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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η ανάγκη διατήρησης από τις τοπικές αρχές ανεξάρτητης 

και αυτοτελής Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, η οποία προωθεί την αξιοπιστία, τη 

δικαιοσύνη και την κατάλληλη συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα 

επιδιώκει να µειώσει τον κίνδυνο φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

 Αν και έχουν διεξαχθεί αρκετές µελέτες µε αντικείµενο το ρόλο και τη σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα στο δηµόσιο τοµέα, στην 

Ελλάδα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αντίστοιχες έρευνες πάνω στο θέµα αυτό. 

 Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσµατα της µελέτης που είχε ως γενικό 

σκοπό να εξετάσει την ύπαρξη και εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στους ∆ήµους 

, ως συνέπεια και των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής είναι συνεπή µε τη γενικότερη κατάσταση που 

επικρατεί στους ελληνικούς δήµους. Στην πράξη στους περισσότερους δήµους της χώρας δεν 

διατηρείται σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ενώ ακόµα και σε αυτούς στους οποίους 

εντοπίζεται η ύπαρξη του, αυτή βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος που εφαρµόζεται από τις τοπικές αρχές δεν εκπληρώνει τα 

καθήκοντά του και, στην πραγµατικότητα, δεν συµβάλλει στην εύρυθµη, οργανωµένη, 

οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική διοίκηση των τοπικών κυβερνήσεων. Έχει µια 

συστηµική στάση, η οποία αδυνατεί να αξιολογήσει και να αναπτύξει την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των κινδύνων και τον έλεγχο των διαδικασιών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, διακυβέρνηση δηµόσιου τοµέα, Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες έχουν προχωρήσει σε 

µια ενδελεχή επανεξέταση του ρόλου της κυβέρνησης και του δηµοσίου τοµέα στις κοινωνίες 

τους. Η διακυβέρνηση του δηµόσιου τοµέα απαιτεί τον προσδιορισµό των πολιτικών και των 

διαδικασιών που θα χρησιµοποιηθούν για να κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός 

οργανισµού για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και οι 

λειτουργίες εκτελούνται κατά ένα ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. 

 Ο κυβερνητικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής διακυβέρνησης του 

δηµόσιου τοµέα. Με την παροχή αµερόληπτης, αντικειµενικής αξιολόγησης του κατά πόσον 

οι δηµόσιοι πόροι χρησιµοποιούνται υπεύθυνα και αποτελεσµατικά για την επίτευξη των 

επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων, οι ελεγκτές βοηθούν τους οργανισµούς να επιτύχουν την 

απαραίτητη λογοδοσία προς την κυβέρνηση, τη βελτίωση των λειτουργιών τους, και να 

ενσταλάξουν την εµπιστοσύνη µεταξύ των πολιτών και ενδιαφεροµένων µερών. 

 Η έννοια ωστόσο του ελέγχου έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου, γεγονός που 

αντανακλά όχι µόνο τις αλλαγές που έχουν συµβεί παράλληλα µε την ανάπτυξη των 

οργανισµών, αλλά και τους όλο και πιο ευρείς στόχους που έχουν ανατεθεί σε αυτούς στην 

εποχή µας. 

 Ένας αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονοµικής και 

διαχειριστικής ικανότητας που αποσκοπεί στον περιορισµό των δηµοσιονοµικών 

συµπεριφορών που έχουν ως αποτέλεσµα την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, σε τοπικό επίπεδο, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι µεταξύ των βασικών 

συντελεστών του προγράµµατος δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης. 

 Τα τελευταία χρόνια, τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης που υλοποιούνται 

σε πολλές χώρες έχουν δώσει στις τοπικές αρχές πρόσθετες ευθύνες και πρόσβαση σε 

µεγαλύτερη δηµόσια χρηµατοδότηση. Το γεγονός αυτός σε συνδυασµό µε την αύξηση των 

ευθυνών αυτών ως προς τις δαπάνες τους, δεν είχε µεγάλο αντίκτυπο στην 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών χωρίς τη βελτίωση των 

συστηµάτων διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. 
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 Ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει πλέον αποκλειστικά οικονοµικό χαρακτήρα, δεδοµένου 

ότι έχει επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του σε διάφορα θέµατα, όπως τις διαδικασίες και τα 

συστήµατα επιχειρηµατικών κινδύνων, την ασφάλεια και την κοινωνική ευθύνη. 

