 Άρθρο 252  παρ. 2 ∆ΚΚ 
40 N. 3463/2006 Άρθρο 254 παρ.1 ∆ΚΚ 
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Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, µετά την έγκριση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δηµιουργία του 
απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να αποδίδονται στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα για την 
εκτέλεση κοινωφελών έργων. Προς τούτο λαµβάνεται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου 
της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. 

H εκτέλεση των κοινωφελών έργων που χρηµατοδοτούνται από τα καθαρά κέρδη της 
επιχείρησης µπορεί να γίνει είτε από την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασµό του ∆ήµου ή 
της Κοινότητας, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, είτε 
από τον ίδιο τον ΟΤΑ, στον οποίο θα αποδοθούν τα χρήµατα αυτά. Όπως είναι ευνόητο, τα 
κέρδη των επιχειρήσεων δεν µπορεί να προέρχονται από το ποσό της χρηµατοδότησης της 
από τον ΟΤΑ. 

Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, εκτιµώντας τους 
στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της, µπορεί να κρατήσει µέχρι δώδεκα 
τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινήτρων 
στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετης αµοιβής. Τα κριτήρια και η διαδικασία 
καταβολής των αµοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται στον 
κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης. 
 
3. ∆ιαχειριστικός Έλεγχος 

Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος : 
Γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Ως ελεγκτές ορίζονται: 
- είτε ορκωτοί ελεγκτές, 
-είτε πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να ορισθούν ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία. 

Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει 
ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(1.500.000 €). 
 
Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος: 
 Γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου, και µπορεί να διενεργείται από ελεγκτές της παρ. 1 του άρθρου 261, καθώς και 
από οικονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από 
αίτηµα του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

Για την ευθύνη
41 των µελών του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόµου, ενώ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων εκ 
µέρους των αιρετών µελών του ∆.Σ. είναι δυνατό να συνιστά και πειθαρχικό αδίκηµα.  
 
 
 
 
 
41 Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών 
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4. Λύση της Επιχείρησης 
∆ηµοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί για τους ακόλουθους 
λόγους

42: 

• µε τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, 
• σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική 

πράξη , 

• εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο 
ετών, 

• πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν, περιέρχονται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα 
που τη συνέστησε. 

Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από 
το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. 

 
 
4.9 Πρόγραµµα Εξυγίανσης ∆ήµων43 

 
 
Στόχος του Προγράµµατος Εξυγίανσης είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
υπερχρεωµένων ΟΤΑ και η διασφάλιση τη οικονοµικής βιωσιµότητάς τους. 
 

Το Πρόγραµµα Εξυγίανσης εντάσσεται σε µια συνολική πολιτική εξορθολογισµού των 
οικονοµικών των ΟΤΑ που συµπεριλαµβάνει : 

• Κανόνες και περιορισµούς του δανεισµού  
• Κανόνες για αξιόπιστους και ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς  
• Μέτρα ελέγχου εσόδων – δαπανών 
• Μέτρα διαφάνειας – διαύγειας 
• Την εξάλειψη, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, του προβλήµατος των 

υπερχρεωµένων ΟΤΑ  

∆ιαδικασία ένταξης στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης: 
• ∆ιαπίστωση ανάγκης οικονοµικής αξιολόγησης, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων  
• Εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης του υπό αξιολόγηση ΟΤΑ από ορκωτούς 

ελεγκτές 
• Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράµµατος εξυγίανσης  
• Έγκριση του προγράµµατος από ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή µε επικεφαλής από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο  
 
42

Άρθρο 262 ∆ΚΚ 
43http://www.ypes.gr 



 

 

Σχήµα 7: Οδικός Χάρτης για

Αντικειµενικότητα – ∆ιαφάνεια

Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών

σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπουργείου και εκπρόσωπο της ΚΕ∆Ε

Υποχρεώσεις ενταγµένων στο Πρόγραµµα

• Υποχρέωση διάθεσης µέρους

εσόδων από ΣΑΤΑ, προς

θα χρηµατοδοτεί, κατά

υποδοµών 
• Πάγωµα  ή περιορισµό

εκδηλώσεις κλπ.)   
• Πάγωµα ή περιορισµό των

• Υποχρέωση υλοποίησης του

που δεν θα υπερβαίνει τη
• Οι ανωτέρω υποχρεώσεις

δηµοτική ενότητα του ∆ήµου

Οδικός Χάρτης για την ένταξη δήµων στο Ειδικό Πρόγραµµα

∆ιαφάνεια στη διαδικασία 

Υπουργείο Εσωτερικών Ελεγκτική Επιτροπή, αποτελούµενη

Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

εκπρόσωπο της ΚΕ∆Ε 

ενταγµένων στο Πρόγραµµα 

διάθεσης µέρους ή του συνόλου των εσόδων, συµπεριλαµβανοµένων

ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράµµατος

τοδοτεί κατά περίπτωση, µόνο έργα για συντήρηση

περιορισµό  χρηµατοδότησης ορισµένων κωδικών (δηµόσιες

περιορισµό των προσλήψεων και συµβάσεων  
υλοποίησης του Προγράµµατος µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα

υπερβαίνει τη δηµοτική περίοδο 
υποχρεώσεις, συνολικά ή εν µέρει, µπορεί  να αφορούν

ενότητα του ∆ήµου, εφόσον µόνο εκεί διαπιστώνεται το πρόβληµα
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Πρόγραµµα Εξυγίανσης 

Επιτροπή αποτελούµενη από ένα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

συµπεριλαµβανοµένων των 
λόγω Προγράµµατος. Η ΣΑΤΑ 

συντήρηση – επισκευή των 

κωδικών (δηµόσιες σχέσεις, 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, 

να αφορούν µόνο σε µια  
διαπιστώνεται το πρόβληµα.    
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∆ικαιώµατα ενταγµένων στο Πρόγραµµα 

Το Πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει: 

• Επιµήκυνση περιόδου για την αποπληρωµή των δανείων 
• Κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων 

από πιστωτικά ιδρύµατα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα Κάλυψη των 
χρεολυσίων, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

• Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί από το «Λογαριασµό 
Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ 

(Απογραφή έναρξης 1/1/2011) 

Πίνακας 4: Αποτύπωση οικονοµικής κατάστασης ∆ήµων από απογραφή έναρξης 2011 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ 

(Απογραφή έναρξης 1/1/2011) 

Πίνακας 5: Αποτύπωση οικονοµικής κατάστασης ∆ήµων από απογραφή έναρξης    2011 

 
 
Πηγή: http://www.ypes.gr 

 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ  

Πίνακας 6: "Συνολικό χρέος/Τακτικά έσοδα (και ΣΑΤΑ)"και ∆ήµοι 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr 
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Πίνακας 7: ∆ήµοι µε συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων  και ΣΑΤΑ 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr 

 

 

Πίνακας 8: ∆ήµοι µε συνολικό χρέος από 120% - 150% των τακτικών εσόδων  και ΣΑΤΑ 

 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr 
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Πίνακας 9: ∆ήµοι µε συνολικό χρέος από 100% - 120% των τακτικών εσόδων  και ΣΑΤΑ 

 

 
Πηγή: http://www.ypes.gr 
 
 
Ο ∆ανεισµός της Τ.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι δυνατότητες επηρεασµού της δηµοσιονοµικής κατάσταση της χώρας από τους ΟΤΑ είναι 
πολύ περιορισµένη λόγω: 

• του µικρού µεγέθους των εσόδων και δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση 
µε το ΑΕΠ και το δηµοσιονοµικό χρέος, αλλά 

• και του ότι η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το µικρότερο δανειακό βάρος στην 
ΕΕ (εκτός της Μάλτας) 

 
 

4.10 Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
 
 
Το “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”44 υπόσχεται ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόµενων 
φορέων τους στο διαδίκτυο. 
 

 

 

44
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Α∆Α: 4ΑΡΠΚ-6 
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Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού καθώς και τα νοµικά 
πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους έχουν υποχρέωση να αναρτούν τις σχετικές αποφάσεις 
τους, και µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόµου, στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια, από την 15 Μαρτίου 2011. 

Επισηµαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των 
νόµων και των αποφάσεων στο ∆ιαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. και του Κ.Κ.∆.Κ.Υ.  

Το παρόν Πρόγραµµα αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο ελέγχου για τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές – Λογιστές. Αυτό συµβαίνει διότι τα δηµοσιευµένα στοιχεία των Ο.Τ.Α. πρέπει να 
συµφωνούν µε την συνολική εικόνα των Οργανισµών και υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές. 
 
 

4.11 Οικονοµική Επιτροπή OTA 
 
 

4.11.1 Ορισµός Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή
45 είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Αποτελείται από το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που 
ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από µέλη εκ των οποίων ένα ποσοστό εκλέγεται 
από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 

4.11.2 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου, η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου και προβαίνει στην τελική διαµόρφωση του 
σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήµου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010. 
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίµηνο 
έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει, για το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία του ετήσιου 
απολογισµού και όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, 
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου, 
γ) προελέγχει τον απολογισµό, 
 
 
45 Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, «Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας Οικονοµικής Επιτροπής», 
(∆εκέµβριος, 2010) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
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δ)αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
ε) συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 
µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήµονες, 
στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά 
στο δηµοτικό συµβούλιο, 
ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, 
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών, 
θ) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της 
περιουσίας του δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενηµερώνει το 
δηµοτικό συµβούλιο, 
ι) αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ια) εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου και 
παρακολουθεί την υλοποίηση τους, 
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές, 
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, 
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον 
εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 
πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία 
Αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα 
δικαστήρια. 
ιστ) µπορεί να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι

46, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση 
σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή 
εµπειρία.  

Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση 
λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, 
περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 
ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 
 
 

 
46 Ν.3463/06, Άρθρο 281 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της 
στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την 
ιδιαίτερη σοβαρότητα του. 

Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, για 
ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα, να αποφασίζει να ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες της Επιτροπής. 
 

 

4.11.3 Έλεγχος Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Τα µέλη
47 της Επιτροπής Οικονοµικών ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων 

τους που απορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος Κανονισµού από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν και 
για τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή έκπτωσης 
αναλόγως. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για 
διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος 

 
 

4.12 ∆ιαφάνεια στα Οικονοµικά των ∆ήµων, Προγραµµατικοί 
Προϋπολογισµοί, Οικονοµική ∆ιαχείριση 
 
 
Ο νέος Καλλικρατικός νόµος

48 παρέχει σειρά από σύγχρονα εργαλεία οικονοµικής 
διαχείρισης και ελέγχου όπως: ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµατισµού και 
προϋπολογισµού, αναλυτική λογιστική στο σύνολο της ΤΑ, επικαιροποιηµένες και έγκυρες 
βάσεις δεδοµένων, ταµειακές υπηρεσίες σε όλους τους δήµους και τις περιφέρειες. 

Σηµαντική προτεραιότητα του νόµου είναι να ενισχύσει και υποστηρίξει το 
δηµοκρατικό έλεγχο των πολιτών. Για το λόγο αυτό, όλοι οι νέοι συµµετοχικοί θεσµοί, όπως 
η επιτροπή διαβούλευσης, έχουν κεντρικό ρόλο στην οικονοµική διαχείριση των νέων ΟΤΑ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα µέτρα για τη δηµοσιότητα των αποφάσεων 
που σχετίζονται µε τοπικές - περιφερειακές δηµόσιες δαπάνες. Το πρόβληµα δεν είναι να 
έχεις απλώς ενεργούς πολίτες, αλλά και πλήρως ενηµερωµένους. 

 

 
47- 48

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, «Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας Οικονοµικής Επιτροπής», 
(∆εκέµβριος, 2010) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
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Τέλος, η επέκταση του ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο σε όλους τους δήµους, τις 
περιφέρειες και τα Νοµικά τους Πρόσωπα, όπως επίσης η δηµιουργία και λειτουργία της 
αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας, αναµένεται όχι µόνο να διασφαλίσει τη διαφάνεια, αλλά 
κυρίως να βοηθήσει τους ΟΤΑ στη χρηστή διαχείριση των οικονοµικών τους πόρων.  

Κάθε ∆ήµος εκπονεί Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.), το οποίο 
εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και ετήσιο Προϋπολογισµό. 
Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.∆., αποτελεί µέρος του 
και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, 
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του 
προϋπολογισµού καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 
Καθιερώνεται η υποχρέωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να καθορίζει το ανώτατο ύψος 
προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους για κάθε δηµοτική και τοπική κοινότητα. Με 
βάση αυτό το ποσό το συµβούλιο της τοπικής και δηµοτικής κοινότητας καταρτίζει το σχέδιο 
προϋπολογισµού των έργων και δράσεων που. 

Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
στους συνενούµενους ∆ήµους που συγκροτούν το νέο καλλικράτειο ∆ήµο, 
συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στα νοµαρχιακά διαµερίσµατα 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι στους 
µεγαλύτερους ∆ήµους δεν πρόκειται να «αδικηθούν» ως προς την κατανοµή των πόρων οι 
µικρότεροι συνενούµενοι. 

 Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της 
οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την 
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το 
δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών. 

Η ταµειακή λειτουργία των ∆ήµων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα που 
αποτελεί µέρος της οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

Η Οικονοµική Επιτροπή υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για 
τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, η οποία και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου. Στην έκθεση συµπεριλαµβάνεται και η άποψη της µειοψηφίας. 

Στους προϋπολογισµούς των νέων ∆ήµων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις, 
εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούµενων ∆ήµων 
ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού του νέου ∆ήµου, που 
γίνεται το αργότερο εντός του πρώτου τριµήνου του 2011, εκτελούνται οι προϋπολογισµοί 
των συνενούµενων ∆ήµων, ως προϋπολογισµοί του. Οι νέοι ∆ήµοι καταρτίζουν το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα έως τις 30/9/2011. Μέχρι τις 28/2/2011 πρέπει, εξάλλου, να έχει 
ολοκληρωθεί η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων του νέου ∆ήµου, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων. 
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4.13 ∆ιαφάνεια και Προγραµµατισµός στα Οικονοµικά των 
Περιφερειών 

 

 
Οι Περιφέρειες καταρτίζουν Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο πρώτο 9µηνο κάθε 
τετραετίας. Για την πρώτη φορά εφαρµογής του προβλέπεται η τριετής διάρκεια. 

Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
στους συνενούµενους νοµούς, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

Τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στους νοµούς, καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
γνώµη της Ένωσης Περιφερειών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει 
ανισοκατανοµή των πόρων σε βάρος των µικρότερων συνενούµενων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών 
της περιφέρειας για το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και τον προϋπολογισµό και τα εισηγείται 
στην Οικονοµική Επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και 
την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

Έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη 
προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 

Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως ψηφίσθηκε από το 
περιφερειακό συµβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της 
οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου που αφορούν την 
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας. Εάν ο Ελεγκτής Νοµιµότητας διαπιστώσει ουσιαστικά ή τυπικά προβλήµατα, 
επιστρέφει τον προϋπολογισµό και καλεί το Περιφερειακό Συµβούλιο να τον αναµορφώσει 
κατάλληλα. 

Η ταµειακή λειτουργία των Περιφερειών διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα 
που αποτελεί µέρος της οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών 
υπηρεσιών της, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας και περιλαµβάνει την άποψη της µειοψηφίας. 

Ό,τι αφορά την εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής 
Λογιστικής - Κοστολόγησης για την Περιφέρεια ρυθµίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα 
εκδοθεί. 

Στους προϋπολογισµούς των Περιφερειών εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι 
υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούµενων Νοµαρχιών. Μέχρι την κατάρτιση και 
ψήφιση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας, που γίνεται το αργότερο εντός του πρώτου 
τριµήνου του 2011, εκτελούνται οι προϋπολογισµοί των συνενούµενων Νοµαρχιών, ως 
προϋπολογισµοί της. 
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Έως την οριστική εναρµόνιση των ορίων ευθύνης των ∆.Ο.Υ. µε τα όρια των νέων 
Ο.Τ.Α., αρµόδια για κάθε µία από αυτές, είναι η ∆.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε την πρώην 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία ορίζεται ως έδρα της. 

Μέχρι την 28/2/2011 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Περιφερειών καθώς και 
των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 
 

5.1 Οικονοµικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
 

5.1.1 Προληπτικός Έλεγχος
  

 
 

Στον προληπτικό έλεγχο
49 υπάγονται οι δαπάνες των δήµων, περιφερειών, των ΝΠ∆∆ και 

των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών

50, χωρίς το κριτήριο του 
πληθυσµού που τίθεται σ’ αυτό. Ο εν λόγω έλεγχος

51 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
περιλαµβάνει την εξέταση: 

• Κατά πόσον µία πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον Π/Υ του δήµου 
• Κατά πόσον τηρήθηκε η προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία από λογιστικής άποψης 

• Την πληρότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση 
Τα αρµόδια όργανα για τον προληπτικό έλεγχο είναι οι Υπηρεσίες Επιτρόπων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νοµών και ορίζονται µε 
απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου είναι η παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης 
των εσόδων από τους ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων και η άσκηση ελέγχου για την 
είσπραξη των χρεών που νόµιµα έχουν βεβαιωθεί, των οφειλών και των προστίµων. Εάν 
διαπιστωθεί αδράνεια για την είσπραξή τους από τα αρµόδια όργανα διοίκησης ή από τις 
οικονοµικές υπηρεσίες, τότε ο Επίτροπος τους καλεί εγγράφως να φροντίσουν εντός ευλόγου 
προθεσµίας για την είσπραξή τους. Το έγγραφο κοινοποιείται στον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
 
 
49 Ν.3852/2010, Άρθρο 275 
50 Ν. 3463/2006, Άρθρο 266 
51 Ν. 3462/2006, Άρθρο 169, παρ. 1-3 
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Αν η αδράνεια συνεχιστεί και οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια αυτών που διοικούν το 
δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή αυτών που προΐστανται στις αρµόδιες για την είσπραξη 
υπηρεσίες, τότε: 

• Τα αιρετά πρόσωπα παραπέµπονται στην Επιτροπή του άρθρου 141 του Ν. 
3463/2006, δηλαδή στην τριµελή επιτροπή η οποία τους καταλογίζει πρόκληση 
θετικής ζηµίας και αποτελείται από: 

o Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νοµού, ή τον αναπληρωτή του που 
ορίζει ο ίδιος. 

o Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αν δεν υπάρχει, έναν ανώτερο 
υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 
από την ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

o Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο. Στο εξής θα είναι ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων. 

• Οι υπάλληλοι των προσώπων που προκάλεσαν τη ζηµία, παραπέµπονται πειθαρχικά 
και ποινικά. 

Επίσης, προληπτικός έλεγχος διενεργείται επί συµβάσεων που συνάπτονται από τους 
ΟΤΑ ή τα νοµικά τους πρόσωπα, για προµήθεια αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και για προγραµµατικές συµβάσεις υλοποίησης τω διετών προγραµµάτων 
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. 
 

5.1.2 Κατασταλτικός Έλεγχος 
 
 
Ο κατασταλτικός έλεγχος

52 διεξάγεται υποχρεωτικά και είναι ετήσιος, τακτικός και 
δειγµατοληπτικός επί των λογαριασµών των δήµων, περιφερειών, των ΝΠ∆∆ και των δύο 
βαθµών αυτοδιοίκησης, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών

53. Εάν κατά τη δειγµατοληψία 
προέκυψαν στοιχεία που επιβάλλουν να επεκταθεί ο κατασταλτικός έλεγχος, αυτό γίνεται 
µετά το τέλος της οικονοµικής χρήσης και τότε µετατρέπεται σε έκτακτο γενικό, ή ειδικό ή 
θεµατικό και είναι έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας ως προς τη διαχείριση

54 . 
Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) µηνών από την 

ηµεροµηνία κατά την οποία έχει αποσταλεί αντίγραφο του απολογισµού ή του ισολογισµού 
από τον φορέα που υπόκειται σ’ αυτόν και αυτά συνοδεύονται από: 

• Τις απαραίτητες κατά περίπτωση εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων του 
• Την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

 
 
 

52 
Εθνικό Κέντρο  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, «Νέοι   Ελεγκτικοί 

Μηχανισµοί(Νέο Σύστηµα Εποπτείας,συµπαραστάτης) - ∆ιαφάνεια 
53 Ν. 3463/2006, Άρθρου 266 
54 

Ν. 3852/2010, άρθρο 276, παρ. 1 
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• Κάθε σχετικό στοιχείο που καθορίζεται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και ανήκει στο επόµενο διαχειριστικό έτος από αυτό που εξετάζει ο 
έλεγχος 

Η έκθεση για τα αποτελέσµατα του κατασταλτικού ελέγχου διαβιβάζεται στους 
Υπουργούς Εσ.Α.Η.∆., Οι.Ο. και την Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής. 