 Με βάση τις παραπάνω αλλαγές, η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει την ύπαρξη 

και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους ∆ήµους. Είναι σηµαντικό να τονιστεί η 

έλλειψη µελετών για την λειτουργία συστηµάτων και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στους 

δήµους της Ελλάδας. 

 Κύριος σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η ύπαρξη και εφαρµογή εσωτερικών 

ελεγκτικών διαδικασιών και άλλων συναφών θεµάτων καθώς και η σηµασία 

που δίνεται σε αυτά .  

 Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια 

εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο. Παρουσιάζονται η έννοια, ο σκοπός και τα είδη του 

εσωτερικού ελέγχου, ο ρόλος των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, της Υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τα πρότυπα και ο κώδικας 

δεοντολογίας που εφαρµόζονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση µελετών που έχουν διεξαχθεί τα προηγούµενα 

χρόνια µε θέµα τον εσωτερικό έλεγχο σε τοπικό επίπεδο  

Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα. 

Προκειµένου να εντοπιστούν τα προβλήµατα διαφθοράς και κακοδιοίκησης περιγράφονται τα 

είδη ελέγχου και τα ελεγκτικά σώµατα που συναντώνται στην πράξη, εστιάζοντας στον 

εσωτερικό έλεγχου του δηµόσιου τοµέα 

 Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τον εσωτερικό έλεγχο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παρουσιάζονται το πλαίσιο εποπτείας των τοπικών αρχών, ο ρόλος των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου σε αυτές καθώς και τα ελεγκτικά σώµατα των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

 Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και η 

εφαρµογή τους στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 

εξετάζονται οι συνθήκες εσωτερικού ελέγχου στο ∆ήµους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 
1.1 Έννοια και Σηµασία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Στην εποχή µας, ο έλεγχος αποκτά ζωτική σηµασία για τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της 

οικονοµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο προσπαθώντας να διαµορφώσει ένα κλίµα τάξης 

και ευταξίας των συναλλαγών, ένα κλίµα εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των 

επιχειρήσεων και στη συµµόρφωση τους µε τους κανόνες και τους νόµους της Πολιτείας. 

 Η ελεγκτική αποτελεί ένα σηµαντικό κλάδο της Οικονοµικής των Επιχειρήσεων που  

πραγµατεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε 

κάθε οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας. 

 Εξετάζει τρία βασικά θέµατα:  

1. το αντικείµενο του ελέγχου, δηλαδή τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και 

ποιοι σκοποί επιδιώκονται µε τον έλεγχο 

2. το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποια 

πρέπει να είναι τα προσόντα τους και  

3. τις ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή τη τεχνική του ελέγχου 

 Μια σηµαντική διάκριση του ελέγχου είναι αυτή µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου µε βασικό κριτήριο το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Αυτά τα δύο είδη ελέγχων 

που συνυπάρχουν στις καλά οργανωµένες επιχειρήσεις µε διάφορους συνδυασµούς είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας γιατί ουσιαστικά συνθέτουν το βασικό περιεχόµενο της ελεγκτικής. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος οργανώνεται µέσα στην επιχείρηση και διενεργείται από 

υπαλλήλους της. Ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» χρησιµοποιείται για να αποδώσει ουσιαστικά 

δύο διαφορετικές έννοιες: α) το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δηλαδή το σύνολο των 

εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων, µέτρων και τεχνικών που υιοθετεί η κάθε εταιρία και β) 

τον καθεαυτό εσωτερικό έλεγχο, δηλαδή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που είναι 

επιφορτισµένη µε τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.  

 Πρόκειται για µια δραστηριότητα, που µε συστηµατικό και πειθαρχηµένο τρόπο, 

προσθέτει αξία συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότητα της νόµιµων στόχων της εταιρίας. Ο 

βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η προώθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας 

µιας επιχείρησης. 