 
 

5.2 Ο ∆ιοικητικός Έλεγχος των Οικονοµικών των Ο.Τ.Α. 
 
 
Ο διοικητικός οικονοµικός έλεγχος διενεργείται από όργανα της διοίκησης. Ο Γενικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας ή και ο Υπουργός Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης ακόµα, µπορούν να ζητούν πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία 
των ΟΤΑ από την Ταµιακή Υπηρεσία των ∆ήµων (και για όσους ∆ήµους δεν έχουν συστήσει 
ακόµα Ταµιακή Υπηρεσία από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων διαµέσου της οικίας 
∆.Ο.Υ) και οι ΟΤΑ αντίστοιχα οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία για την 
οικονοµική τους κατάσταση. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας και ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α 
µπορούν ακόµη να διατάζουν έλεγχο της διαχειρίσεως των ΟΤΑ αν συντρέχει ειδική 
περίπτωση. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές που ανήκουν στην αρµοδιότητα του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι επιθεωρητές αυτοί έχουν, ως προς τον έλεγχο, όλες τις 
αρµοδιότητες και τις ευθύνες των Οικονοµικών Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Υπολόγων 55. 

Ειδικότερα για τον προϋπολογισµό των ΟΤΑ, αυτός αποστέλλεται στον Γενικό 
Γραµµατέα Περιφέρειας ο οποίος αν διαπιστώσει ότι οι υποχρεωτικές δαπάνες δεν έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό ή ότι τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόµο 
δεν έχουν εγγραφεί, ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το 
νόµο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει χωρίς καµία αιτιολογία τις αποδόσεις του 
προηγούµενου έτους,  καλεί το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο να αναµορφώσει τον 
προϋπολογισµό και να εγγράψει σε αυτόν τις υποχρεωτικές δαπάνες και τα επιπλέον 
αναγκαία έσοδα µέσα σε µια προθεσµία 10 ηµερών.56. 
 
Προληπτικό έλεγχο των δαπανών των ΟΤΑ ασκεί και ο Υπουργός Οικονοµίας και 
Οικονοµικών διαµέσου των υπηρεσιών (∆ιευθύνσεων συνήθως) δηµοσιονοµικού ελέγχου 
(άρθρο 23, 24 και 25 του Ν. 2362/1995) που εδρεύουν σε κάθε Νοµαρχία (ως διανοµαρχιακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών) τόσο κατά το στάδιο της 
αναλήψεως της δαπάνης, όσο και κατά το στάδιο της εντολής πληρωµής, οι οποίες ελέγχουν 
αν υπάρχει ανάλογη πίστωση για τη δαπάνη και αν αυτή είναι νόµιµη και υφίστανται τα 
νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
55
 Πρβλ. το άρθρο 12 παρ. 16 του Ν. 2539/ 1997, Φαίνεται και από τις διατάξεις του άρθρου 230 του ∆ΚΚ και 

του άρθρου 12 παρ. 16 του Ν. 2539/1997, ότι διαχειριστικούς ελέγχους στους ΟΤΑ πρώτου βαθµού µπορούν να 
κάνουν και το ΥΠΕΣ∆∆Α και το Υπουργείο Οικονοµίας. και Οικονοµικών µε τους (διαφορετικούς) 
οικονοµικούς του επιθεωρητές το καθένα. Τέλος, έκτακτοι έλεγχοι µπορούν να γίνονται από το Σώµα 
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
56 

Ρίζος Κ., (2001),  ∆ηµοσιολογιστικός έλεγχος των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σελ. 6, στο περ. ∆ήµος 
τεύχ. 4, µε την συνδυασµένη ερµηνεία και άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3202/ 2002. 
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Μετά το διοικητικό αυτό έλεγχο ακολουθεί δεύτερος προληπτικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο υποβάλλεται το χρηµατικό ένταλµα για θεώρηση

57. Ο 
παραπάνω όµως προληπτικός έλεγχος από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ισχύει 
µόνο, προς το παρόν, για µεγάλους τους δήµους όπως οι δήµοι Αθηναίων, Πειραιώς, 
Θεσσαλονίκης, Νικαίας, Ηλιουπόλεως, Ηρακλείου, Περιστερίου του Νοµού Αττικής, κ.α. 
 

 
5.3 Εποπτεία και Έλεγχος των ∆ραστηριοτήτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
 
 

Συνιστάται Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
58 των Ο.Τ.Α. µε αρµοδιότητα τον έλεγχο 

νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αποκεντρωµένη 
συγκρότηση στην έδρα κάθε Γενικής ∆ιοίκησης. Σε κάθε Γενική ∆ιοίκηση επικεφαλής 
ορίζεται Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εποπτείας, ο οποίος είναι νοµικός µε αυξηµένα 
προσόντα που προβλέπονται στο νόµο, επιλέγεται µετά από προκήρυξη των εν λόγω θέσεων 
και διαδικασία που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. και υπηρετεί ως επί θητεία υπάλληλος για 
πέντε έτη, καλυπτόµενος από τις εγγυήσεις µονιµότητας. Η Ειδική Υπηρεσία στελεχώνεται 
µε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό αυξηµένων προσόντων, το οποίο επιλέγεται µέσω 
Α.Σ.Ε.Π., καθώς επίσης και από µετατάξεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ το οποίο υπηρετεί 
σήµερα σε οργανικές µονάδες των Περιφερειών που ασχολούνται µε την εποπτεία επί των 
ΟΤΑ. Για τις µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού είναι αρµόδιο 
υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης που αποτελείται κατά πλειοψηφία από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους. Επί νοµικών θεµάτων µείζονος σπουδαιότητας η Ειδική Υπηρεσία µπορεί να 
απευθύνει ερωτήµατα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Επιπλέον, η Ειδική Αυτοτελής 
Υπηρεσία Εποπτείας συνεργάζεται στενά µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειµένου να 
διαµορφώνεται και να εφαρµόζεται µια κοινή ερµηνευτική αντίληψη ως προς την σχετική 
νοµοθεσία. 

Στην Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α εντάσσεται και το Συµβούλιο του 
άρθρου 102 παρ. 4 του Συντάγµατος, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιβολή πειθαρχικών 
ποινών στα αιρετά µέλη των ΟΤΑ και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές. 
Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη επιβολής πειθαρχικής 
ποινής στα αιρετά µέλη των ΟΤΑ, επί τη βάσει της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου, και 
τις πράξεις περί αυτοδίκαιης θέσεως σε αργία καθώς επίσης και τις πράξεις έκπτωσής τους.  
 
 
 
 
 
57

Σολδάτος  ∆., (1992), «Το δηµόσιο λογιστικό», Μ. ∆ηµοπούλου, Αθήνα, σελ. 341. 
58http://www.opengov.gr/ypes/?p=375 
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Ως προς τις πράξεις που ελέγχονται από την εν λόγω Ειδική Υπηρεσία και τις σχετικές 
διαδικασίες, σηµειώνεται ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωµένοι να αποστέλλουν σε αυτήν 
ορισµένες κατηγορίες πράξεων των οργάνων τους (κανονιστικές, διαχειριστικές κ.ά., κατ’ 
αντιστοιχία προς τα σήµερα προβλεπόµενα στον Κ.∆.Κ. για τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ), ενώ 
και οι υπόλοιπες πράξεις τους µπορούν να ελεγχθούν αυτεπαγγέλτως από την Ειδική 
Υπηρεσία ή κατόπιν προσφυγής δηµότη ή κατοίκου µε έννοµο συµφέρον. Όταν η εν λόγω 
υπηρεσία κρίνει ότι η πράξη είναι παράνοµη, αποστέλλει σχετικό φύλλο παρατηρήσεων στον 
ΟΤΑ, ο οποίος µπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει σχετικά την εν λόγω πράξη του, 
σύµφωνα µε τις εν λόγω παρατηρήσεις. Αν ο ΟΤΑ δεν προβεί σε αυτές τις ενέργειες, εντός 
καθορισµένης προθεσµίας, τότε ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας προχωρεί σε 
ακύρωση της πράξης που θεωρείται παράνοµη από την Υπηρεσία του. Κατά της πράξεώς του 
αυτής (ή κατά πράξεώς του που απορρίπτει προσφυγή ιδιώτη) χωρεί αίτηση ακυρώσεως 
ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Όλες οι παραπάνω πράξεις και τα φύλλα 
παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εποπτείας δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην ειδική 
ιστοσελίδα που διαθέτει η Υπηρεσία και οι αποκεντρωµένες µονάδες της. Επιπλέον, η εν 
λόγω Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να τηρεί και να δηµοσιεύει στο διαδίκτυο συγκεντρωτικά 
στοιχεία ως προς τις πράξεις των ΟΤΑ, τους λόγους ακυρώσεώς τους, τις προσφυγές, τις 
τυχόν ποινές που επιβλήθηκαν σε αιρετούς και γενικά όλες τις πράξεις της. 

 
5.4 Εποπτεία και Έλεγχος των ∆ραστηριοτήτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε. 

 
 

Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση υπόκειται σε πολλούς ελέγχους. Συνεχώς δηµιουργούνται 
καινούργια όργανα ελέγχου της, οµολογώντας ουσιαστικά την αναποτελεσµατικότητα των 
προηγούµενων ελεγκτικών µηχανισµών. Εάν το ελεγκτικό σύστηµα ήταν αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό δε θα υπήρχε ανάγκη δηµιουργίας νέου εποπτικού οργανισµού. Παράλληλα 
όµως, οι έλεγχοι αυτοί δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα στη λειτουργία των ΟΤΑ. 
Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθυστερήσεις και διαφορετική αντιµετώπιση, 
είναι ορισµένα µόνο από τα προβλήµατα, που ως κοινό παρανοµαστή έχουν τον περιορισµό 
της αποδοτικότητας των δήµων και των κοινοτήτων και την πληµµελή εξυπηρέτηση των 
δηµοτών. 

Το µέγιστο όµως πρόβληµα που προκύπτει από το σηµερινό σύστηµα ελέγχου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολιτικό. Έχει σχέση µε τη διαφάνεια στη λειτουργία, τη λήψη 
των αποφάσεων και την υλοποίηση των τοπικών πολιτικών από τις τοπικές αρχές. Το 
ζητούµενο της διαφάνειας το σηµερινό αντιπαραγωγικό σύστηµα, δεν το επιλύει. 

Για αυτούς τους λόγους, µε πρωτοβουλία της ΚΕ∆ΚΕ, έχει ανοίξει η σχετική 
συζήτηση. 

∆ιατυπώθηκε και ειδική επεξεργασµένη πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 
Επικείµενη Συνταγµατική Αναθεώρηση. 

Το άρθρο αυτό φιλοδοξεί να συµβάλλει στο σχετικό διάλογο, παρουσιάζοντας την 
Ευρωπαϊκή Εµπειρία, σχετικά µε τους ελέγχους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα βασικά 
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ερωτήµατα που προσπαθεί να καλύψει είναι η σχέση της µε τους ελέγχους, οι διάφορες 
µορφές εποπτείας, το αντικείµενο τους, οι εποπτικές αρχές, ο χρόνος και η έναρξη της 
εποπτικής διαδικασίας και οι ενστάσεις των τοπικών αρχών.  
 
 
5.4.1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εποπτεία 
 
 
Ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βασίζεται σε τρεις κεντρικές ιδέες: οι τοπικές αρχές 
πρέπει να υιοθετήσουν τη δική τους διοικητική δοµή, να περιβάλλονται από τη δική τους 
εξουσία και να διαχειρίζονται ελεύθερα τις δικές τους υποθέσεις, γεγονός που αποκλείει την 
υπαγωγή τους σε άλλα όργανα. 

Σε κάθε Σύνταγµα των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. αναγνωρίζεται η σηµασία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των τοπικών συµφερόντων, χωρίς να ορίζονται τα 
συµφέροντα αυτά ή να εξηγούνται οι µορφές τους. Αυτό το τελευταίο είναι συνήθως 
υποχρέωση της νοµοθετικής εξουσίας, που σε κάθε περίπτωση, οφείλει να σέβεται το 
δικαίωµα των τοπικών αρχών να συµµετέχουν ουσιαστικά σε υποθέσεις που επηρεάζουν 
άµεσα τα συµφέροντά τους. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της νοµοθετικής εξουσίας 
να ορίσει τα τοπικά συµφέροντα σε συµφωνία µε το Σύνταγµα και να εδραιώσει τα όρια τους, 
παραχωρώντας στις τοπικές αρχές την απαραίτητη εξουσία για να τα διαχειριστούν. 

Σε τελική ανάλυση, η καταστατική και η νοµοθετική αναγνώριση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρέπει να λειτουργήσει ως βάση για την οργάνωση σχέσεων µεταξύ των 
διοικητικών αρχών µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο ρόλος που παραχωρείται στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να 
εκπληρώσει συγκεκριµένες δηµόσιες λειτουργίες. 

Με αυτή την προοπτική πρέπει να προσεγγίσουµε το θέµα της εποπτείας της 
διαχείρισης των υποθέσεων των τοπικών αρχών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την 
ιδέα ότι η εξουσία πρέπει να είναι περιορισµένη και όχι απόλυτη. Τα συστήµατα ελέγχου 
υπάρχουν για να αποφεύγεται η υπέρβαση των ορίων και για να εγγυώνται τη διατήρηση της 
ισορροπίας ανάµεσα στο δηµόσιο και κοινοτικό συµφέρον, αλλά και τα ατοµικά δικαιώµατα 
που έχουν οριστεί από τους νοµοθέτες και το Σύνταγµα. 

Αυτό δικαιολογεί από τη µια την ύπαρξη της εποπτείας, και την ίδια στιγµή παρέχει 
ένα µέτρο σύγκρισης για τον καθορισµό των ορίων της, µιας και κάθε εποπτεία, που δεν είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση της προαναφερθείσας ισορροπίας, πρέπει να καταργείται, όπως 
επίσης και κάθε εποπτικό µέσο που δε στοχεύει στην επίτευξη αυτού του σκοπού χρειάζεται 
αναθεώρηση. 

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα
59 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ), (στο εξής Χάρτα) 

επαναδιακηρύσσει αυτήν την αρχή αναφορικά µε µια συγκεκριµένη µορφή εποπτείας, αυτή 
της διοικητικής: 

«Η διοικητική εποπτεία των τοπικών αρχών πρέπει να ασκείται µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε η παρέµβαση των ρυθµιστικών αρχών να βρίσκεται σε αναλογία µε τη σηµασία των 
συµφερόντων που είναι προορισµένη να προασπίζει». 
 
59

Άρθρο 8.3 της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ) 
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Σε σχέση µε την αρχή αυτή αξιολογούνται στο παρόν κείµενο διάφορα εποπτικά 
συστήµατα και προσδιορίζονται η φύση και ο βαθµός της εποπτείας των πράξεων των 
τοπικών αρχών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η 
εποπτεία, αλλά και τα αποτελέσµατα / συνέπειες της. 
 
 
5.4.2. Οι ∆ιάφορες Μορφές Εποπτείας των ∆ράσεων των Τοπικών Αρχών 
 
 
α) Νοµική Εποπτεία 
Η ιδέα της νοµικής εποπτείας περικλείει έναν αριθµό µορφών εποπτείας, που πρέπει να 
διευκρινιστούν. 

Αρχικά υπάρχει η εποπτεία που ασκείται από την κεντρική ή, όπου είναι πιο 
κατάλληλο, από την περιφερειακή κυβέρνηση και η οποία µπορεί να οριστεί ως «διοικητική 
εποπτεία» από µια «εποπτική αρχή». Υπάρχει επίσης και η εποπτεία που ασκείται από τα 
εγχώρια δικαστήρια (διοικητικά και πολιτικά), τα οποία προβαίνουν σε δικαστικές διώξεις 
ενάντια στις τοπικές αρχές. 

Τα διαφορετικά είδη νοµικής εποπτείας δε σταµατούν εδώ, καθώς σηµαντικό ρόλο 
µπορεί να έχουν και τα µη νοµικά όργανα, τα οποία λειτουργούν προφανώς ανεξάρτητα από 
την κεντρική (ή περιφερειακή) κυβέρνηση. 

Ορισµένα κράτη, για παράδειγµα, έχουν οργανώσει γραφεία µε επιτρόπους διοίκη 
σης, µεσολαβητές ή ανεξάρτητες αρχές, µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη διεξαγωγή ερευνών 
ή την εξέταση παραπόνων, που προκαλεί η κακοδιαχείριση από τη µεριά των τοπικών αρχών, 
στα εδαφικά όρια της δικαιοδοσίας τους. 
 
 β) Οικονοµική εποπτεία και λογιστικός έλεγχος 
∆ιάκριση µπορεί να γίνει µεταξύ του οικονοµικού και του λογιστικού ελέγχου, όσον αφορά 
στο ποιος είναι υπεύθυνος για κάποια λειτουργία. Ένας λογιστικός έλεγχος µπορεί να 
ανατεθεί σε κάποιον ανεξάρτητο ειδικό, υπεύθυνο για την απογραφή της οικονοµικής 
κατάστασης µιας τοπικής αρχής, ο οποίος θα λειτουργήσει συµβουλευτικά για τις 
µελλοντικές της οικονοµικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή ο λογιστικός έλεγχος δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως µορφή οικονοµικής εποπτείας ή έγκρισης των ισολογισµών, αλλά 
περισσότερο ως βοήθεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες χώρες η ουσιαστική οικονοµική εποπτεία 
µπορεί να ασκηθεί και από οικονοµικά ινστιτούτα, κάποια από τα οποία τελούν υπό τον 
άµεσο έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου µια αρχή δανείζεται 
χρήµατα.  

 
 
5.4.3. Αντικείµενο Εποπτείας 
 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το γενικό αντικείµενο της εποπτείας είναι η δράση της τοπικής 
αρχής: στις περισσότερες περιπτώσεις η κύρωση που επιβάλλεται σε µια παράνοµη πράξη 
επηρεάζει µόνο την απόφαση που ενσωµατώνει την πράξη αυτή, αν και σε κάποιες πιο 
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σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί ποινή σε όργανα / υπηρεσίες ή άτοµα που 
θεωρούνται υπεύθυνα για τις συγκεκριµένες αποφάσεις. 
 
5.4.4. Αρχές που Ασκούν Εποπτεία 
 
 
α) Εποπτικές διοικητικές αρχές 
Το Άρθρο 8 της Χάρτας, µιλώντας για τη «διοικητική εποπτεία των δράσεων των τοπικών 
αρχών», ορίζει ότι η διοικητική εποπτεία της νοµιµότητας των δράσεων των τοπικών αρχών 
είναι επιτρεπτή, κάτω από προϋποθέσεις που έχουν οριστεί σε καταστατικούς χάρτες και 
σύνταγµα. Το Άρθρο προβλέπει ότι

60: 
• κάθε διοικητική εποπτεία των τοπικών αρχών µπορεί να ασκηθεί µόνο σύµφωνα µε 

συγκεκριµένες διαδικασίες και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνταγµα ή τον καταστατικό χάρτη. 

• κάθε διοικητική εποπτεία των δράσεων των τοπικών αρχών στοχεύει λογικά µόνο στη 
σύµφωνη πορεία τους µε το νόµο και τις συνταγµατικές αρχές. Ωστόσο η διοικητική 
εποπτεία µπορεί επίσης να ασκηθεί σε σχέση µε τη σκοπιµότητα των ανώτερων 
αρχών, όσον αφορά σε καθήκοντα, η άσκηση των οποίων έχει µεταβιβασθεί στις 
τοπικές αρχές. 

• η διοικητική εποπτεία ασκείται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
επέµβαση των ελεγκτικών αρχών διατηρείται σε αναλογία µε τη σηµασία των 
συµφερόντων, τα οποία στοχεύει να διαφυλάξει. 