 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 710, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η δραστηριότητα αξιολόγησης που καθιερώνεται ή παρέχεται ως υπηρεσία προς µια 
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οικονοµική  οντότητα και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εξέταση, αξιολόγηση και 

παρακολούθηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλο το πλάτος της εταιρίας και περιλαµβάνει όλες τις 

µεθόδους µε τις οποίες η ανώτατη διοίκηση εκχωρεί αρµοδιότητες και ευθύνες για ορισµένες 

λειτουργίες, όπως είναι οι πωλήσεις, οι αγορές, η λογιστική και η παραγωγή.1  

 Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει µια εταιρία να :  

� κατανοήσει και εκτιµήσει τους κινδύνους καθώς και να αξιολογήσει την  επάρκεια και 

καταλληλότητα των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας 

� να εντοπίσει τις περιοχές εκείνες που χρειάζονται βελτίωση των συστηµάτων και να 

ενισχύσει τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας 

� να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των πόρων της, όπως ανθρώπινοι πόροι ή φυσικοί 

πόροι 

� να διασφαλίσει την ορθή και έγκαιρη αναγνώρισης των υποχρεώσεων της, 

συµπεριλαµβανοµένων και  των ενδεχόµενες υποχρεώσεις της  

� να διασφαλίσει τη τήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών κατευθυντήριων γραµµών 

και πολιτικών της καθώς και των εφαρµοστέων νόµων και 

κανονιστικών απαιτήσεων 

� να διαφυλάξει τα περιουσιακά της στοιχεία 

� να επανεξετάζει και να εξασφαλίζει την επάρκεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα 

των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης
2 

Η ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο πηγάζει από το γεγονός ότι η διοίκηση κάθε εταιρίας έχει 

περιορισµένη δυνατότητα να επιβλέπει και να ελέγχει το σύνολο των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Έτσι είναι αναγκαία καθιέρωση µέτρων και διαδικασιών που να 

διασφαλίζουν την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της εταιρίας. Αυτό το σύνολο των 

µέτρων και διαδικασιών είναι ο εσωτερικός έλεγχος.  

Ονοµάζεται «εσωτερικός», γιατί σε αντίθεση µε τον εξωτερικό έλεγχο, διενεργείται από 

πρόσωπα που βρίσκονται εντός της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, τα οποία ονοµάζονται 

εσωτερικές ελεγκτές. 

  Το έργο του εσωτερικού ελεγκτή  έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται 

στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των διενεργούµενων διαχειριστικών πράξεων και 

λογιστικών καταχωρίσεων, µε σκοπό την άµεση επισήµανση ακούσιων ή εκούσιων 

                                                 
1 W. Meigs, J. Larsen, R. Meigs, «Ελεγκτική», Μετάφραση Θ. ∆ιαµαντόπουλος-Ι. Ταλαρούγκας, Εκδόσεις 
Παπαζήση, 1978, σελ 105 
2 Chartered Accountants of India, «Standard on Internal Audit (SIA) 1, Planning an Internal Audit», 2006 
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σφαλµάτων ή δόλιων και γενικά αντικανονικών και παράνοµων ενεργειών. Ασκεί τα 

καθήκοντά του προ ή κατά τη διενέργεια της πράξεων οικονοµικής διαχειρίσεως και της 

λογιστικής της καταχωρίσεως, χωρίς αυτό να αποκλείει το µεταγενέστερο έλεγχο ειδικών 

θεµάτων.  

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στη διοίκηση της εταιρίας αξιόλογες πληροφορίες για 

τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. Βασική διαφορά 

των εσωτερικών ελεγκτών σε σχέση µε τους εξωτερικούς ελεγκτές είναι ότι συνήθως 

συνδέονται µε υπαλληλική ή συµβατική σχέση µε την ελεγχόµενη εταιρία και για αυτό 

υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης στο πρόσωπο τους και στην ανεξαρτησία της κρίσης τους. 

 Το γεγονός ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι συνήθως υπάλληλος της ελεγχόµενης 

µονάδας δηµιουργεί κάποια µειονεκτήµατα ως προς τον εσωτερικό έλεγχο. Συγκεκριµένα:  

� ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες και όρους τους οποίους έχει θεσπίσει η διοίκηση 

της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και όχι σύµφωνα µε τους κανόνες της 

ελεγκτικής 

� δεν περιλαµβάνει τις πράξεις των διοικούντων, και των  ανωτέρων του, ή ο έλεγχός 

του είναι σ’ αυτές, κατ’ ανάγκη, περιορισµένης εκτάσεως. 

� ως ασκούµενος επί πράξεων συναδέλφων του, λόγω του συναδελφικού δεσµού, είναι 

πιθανόν να χαρακτηρίζεται από συναδελφική αλληλεγγύη και έλλειψη αµεροληψίας 

και αντικειµενικότητας 

� καθώς διενεργείται επί των ίδιων ελεγχόµενων αντικειµένων και κατά τον ίδιο τρόπο, 

ενδεχοµένως να καταλήγει σε εργασία ρουτίνας, µε συνέπεια την βαθµιαία 

εξασθένηση της επαγρυπνήσεως και διερευνητικότητας. 