• Παρόλη την ανοµοιότητα αυτή, µπορούν να διακριθούν δύο µοντέλα περιφερειακής 
επιρροής πάνω στις τοπικές αρχές. Το πρώτο αντιστοιχεί σε χώρες, όπου η 
αποκεντρωτική µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε µόλις πρόσφατα, αλλά η κεντρική 
κυβέρνηση διατηρεί ακόµη κυρίαρχο ρόλο και στην εποπτεία. Το δεύτερο αντιστοιχεί 
σε οµόσπονδα κράτη, όπου το πιο σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έχει όχι το κράτος 
αλλά η περιφέρεια.  
β) Τα δικαστήρια 

• Στα παραδοσιακά συγκεντρωτικά κράτη το νέο εποπτικό πλαίσιο, που έγινε αναγκαίο 
ύστερα από την αναγνώριση της αρχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχε ως 
αποτέλεσµα αλλαγές στη σχέση ανάµεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τις τοπικές 
αρχές, σε 

• τέτοια κλίµακα ώστε η εφαρµογή αυτής της µεταρρύθµισης να αποτελέσει µια 
πραγµατική πρόκληση, τόσο για τις κυβερνητικές αρχές, όσο και για τα δικαστήρια, 
στα οποία ανατέθηκε ο ρόλος του ρυθµιστή της νέας αποκεντρωτικής πολιτικής. 

• Για να εκπληρώσουν το νέο αυτό ρόλο τα δικαστήρια συνήθως διεξάγουν µια 
αυστηρή επανεξέταση της νοµιµότητας µιας απόφασης, χωρίς να έχουν την 
εξουσιοδότηση να αλλάζουν, εφαρµόζοντας κριτήρια σκοπιµότητας, µια απόφαση 
που έχει παρθεί ελεύθερα από την τοπική αρχή, σε ένα πεδίο όπου η αρχή 
απολαµβάνει ένα περιθώριο ελεύθερης βούλησης. 

 

 

60 Ράλλης Γκ., (2001), Σχέσεις κεντρικής-τοπικής διοίκησης στην Ευρώπη. ∆ιοικητικοί και οικονοµικοί έλεγχοι 
στην Τοπική και Περιφερειακή διοίκηση, ΥΠΕΣ∆∆Α, Αθήνα. 
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γ) Εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια 
Γενικά, ο ρόλος ενός κοινοβουλίου, περιορίζεται στη θέσπιση νοµοθεσίας που καθορίζει τις 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ασκείται η διοικητική εποπτεία των τοπικών αρχών. Στην 
πράξη το κοινοβούλιο επεµβαίνει στις εποπτικές διαδικασίες µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα. 
 
 
5.4.5. Χρόνος της Εποπτείας 
 
 
α) Η εκ των προτέρων (a priori) εποπτεία 
Όταν η απόφαση σχετίζεται µε οικονοµική δέσµευση είναι απαραίτητη η προγενέστερη 
άδεια. Ως παραδείγµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν η έκδοση οµολόγων, η αγορά ή η 
µεταφορά κεφαλαίου και η απόκτηση µεριδίου στο κεφάλαιο µιας επιχείρησης, που δεν 
παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες ή έχει δράσεις που άπτονται του δηµοσίου συµφέροντος. 

Το εθνικό κοινοβούλιο έχει το ρόλο να καθορίσει ποιες µορφές των τοπικών 
υποθέσεων χρειάζονται προληπτική εποπτεία, εάν ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
συγκεκριµένη µεταχείριση σε δεδοµένους τοµείς (για παράδειγµα η φορολογία) και να 
εγγυηθεί ένα συµφέρον, το οποίο δεν έχει µόνο τοπικό ενδιαφέρον (για παράδειγµα 
ισορροπία προϋπολογισµού, η οποία θα µπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν δεν υπήρχαν όρια 
στο δανεισµό). 
β) Η εκ των υστέρων (a posteriori) εποπτεία 
Η εκ των υστέρων (a posteriori) εποπτεία διεξάγεται είτε συµπληρωµατικά µε την εκ των 
προτέρων (a priori) εποπτεία ή ανεξάρτητα. Η εποπτεία ασκείται µόλις η απόφαση τεθεί σε 
εφαρµογή. Η διοικητική εποπτεία έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να παραπέµπει µια 
απόφαση στο αντίστοιχο δικαστήριο, ώστε να την ακυρώσει. Από την άλλη η ίδια η αρχή 
είναι εξουσιοδοτηµένη να αναστείλει ή να ακυρώσει την υπό συζήτηση ερώτηση, χωρίς την 
προσφυγή στα δικαστήρια.  
 
 
5.4.6.Έναρξη της Εποπτικής ∆ιαδικασίας 
 
 
α) Αυτόµατη εποπτεία 
Η αυτόµατη εποπτεία µπορεί να είναι υποχρεωτική (σε περιπτώσεις όπου ο νόµος ορίζει ότι η 
νοµιµότητα µιας απόφασης ή µορφών αποφάσεων µπορεί να υιοθετηθεί) ή προαιρετική (σε 
περιπτώσεις όπου η εποπτική αρχή έχει την ελευθερία να αποφασίσει αν µια απόφαση πρέπει 
να υιοθετηθεί). 

Πιο συχνά τέτοιου είδους εποπτεία µπορεί να ασκηθεί από µια εποπτική διοικητική 
αρχή, είτε αποτελεί µέρος της κεντρικής κυβέρνησης, είτε όχι. 
Όπου η εποπτεία είναι υποχρεωτική είναι επίσης υποχρεωτικό για τις τοπικές αρχές να 
κοινοποιήσουν την όποια απόφαση στο σχετικό εποπτικό σώµα. Ωστόσο το εποπτικό 
σύστηµα ενός αριθµού κρατών, κινείται πλέον προς µια µείωση των υποχρεωτικών 
διοικητικών ελέγχων. Μια τέτοια απλοποίηση της διοικητικής εποπτείας, που πιθανότατα 
αντικατοπτρίζει και µια αλλαγή στις σχέσεις µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ένα µεγαλύτερο σεβασµό προς την αυτονοµία της 
τελευταίας, δικαιολογείται επίσης και λόγω της αποτελεσµατικότητας. 

Έχοντας υπόψη τον αυξανόµενο αριθµό των διοικητικών αποφάσεων που λαµβάνουν 
οι τοπικές αρχές και την πολυπλοκότητα των αποφάσεων αυτών, η συνολική εποπτεία δεν 
είναι πλέον εφικτή και είναι απαραίτητο να γίνεται επιλογή των αποφάσεων µεγάλης 
σηµασίας µε βάση το εύρος ή τα χαρακτηριστικά τους. Εάν αυτό αποτύχει το εποπτικό 
σύστηµα θα υπερφορτωθεί, κάνοντας πρακτικά αδύνατη τη διεξαγωγή όλων των 
απαραίτητων ελέγχων µε το σωστό τρόπο και µέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. 

Η περικοπή των αποφάσεων που υπόκεινται στην υποχρεωτική διοικητική εποπτεία 
µπορεί να αντισταθµιστεί ως κάποιο βαθµό όχι µόνο επιτρέποντας τρίτα µέρη και τις ίδιες τις 
τοπικές αρχές, να ζητούν διοικητική ή δικαστική εποπτεία των αποφάσεων που δεν 
υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο, αλλά αναπτύσσοντας επιπλέον οικονοµική εποπτεία των 
δηµοτικών λογαριασµών και του τρόπου µε τον οποίον οι δήµοι χειρίζονται τις αποφάσεις 
τους. 

Η τάση αυτή δεν είναι όµως ευρέως αποδεκτή. Σε ορισµένες χώρες αποτελεί γενική 
πρακτική ότι η νοµιµότητα των αποφάσεων των τοπικών αρχών πρέπει να επανεξεταστεί από 
µια εποπτική διοικητική αρχή. Στις περιπτώσεις που οι υποχρεωτικοί έλεγχοι δε διεξάγονται 
µόνο µε µεγάλη συχνότητα, αλλά και εκ των προτέρων, παραµονεύει πάντα ο κίνδυνος 
αδικαιολόγητων εµποδίων στις δράσεις των τοπικών αρχών. 
 
β) Όταν η εποπτεία ζητείται από την εποπτική αρχή 
Η εποπτεία ύστερα από ζήτηση της αρχής που την αφορά λειτουργεί ως πλεονέκτηµα από τη 
µεριά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί τέτοιου είδους εποπτεία εξασφαλίζει τον απόλυτο 
σεβασµό προς την τοπική αυτονοµία, ενώ την ίδια ώρα διευκολύνει την αποφυγή επιπλέον 
ρίσκων όσον αφορά στην υιοθέτηση παράνοµων αποφάσεων. 

Τέτοια εποπτεία γίνεται εκ των προτέρων (a priori), µιας και διεξάγεται είτε πριν τη 
λήψη µιας απόφασης, είτε µετά τη λήψη αλλά πριν την εφαρµογή της. 
 
γ) Όταν η εποπτεία ζητείται από τρίτα µέρη. 
Το προοίµιο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει «το 
δικαίωµα των πολιτών να µετέχουν στη διεξαγωγή των δηµοσίων υποθέσεων». Συνεπάγεται 
λογικά ότι κάθε µέλος του κοινού µπορεί να πάρει την πρωτοβουλία οργάνωσης µιας 
διοικητικής ή οικονοµικής εποπτικής διαδικασίας. 

∆ιάκριση ωστόσο πρέπει να γίνει ανάµεσα σε ενέργειες των µελών του κοινού στα 
πλαίσια µιας εποπτικής διαδικασίας που προηγείται της δικαστικής επανεξέτασης και του 
δικαιώµατος τους να προσφεύγουν στα δικαστήρια σχετικά µε αποφάσεις των τοπικών αρχών 
που επηρεάζουν τους ίδιους. 
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Πίνακας 10: Οι Οικονοµικοί έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ 
 
 

Οι Οικονοµικοί Έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ 

Χώρα Μορφή Ελέγχου Ελεγκτές Ελέγχουσα Αρχή ∆υνατότητες 
Ελεγκτών 

∆ανία 

Ανώτατα όρια 
Επενδύσεων, 
Φορολογίας, 
∆ανεισµού, 

Προσωπικού 

∆ιαδηµοτικό 
όργανο της 
αντίστοιχης 

ΚΕ∆ΚΕ 

Κεντρική 
κυβέρνηση  

Φιλανδία Έλεγχος 
νοµιµότητας 

Εκλέγονται από 
το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 

Επαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

Αίτηµα 
παραίτησης 
αιρετού ή 

υπαλλήλου 

Ιταλία Έλεγχος 
νοµιµότητας 

Εµπειρογνώµονες-
Λογιστές Περιφέρεια  

Λουξεµβούργο 
Έλεγχος σε 

επίπεδο έγκρισης 
και εκτέλεσης 

Υπηρεσία ελέγχου 
του ΟΤΑ 

Κεντρική 
κυβέρνηση  

Πορτογαλία Έλεγχος 
νοµιµότητας 

Εσωτερική 
υπηρεσία ελέγχου 

του δήµου 

Κεντρική 
κυβέρνηση, 
Ελεγκτικό 
συνέδριο 

 

Σουηδία 

Απουσία 
εξειδικευµένων 

ελέγχων. 
Περιορισµός σε 

γενικές 
διατάξεις. 

   

Ολλανδία ∆ιαχειριστικός 
έλεγχος Ορκωτοί λογιστές Περιφερειακή 

διοίκηση 
Μειώσεις 

επιχορηγήσεων 

Μ. Βρετανία 
Ανώτατα όρια 

δαπανών, 
πρότυπο κόστος 

Ορκωτοί λογιστές 

Εθνικό 
κοινοβούλιο 

(Αγγλία, Σκοτία 
Ουαλία κ.λπ.) 

Περιορισµός 
επιχορηγήσεων ή 

πρόστιµο για 
κακοδιαχείριση 

 
Πηγή: Council of Europe Publishing, 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 

 

Πίνακας 11: Οι ∆ιοικητικοί έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ 
 

Οι ∆ιοικητικοί Έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ 

Χώρα Στόχος Ελέγχουσα Αρχή ∆υνατότητες Επίλυση 
∆ιαφορών 

∆ανία 

Νοµιµότητα Σε 
κάποιες 

περιπτώσεις & 
σκοπιµότητα 

Η ανώτερη 
διοικητικά 
βαθµίδα 

Ακύρωση 
αποφάσεων ∆ικαιοσύνη 

Φιλανδία Νοµιµότητα 
Η ανώτερη 
διοικητικά 
βαθµίδα 

Απαίτηση 
τήρησης των 
νόµων και 

συµµόρφωσης 

 

Ιταλία Νοµιµότητα 
Η ανώτερη 
διοικητικά 
βαθµίδα 

Πρόταση 
διάλυσης 

∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

 

Λουξεµβούργο Νοµιµότητα 
Μέγας ∆ούκας, 

Κεντρική 
κυβέρνηση 

Ακύρωση 
αποφάσεων 

Συµβούλιο 
Επικρατείας 

Πορτογαλία Νοµιµότητα Κεντρική 
κυβέρνηση 

Πρόταση 
διάλυσης 

∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

∆ικαιοσύνη 

Σουηδία Νοµιµότητα Κρατικές αρχές, 
∆ικαστήρια 

Ακύρωση 
αποφάσεων, 

απαίτηση 
συµµόρφωσης 
µε νοµοθεσία 

∆ικαιοσύνη 

Ολλανδία Νοµιµότητα 
Επαρχίες, 
Κεντρική 
διοίκηση 

Ακύρωση 
αποφάσεων ∆ικαιοσύνη 

Μ. Βρετανία  
Οι ΟΤΑ 

στον έλεγχο των 
δικαστηρίων. 

  

 
Πηγή: Council of Europe Publishing, 1993 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΤΑ ∆.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 
 
 

6.1 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 
 
Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες 
πραγµατοποιείται από µια υποεπιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International 
Federation of Accountants, I.F.A.C.), την Επιτροπή ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 
(International Auditing Practice Committee, I.A.P.C.). Η I.A.P.C., η οποία είναι µια µόνιµη 
επιτροπή του Συµβουλίου της I.F.A.C., επιλέγει θέµατα για λεπτοµερή µελέτη και τα 
αναθέτει σε άλλες υποεπιτροπές για µελέτη και υποβολή σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου 
πραγµατοποιείται από την I.A.P.C. και ακολούθως διανέµεται στα µέλη της I.F.A.C. 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε πολλές 
χώρες, διαφέρουν κατά µορφή και περιεχόµενο. Η I.A.P.C. λαµβάνει γνώση παρόµοιων 
εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσµα κάθε παρόµοιας γνώσης εκδίδει τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα (∆.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή αποδοχή. Τα ∆.Ε.Π.(I.A.Ss) 
περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, µαζί µε άλλες σχετικές οδηγίες µε 
µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. Τέλος, τα ∆.Ε.Π. δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς 
κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ή άλλων 
πληροφοριακών στοιχείων σε µια συγκεκριµένη χώρα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ∆.Ε.Π.61-62 καθώς και ο σκοπός καθενός από αυτά. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 20063 ασχολείται µε τις συνολικές ευθύνες του ανεξάρτητου 
ελεγκτή κατά τη διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ΕΠ. Συγκεκριµένα, ορίζει τους γενικούς στόχους του ανεξάρτητου ελεγκτή, και εξηγεί τη 
φύση και την έκταση του ελέγχου που θα επιτρέψουν στον ανεξάρτητο ελεγκτή να επιτύχει 
τους στόχους αυτούς. Εξηγεί, επίσης, το πεδίο εφαρµογής, την εξουσία και τη δοµή των ∆ΕΠ 
και περιλαµβάνει τις προϋποθέσεις περί ιδρύσεως των γενικών αρµοδιοτήτων του 
ανεξάρτητου ελεγκτή που εφαρµόζονται σε όλους τους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένης της 
υποχρέωσης να συµµορφώνονται µε τα ∆ΕΠ. 
 
 
 
 
 
 
61 http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa/oct2009.cfm?Start=1 
62 

Λουµιώτης Β. (2008), Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.), Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
ΣΟΕΛ, Αθήνα, Έκδοση 2η  
63 ∆.Ε.Π. 200: Σκοπός και Γενικές Αρχές που ∆ιέπουν τον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 21064 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή στο να 
συµφωνηθούν οι όροι της ελεγκτικής µε τη διοίκηση και, ενδεχοµένως, µε όσους είναι 
επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση. Αυτό περιλαµβάνει τον καθορισµό ότι ορισµένες 
προϋποθέσεις για έναν έλεγχο, για τις οποίες αρµοδιότητα έχει η διοίκηση και, ενδεχοµένως, 
και όσοι είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, ισχύουν εκείνη τη στιγµή. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 22065  ασχολείται µε τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες του 
ελεγκτή σχετικά µε τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων. Επίσης σκοπός του παρόντος ∆ΕΠ είναι να καθιερώσει πρότυπα και να 
παράσχει οδηγίες στις ελεγκτικές εταιρείες, σχετικά µε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που 
πρέπει να εφαρµόζουν σε ελέγχους ιστορικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 23066 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να προετοιµάσει 
τα έγγραφα ελέγχου για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. Οι ειδικές απαιτήσεις 
τεκµηρίωσης των άλλων ∆ΕΠ  δεν περιορίζουν την εφαρµογή του παρόντος ∆ΕΠ. Με Νόµο 
ή Κανονισµό µπορούν να θεσπίστούν πρόσθετες απαιτήσεις τεκµηρίωσης. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 24067 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή σχετικά µε 
τη διαπίστωση της απάτης ή του λάθους κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
Συγκεκριµένα, επεκτείνεται στο πώς το ∆ΕΠ  315 και το ∆ΕΠ 330 πρέπει να εφαρµόζονται 
σε σχέση µε τους κινδύνους από ουσιώδεις ανακρίβειες που οφείλεται σε απάτη. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 250Α68  ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να λάβει υπόψη 
του τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κατά τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων. Αυτό το ∆ΕΠ δεν ισχύει για άλλες δεσµεύσεις διασφάλισης, στις οποίες ο 
ελεγκτής είναι ρητώς δεσµευµένος να δοκιµάζει και να αναφέρει ξεχωριστά σε συµµόρφωση 
µε τους συγκεκριµένους νόµους ή κανονισµούς. 
 
Το τµήµα Β του ∆ΕΠ 25069 ασχολείται µε τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ελεγκτής του 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που υπόκειται σε νοµοθετική ρύθµιση (µία «ρυθµιζόµενη 
οντότητα») υποχρεούται να υποβάλλει άµεσα στον ρυθµιστή πληροφορίες που έχουν 
υποπέσει στην προσοχή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην διάρκεια των εργασιών που 
έχουν αναληφθεί υπό την ιδιότητα του ελεγκτή ως ελεγκτή της εν λόγω ρυθµιζόµενης 
οντότητας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τις εργασίες για τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας, άλλες οικονοµικές πληροφορίες ή 
άλλα θέµατα που ορίζονται από τη νοµοθεσία ή από ένα ρυθµιστή. 
 
64

∆.Ε.Π. 210: Όροι Ανάθεσης Ελέγχου 
65

∆.Ε.Π. 220: Ποιοτικός Έλεγχος γαι Ελέγχους Ιστορικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
66

∆.Ε.Π. 230: Τεκµηρίωση του Ελέγχου 
67

∆.Ε.Π. 240: Η Ευθύνη του Ελεγκτή στη ∆ιαπίστωση  Απάτης ή Λάθους κατά τον  Έλεγχο των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
68

∆.Ε.Π. 250Α: Εξέταση Νόµων και Κανονισµών κατά τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 
69

∆.Ε.Π. 250Β: Το ∆ικαίωµα και η Υποχρέωση του Ελεγκτή να Υποβάλει Έκθεση στους Κανονιστικούς Φορείς 
του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 26070 ασχολείται µε την ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
για την επικοινωνία µε όσους είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, σε έναν έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων. Αν και αυτό το ∆ΕΠ εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη δοµή της 
διακυβέρνησης ή το µέγεθος µιας επιχείρησης, παρόµοιες σκέψεις ισχύουν και αν όλοι αυτοί 
που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση εµπλέκονται στη διαχείριση µιας οντότητας, 
καθώς και για τις εισηγµένες επιχειρήσεις. Αυτό το ∆ΕΠ δεν ορίζει απαιτήσεις όσον αφορά 
την επικοινωνία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή µε τη διαχείριση ή τους ιδιοκτήτες µιας 
οικονοµικής οντότητας, εκτός αν είναι επίσης επιφορτισµένοι µε το ρόλο της διακυβέρνησης. 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 26571 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνεί 
καταλλήλως τις ανεπάρκειες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, που ο ίδιος ο ελεγκτής 
έχει επισηµάνει κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, µε όσους είναι 
επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση. Αυτό το ∆ΕΠ δεν επιβάλλει 
πρόσθετες αρµοδιότητες για την κρίση του ελεγκτή σχετικά µε την απόκτηση κατανόησης 
του εσωτερικού ελέγχου κατά το σχεδιασµό και τη διενέργεια δοκιµών των ελέγχων πέρα και 
πάνω από τις απαιτήσεις των ∆ΕΠ 315 και 330. Το ∆ΕΠ 260 προβλέπει, εξάλλου, περαιτέρω 
απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την ευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνήσει µε 
όσους είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση σε σχέση µε τον έλεγχο. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 30072 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή όσον αφορά το 
σχέδιο ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό το ∆ΕΠ είναι γραµµένο στο πλαίσιο 
των επαναλαµβανόµενων ελέγχων. Πρόσθετες εκτιµήσεις σε µια αρχική ελεγκτική δέσµευση 
εντοπίζονται χωριστά. 

 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 31573 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή για τον εντοπισµό 
και την αξιολόγηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, 
µέσω της κατανόησης της οικονοµικής οντότητας και του περιβάλλοντός της, 
συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 32074 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή για την εφαρµογή 
της έννοιας της σηµαντικότητας στο σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελέγχου των 
οικονοµικών καταστάσεων. Το ∆ΕΠ 450 εξηγεί πώς ησηµαντικότητα εφαρµόζεται κατά την 
αξιολόγηση της επίδρασης των εντοπισθέντων ανακριβειών σχετικά µε τον έλεγχο και των µη 
διορθωµένων ανακριβειών, αν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
70

∆.Ε.Π. 260: Γνωστοποιήσεις Ελεγκτικών Ζητηµάτων στους Υπευθύνους της ∆ιοίκησης 
71

∆.Ε.Π. 265: Ανεπάρκειες στην Επικοινωνία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε αυτούς  που είναι  
Επιφορτισµένοι µε τη ∆ιακυβέρνηση και τη ∆ιαχείρηση. 
72

∆.Ε.Π. 300: Σχεδιασµός Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 
73

∆.Ε.Π. 315: Ο Εντοπισµός και η Εκτίµηση των Κινδύνων Ουσιώδους Ανακρίβειας µέσω της Κατανόησης της 
Οικονοµικής Οντότητας και του Περιβάλλοντός της. 
74

∆.Ε.Π. 320: Σηµαντικότητα στο Σχεδιασµό και την Εκτέλεση του Ελέγχου 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 33075  ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάσει και 
να εφαρµόσει Αποκρίσεις στους κινδύνους ουσιώδους ανακρίβειας που εντοπίζονται και 
αξιολογούνται από τον ελεγκτή, σύµφωνα µε το ∆ΕΠ 315 κατά τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 40276  ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή του χρήστη να 
λάβει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου όταν µια οντότητα - χρήστης 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός ή περισσότερων οργανισµών παροχής υπηρεσιών. 
Συγκεκριµένα, επεκτείνεται σ το πώς ο ελεγκτής  εφαρµόζει τα ∆ΕΠ 315 και 330 ώστε να 
κατανοήσει την οντότητα, συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού έλεγχο που σχετίζεται µε 
τον έλεγχο, επαρκή για να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους των ουσιωδών 
λαθών και παραλείψεων και να σχεδιάσει  και να διεξάγει περαιτέρω διαδικασίες ελέγχου που 
θα ανταποκρίνονται στους εν λόγω κινδύνους. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 50077 εξηγεί το τι συνιστά συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων 
σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων, και ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να 
σχεδιάσει και να εκτελέσει τις διαδικασίες ελέγχου µας µε σκοπό να συλλέξει επαρκή και 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου, βάση των οποίων να µπορεί να καταλήξει σε 
λογικά συµπεράσµατα µε τα οποία να στηρίξει την άποψή του. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 50178 αναφέρεται σε συγκεκριµένες εκτιµήσεις από τον 
ελεγκτή που αποτελούν επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σύµφωνα µε τα 
∆ΕΠ 330 και 500 και άλλα σχετικά ∆ΕΠ όσον αφορά ορισµένες πτυχές της απογραφής, 
δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις που αφορούν την οντότητα, και την κατά τοµέα 
πληροφόρηση κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 50579 ασχολείται µε τη χρήση εξωτερικών διαδικασιών 
επιβεβαίωσης από τον ελεγκτή για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των ∆ΕΠ 330 και 500. ∆εν αφορά πληροφορίες σχετικά µε δικαστικές διαµάχες 
και αξιώσεις, οι οποίες αντιµετωπίζονται από το ∆ΕΠ 501. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 51080 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή σχετικά µε 
το άνοιγµα ισοζυγίων σε µια αρχική ελεγκτική ανάθεση. Εκτός από τα ποσά των οικονοµικών 
καταστάσεων, τα υπόλοιπα έναρξης περιλαµβάνουν θέµατα που απαιτούν γνωστοποίηση ότι 
υπήρχαν στην αρχή της περιόδου, όπως ενδεχόµενα και δεσµεύσεις. 
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Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν συγκριτικές οικονοµικές πληροφορίες, οι 
απαιτήσεις και η καθοδήγηση του ∆ΕΠ 710 εφαρµόζονται επίσης. Το ∆ΕΠ 300 περιλαµβάνει 
πρόσθετες απαιτήσεις και καθοδήγηση σχετικά µε τις δραστηριότητες πριν από την την 
έναρξη ενός αρχικού ελέγχου. 
 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 52081 ασχολείται µε τη χρησιµοποίηση από τον ελεγκτή  
αναλυτικών διαδικασιών, όπως τις διαδικασίες επιβεβαίωσης («ουσιαστικές διαδικασίες 
ανάλυσης"). Ασχολείται επίσης µε την ευθύνη του ελεγκτή για την εκτέλεση αναλυτικών 
διαδικασιών, κοντά στο τέλος του ελέγχου που τον βοηθούν όταν σχηµατίζει ένα γενικό 
συµπέρασµα για τις οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΕΠ 315 ασχολείται µε τη χρήση των 
αναλυτικών διαδικασιών όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου. Το ∆ΕΠ 
330 περιλαµβάνει απαιτήσεις και  οδηγίες σχετικά µε τη φύση, τον χρόνο και την έκταση των 
ελεγκτικών διαδικασιών για την αντιµετώπιση των  εκτιµούµενων κινδύνων. Αυτές οι 
διαδικασίες ελέγχου µπορούν να περιλαµβάνουν ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 53082 εφαρµόζεται όταν ο ελεγκτής έχει αποφασίσει να 
χρησιµοποιήσει τη δειγµατοληψία ελέγχου στην εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου. 
Ασχολείται µε τη χρησιµοποίηση από τον ελεγκτή στατιστικής και µη στατιστικής 
δειγµατοληψίας κατά το σχεδιασµό και την επιλογή του δείγµατος ελέγχου, τη διενέργεια 
δοκιµών των ελέγχων και δοκιµών των στοιχείων, καθώς και την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων από το δείγµα. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 54083 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή σχετικά µε 
τις λογιστικές εκτιµήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων της εύλογης λογιστικής 
αξίας, και τις σχετικές γνωστοποιήσεις σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. 
Συγκεκριµένα, επεκτείνεται στο πώς τα ∆ΕΠ 315 και 330 καθώς και άλλα συναφεί ∆ΕΠ 
πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε τις λογιστικές εκτιµήσεις. Περιλαµβάνει επίσης 
απαιτήσεις και οδηγίες για ανακρίβειες των ατοµικών λογιστικών εκτιµήσεων, και δείκτες 
της πιθανής µεροληψίας της διοίκησης. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 55084 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 
σχετίζονται µε τις σχέσεις των συνδεδεµένων µερών µε τις συναλλαγές κατά τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα, επεκτείνεται στο πώς τα ∆ΕΠ 315, 330 και 240 
πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε τους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που συνδέονται 
µε τις σχέσεις των συνδεδεµένων µερών και τις συναλλαγές. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 56085 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 
σχετίζονται µε τα γεγονότα που ακολούθησαν σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 57086 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή στον έλεγχο 
οικονοµικών καταστάσεων που σχετίζονται µε τη χρήση της διοίκησης για την παραδοχή της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 58087 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να λάβει γραπτές  
διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, κατά περίπτωση, από τους επιφορτισµένους µε τη 
διακυβέρνηση, σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ισχύουν και για ελέγχους  οµίλων. Το ∆ΕΠ 60088 ασχολείται 
µε ειδικά ζητήµατα που ισχύουν για τους ελέγχους οµίλων, ιδίως εκείνων που αφορούν τη 
χρησιµοποίηση εργασίας άλλου ελεγκτή. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 61089 ασχολείται µε τις ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή που 
σχετίζονται µε το έργο των εσωτερικών ελεγκτών, όταν ο εξωτερικός ελεγκτής καταλήξει στο 
συµπέρασµα, σύµφωνα µε το ∆ΕΠ 315, ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι 
πιθανό να σχετίζεται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 62090 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 
σχετίζονται µε το έργο ενός ατόµου ή οργανισµού σε έναν τοµέα της εµπειρογνωµοσύνης, 
εκτός από τη λογιστική ή τον έλεγχο, όταν το εν λόγω έργο χρησιµοποιείται για να βοηθηθεί 
ο ελεγκτής στην απόκτηση επαρκών κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 70091 καθιερώνει πρότυπα και παρέχει οδηγίες για τη µορφή 
και το περιεχόµενο της έκθεσης του ελεγκτή, που προέκυψαν από έρευνα που διενεργήθηκε 
από ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 70592 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να εκδώσει την 
κατάλληλη έκθεση των περιστάσεων, όταν, στη διαµόρφωση γνώµης, σύµφωνα µε το ∆ΕΠ 
700, ο ελεγκτής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µια τροποποίηση στη γνώµη του  επί των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι απαραίτητη. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 71093 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 
σχετίζονται µε συγκριτικές πληροφορίες σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι 
οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου έχουν ελεγχθεί από τον προκάτοχο του 
ελεγκτή ή δεν ελέγχθηκαν, οι απαιτήσεις και η καθοδήγηση του ∆ΕΠ 510 σχετικά µε το 
άνοιγµα ισοζυγίων ισχύουν. 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 720Α94 ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 
σχετίζονται µε άλλες πληροφορίες στα έγγραφα που περιέχουν ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και την σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Σε περίπτωση απουσίας 
οποιασδήποτε ξεχωριστής απαίτησης υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις της δέσµευσης, η 
γνώµη του ελεγκτή δεν καλύπτει άλλες πληροφορίες και ο ελεγκτής δεν έχει διαίτερη ευθύνη 
για την διαπίστωση κατά πόσον άλλες πληροφορίες είναι σωστά δηλωµένες ή όχι. Ωστόσο, ο 
ελεγκτής διαβάζει τις άλλες πληροφορίες, επειδή η αξιοπιστία των ελεγµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µπορεί να υπονοµευθεί από ασυνέπειες υλικού µεταξύ των ελεγµένων 
οικονοµικών καταστάσεων και των άλλων πληροφοριών. 
 
Το τµήµα Β του ∆ιεθνούς Πρότυπου Ελέγχου  72095 ασχολείται µε τη νοµική ευθύνη 
υποβολής εκθέσεων του ελεγκτή σε σχέση µε τις εκθέσεις των διοικητικών στελεχών. 
 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 80096 (IAASB 3000) ασχολείται µε την ανάληψη ελέγχου 
ειδικού σκοπού από τον ανεξάρτητο ελεγκτή. Αυτό το πρότυπο αφορά τους περισσότερους 
«ειδικούς ελέγχους», µε βάση την ορολογία που διαµορφώθηκε ιστορικά στη χώρα µας. Το 
πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που εξετάζεται το έργο ενός τρίτου προκειµένου 
να γίνει αναφορά σε έναν άλλο τρίτο. 
 
 

6.2 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και Ο.Τ.Α. 
 
 
Όπως έχει τονισθεί και στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας (κεφάλαια 3 και 
4), ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και 
προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί 
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.). Τα ∆.Ε.Π. που παρατίθενται ανωτέρω 
εφαρµόζονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στον έλεγχο των Ο.Τ.Α., ωστόσο 
µερικά εξ’ αυτών είτε εξαιρούνται είτε εφαρµόζονται µε µερικές πολύ µικρές µεταβολές. 
 Τα ∆.Ε.Π. που εξαιρούνται και δεν εφαρµόζονται κατά τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. είναι 
τα ∆.Ε.Π. 250Β και 600.  Το Πρότυπο 250Β αναφέρεται στο δικαίωµα και την υποχρέωση 
του ελεγκτή να υποβάλει έκθεση στους κανονιστικούς φορείς του Χρηµατοπιστωτικού 
Τοµέα. Όπως είναι φυσικό το πρότυπο αυτό δεν βρίσκει εφαρµογή στον έλεγχο των Ο.Τ.Α. 
εφόσον αναφέρεται στον έλεγχο των Χρηµατοπιστοτικών Ιδρυµάτων. Το ∆.Ε.Π. 600 
ασχολείται µε τον έλεγχο οµίλων και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνεται στον έλεγχο των 
δήµων. 
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Εκτός όµως, από τα ∆.Ε.Π. που δεν εφαρµόζονται στον έλεγχο των Ο.Τ.Α., υπάρχουν και 
εκείνα που βρίσκουν εφαρµογή στον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έπειτα από µικρές 
µεταβολές. Ένα τέτοιο είναι και το ∆.Ε.Π. 260. Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε τις 
Γνωστοποιήσεις των ελεγκτικών ζητηµάτων στους υπευθύνους της ∆ιοίκησης. Επειδή, στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όµως τη θέση της ∆ιοίκησης κατέχει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, το πρότυπο προσαρµόζεται και ασχολείται  µε τις Γνωστοποιήσεις των 
ελεγκτικών ζητηµάτων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Παρόµοια µεταβολή παρουσιάζει και το ∆.Ε.Π. 265. Το συγκεκριµένο Πρότυπο 
αναφέρεται στις ανεπάρκειες στην επικοινωνία του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε 
αυτούς  που είναι  επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση και τη διαχείρηση. Το πρότυπο αυτό 
κατά την εφαρµογή του στον έλεγχο των Ο.Τ.Α µεταβάλλεται ούτως ώστε να αναφέρεται 
στις ανεπάρκειες στην επικοινωνία του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε την οικονοµική 
Επιτροπή του  εκάστοτε ∆ήµου. 
 Άλλη µία µεταβολή εµφανίζεται στο Πρότυπο 540. Το Πρότυπο αυτό σχετίζεται µε  
ελεγκτικές και λογιστικές εκτιµήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων της εύλογης 
λογιστικής αξίας, και  µε σχετικές γνωστοποιήσεις. Οι Ο.Τ.Α. όµως δεν εφαρµόζουν τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) όπως εφαρµόζονται στις υπόλοιπες µορφές εταιρειών 
που υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι Οικονοµικές 
Καταστάσεις στους Ο.Τ.Α. συντάσσονται ακόµα µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(Ε.Λ.Π.). Οπότε, προκειµένου να βρίσκει εφαρµογή το συγκεκριµένο πρότυπο στους Ο.Τ.Α. 
µεταβάλλεται και σχετίζεται µε ελεγκτικές και λογιστικές εκτιµήσεις, καθώς και  µε σχετικές 
γνωστοποιήσεις. 
 Το ∆.Ε.Π. 580 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να λάβει γραπτές  
διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, κατά περίπτωση, από τους επιφορτισµένους µε τη 
διακυβέρνηση, σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Όπως συµβαίνει και µε το ∆.Ε.Π. 
265 που προαναφέρθηκε, έτσι και αυτό το πρότυπο υπόκειται σε αλλαγή για να συµπίπτει µε 
τις ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. Κατά τον έλεγχο του στους Ο.Τ.Α. ένας Ανεξάρτητος 
Ελεγκτής λαµβάνει τις γραπτές διαβεβαιώσεις από την Οικονοµική Επιτροπή του εκάστοτε 
∆ήµου. Οπότε το πρότυπο αλλάζει και ασχολείται  µε την ευθύνη του ελεγκτή να λάβει 
γραπτές  διαβεβαιώσεις από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
 Ένα άλλο ∆.Ε.Π. που µεταβάλλεται και εφαρµόζεται αλλαγµένο κατά τον έλεγχο των 
Ο.Τ.Α. είναι το ∆.Ε.Π. 720Β. Το τµήµα αυτό του ∆ιεθνούς Πρότυπου Ελέγχου  720 
ασχολείται µε τη νοµική ευθύνη υποβολής εκθέσεων του ελεγκτή σε σχέση µε τις εκθέσεις 
των διοικητικών στελεχών. Στους Ο.Τ.Α. όµως δεν υπάρχουν διοικητικά στελέχη που 
υποβάλλουν εκθέσεις στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, αλλά τη θέση αυτών κατέχει η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Μέσα σε δύο µήνες αφότου παραλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του 
διµήνου, υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το 
κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα 
χρήσεως, µαζί µε έκθεση της στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα 
χρήσεως, πριν την υποβολή τους όµως στο δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται από έναν 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 Τέλος, το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 800 (IAASB 3000) (πλήρης περιγραφή του 
οποίου γίνεται στο κεφάλαιο 4) ασχολείται µε την ανάληψη ελέγχου ειδικού σκοπού από τον 
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ανεξάρτητο ελεγκτή. Αυτό το πρότυπο αφορά τους περισσότερους «ειδικούς ελέγχους», µε 
βάση την ορολογία που διαµορφώθηκε ιστορικά στη χώρα µας. Το πρότυπο αυτό 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που εξετάζεται το έργο ενός τρίτου προκειµένου να γίνει 
αναφορά σε έναν άλλο τρίτο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση των Ο.Τ.Α. εξετάζεται το έργο 
της Επιτροπής Απογραφής και η αναφορά απευθύνεται σε ένα άλλο όργανο, στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. ∆εν αποτελεί πρόβληµα το ότι µέλη της Επιτροπής Απογραφής είναι και µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

Με το Ν. 3842/2010, έγινε συνολική αναδιάρθρωση των Οργανισµών Τοπική 
Αυτοδιοίκησης, 1ου και 2ου βαθµού. Το µεγάλο έργο αυτής αναδιάρθρωσης έλαβε την 
ονοµασία «Καλλικράτης». Με τον «Καλλικράτη» περιορίστηκε σχεδόν στο 1/3 ο αριθµός 
των ∆ήµων της χώρας και από 1.034 που ήταν πριν την εφαρµογή του, διαµορφώθηκαν σε 
325. Οι ∆ήµοι αποτελούν την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση της χώρας. Πριν τον 
«Καλλικράτη» υπήρχαν και ορισµένες µικρές οντότητες πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, που 
για ειδικούς λόγους είχαν παραµείνει και αναφέρονταν σαν «Κοινότητες». Με την εφαρµογή 
του «Καλλικράτη», η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση αποτελείται αποκλειστικά από ∆ήµους. 

Οι νέοι ∆ήµοι που προέκυψαν από τον «Καλλικράτη» είτε αποτελούν προϊόν 
συνένωσης προηγούµενων δήµων ή όχι. Οι ∆ήµοι που προέρχονται από συνένωση άλλων 
δήµων, αφορούν το µεγαλύτερο µέρος. Οι συνενώσεις ποικίλουν σε αριθµό δήµων που 
συνενώνονται από 2 στο ελάχιστο µέχρι 15 στο µέγιστο. Οι ∆ήµοι που δεν συνενώνονται και 
παραµένουν όπως ήταν µε την αναδιάρθρωση του «Καποδίστρια» είτε ήταν ήδη πολύ 
µεγάλοι ή είναι µικροί αλλά εµφανίζουν ειδικά χωροταξικά ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως τα 
νησιά ή ορισµένες αγροτικές περιοχές. Με την αναδιάρθρωση, µεταξύ άλλων, οι νέοι δήµοι, 
σε πολλές περιπτώσεις, απορροφούν και ορισµένες υπηρεσίες των τοπικών Νοµαρχιών, που 
αφορούσαν την αυτοδιοίκηση Β’ Βαθµού µε τον «Καποδίστρια».  