 Παρόλο τα παραπάνω, πρέπει να τονισθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος έχει µεγάλη σηµασία 

για τον ορκωτό ελεγκτή, καθώς η ποιότητα του εφαρµοζόµενου εσωτερικού ελέγχου 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την έκταση, το είδος και την κατεύθυνση των ελεγκτικών 

διαδικασιών που θα ακολουθήσει.  

  Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα προσδιορίζεται και από το Ν. 3016/2002 

για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση που ορίζει ότι για να µπορεί µία εταιρία να εισαγάγει µετοχές 

ή άλλες κινητές αξίες της σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατά την υποβολή της 

αίτησης περί εισαγωγής πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που θα 

πρέπει να περιλαµβάνει:  

1. τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείµενά τους, καθώς και τη σχέση 

των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση 
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2. τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών 

του διοικητικού συµβουλίου 

3. τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη συνέχεια 

αξιολόγησης της απόδοσής τους 

4. τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που διαθέτουν 

εσωτερική πληροφόρηση για κινητές αξίες 

5. τις διαδικασίες προαναγγελίας και δηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών 

συναλλαγών και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου ή τρίτων  

6. τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών, την 

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα 

όργανα και τους µετόχους της εταιρίας 

 Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή 

των µετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από 

ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 

 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας
3 

  

1.2 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Σε γενικές γραµµές, η βιβλιογραφία διακρίνει δύο µεγάλες κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου: 

τους διοικητικούς και τους λογιστικούς-διαχειριστικούς ελέγχους. 

 Ο διοικητικός έλεγχος έχει ως αντικείµενο την καταµέτρηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας  των διαφόρων διαδικασιών, µεθόδων, µέτρων και συστηµάτων 

ελέγχου της επιχείρησης. Οι διοικητικοί έλεγχοι εστιάζουν στην καλύτερη λειτουργία και 

αποδοτικότητα της εταιρίας. Η διοίκηση µιας εταιρίας καθιερώνει διοικητικούς ελέγχους για 

                                                 
3 Ν.3016/02: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις,» 
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να διασφαλίσει ένα ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες, λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα και συµµόρφωση µε τις πολιτικές της.  

 Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν το σχέδιο οργάνωσης και τις διαδικασίες και τις 

καταγραφές που αφορούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που οδηγούν στην παροχή 

εξουσιοδότησης για τη διενέργεια των συναλλαγών από τη διοίκηση.4 

Πρόκειται για µια κατηγορία ελέγχου που δεν αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις και 

συνεπώς δεν ενδιαφέρει τον εξωτερικό ελεγκτή. 

  Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από το λογιστικό-

διαχειριστικό έλεγχο που έχει ως αντικείµενο την εξέταση των διαφόρων λογιστικών 

διαδικασιών και µεθόδων, όπως προβλέπονται από τους κανονισµούς της εταιρίας. 

Αποσκοπούν στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και στην ακρίβεια των 

λογιστικών πληροφοριών, όπως παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία και τις οικονοµικές 

καταστάσεις. Είναι σχεδιασµένοι για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι:  

α.   οι συναλλαγές εκτελούνται, σύµφωνα µε τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση της διοίκησης 

β.   οι συναλλαγές καταχωρούνται κατά τρόπο που (1) να επιτρέπει την κατάρτιση  των 

      οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της  λογιστικής ή µε  

      οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που εφαρµόζονται σε τέτοιες καταστάσεις και (2) να  

      αποδίδουν την ευθύνη χειρισµών των περιουσιακών  στοιχείων 

γ.   η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε  εξουσιοδότηση της  

      διοίκησης 

δ.   οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρήθηκαν και αφορούν περιουσιακά στοιχεία  

      συγκρίνονται µε τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά λογικά διαστήµατα και σε  

      περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων, πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες. 

 Πέρα από τις δύο αυτές κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου, εντοπίζονται και άλλες 

κατηγορίες ελέγχου, όπως:  

� έλεγχος παραγωγής: έχει ως στόχο να εξετάσει και να διασφαλίσει αν η παραγωγική 

διαδικασία εκτελείται στο σύνολο της σύµφωνα µε τους στόχους, τις προδιαγραφές 

και τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της εταιρίας 

� λειτουργικός έλεγχος: έχει ως αντικείµενο την επισκόπηση κάθε τµήµατος της 

επιχείρησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του. 