Οι ∆ήµοι του «Καλλικράτη» που προκύπτουν από συνένωση  δεν αφορούν 
«απορρόφηση» αλλά «συγχώνευση». ∆ηλαδή δηµιουργείται ένα νέο νοµικό πρόσωπο το 
οποίο ενσωµατώνει τους δήµους ή και τις υπηρεσίες της Νοµαρχίας, που συνενώνονται. Η 
συνένωση γίνεται µε ηµεροµηνία 1.1.2011 και µετά από αυτήν την ηµεροµηνία τα 
προηγούµενα νοµικά πρόσωπα παύουν να υφίστανται. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
διενεργηθεί «απογραφή» του νέου ∆ήµου µε ηµεροµηνία 1.1.2011 και να συνταχθεί ο 
«Ισολογισµός Έναρξης».  

Σε ότι αφορά τη λογιστική πρακτική που ακολουθούνταν στους ∆ήµους και τις 
Κοινότητες του «Καποδίστρια», αυτή δεν ήταν ενιαία. Οι «µεγάλοι» δήµοι ήταν 
υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν διπλογραφική λογιστική µε βάση το Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο για τους ΟΤΑ 1ου Βαθµού (Π∆ 315/99). Οι «µικροί» δήµοι δεν ήταν υποχρεωµένοι 
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και εφάρµοζαν κατά κανόνα το «∆ηµόσιο Λογιστικό» (απλογραφικό σύστηµα). Ακόµη όµως 
και από τους «µεγάλους» ∆ήµους,  κάποιοι δεν είχαν υλοποιήσει την υποχρέωσή τους για 
εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος ή η εφαρµογή εµφάνιζε πολλές χρονικές 
καθυστερήσεις και ατέλειες. Με τον «Καλλικράτη» όλοι οι νέοι δήµοι είναι υποχρεωµένοι 
στην εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος του Π∆ 315/99. 

Με την απόφαση 74445/29.12.2010, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προσδιόρισε το βασικό πλαίσιο διενέργειας των απογραφών 
έναρξης όλων των κατηγοριών των δήµων του «Καλλικράτη», ορίζοντας επιπλέον τη 
σύνθεση της Επιτροπής Απογραφής, αλλά και σαφή, δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα 
ολοκλήρωσης. Η απόφαση ορίζει ότι οι διαδικασίες της απογραφής και τις αποτίµησης πρέπει 
να ολοκληρωθούν µέχρι 28.2.2011 και ότι µετά την ολοκλήρωσή τους, ορίζεται Ορκωτός 
Ελεγκτής για τον έλεγχό της. Για να οριστικοποιηθούν τα δεδοµένα της απογραφής 
απαιτείται η έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία πρέπει να γίνει µέχρι 
31.3.2011. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να αποφασίσει πρέπει να έχει στη διάθεσή του και 
την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι η ∆ιπλογραφική Λογιστική ή διαφορετικά το 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο θεσπίστηκε επίσηµα στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού όπως 
προαναφέρθηκε µε το Π.∆. 315/99. Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τη Γενική Λογιστική, από 
1/1/2000 εφαρµόζεται υποχρεωτικά στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού και όσον αφορά την Αναλυτική 
Λογιστική εφαρµόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2001. 
  Η καθυστέρηση ένταξης τους στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα ∆ηµοσίου Λογιστικού και 
το γεγονός ότι αρκετοί ∆ήµοι πριν τον Καλλικρατικό Νόµο εφάρµοζαν ακόµα το 
Απλογραφικό Σύστηµα δυσχέραινε τη διαδικασία ελέγχου τους σε σχέση µε άλλες µορφές 
εταιρειών που υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η καθολική 
εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος όµως µετά τον «Καλλικράτη» θα προσφέρει 
αποτελεσµατικότερη άσκηση της ∆ιοίκησης και ορθή οικονοµική πολιτική. 
 Μια ακόµα προσπάθεια ώστε οι έλεγχοι να γίνουν πιο εµπεριστατωµένοι έγινε έπειτα 
από τη διαπίστωση του κλιµακίου της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ότι υπάρχουν 58 ∆ήµοι των οποίων το συνολικό 
χρέος είναι µεγαλύτερο του 100% των τακτικών ετήσιων εσόδων τους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ΣΑΤΑ. Για τους υπερχρεωµένους αυτούς ∆ήµους 
δηµιουργήθηκε το Πρόγραµµα Εξυγίανσης ∆ήµων στο οποίο θα λαµβάνουν µέρος Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές και θα ελέγχεται από τριµελή επιτροπή (τρόικα) που θα αποτελείται από 
ένα µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα µέλος της ΚΕ∆Ε και το γενικό διευθυντή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών. Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που δίνει 
σήµερα στη δηµοσιότητα το υπουργείο όµως, επιβεβαιώνεται ότι η συµµετοχή των δήµων 
στο δηµόσιο χρέος και στο ΑΕΠ είναι απειροελάχιστη σε σχέση µε το συνολικό και 
ανέρχεται στο 0,7% και 0,9% αντίστοιχα. Μάλιστα οι δήµοι της Ελλάδας σχετικά µε τα χρέη 
βρίσκονται στην προτελευταία θέση, πριν από τη Μάλτα, συγκριτικά µε τους δήµους των 
υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθεστώς διευκόλυνσης των ελέγχων των Ο.Τ.Α. από τους εξωτερικούς ελεγκτές 
αλλά και από τους υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που άπτονται των ελέγχων τους, 
αποτελεί και το “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”. Από τις 15 Μαρτίου του 2011 όλοι οι Οργανισµοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που ελέγχουν, αναρτούν 
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υποχρεωτικά  στο ∆ιαδίκτυο, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «∆ιαύγεια», τους νόµους και 
τις πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων. 

Σηµαντική νοµοθετική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα του ελέγχου στο πλαίσιο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στην παρούσα κατάσταση, είναι ζωτικής σηµασίας για τoυς εξωτερικούς ελεγκτές να 
έχουν άριστη γνώση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προκειµένου να εφαρµόσουν 
δίκαια και πραγµατικά την έννοια της αξίας  του χρήµατος. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι µελλοντικά οι ΟΤΑ θα εκσυγχρονίζονται και θα 
ανασυγκροτηθεί η γενικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση εφαρµόζοντας τα παραπάνω και πάντα µε 
τη συµβολή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Πιθανός περιορισµός της παρούσας µελέτης θα µπορούσε να είναι ότι δεδοµένου ότι 
η µελέτη δεν µπορεί να συγκρίνει µεταξύ τους τους δήµους όσον αφορά στις διαφορές που 
υπήραν κατά τον έλεγχό τους πριν και µετά τον “Καλλικράτη”, έχει επιλεγεί να εξεταστούν οι 
δήµοι στο σύνολό τους µπροστά στις αλλαγές που έχουν επέλθει. 

∆εδοµένου ότι οι ελεγκτικές εταιρείες παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο των 
δηµόσιων οικονοµικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προτείνεται περαιτέρω έρευνα στο 
θέµα αυτό. Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε για παράδειγµα να αφορά τον ρόλο των 
εταιρειών ελέγχου στον έλεγχο της τοπικής  αυτοδιοίκησης και τη σχέση µεταξύ των 
εσωτερικών ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ελεγκτικών εταιρειών. 

Η µελέτη αυτή βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, 
καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και 
ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Ως µια ενδιαφέρουσα πρόταση, προτείνεται µια µελλοντική 
έρευνα που θα υλοποιηθεί µε ένα διαφορετικό είδος  ερευνητικής µεθόδου. Θα έδινε στην 
έρευνα µια διαφορετική προοπτική και θα δώσει τη δυνατότητα άλλων ερωτήσεων  να 
απαντηθούν. 

Μια τελική πρόταση για µελλοντικές µελέτες θα ήταν, σε ένα ή δύο χρόνια από 
σήµερα, να διεξάθχεί µια έρευνα παρόµοια µε την παρούσα µελέτη. Ο στόχος θα είναι να 
εξετάσει τις πραγµατικές συνέπειες της νέας νοµοθεσίας (Πρόγραµµα Καλλικράτης και 
∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα) και της εφαρµογής των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 
και να τις συγκρίνει µε τις προσδοκίες που ερευνήθηκαν σε αυτή τη µελέτη, παραθέτοντας 
µία µελέτη περίπτωσης (Case Study) κάποιου ∆ήµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 

 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ΑΒΓ 

 

Ελέγξαµε τη συνηµµένη κατάσταση απογραφής έναρξης του ∆ήµου ΑΒΓ, της 31ης 
∆εκεµβρίου 2010, και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών καθώς και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες (εάν παρατίθενται) 

 

Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης 
απογραφής έναρξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
του Π.∆. 315/1999, σχετικά µε την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγµένης από ουσιώδες 
σφάλµα, οφειλόµενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της κατάστασης απογραφής 
έναρξης, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι 
απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην κατάσταση απογραφής έναρξης. 
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος της κατάστασης απογραφής έναρξης, 
οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής έναρξης του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
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χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Γνώµη
1 

Κατά τη γνώµη µας, η κατάσταση απογραφής έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, τη χρηµατοοικονοµική θέση του ∆ήµου ΑΒΓ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2010, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του Π.∆. 
315/1999 που είναι σχετικές µε την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης. 

 

[Υπογραφή του ελεγκτή] 

[Ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή] 

[Διεύθυνση του ελεγκτή] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1:   Αν ο Ελεγκτής διαπιστώσει από τον έλεγχό του ότι η απογραφή έναρξης του ∆ήµου έχει παραλήψεις ή 

ανακρίβειες, αναφορικά µε την ύπαρξη ή την ορθή αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, θα 
περιλάβει στην έκθεσή του παράγραφο για διαφοροποίηση της γνώµης του (Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη 
ή Βάση για αρνητική γνώµη ή Βάση για αδυναµία έκφρασης γνώµης) και θα διαφοροποιήσει, αναλόγως, τη 
γνώµη του. Εδώ θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Αριθ. Πρωτ.: 74445/29 ∆εκεµβρίου 2010, στο άρθρο 3, 
αναγνωρίζει το ενδεχόµενο λαθών στην απογραφή έναρξης και καθορίζει τον τρόπο µεταγενέστερης 
διόρθωσης.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΜΩΝ 

(µε βάση το ν. 3463/2006). 

 

1.: Σύµφωνη γνώµη 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου …..……………………… 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ΑΒΓ που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 200X, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
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καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

  

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΙ και τη 
χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω 
οικονοµικές καταστάσεις. 

2) Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 
……………….. (αναφέρεται η ηµεροµηνία) και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την 
απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999)2.  

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 

 [Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ Μ ΣΟΕΛ ……. 

 

 

 

                                                           

2: Η πρόταση αυτή, που αφορά την έναρξη τηρήσεως λογιστικών βιβλίων και την απογραφή ενάρξεως, τίθεται 

την πρώτη χρήση υπαγωγής του ∆ήµου στον έλεγχο του ΣΟΕΛ. 
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2.: Σύµφωνη γνώµη µε Θέµα(τα) έµφασης 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου …..……………………… 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ΑΒΓ που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 200X, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
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µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

  

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΙ και τη 
χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός 
ότι…./στα εξής: 

1)….. 

2)….. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω 
οικονοµικές καταστάσεις. 

2) Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 
……………….. (αναφέρεται η ηµεροµηνία) και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την 
απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999)3.  

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 

 [Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ Μ ΣΟΕΛ ……. 

 

                                                           

3: Η πρόταση αυτή αφορά την έναρξη τηρήσεως λογιστικών βιβλίων και την απογραφή ενάρξεως και τίθεται την 

πρώτη χρήση υπαγωγής του ∆ήµου στον έλεγχο του ΣΟΕΛ. 
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3.: Γνώµη µε επιφύλαξη και Θέµα(τα) έµφασης  
(∆ιαφωνία επί λογιστικών αρχών και µεθόδων. Οι επιπτώσεις είναι σηµαντικές 
αλλά όχι διάχυτες στην κατάσταση) 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου …..……………………… 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ΑΒΓ που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 200X, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 



 

108 

 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
  

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι…/προέκυψαν τα εξής: 

1…. 

2…. 

 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος (ή των θεµάτων) που 
µνηµονεύεται (µνηµονεύονται) στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι 
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΙ και τη χρηµατοοικονοµική του 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα 
που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός 
ότι…./στα εξής: 

1)….. 

2)….. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω 
οικονοµικές καταστάσεις. 

2) Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 
……………….. (αναφέρεται η ηµεροµηνία) και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την 
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απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999)4.  

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 

 [Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ Μ ΣΟΕΛ ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4: Η πρόταση αυτή αφορά την έναρξη τηρήσεως λογιστικών βιβλίων και την απογραφή ενάρξεως και τίθεται την 

πρώτη χρήση υπαγωγής του ∆ήµου στον έλεγχο του ΣΟΕΛ. 
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4.: Αδυναµία έκφρασης γνώµης  
(αδυναµία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων για 
επιµέρους κονδύλι/α. Οι πιθανές επιπτώσεις θεωρούνται σηµαντικές και διάχυτες 
στις οικονοµικές καταστάσεις) 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου …..……………………… 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου ΑΒΓ που αποτελούνται 
από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 200X, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης 
λαµβάνονται υπόψη και οι σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 
3463/2006 όπως ισχύει). Εντούτοις, εξαιτίας του θέµατος που περιγράφεται στην παράγραφο 
«Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης», δεν µπορέσαµε να συγκεντρώσουµε επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Βάση για αδυναµία έκφρασης γνώµης 

[Περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 
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Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης 

Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται 
(µνηµονεύονται) στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης» δεν έχει 
καταστεί εφικτό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουµε γνώµη επί των ανωτέρω 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 

 [Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ Μ ΣΟΕΛ ……. 
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5.: Αρνητική γνώµη  
(Ουσιώδης ανακρίβεια που θεωρείται διάχυτη στις οικονοµικές καταστάσεις) 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου …..……………………… 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ΑΒΓ που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 200X, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο 
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έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

  

Βάση για αρνητική γνώµη 

Όπως επεξηγείται στο Προσάρτηµα..[περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 

 

Αρνητική γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που 
µνηµονεύεται (µνηµονεύονται) στην παράγραφο «Βάση για Αρνητική Γνώµη», οι ανωτέρω 
οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΙ και τη χρηµατοοικονοµική του 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα 
που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

1) Επαληθεύσαµε (ή δεν επαληθεύσαµε) τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του 
περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 

2) Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 
……………….. (αναφέρεται η ηµεροµηνία) και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την 
απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999)5.  

 

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 

 [Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής] 

Αρ Μ ΣΟΕΛ ……. 

 

                                                           

5: Η πρόταση αυτή αφορά την έναρξη τηρήσεως λογιστικών βιβλίων και την απογραφή ενάρξεως και τίθεται την 

πρώτη χρήση υπαγωγής του ∆ήµου στον έλεγχο του ΣΟΕΛ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΧΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

Α∆Α: 4ΑΘΚΩΞ5-Ε 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Γεράνι 27-04-2011 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 6920 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 / 2011 

Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 3 / 2011 Τακτικής Συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά. 

 
 
 

Αριθµ. Απόφασης 11 /2011                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παραλαβή – καταχώριση Απογραφής 
Έναρξης - Ορισµός ορκωτού Λογιστή 

Ελεγκτή για τον έλεγχο της Απογραφής 
έναρξης 

 
 
 
Στο Γεράνι σήµερα την 20η του µηνός Απριλίου του έτους 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Πλατανιά ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ 6351 15-04- 2011 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της που επιδόθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 75 
παρ. 6Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία , δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά µελών 
βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μαλανδράκης Ιωάννης ∆ήµ.                   Πρόεδρος                                     Οικ. Επ 
2. Κασσελάκης Ιωάννης                            Αντιπρόεδρος                                      « 
3. Μαυρογένης Παναγιώτης                           µέλος                                         Οικ.Επ 
4. Αρχοντάκης Χρήστος                                      « 
5. Μποµπολάκης Χαρίτων                                   « 
6. Σολιδάκης Εµµ. Αντιδηµ                                 « 
7. Τσαγκαράκης Γεώργιος                                   « 
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Παρόντες στην συνεδρίαση ο αρµόδιος για το θέµα αντιδήµαρχος κ. …-…… χωρίς δικαίωµα 
ψήφου και ο δηµοτικός υπάλληλος κ. Καµπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το αναφερόµενο στην περίληψη θέµα µε αριθµ-2- «Παραλαβή – 
καταχώριση Απογραφής Έναρξης - Ορισµός ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή µε τον 
αναπληρωτή του για τον έλεγχο της Απογραφής έναρξης» στην ηµερήσια διάταξη , 
εξέθεσε τα παρακάτω : 
1. Η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 2 / 2011 Απόφαση ∆ηµάρχου σε εφαρµογή του άρθρου 2 
της αριθµ. 74445 / 29-12-22010 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆., Επιτροπή Απογραφής και 
αποτίµησης των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων , των χρηµατικών 
διαθεσίµων , των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ∆ήµων Πλατανιά , Κολυµβαρίου , 
Μουσούρων και Βουκολιών οι οποίοι συγκροτούν τον νέο ∆ήµο Πλατανιά. 
2. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852 / 2010 σε συνδυασµό µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 74445 / 29-12-2010 Υπουργική Απόφαση του Υπ Εσωτ. , η Οικ. 
Επιτροπή πρέπει να ορίσει ένα Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος θα διενεργήσει έλεγχο για την 
Απογραφή Έναρξης του ∆ήµου της 01 / 01 / 2011 και να χορηγήσει σχετική πιστοποίηση . Η 
συγκεκριµένη εργασία είναι πολύ σηµαντική και το έργο της πολύ δύσκολο , προκειµένου να 
εντοπισθούν τυχόν κενά ή λάθη και να διορθωθούν άµεσα πριν την συµπλήρωση της 
σχετικής έκθεσης που προβλέπεται να συνταχθεί.. Για τον λόγο αυτό η ανωτέρω εργασία 
πρέπει να ανατεθεί σε έµπειρο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή µε πείρα και γνώσεις στη 
λειτουργία των ΟΤΑ. Ο ∆ήµος Πλατανιά συνεργάζεται µε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – 
Λογιστών GRANT THORNON Α.Ε. στην οποία εργάζεται η Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια 
κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281, η οποία διαθέτει την ανάλογη 
εµπειρία και τις γνώσεις για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας . η Αµοιβή της ανωτέρω 
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα 
καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου του προβλεπόµενου από το άρθρο 4 της εν 
λόγω Υπουργικής Απόφασης και την παράδοση της Έκθεσης Πιστοποίησης Ελέγχου επί της 
Απογραφής.της 1ης 1ου 2011 και φυσικά αφού καταρτισθεί , ψηφισθεί και εγκριθεί από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ο Προϋπολογισµός 2011 του ∆ήµου Πλατανιά - Θέτω υπόψη σας 
Αντίγραφο της Έκθεσης Απογραφής το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής και 
παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11 / 2011 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 
3852 / 10 και το άρθρο 4 της Υ.Α. 74445 / 29-12-10 του Υπ. Ες. Για τον καθορισµό του 
τρόπου αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων , 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων , καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων των ∆ήµων 
που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1. του ν.3852 / 2010 , οπού αναφέρεται 
σχετικά µε το χρόνο παράδοσης της Απογραφής ότι « στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο 
ορκωτός ελεγκτής – λογιστής που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή 
Απογραφής για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέµατος 
αυτού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου κ. Κασσελάκη ο οποίος 
ψήφισε παρών ( µόνο επί της παραλαβής της απογραφής ) 
επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί επί του θέµατος στην 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
1. Παραλαµβάνει Αντίγραφο της Έκθεσης Απογραφής Έναρξης το οποίο συνέταξε η 
Επιτροπή Απογραφής. 
2. Αναθέτει την εργασία του ελέγχου απογραφής και σύνταξης ισολογισµού έναρξης; 
2011 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών GRANT THORNTON Α.Ε. στην 
οποία εργάζεται η Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου µε 
Α.Μ.Σ./Ο.Ε.Λ. 15281. 
-Η αµοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την εκτέλεση της προαναφερόµενης εργασίας 
ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καταβληθεί µετά 
την ψήφιση του προϋπολογισµού και αφού έχουν εµπρόθεσµα ολοκληρωθεί οι ανωτέρω 
εργασίες και έχει παραδοθεί η Έκθεση Πιστοποίησης Ελέγχου επί της Απογραφής της 1-
1-2011 
3. ∆εσµεύεται για την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον υπό σύνταξη Προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Πλατανιά Οικ. Έτους 2011 για την κάλυψη δαπάνης της ανωτέρω εργασίας . 
Σηµειώνεται ότι η ψήφιση της δαπάνης θα γίνει µε νεώτερη απόφαση της Οικ. 
Επιτροπής 
4. Η καταχώρηση της Απογραφής Έναρξης στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών του 
∆ήµου θα γίνει µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου επί της Απογραφής από 
την ανωτέρω Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια , και την έγκριση αυτής από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο χωρίς νεώτερη Απόφαση της Οικ. Επιτροπής 
 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Αντιπρόεδρος                                          Τα µέλη 
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

 
Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 19 
 
Της 5ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011, ύστερα από τη µε αριθ. 
πρωτ. 3702/42/3-2-2011 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 
Πρόεδρος είναι ο κ. Κάρλες Αναστάσιος. 
Παρόντες είναι οι κ.κ. Ανδριοπούλου Ρουµπίνη, Αντιπρόεδρος, Θεοδώρου Αντώνιος,  
Καψοκόλης Γρηγόρης, Κωνσταντούζος Ευστάθιος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μίχας Ιωάννης, 
Παντελάκη Ελπίδα, Πουλικαράκος Πέτρος, Τουµπέκης Χαράλαµπος, τακτικά µέλη και 
Σταθάκη Μαρία, αναπληρωµατική. 
Απών είναι ο κ. Καµπούρης Φίλιππος. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10. 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας 

ελέγχου του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2010 από ελεγκτική 
εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών λογιστών, προϋπολογισµού δαπάνης 42.240 € πλέον 
Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (σχετ. 

Η µε αριθ. 12/2011 απόφ. της Ο.Ε.) 
 
Η Ο.Ε. ασχολείται µε το θέµα σε συνέχεια της µε αριθ. 12/25-01-2011 προηγούµενης 
απόφασής της, που αφορά στη διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού µε την οποία 
επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού προκειµένου να ελεγχθούν 
και να αξιολογηθούν οι υποβληθείσες προσφορές από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε τη σχετική µελέτη της Υπηρεσίας καθώς και την 
προηγούµενη απόφαση της µε αρ. 774/3-8-2010 που αφορά στην κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού, Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Π∆ 28/80 περί 
«εκτελέσεως έργων και προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», του Π∆ 315/99 
περί «εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στους ΟΤΑ», καθώς και τις 
όµοιες των άρθ. 163 & 175, παρ. 1 & 2 του Ν. 3463/06 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
Π∆ 226/92, Ν 2231/94, Π∆ 341/97, του άρθ. 38 του Ν 2733/99 του υπ’ αριθµ. 623/7-5-97 
κανονισµού επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών Σ.Ο.Ε.Λ. και του 40116/02 εγγράφου 
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

Αφού είδε την έκθεση αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών από τους κ.κ. 
Κάρλε Αναστάσιο, Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, Ρενιέρη Παναγιώτα, Προϊσταµένη Τµ. 
Λογιστικής Παρακολούθησης και Κουρεµάδη Μαρία, Λογίστρια, υπεύθυνη σύνταξης 
Ισολογισµού (στους οποίους είχε ανατεθεί, µε τη µε αρ. 12/25-01-2011 προηγούµενη 
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απόφαση της Ο.Ε., ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών) και η οποία 
έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών για το έργο: « Ανάθεση εργασίας ελέγχου του 
Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2010, από ελεγκτική εταιρία ή 
κοινοπραξία ορκωτών λογιστών ». 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 25 - 01 - 2011. 
Εταιρίες που υπέβαλαν προτάσεις: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., ΣΟΛ Α.Ε., RSM 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε., GRANT THORNTON A.E. 
 
 
2. Κριτήρια επιλογής προσφορών µε βάση τη διακήρυξη: 
 
 
α/α Κριτήριο διακήρυξης Άρθρο διακήρυξης 

1. 
Πλήρης και σαφής περιγραφή του ελεγκτικού 
έργου. 

Παράγραφος 1, άρθρου 9. 

2. 
Η συµµετέχουσα εταιρία να έχει έδρα ή 
υποκατάστηµα στο νοµό Αττικής. Παράγραφος 2, άρθρου 9. 

3. 
Η εταιρία να έχει αποδεδειγµένα εµπειρία από 
ανάλογη εκτέλεση ελεγκτικού έργου σε ΟΤΑ. Παράγραφος 3, άρθρου 9. 

4. 

Να αναφέρεται στην προσφορά η οµάδα έργου 
από όπου ευκρινώς θα προκύπτει ότι 
τουλάχιστον ο/οι υπεύθυνοι του έργου, έχουν 
αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάλογη εργασία 
σε ΟΤΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
αποδεδειγµένη εµπειρία και όλου ή µέρους του 
βοηθητικού προσωπικού που συνθέτουν την 
οµάδα εργασίας, θα προσµετρά επιπλέον. 

Παράγραφος 4, άρθρου 9. 

5. 
Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται µε 
σαφήνεια το χρονοδιάγραµµα του ελεγκτικού 
έργου. 

Παράγραφος 5, άρθρου 9. 

6. Η αµοιβή της εταιρίας. Παράγραφος 6, άρθρου 9. 
 
 
3. Λόγοι αποκλεισµού προσφορών µε βάση τη διακήρυξη: 
 
α/α Λόγοι αποκλεισµού Άρθρο Σηµειώσεις 

1. 
Προσφορά αόριστη και 
ανεπίδεκτη εκτίµησης. 

Παράγραφος 
7, άρθρου 9 

Καµία από τις προσφορές 
δεν κρίθηκε αόριστη ή 
ανεπίδεκτη εκτίµησης. 

2. 
Προσφορά που παρουσιάζει 
ουσιώδεις ή επουσιώδεις 
αποκλίσεις από τη διακήρυξη. 

Παράγραφος 
8 & 9, 
άρθρου 9 

Καµία από τις προσφορές 
δεν κρίθηκε ότι 
παρουσιάζει ουσιώδεις ή 
επουσιώδεις αποκλίσεις 
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από τη διακήρυξη. 

3. 
Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρµογής των τιµών. 

Παράγραφος 
10, άρθρου 9 

Καµία προσφορά δεν 
θέτει όρο 
αναπροσαρµογής των 
τιµών. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή αφού: 
Εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά των εταιριών που απαιτούσαν οι όροι της διακήρυξης και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί πλήρη. 

Όλες οι εταιρίες έχουν ελεγκτική εµπειρία και δυνατότητα να διενεργήσουν τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου. 

Οι οµάδες που θα διενεργήσουν τον έλεγχο είναι επαρκείς και έχουν την δυνατότητα 
να τον διενεργήσουν µε επιτυχία. 

Οι οικονοµικές προσφορές όλων των εταιριών αναφέρονται σύµφωνα µε την 
διακήρυξη στις 960 ώρες που έχουν καθοριστεί µε την απόφαση του εποπτικού συµβουλίου 
ΣΟΕΛ και την αµοιβή κάθε ελεγκτικής ώρας σε 44,00 € .Έτσι η συνολική αµοιβή που 
προτείνεται από όλες τις εταιρίες είναι 51.955,20€ 
Αποφάσισε: 
Τα δύο µέλη της επιτροπής Αναστάσιος Κάρλες και Παναγιώτα Ρενιέρη εκτιµώντας, ότι όλες 
οι εταιρίες είναι αξιόλογες, µε σηµαντικό ελεγκτικό έργο και µε εξειδικευµένο προσωπικό, 
όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία. Επίσης, ότι οι συµµετέχουσες εταιρίες έχουν 
σαφή περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου και θα διενεργήσουν τον έλεγχο εντός των 
χρονικών περιθωρίων που ορίζει ο νόµος. Τέλος ότι, αν και η ΣΟΛ υπερέχει ως εταιρία στο 
σύνολο ελέγχων σε ΟΤΑ (σύνολο 421 ελέγχων έναντι της BDO µε 370, της RSM µε 16 και 
της GRANT THORNTON µε 53), εν τούτοις η εταιρία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε 
υπερέχει σηµαντικά έναντι των υπολοίπων στην εµπειρία της οµάδας εκτέλεσης του έργου 
(σύνολο 318 ελέγχων, έναντι της οµάδας έργου ΣΟΛ µε 121, RSM µε 16 και GRANT 
THORNTON µε 13) . 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε σκεπτικό ότι η οµάδα έργου είναι κύρια υπεύθυνη 
για την διενέργεια του ελέγχου, προτείνει ως ανάδοχο την εταιρία BDO . 

Το τρίτο µέλος της επιτροπής Μαρία Κουρεµάδη, αποφάνθηκε ότι, σύµφωνα µε το 
Π∆ αρ. 28/1980 άρθρο 19 παρ. 1, ανάδοχος ανακηρύσσεται σε περίπτωση ισότιµων 
προσφορών η εταιρία, που προκύπτει µετά από κλήρωση µεταξύ των συµµετεχόντων. 

Η επιτροπή κατόπιν τούτου διαβιβάζει την απόφαση στην Οικονοµική Επιτροπή. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( Αντιδήµαρχος Οικονοµικών ). 

2. ΡΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( Προϊσταµένη Τµ. Λογιστικής Παρακολούθησης ). 
3. ΚΟΥΡΕΜΑ∆Η ΜΑΡΙΑ ( Λογίστρια υπεύθυνη σύνταξης Ισολογισµού ) 
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Η Ο.Ε. αφού είδε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και τον πίνακα 
αποδεδειγµένης εµπειρίας των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό σε ανάλογους ελέγχους σε 
ΟΤΑ, που υπέβαλλαν συνηµµένα τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τον 
οποίο κατέληξαν στο συµπέρασµά τους και κατ’ επέκτασιν στην απόφασή τους. (Ο εν λόγω 
πίνακας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής). 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 «περί 
αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής») καθώς και µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Αφού άκουσε τις απόψεις του Προέδρου και των µελών της, 
και συγκεκριµένα των µελών της µειοψηφίας κ. Μίχα, κας Ανδριοπούλου, κας Παντελάκη 
και κας Σταθάκη, ότι εφόσον πληρούνται από όλες τις συµµετέχουσες εταιρείες τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην διακήρυξη και εφόσον δεν ορίζεται ότι όποιος εκ των συµµετεχόντων 
έχει παραπάνω εµπειρία ή απασχολεί περισσότερα στελέχη προκρίνεται έναντι των άλλων, 
για λόγους ισότητος και λόγω ισοτίµων προσφορών, προτείνουν να ακολουθηθεί η 
διαδικασία της κλήρωσης, Κατόπιν των ως άνω η Ο.Ε. µειοψηφία των µελών της ήτοι των κ. 
Μίχα, κας Ανδριοπούλου, κας Παντελάκη και κας Σταθάκη  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας 

ελέγχου του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2010 από ελεγκτική 
εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών λογιστών, προϋπολογισµού δαπάνης 42.240 € πλέον 
Φ.Π.Α., στην εταιρεία « BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.». 

Η δαπάνη για την πιο πάνω εργασία, που ανέρχεται στο ποσό των 42.240 € πλέον 
Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ.Α. 10 6142.03 του υπό ψήφιση προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 
οικονοµικό έτος 2011. 

Η εν λόγω εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη της Υπηρεσίας τη δε σχετική 
σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ    ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                                                        ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
                                                                                                       ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
                                                                                                                      ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                             ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙ∆Α 
                                                                                                      ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
                                                                                                                     ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
                                                                                               ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους µετόχους της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” 

 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και της θυγατρικής της, της 30ης Ιουνίου 2010 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 
Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική 
µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη 
ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής 
έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος                                                    Ευάγγελος Ν. Παγώνης 
                    
   ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741                                                                      ΑΜ ΣΟΕΛ: 14211 
                                      
 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396,Αγ. Παρασκευή 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

 
Αθήνα, 28/3/2011 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 1ης.1.2011 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ραφήνας Πικερµίου 
 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Πρότυπο που εφαρµόστηκε 
Ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών διενεργείται µε βάση συγκεκριµένα θεσµοθετηµένα 
«πρότυπα». Η συγκεκριµένη εργασία, όπως αναφέρεται και στην προσφορά µας, καλύπτεται 
από το πρότυπο 3000 του IAASB. Αυτό το πρότυπο αφορά τους περισσότερους «ειδικούς 
ελέγχους», µε βάση την ορολογία που διαµορφώθηκε ιστορικά στη χώρα µας. Επειδή υπάρχει 
πολλές φορές σηµαντική σύγχυση αναφορικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από 
Ορκωτούς Ελεγκτές και τι πρέπει να αναµένεται από αυτούς, στη συνέχεια γίνεται µία πολύ 
συνοπτική αναφορά στο περιεχόµενο του προτύπου 3000. 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που εξετάζεται το έργο ενός τρίτου 
προκειµένου να γίνει αναφορά σε έναν άλλο τρίτο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση εξετάζεται 
το έργο της Επιτροπής Απογραφής και η αναφορά απευθύνεται σε ένα άλλο όργανο, στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν αποτελεί πρόβληµα το ότι µέλη της Επιτροπής Απογραφής είναι 
και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης απαγορεύεται η εργασία, δηλαδή η απογραφή, 
να έχει γίνει από το ίδιο πρόσωπο που θα τη βεβαιώσει. Απαγορεύεται δηλαδή η απογραφή 
να έχει διενεργηθεί από τους ελεγκτές. Το γεγονός ότι οι ελεγκτές µπορεί να εργάζονταν 
παράλληλα µε την Επιτροπή Απογραφής και να επεσήµαναν τυχόν κενά και αδυναµίες πριν 
την ολοκλήρωσή της, δεν αποτελεί παραβίαση του προτύπου. 

Για να αναλάβει την εργασία ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που τίθενται από τη δεοντολογία και τα πρότυπα ποιότητας. Πρέπει µεταξύ 
άλλων να µην πρόκειται για «ασυµβίβαστη» εργασία. Πρέπει επίσης να διαθέτει το 
απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό και τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να εκτελέσει µε 
πληρότητα το έργο του. Πρέπει να έχει συµφωνηθεί µε τον εντολέα το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Πρέπει  να έχει εξεταστεί το αντικείµενο και να κρίνεται 
κατάλληλο για έλεγχο. Το αντικείµενο πρέπει να συνεξεταστεί σε σχέση µε τα «κριτήρια» 
ελέγχου και να διαπιστωθεί ότι τα κριτήρια είναι σαφή και επαρκή. Για τα κριτήρια 
αναφερόµαστε ειδικότερα στη συνέχεια. 

Η εκτέλεση της εργασίας περιλαµβάνει εξέταση των κινδύνων σχετικά µε το 
αντικείµενο και προσδιορισµό των ελεγκτικών διαδικασιών µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται 
ο κίνδυνος ελέγχου. Η εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών στοχεύει την απόκτηση 
ελεγκτικών αποδείξεων (θετικών ή αρνητικών) για τα επιµέρους αντικείµενα (ελεγκτικές 
διαδικασίες). Στα πλαίσια αυτά λαµβάνονται και γραπτές διαβεβαιώσεις από τον υπεύθυνο 
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για το αντικείµενο του ελέγχου (στη συγκεκριµένη περίπτωση τον επικεφαλής της Επιτροπής 
Απογραφής), εξετάζονται µεταγενέστερα γεγονότα, εκτελούνται διαδικασίες διαβουλεύσεων 
ή αξιολόγησης της εργασίας εµπειρογνωµόνων αν απαιτείται και συγκεντρώνονται τα 
απαραίτητα τεκµήρια. 

Το παραδοτέο της εργασίας είναι η έκθεση ελέγχου, η οποία πρέπει να έχει ελάχιστα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως καθορίζονται στο πρότυπο. Μεταξύ αυτών είναι οι 
επαρκείς πληροφορίες για το αντικείµενο ελέγχου, περιγραφή των κριτηρίων µε βάση τα 
οποία έγινε ο έλεγχος, αναφορά σε τυχόν περιορισµούς, αναφορά στον τρόπο που έγινε η 
εργασία και τελικά παράθεση των συµπερασµάτων. Η έκθεση µπορεί να είναι συνοπτική ή 
αναλυτική. Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών εξέδωσε ένα πρότυπο συνοπτικής έκθεσης, η οποία 
περιλαµβάνεται σε αυτό το κείµενο.  

 
1.2  Συνοπτικές πληροφορίες για την εργασία και τους εµπλεκόµενους σε αυτήν 

Αυτή η εργασία µας ανατέθηκε µε την απόφαση 12/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ραφήνας Πικερµίου µετά από την υποβολή σχετικής προσφοράς µας. Σκοπός της 
εργασίας ήταν ο έλεγχος της Απογραφής Έναρξης του ∆ήµου Ραφήνας Πικερµίου που αφορά 
την ηµεροµηνία 1.1.2011. Αναλυτικότερα για το αντικείµενο του ελέγχου και τα σχετικά 
κριτήρια που εφαρµόστηκαν, αναφερόµαστε στη συνέχεια. Ο ∆ήµος δηµιουργήθηκε µε βάση 
το Ν. 3842/10 και προήλθε από συνένωση δύο (2) προηγούµενων Ο.Τ.Α.  

Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος Ραφήνας Πικερµίου δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των 
εξής O.T.A.: 

-       ∆ήµος Ραφήνας που εφάρµοζε το διπλογραφικό σύστηµα του Π∆ 315/99 και το Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο 

-       Κοινότητα Πικερµίου που δεν εφάρµοζε το διπλογραφικό σύστηµα του Π∆ 315/99 και το 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Η υπουργική απόφαση 74445/10 ορίζει συγκεκριµένη ελάχιστη σύνθεση της 
Επιτροπής Απογραφής. Οι Επιτροπές Απογραφής που ορίστηκαν για το ∆ήµο Ραφήνας 
συστήθηκαν µε την υπ΄αριθµ 10/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου και η σύνθεσή τους ήταν 
σύµφωνη µε όσα αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 74445/10.  
 

2.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

2.1  Η σηµασία των κριτηρίων για τον έλεγχο 
Ο έλεγχος γίνεται πάντα σε σχέση µε κάποια κριτήρια. ∆ηλαδή εξετάζουµε κάτι αν είναι 
σύµφωνο µε κάτι άλλο, προσδιορισµένο από την αρχή. Τα κριτήρια µπορεί να είναι νοµικές 
ρυθµίσεις, λογιστικό πλαίσιο, συγκεκριµένα λογιστικά πρότυπα ή άλλα ανάλογα 
ντοκουµέντα. Αν αυτά είναι γνωστά στο χρήστη της έκθεσης ελέγχου απλά αναφέρονται. Αν 
είναι κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί ειδικά για µία εργασία, πρέπει να αναλύονται ώστε ο 
χρήστης να κατανοεί µε βάση ποια κριτήρια έγινε ο έλεγχος. 

 
2.2  Η υπουργική απόφαση 74445/10 

Ένα βασικό κριτήριο για το συγκεκριµένο έλεγχο είναι η απόφαση 74445/10 του Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία άλλωστε επιβάλλει και τη 
συγκεκριµένη ελεγκτική εργασία. Η απόφαση ορίζει µεταξύ άλλων συγκεκριµένη ελάχιστη 
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σύνθεση της Επιτροπής Απογραφής, τα Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής που πρέπει 
να συνταχθούν και τα χρονοδιαγράµµατα σύνταξης αυτών των πρωτοκόλλων. 

2.3  Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους ΟΤΑ 1ου Βαθµού (Π∆ 315/99) 
Το τελικό παραδοτέο της Επιτροπής Απογραφής µε βάση την απόφαση 74445/10 είναι ο 
«Ισολογισµός Έναρξης» του νέου ∆ήµου, που τεκµηριώνεται µε αντίστοιχη καταχώριση στο 
Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών του. Αυτό σηµαίνει ότι τα µεγέθη της απογραφής πρέπει 
να αποτιµηθούν και να εµφανιστούν σε λογαριασµούς γενικής λογιστικής. 

Για τους ∆ήµους ισχύει ειδικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆ 315/99), το οποίο 
εφαρµοζόταν πρακτικά από τους «µεγάλους» δήµους. Η λογιστική αποτύπωση κατά συνέπεια 
της απογραφής έναρξης πρέπει να γίνει µε βάση αυτό το λογιστικό σχέδιο.  
Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από τη δοµή των λογαριασµών, περιλαµβάνονται και οι 
κανόνες αποτίµησης των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Κατά 
συνέπεια οι αποτιµήσεις που έγιναν εξετάζονται καταρχήν µε βάση τις σχετικές ρυθµίσεις του 
Π∆ 315/99. 

Όπως προαναφέρθηκε όµως, ορισµένοι από τους ∆ήµους του Καποδίστρια που 
συνενώνονται, δεν εφάρµοζαν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, αλλά το «∆ηµόσιο 
Λογιστικό» (απλογραφική µέθοδος). Σε αυτές τις περιπτώσεις η απογραφή και η αποτίµηση, 
λόγω έλλειψης δεδοµένων, διαφοροποιείται από τους δήµους που τηρούσαν το διπλογραφικό 
σύστηµα. Όταν για πρώτη φορά έγινε η εφαρµογή του Π∆ 315/99 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών είχαν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας της 
απογραφής και της αποτίµησης, ανάλογα µε το είδος των στοιχείων που απογράφονταν. 
Αυτές οι εγκύκλιοι λήφθηκαν καταρχήν σαν «κριτήρια» για τα ζητήµατα αποτίµησης των 
δήµων που δεν εφάρµοζαν το διπλογραφικό σύστηµα. 

 
2.4  Λοιπά κριτήρια 

Οι ∆ήµοι διέπονται από ένα σύνθετο νοµικό πλαίσιο (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), το 
οποίο ρυθµίζει ένα πλήθος ζητηµάτων της λειτουργίας τους. Είναι σε κάθε περίπτωση 
υποχρεωµένοι στην εφαρµογή του ∆ηµόσιου Λογιστικού για τον προϋπολογισµό και τον 
απολογισµό τους, επειδή είναι ΝΠ∆∆. Υπάρχει τέλος ένα πλήθος διοικητικών αποφάσεων ή 
άλλων νοµικών ρυθµίσεων, που µπορεί να επιδρά σε ζητήµατα λογιστικής φύσης.  

Αυτό το νοµικό πλαίσιο κατ’ αρχήν δεν αποτέλεσε κριτήριο για την εργασία µας, η 
οποία βασίστηκε στην απόφαση 74445/10 και στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆ 315/99). 
Στα πλαίσια όµως της κατανόησης του αντικειµένου, αλλά και από την αποκτηµένη εµπειρία 
των στελεχών που διενήργησαν τον έλεγχο, ορισµένα στοιχεία αυτού του νοµικού πλαισίου 
λήφθηκαν υπόψη. Κριτήρια αυτής της φύσης σχετίζονται µε τον τρόπο παρακολούθησης του 
«ταµείου», την έκδοση και ακύρωση ενταλµάτων, το χειρισµό των παρακρατούµενων φόρων 
ή άλλων κρατήσεων, την ιδιαίτερη παρακολούθηση των «έκτακτων ειδικευµένων» 
ταµειακών διαθεσίµων, την παρακολούθηση του προϋπολογισµού και τις δεσµεύσεις 
«πιστώσεων» που συνιστούν υπογραµµένες συµβάσεις έστω και αν ακόµη δεν έχουν 
εκτελεστεί, την παρακολούθηση των τεχνικών έργων και της χρηµατοδότησής τους κ.λ.π. 

Τα ζητήµατα που προαναφέρθηκαν και δεν προκύπτουν από την απόφαση 74445/10 ή 
το Π∆ 315/99 µε τη στενή του έννοια, αλλά από τις ειδικές ρυθµίσεις λειτουργίας των ΟΤΑ, 
κατά το στάδιο εξέτασης των κινδύνων του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ενέχουν τους 
µεγαλύτερους κινδύνους αλλοίωσης της απογραφής έναρξης. Κατά συνέπεια, στην εξέταση 
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επιµέρους λογαριασµών και πρωτοκόλλων ενσωµατώθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες για την 
αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. 

 
3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
3.1  Εισαγωγή 

Το αντικείµενο του ελέγχου συνοπτικά είναι «ο έλεγχος της απογραφής έναρξης του ∆ήµου». 
Μία τέτοια πρόταση όµως δεν µπορεί να προσδιορίσει, µε τρόπο που να είναι κατανοητός 
στο χρήστη, σε τι ακριβώς συνίσταται αυτός ο έλεγχος. 

Η αναλυτική εποµένως περιγραφή του αντικειµένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
και για λόγους τύπου (πρότυπο 3000), αλλά και για λόγους ουσίας. Παρότι στην προσφορά 
µας αναφερόµαστε επαρκώς στο αντικείµενο του ελέγχου, στη συνέχεια προσδιορίζουµε 
ακριβέστερα τι εξετάσαµε και µε βάση ποια κριτήρια. 

 
3.2  Η εξέταση τυπικών στοιχείων 

Η απόφαση 74445/10 επιβάλλει συγκεκριµένες ρυθµίσεις για µία σειρά ζητήµατα. Επειδή 
αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια του ελέγχου, εξετάσαµε αν τηρήθηκαν οι διατάξεις της 
απόφασης: 
• Αναφορικά µε τη σύνθεση της Επιτροπής Απογραφής 

• Αναφορικά µε το είδος των πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής που συντάχθηκαν 
• Αναφορικά µε την πληρότητα των πρωτοκόλλων σε ότι αφορά τα άτοµα που απέγραψαν 

επιµέρους στοιχεία και υπέγραψαν τα πρωτόκολλα 

• Αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες σύνταξης των πρωτοκόλλων 
• Αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες υποβολής της έκθεσης από την Επιτροπή Απογραφής στην 

Οικονοµική Επιτροπή 
 

3.3  Η πληρότητα των πρωτοκόλλων απογραφής 
Αυτό το τµήµα της εργασίας µας ήταν το πλέον χρονοβόρο. Σχεδιάστηκε ανάλογα µε τη 
φύση των στοιχείων που περιλαµβάνει το κάθε πρωτόκολλο µε στόχο τη διαπίστωση αν 
απογράφηκαν όλα τα στοιχεία που έπρεπε να απογραφούν. Στα πλαίσια αυτά, µε βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία, εξετάζεται η διαδικασία απογραφής για κάθε περίπτωση, η πληρότητα 
της καταγραφής των δεδοµένων µε τρόπο που να είναι εφικτό να γίνουν στη συνέχεια οι 
κατάλληλες λογιστικές επεξεργασίες και οι τυχόν κίνδυνοι για µη καταγραφή κάποιων 
στοιχείων. Για κάθε κατηγορία, στο κεφάλαιο για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, 
αναφέρονται οι βασικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
µας. 

 
3.4  Ο τρόπος αποτίµησης 

Η αποτίµηση εξετάστηκε σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από το Π∆ 315/99 και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες για κάθε κατηγορία παγίου. Στην έκθεση αναφέρονται οι περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκε απόκλιση από τα προβλεπόµενα στο Π∆ 315/99. 
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3.5  Η λογιστική παρουσίαση 
Η λογιστική παρουσίαση εξετάστηκε σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από το Π∆ 315/99 και τις 
ιδιαιτερότητες που προέκυψαν. Επειδή οι λογαριασµοί της Γενικής Λογιστικής δεν 
καλύπτουν πλήρη ανάλυση ορισµένων λογαριασµών όπως π.χ. οι απαιτήσεις από 
βεβαιωτικούς καταλόγους, τα πάγια κ.λ.π., αλλά χρησιµοποιούνται «αναλυτικές λογιστικές 
εφαρµογές» για αυτές τις περιπτώσεις, εξετάσαµε και αυτά τα ζητήµατα. Κανονικά όλοι οι 
δήµοι µέχρι την 1.1.2011, έπρεπε να έχουν κάνει «µετάπτωση» των λογιστικών δεδοµένων 
από τους συνενωµένους δήµους στο νέο δήµο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.  Οι διαδικασίες της 
«µετάπτωσης» εµφάνισαν ορισµένα προβλήµατα, όπως ήταν αναµενόµενο και αυτά τα 
προβλήµατα εξετάστηκαν κατ’ αρχήν από τον έλεγχό µας. 

 
3.6  ∆ιατύπωση προτάσεων 

Η εργασία µας δεν είχε σκοπό να καλύψει απλά µία τυπική υποχρέωση των δήµων που 
πηγάζει από µία απόφαση του Υπουργείου. Όλος ο σχεδιασµός της έγινε µε τρόπο που να 
βοηθήσει τη νέα διοίκηση του δήµου να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα που 
βρίσκονται µπροστά της. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, σαν επιστέγασµα της εργασίας 
µας διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη και διαφανέστερη 
λειτουργία του δήµου, µε σκοπό να εξεταστούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
4.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
4.1  Εισαγωγή 

Κανένας έλεγχος αυτής της φύσης δεν µπορεί να παράσχει απόλυτη διαβεβαίωση. Σκοπός 
είναι να παρέχεται µία «εύλογη» διαβεβαίωση. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε έλεγχο αυτής της 
φύσης, µπορεί να υπάρχουν κενά και ελλείψεις, γιατί υφίστανται εκ των προτέρων 
περιορισµοί. Η απόφαση 74445/10, λαµβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισµούς, πολύ 
ορθά, προβλέπει ότι ζητήµατα που αφορούν διορθώσεις της απογραφής έναρξης και θα 
εντοπιστούν αργότερα, θα διορθώνονται στα βιβλία µέχρι την 30.6.2011 και όχι αργότερα 
από την 31.12.2011, µε ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
4.2  Η διενέργεια της απογραφής 

Το συνεργείο του ελέγχου µας δεν συµµετείχε στο σύνολο των φυσικών απογραφών, στην 
καταγραφή στοιχείων ή στη διαδικασία συµπλήρωσης των πρωτοκόλλων παράδοσης-
παραλαβής. Συµµετείχε όµως δειγµατοληπτικά σε αρκετές από αυτές τις διαδικασίες και 
παρείχε καθοδήγηση για την καλύτερη εκτέλεση του έργου, ενόσω αυτό εκτελούνταν. Στις 
άλλες περιπτώσεις βασίστηκε στα ήδη διαµορφωµένα πρωτόκολλα και διενήργησε 
δειγµατοληπτικές διαδικασίες επαλήθευσης µόνο σε ορισµένους τοµείς. Το γεγονός αυτό 
σηµαίνει ότι είναι πιθανό στοιχεία που δεν έχουν απογραφεί από την Επιτροπή Απογραφής, 
να µην εντοπιστούν από τον έλεγχό µας. Η δειγµατοληπτική όµως συµµετοχή των µελών του 
συνεργείου του ελέγχου στη διαδικασία, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους, σε συνδυασµό µε τη 
συνολική αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής που γίνεται σε αυτήν την έκθεση. 
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4.3  Λογιστικό επίπεδο συνενωµένων Ο.Τ.Α. 
Σε ότι αφορά το επίπεδο λογιστικής παρακολούθησης των δύο Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν, 
εντοπίστηκαν σηµαντικές ανισοµέρειες. Ο ∆ήµος Ραφήνας φαίνεται να είχε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ για τη Κοινότητα Πικερµίου φαίνεται να υπήρχαν αρκετές 
αδυναµίες. Αυτό µπορεί να συνεπάγεται ότι δεν έχουν απογραφεί όλα τα ενεργητικά και τα 
παθητικά στοιχεία της Κοινότητας Πικερµίου, ότι ορισµένες αποτιµήσεις δεν έχουν γίνει ή 
ότι πρέπει να διενεργηθούν προβλέψεις που δεν έχουν διενεργηθεί. Οι λογιστικές αδυναµίες 
σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τα βεβαιωµένα έσοδα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις, τα 
έργα που έχουν εκτελεστεί, των παγίων και οι κάθε είδους επιχορήγηση που έχει λάβει ή 
πρόκειται να λάβει η Κοινότητα, τις προβλέψεις για απώλειες, την ανάλυση των 
ειδικευµένων διαθεσίµων, το χειρισµό των κρατήσεων που περιλαµβάνονται στα εντάλµατα 
πληρωµής, την παρακολούθηση των αποθεµάτων, την οριοθέτηση των χρήσεων κ.λ.π. 

Η γενική εκτίµηση είναι ότι µε τη χρήση των υπηρεσιών και της υπάρχουσας 
υποδοµής του ∆ήµου Ραφήνας, το σύστηµα της λογιστικής παρακολούθησης του νέου ∆ήµου 
Ραφήνας - Πικερµίου θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
να αντληθούν οι απαραίτητες λογιστικές πληροφορίες για κάθε πρώην Ο.Τ.Α. σε επίπεδο 
απολογισµού αλλά και σε επίπεδο γενικής λογιστικής. 

 
4.4  Παροχή πληροφόρησης 

Παρότι η συνεργασία µας µε τους αρµόδιους του ∆ήµου ήταν άψογη, υπήρξαν δυσκολίες 
στην άντληση πληροφόρησης σε ορισµένους τοµείς. Αυτό σχετίζεται όχι µε απροθυµία των 
ανθρώπων που συνεργαστήκαµε, αλλά µε το γενικότερο επίπεδο οργάνωσης της Κοινότητας 
που συνενώθηκε ως απόρροια της µη τήρησης διπλογραφικού συστήµατος και κυρίως τη 
γενικότερη αναστάτωση που έχει επιφέρει µία αναδιοργάνωση τόσο µεγάλης κλίµακας, όπως 
ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 
 

5.    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
5.1  Εισαγωγή 
 

Όπως προαναφέρθηκε, µε βάση το πρότυπο 3000 πρέπει να γίνεται στην αναλυτική έκθεση 
επαρκής αναφορά στον τρόπο διενέργειας της εργασίας. Στη συγκεκριµένη εργασία και µε 
σκοπό να συµβάλλουµε κατά το δυνατό στην προσπάθεια µεγαλύτερης διαφάνειας που 
θεσµοθετείται µε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, γίνεται σχετικά εκτενής αναφορά στις διαδικασίες που 
εκτελέσαµε. Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως πως σε κάθε περίπτωση στην έκθεση 
αναφέρεται ένα µέρος µόνο των διαδικασιών που εκτελέσαµε και η εργασία µας στη 
λεπτοµέρειά της, αφορά πολύ µεγαλύτερο όγκο από αυτόν που περιγράφεται. 
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5.2  Τοµείς υψηλού κινδύνου 
Πέραν των γενικότερων ζητηµάτων που αφορούν τη µη συµµετοχή µας στη διαδικασία της 
απογραφής, το λογιστικό επίπεδο και τις αδυναµίες στην παροχή πληροφόρησης, ζητήµατα 
για τα οποία αναφερόµαστε στο κεφάλαιο για τους περιορισµούς, κατά τη διαδικασία 
εκτίµησης των κινδύνων της εργασίας, αναφορικά µε τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα, 
εντοπίστηκαν οι εξής περιοχές υψηλού κινδύνου: 
• Απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους: Οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την 

καθυστέρηση στην έκδοση των βεβαιωτικών καταλόγων, την ορθότητα στη σύνταξή τους 
από την άποψη της «σύλληψης» όλων των σχετικών εσόδων, την ταχύτητα είσπραξής 
τους και τον κίνδυνο απωλειών. 

• Έργα: Οι κίνδυνοι σχετίζονται µε το πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης των 
έργων, το εκτελεσµένο φυσικό αντικείµενο, τις εκκρεµότητες που παραµένουν, τον τρόπο 
παρακολούθησης των εγγυήσεων, τη χρηµατοδότηση και τη λογιστική αποτύπωση των 
έργων σε συνδυασµό µε τις χρηµατοδοτήσεις τους, τον τρόπο διενέργειας των 
αποσβέσεων παγίων και επιχορηγήσεων. 

• Αναληφθείσες υποχρεώσεις από συµβάσεις: Οι κίνδυνοι σχετίζονται τη λογιστική 
παρακολούθηση των δεσµεύσεων του προϋπολογισµού, τη διαδικασία ανάληψης αυτών 
των υποχρεώσεων, την κάλυψή τους από τις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες του δήµου 
σε εύλογο χρόνο. 

• ∆ικαστικές αντιδικίες: Οι κίνδυνοι σχετίζονται µε το επίπεδο πληροφόρησης για τις 
εκκρεµείς αντιδικίες, τη λογιστική τους αποτύπωση και τη διενέργεια προβλέψεων όπου 
απαιτούνται. 

• ∆ιαθέσιµα: Οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την ύπαρξη και συµφωνία των διαθεσίµων, σε 
συνδυασµό µε ακυρώσεις  Ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν µέχρι 31.12.2010 και 
υποχρεώσεις για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες κρατήσεις που αφορούν 
εκδοθέντα εντάλµατα. Επίσης οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την µη ύπαρξη επαρκών 
διαθεσίµων που προήλθαν από επιχορηγήσεις, για την κάλυψη συγκεκριµένων 
υποχρεώσεων (έκτακτα ειδικευµένα έσοδα). 

• Για τους κινδύνους αυτούς εκτελέσαµε συγκεκριµένες διαδικασίες για τον περιορισµό 
τους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας µας, δεν εξετάσαµε κινδύνους που σχετίζονται µε 
τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα του ∆ήµου, παρότι από τις πληροφορίες της 
απογραφής προκύπτουν σηµαντικές πληροφορίες για αυτό το ζήτηµα. 

 
5.3 Εξέταση πληρότητας της απογραφής 

 
5.3.1 Εισαγωγή 
Όπως προαναφέρθηκε ένα από τα βασικά κριτήρια του συγκεκριµένου ελέγχου είναι η ορθή 
εφαρµογή της απόφασης 74445/10. Η απόφαση ορίζει συγκεκριµένη σύνθεση για την 
Επιτροπή Απογραφής, συγκεκριµένα πρωτόκολλα που πρέπει να συνταχθούν και 
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης για τα πρωτόκολλα αλλά και τις τελικές 
διαδικασίες. 

Το τελικό παραδοτέο της Επιτροπής Απογραφής είναι η Απογραφή Έναρξης του νέου 
∆ήµου. Στα πλαίσια της εξέτασης της τυπικής πληρότητας εξετάστηκε κατ’ αρχήν και η 
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τυπική πληρότητα της αποτίµησης και των οικονοµικών καταστάσεων, παρότι στη συνέχεια 
διενεργήθηκαν αναλυτικότερες διαδικασίες για αυτό το ζήτηµα.  
Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες και συµπεράσµατα αναφορικά µε τα ζητήµατα 
τυπικής πληρότητας της απογραφής. 
 
5.3.2 Συνταχθέντα πρωτόκολλα 
Κατά τη διάρκεια της απογραφής συντάχθηκαν τα απαιτούµενα από την υπουργική απόφαση 
74445/10 πρωτόκολλα παραλαβής. Τα πρωτόκολλα συντάχθηκαν για τους Ο.Τ.Α. που 
ενοποιήθηκαν. 

 
5.3.3 Τρόπος διενέργειας της απογραφής 
Η έννοια «απογραφή» στη συνείδηση των περισσότερων είναι ταυτισµένη µε την έννοια της 
φυσικής καταµέτρησης. Στην πραγµατικότητα όµως µόνο ένα τµήµα των στοιχείων των 
οικονοµικών καταστάσεων που απογράφονται αφορούν φυσική καταµέτρηση. Σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις τα απογραφόµενα στοιχεία προκύπτουν από έγγραφα ή υπόλοιπα 
λογαριασµών.  

Για να υπάρχουν όµως λογιστικά υπόλοιπα σε λογαριασµούς όπως τα πάγια, οι 
απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις κ.λ.π., πρέπει να τηρείται διπλογραφική λογιστική. Κατά 
συνέπεια η απογραφή έναρξης του δήµου σε ότι αφορά τον τρόπο που έγινε, ήταν και 
συνάρτηση του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών των  Ο.Τ.Α. που 
συνενώθηκαν. Στη συνέχεια εµφανίζεται ο τρόπος που έγινε η απογραφή κατά πρωτόκολλο 
που συντάχθηκε. 

Για το ∆ήµο Ραφήνας που τηρούσε το διπλογραφικό σύστηµα, σε µεγάλο βαθµό η 
απογραφή βασίστηκε στα λογιστικά στοιχεία του ∆ήµου. Σηµειώνεται ότι η υπουργική 
απόφαση 74445/29-12-10, για αυτούς τους δήµους, επιτρέπει τη λογιστική απογραφή σε 
πάρα πολλά στοιχεία. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µε τον όρο «φυσική» απογραφή 
νοείται η καταµέτρηση φυσικών αντικειµένων. Για τους περισσότερους λογαριασµούς όµως, 
όπως π.χ. για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, η απογραφή, εφόσον δεν βασίζεται σε 
συµφωνηµένα λογιστικά δεδοµένα, βασίζεται σε έγγραφα και όχι σε φυσική καταµέτρηση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις εµφανίζεται ο χαρακτηρισµός «έγγραφα». Τέλος υπάρχουν και 
περιπτώσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός των πιο πάνω πρακτικών, όπως π.χ. 
κατά την καταµέτρηση διαθεσίµων, που µπορεί ένα τµήµα (ταµείο) να αφορά φυσική 
καταµέτρηση και ένα άλλο (λογαριασµοί όψεως) εξέταση εγγράφων. Στον πίνακα που 
ακολουθεί εµφανίζονται η µορφή απογραφής για το ∆ήµο Ραφήνας που εφάρµοζε το 
διπλογραφικό σύστηµα, κατά πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

Τρόπος διενέργειας απογραφής κατά πρωτόκολλο στο ∆ήµο Ραφήνας που τηρούσε το 
διπλογραφικό σύστηµα 

Αριθ. Πρωτόκολλα µε βάση Απ. 74445/10 
1. Πρωτόκολλα Παραλαβής απογραφέντων µέχρι 3.1.2011 Τρόπος 

1.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Έγγραφα και 
Λογιστικά 

1.2 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ 
ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 
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1.3 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

1.4 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

1.5 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΕΠ ΠΟΥ 
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

2 Πρωτόκολλα Παραλαβής απογραφέντων µέχρι 10.1.2011 

2.1 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

2.2 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

2.3 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

2.4 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

2.5 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3 Πρωτόκολλα Παραλαβής απογραφέντων µέχρι 31.1.2011 
3.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Φυσική 
3.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ -  

3.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.4 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.5 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  ΠΟΥ 
ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2010 ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟ∆Α 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.6 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.7 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.8 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

3.9 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Σχετική 
επιστολή 
νοµικού 

4 Πρωτόκολλα Παραλαβής απογραφέντων µέχρι 28.2.2011 

4.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Φυσική και 
Λογιστικά 

4.2 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

Φυσική και 
Λογιστικά 

4.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Φυσική και 
Λογιστικά 

4.4 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Φυσική και 
Λογιστικά 
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4.5 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Φυσική και 
Λογιστικά 

4.6 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Φυσική και 
Λογιστικά 

4.7 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λογιστική 

4.8 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΒΛΈΨΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Έγγραφα και 
Λογιστικά 

 

Στη Κοινότητα Πικερµίου που δεν εφάρµοζε διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, αλλά το 
«∆ηµόσιο Λογιστικό» (απλογραφική µέθοδος), η απογραφή λόγω έλλειψης δεδοµένων 
βασίστηκε κυρίως σε καταµετρήσεις, αλλά και σε έγγραφα που τηρούνταν στη Κοινότητα.  

Όταν για πρώτη φορά έγινε η εφαρµογή του Π∆ 315/99 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών είχαν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας της 
απογραφής και της αποτίµησης, ανάλογα µε το είδος των στοιχείων που απογράφονταν. 
Αυτές οι εγκύκλιοι λήφθηκαν καταρχήν σαν «κριτήρια» για τα ζητήµατα αποτίµησης της 
Κοινότητας.  
 
5.3.4 Τρόπος αποτίµησης των στοιχείων της απογραφής 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει η απογραφή, για να εµφανιστούν λογιστικά τα 
σχετικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, αυτά πρέπει να αποτιµηθούν. Το 
λογιστικό πλαίσιο (Π∆ 315/99) προβλέπει συγκεκριµένους τρόπους αποτίµησης. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι όλα τα µεγέθη σε έναν Ισολογισµό είναι «προσεγγίσεις» της αξίας των 
σχετικών στοιχείων και όχι η αξία τους κάθε αυτή, η οποία µπορεί διαρκώς να µεταβάλλεται. 
Παρότι προβλέπονται ειδικές µέθοδοι αποτίµησης για κάθε λογαριασµό, είναι φυσικό και 
αποδεκτό όταν γίνεται αρχική εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος, να υπάρχουν 
κάποιες αποκλίσεις.  

5.3.5 Παρατηρήσεις ελέγχου αναφορικά µε την πληρότητα της απογραφής 

Σύσταση και Σύνθεση Επιτροπής Απογραφής 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η σύσταση και η σύνθεση της επιτροπής απογραφής ήταν 
σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 74445/10. 

Πληρότητα πρωτοκόλλων και χρόνοι ολοκλήρωσής τους 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι συντάχθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την απόφαση 
74445/10 πρωτόκολλα απογραφής, µε µικρές αποκλίσεις στους χρόνους ολοκλήρωσης. 
Αποκλίσεις επίσης παρουσιάστηκαν στην πληρότητα καταγραφής ορισµένων από αυτά που 
συντάχτηκαν για την Κοινότητα Πικερµίου.  Οι αποκλίσεις αυτές όπως τονίζει και η 
Επιτροπή Απογραφής στην Έκθεση της, αφορούν: 

Απογραφή παγίων  
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Η απογραφή των παγίων της Κοινότητας Πικερµίου που τηρούσε το δηµόσιο λογιστικό, λόγω 
του ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν σε εξαιρετικά σύντοµο χρόνο, είναι εύλογο να 
παρουσιάζουν αδυναµίες και σε ότι αφορά την πιθανή παράλειψη απογραφής ορισµένων 
στοιχείων και κυρίως σε ότι αφορά την αποτίµησή τους και τον υπολογισµό των αντίστοιχων 
επιχορηγήσεων.  

Επίσης θεωρούµε ότι χαίρει ειδικής µελέτης µε τη συνδροµή νοµικών, η εξέταση των 
ακινήτων του νέου δήµου που αποτελούν ή προορίζονται να γίνουν κοινόχρηστοι χώροι. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τα ακίνητα που 
προορίζονται για κοινόχρηστη χρήση καταγράφονται µε αξία µνείας 0,10 ευρώ, διαφορετικά 
και εάν προορίζονται για ίδια χρήση του ∆ήµου καταγράφονται και αποτιµώνται µε το 
σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού. 
 

Έργα υπό εκτέλεση και η παρακολούθησή τους 

Κατά την απογραφή των έργων υπό εκτέλεση η Επιτροπή Απογραφής συνάντησε δυσκολίες 
στην άντληση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Ο τοµέας των επενδύσεων όπως 
αναφέρει η Επιτροπή Απογραφής είχε και έχει τεράστια σηµασία και η παρακολούθησή τους 
πρέπει να γίνεται µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Συµφωνούµε µε την άποψη της Επιτροπής 
Απογραφής ότι πρέπει να τηρηθεί σχετικό αρχείο ή να λειτουργήσει ειδική εφαρµογή για τις 
επενδύσεις, όπου για τα βασικά στοιχεία θα έχουν άµεση (on line) πληροφόρηση τα αρµόδια 
αιρετά στελέχη αλλά και οποιοσδήποτε το ζητήσει. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από την 
ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας, αλλά και από την άποψη της ορθής εµφάνισης όλων των 
λογιστικών πληροφοριών. Σε ένα τέτοιο αρχείο/εφαρµογή θα πρέπει να εµφανίζονται όλα τα 
έργα, ο προϋπολογισµός τους, το στάδιο εξέλιξής τους, τα ποσά που έχουν δαπανηθεί και τα 
αποµένοντα προϋπολογισµένα ποσά, ο τρόπος χρηµατοδότησής τους, πιθανές εκκρεµότητες 
και αντιδικίες, αλλά και πολλές άλλες ζωτικής σηµασίας πληροφορίες.  

Επίσης, ειδική σηµασία έχει η παρακολούθηση των εγγυήσεων (εγγυητικών 
επιστολών) που βρίσκονται στο ∆ήµο µε την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που 
αφορούν αυτές τις εγγυήσεις. 
 

Χρηµατικά διαθέσιµα 

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 74445/29-12-2010 θα έπρεπε εκτός του πρωτοκόλλου 
των χρηµατικών διαθεσίµων οι ταµιακές υπηρεσίες των συνεννοούµενων Ο.Τ.Α. να 
παραδώσουν κατάσταση µε την ανάλυση των ειδικευµένων διαθεσίµων π.χ. ΣΑΤΑ, έργο 
ΘΗΣΕΑ, επιχορηγήσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, παρακρατήσεις φόρων, 
εισφορές ασφαλιστικών οργανισµών. Όπως αναφέρει η Επιτροπή Απογραφής τέτοια 
κατάσταση δεν κατέστη εφικτό να συνταχτεί για τα έκτακτα ειδικευµένα χρηµατικά 
διαθέσιµα της Κοινότητας Πικερµίου συνολικού ποσού € 64.266.   

Γενικότερα το ζήτηµα της εν λόγω διάκρισης των χρηµατικών διαθεσίµων της τέως 
κοινότητας Πικερµίου είναι σηµαντική για την κατάρτιση και πραγµατοποίηση του 
προϋπολογισµού του νέου ∆ήµου (αναλήψεις δεσµεύσεων και δαπανών, πιστώσεις και 
πληρωµές).   
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Απαιτήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους και προβλέψεις 

Για τις απαιτήσεις της Κοινότητας Πικερµίου που τηρούσε το δηµόσιο λογιστικό (µε το 
δεδοµένο ότι έπρεπε να απογραφούν σε σύντοµο χρόνο), όπως τονίζει και η Επιτροπή 
Απογραφής είναι εύλογο να είναι πιθανή η παράλειψη απογραφής ορισµένων 
εκκαθαρισµένων ή δυνητικών απαιτήσεων. Επίσης στα πλαίσια της εν λόγω απογραφής δεν 
κατέστη εφικτό για την Επιτροπή Απογραφής να εξεταστεί αν τα ποσά που έχουν λογιστεί 
στο παρελθόν από βεβαιωτικούς καταλόγους που εκδόθηκαν µέχρι 31.12.2010, έχουν 
υπολογιστεί σωστά, όπως επίσης και το κατά πόσο έχουν γίνει όλες οι νόµιµες διαδικασίες 
για τη βεβαίωση τους, γιατί κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα όρια της συγκεκριµένης εργασίας. 
Αν από επικείµενη σχετική έρευνα προκύψουν προβλήµατα σε αυτόν τον τοµέα, µπορεί να 
επιδράσουν στη χρηµατοοικονοµική θέση του δήµου. Η διοίκηση του δήµου θα πρέπει να 
εξετάσει το ζήτηµα, για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν παραληφθεί οφειλέτες ή δεν έχουν 
χρεωθεί οφειλέτες µε µικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν. 

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και τρίτους, προϋπολογισµός και δεσµεύσεις 

Για τις υποχρεώσεις της Κοινότητας Πικερµίου που τηρούσε το δηµόσιο λογιστικό (πάντα µε 
το δεδοµένο ότι έπρεπε να απογραφούν σε σύντοµο χρόνο), όπως τονίζει και η Επιτροπή 
Απογραφής είναι πιθανή (βάσει και σχετικών στοιχείων και ενδείξεων) η παράλειψη 
απογραφής ορισµένων εκκαθαρισµένων ή δυνητικών υποχρεώσεων. Μεταξύ αυτών θα 
περιλαµβάνονται και υποχρεώσεις προς ∆ηµόσιο (τέλη κυκλοφορίας, πρόστιµα, καλύψεις 
πληµµυροπαθών κ.α.) για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η λήψη από την Επιτροπή 
Απογραφής σχετικής ολοκληρωµένης και σαφούς πληροφόρησης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Επίσης δεν κατέστη εφικτό από την Επιτροπή Απογραφής να εξεταστεί αν για τα ποσά που 
έχουν λογιστεί ως υποχρεώσεις µέχρι 31.12.2010, έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόµιµες 
διαδικασίες για τη βεβαίωση τους, γιατί κάτι τέτοιο όπως τονίζεται και από την ίδια την 
Επιτροπή ξεφεύγει από τα όρια της ανατιθέµενης εργασίας τους. Αν από επικείµενη σχετική 
έρευνα προκύψουν προβλήµατα σε αυτόν τον τοµέα, µπορεί να επιδράσουν στη 
χρηµατοοικονοµική θέση του νέου ∆ήµου. Η διοίκηση του ∆ήµου θα πρέπει να εξετάσει το 
ζήτηµα, για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν παραληφθεί οφειλές ή περιληφθεί οφειλές για τις 
οποίες δεν ακολουθήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες. 

∆ικαστικές εµπλοκές 

Όπως διαπίστωσε η Επιτροπή Απογραφής και επιβεβαιώθηκε από τον έλεγχό µας υπάρχουν 
πολλές και σηµαντικές δικαστικές εµπλοκές οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί ή/και 
αξιολογηθεί ως προς την έκβασή τους. Η παρακολούθηση των δικαστικών διαφορών για 
αστικές υποθέσεις, έχει γενικά µεγάλη σηµασία επειδή από αυτές µπορεί να προκύψουν πολύ 
µεγάλα ποσά υποχρεώσεων. Όπως αναφέρει και η Επιτροπή Απογραφής αυτές οι υποθέσεις 
σχετίζονται µε τα τεχνικά έργα ή τις διαφορές µε το προσωπικό του δήµου. Όπως φαίνεται 
από τα περιεχόµενα των σχετικών πρωτοκόλλων, οι οποίες παραπέµπουν σε σχετικές 
επιστολές νοµικών συµβούλων, δεν κατέστη εφικτό να εκτιµηθεί συνολικά η επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική θέση του νέου δήµου, των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων όταν αυτές 
θα τελεσιδικήσουν.  
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Κατά τη κρίση µας αυτές οι αποκλίσεις δεν θέτουν σε αµφισβήτηση τα τελικά αποτελέσµατα της 
απογραφής έναρξης του νέου ∆ήµου. Όλα τα παραπάνω ζητήµατα θα πρέπει να επανεξεταστούν 
ειδικά, ώστε στο 2011 στα χρονικά περιθώρια που δίνονται από την υπουργική απόφαση 
74445/10 να εντοπιστούν οι τυχόν παραλείψεις ή αδυναµίες και να απογραφούν µε πληρότητα 
όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µε ειδικές αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Τρόπος διενέργειας απογραφής 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι ο τρόπος διενέργειας της απογραφής για τους Ο.Τ.Α. που 
συνενώθηκαν και για όλα τα σχετικά πρωτόκολλα ήταν ο ενδεδειγµένος µε βάση τα 
πραγµατικά δεδοµένα και τα χρονοδιαγράµµατα που έπρεπε να υλοποιηθούν. 

Τρόπος αποτίµησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι ο τρόπος αποτίµησης των στοιχείων της απογραφής για 
όλες τις οντότητες που συνενώθηκαν και για όλους τους λογαριασµούς ήταν ο ενδεδειγµένος 
µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα και τα χρονοδιαγράµµατα που έπρεπε να υλοποιηθούν µε 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που τονίζει στην έκθεση της και η Επιτροπή Απογραφής. Οι 
περιπτώσεις αυτές αφορούν: 

-       τις συµµετοχές του ∆ήµου Ραφήνας που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης αν και η τρέχουσα 
αξία των περισσότερων εξ’ αυτών (αξία καθαρής θέσης) είναι µικρότερη. Συµφωνούµε µε τη 
γνώµη που εκφράζει η Επιτροπή Απογραφής ότι πρέπει να γίνουν µελέτες αποτίµησης και 
βιωσιµότητας των συµµετοχών, για να προσδιοριστεί η πραγµατική χρηµατοοικονοµική του 
κατάσταση λαµβάνοντας υπόψη και τα ζητήµατα εκκαθάρισης ή συγχώνευσης των νοµικών 
προσώπων που θα απασχολήσουν το νέο ∆ήµο στα πλαίσια του ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ.  

-       την αποτίµηση των αποθεµάτων που εµφανίζει αδυναµίες αφού δεν τηρούνται «λογιστικές 
αποθήκες» στους δήµους που συνενώθηκαν. Για λόγους ορθής διαχείρισης, όπως τονίζει και 
η Επιτροπή Απογραφής θα πρέπει τα αποθέµατα να παρακολουθούνται λογιστικά σε διαρκή 
βάση και να προσδιοριστεί µετά από ειδική µελέτη, ορθός διαχειριστικά τρόπος για την 
παραλαβή, αποθήκευση και διακίνησή τους. 

-       την πρόβλεψη τυχόν επιβαρύνσεων που  θα προκύψουν από την τελεσιδικία εκκρεµών 
δικαστικών υποθέσεων του νέου ∆ήµου.  

-       την εκτίµηση που έκανε η επιτροπή απογραφής για επισφαλείς απαιτήσεις, δηλαδή για 
βεβαιωµένες απαιτήσεις που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν. Βάσει αυτής της εκτίµησης (η 
οποία στηρίχτηκε στα ισχύοντα χρονικά όρια περί παραγραφής απαιτήσεων των Ο.Τ.Α. 
πέραν της πενταετίας) δεν θα εισπραχτούν οι απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά 
πριν την τελευταία πενταετία (ήτοι πριν την 31/12/2005). Εκτίµησή µας είναι ότι πιθανόν οι 
επισφαλείς απαιτήσεις θα ξεπεράσουν το παραπάνω ποσό. 
 
Κατά τη κρίση µας αυτές οι αποκλίσεις δεν θέτουν σε αµφισβήτηση τα τελικά αποτελέσµατα της 
απογραφής έναρξης του νέου ∆ήµου. Όλα τα παραπάνω ζητήµατα θα πρέπει να επανεξεταστούν 
ειδικά, ώστε στο 2011 στα χρονικά περιθώρια που δίνονται από την υπουργική απόφαση 
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74445/10 να εξεταστούν οι παραπάνω παραλείψεις και να αποτιµηθούν µε πληρότητα τα 
παραπάνω κονδύλια µε ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

5.4 Ισολογισµός Έναρξης – Καταστάσεις απογραφής 
 
Σύµφωνα µε τις καταστάσεις απογραφής των συνεννοούµενων Ο.Τ.Α. που παρατίθενται στο 
Παράρτηµα Ι της παρούσας έκθεσης και στις οποίες συνοψίζονται τα στοιχεία Ενεργητικού 
και Παθητικού που απογράφησαν,  προκύπτει µε διάφορες λογιστικές επεξεργασίες ο 
Ισολογισµός Έναρξης της 1/1/2011 του νέου ∆ήµου, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 

Ο παραπάνω ισολογισµός έναρξης του νέου δήµου προέκυψε από την συνένωση των 
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού των δύο συνεννοούµενων Ο.Τ.Α. από τα οποία 
προκύπτουν µε διάφορες λογιστικές επεξεργασίες οι «ατοµικοί» Ισολογισµοί οι οποίοι 
παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Έκθεσης.  

Η απογραφή έναρξης σύµφωνα µε την απόφαση 74445/10 πρέπει να καταχωρηθεί 
λογιστικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών του νέου ∆ήµου. 
 

5.5 Εξέταση περιοχών ειδικού κινδύνου 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο έλεγχός µας περιορίζεται µόνο στον έλεγχο της απογραφής. Στις 
περιπτώσεις που εντοπίζονται προβλήµατα στις περιοχές που έχουµε προσδιορίσει σαν 
περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε άλλες περιοχές, ο έλεγχός µας δεν είναι αρµόδιος να επιλύσει 
αυτά τα προβλήµατα και να προσδιορίσει τις τυχόν διαφορές επακριβώς, κάτι το οποίο σε 
πολλές περιπτώσεις απαιτεί αρκετό χρόνο και επίπονη εργασία. Υποχρέωσή µας είναι να 
εντοπίσουµε τυχόν προβλήµατα και να τα θέσουµε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε 
αυτό να ενεργήσει για την αντιµετώπισή τους. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου εστιάζονται στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω ως αποκλίσεις ή ελλείψεις σε σχέση µε την 
πληρότητα της καταγραφής των πρωτοκόλλων και την αποτίµηση ορισµένων κονδυλίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο «5.3.5 Παρατηρήσεις ελέγχου αναφορικά µε την πληρότητα 
της απογραφής».  

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας προς τα µέλη της 
Επιτροπής Απογραφής και τα λοιπά στελέχη και συνεργάτες των συνενούµενων Ο.Τ.Α. για 
την ουσιαστική συνδροµή τους στη επιτυχή διενέργεια της απογραφής και στην ανάδειξη των 
θεµάτων που αναδείχτηκαν. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις επί του 
περιεχοµένου της παρούσας έκθεσης καθώς και στις διαδικασίες αντιµετώπισης των θεµάτων 
που αναδείχτηκαν. 

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ντζανάτος ∆ηµήτριος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11 529 
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