                                                 
4 W. Meigs, J. Larsen, R. Meigs, «Ελεγκτική», Μετάφραση Θ. ∆ιαµαντόπουλος-Ι. Ταλαρούγκας Εκδόσεις 
Παπαζήση,  1978, σελ 106 
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� έλεγχος συστηµάτων πληροφορικής: έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο των 

τεχνολογικών στοιχείων, που απαρτίζουν την τεχνολογία πληροφορικής και τα 

συναφή πληροφοριακά συστήµατα 

 

  

1.3 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικά το σύστηµα µέσω του οποίου η διοίκηση µιας 

εταιρίας επιδιώκει τον έλεγχο της λειτουργίας της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την 

πολιτική της, βοηθώντας την να πετύχει µε τον πλέον αντικειµενικό και αποδοτικό τρόπο 

τους αντικειµενικούς της σκοπούς. Περιλαµβάνει την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών 

της εταιρίας, την κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών και τη χρηµατοοικονοµική και 

λογιστική της οργάνωση. 

 Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει όλες εκείνες τις αρχές, τις µεθόδους και 

τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που υιοθετεί η διοίκηση µιας εταιρίας προκειµένου να 

διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της. 

 Σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εύλογης 

διασφάλισης για:  

� τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 

� τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων της και 

οικονοµικών καταστάσεων της 

� τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 

οικονοµικότητας όλων των δραστηριοτήτων της 

� την ενθάρρυνση και µέτρηση της συµµόρφωσης της επιχείρησης στις στρατηγικές και 

πολιτικές της διοίκησης καθώς και στους σχετικούς νόµους, διατάξεις και 

κανονισµούς
5 

 Πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι καµία διαχειριστική 

πράξη και λογιστική καταχώριση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από ένα και µόνο 

υπάλληλο, αλλά η εργασία καθενός πρέπει, απαραίτητα, να είναι συµπληρωµατική της 

εργασίας ενός, τουλάχιστον, άλλου υπαλλήλου και να ελέγχεται από ένα τρίτο υπάλληλο. 

                                                 
5 Χ. Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος,  Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε.2006, σελ 248 
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 Θεµελιώδης αρχή, για την οργάνωση ενός ικανοποιητικού συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου είναι ο σαφής διαχωρισµός των τριών βασικών λειτουργιών της ελεγχόµενης 

επιχείρησης: α) της συναλλακτικής που περιλαµβάνει τη διενέργεια των συναλλαγών, β) της 

διαχειριστικής, που περιλαµβάνει τη διαχείριση και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και 

γ) της λογιστικής που περιλαµβάνει τη λογιστική απεικόνιση και λογιστική παρακολούθηση 

των συναλλακτικών πράξεων και των περιουσιακών στοιχείων 

 Η παραπάνω διάκριση έχει ως στόχο κάθε µια από τις παραπάνω λειτουργίες να είναι 

υπηρεσιακώς ανεξάρτητη από τις άλλες δύο και ασκείται από πρόσωπα υπηρεσιακώς 

ανεξάρτητα από τις άλλες. 

 Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται ουσιαστικά από πέντε βασικά συστατικά 

στοιχεία:  

1. το περιβάλλον του ελέγχου που περιλαµβάνει παράγοντες όπως η οργανωτική δοµή 

της εταιρίας, η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, η στάση της 

διοίκησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο, η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες 

2. η εκτίµηση των κινδύνων από την ίδια την ελεγχόµενη εταιρία 

3. οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου που αποτελούνται τα µέτρα, διαδικασίες, και 

πολιτικές, όπως η µέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων, η επεξεργασία πληροφοριών, 

οι φυσικοί έλεγχοι, ο διαχωρισµός αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών και τα 

οποία έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση κινδύνων που σχετίζονται µε την επίτευξη 

των στόχων της και την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 

4. τα συστήµατα επικοινωνίας και πληροφόρησης που περιλαµβάνουν το λογιστικό 

σύστηµα, τον εξοπλισµό, το λογισµικό, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τα εγχειρίδια 

και αρχεία πληροφοριών 

5. η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα
6 

 Για να είναι αποτελεσµατικό ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι : οικονοµικό, ουσιώδες, 

κατάλληλο, σύµφωνο, επίκαιρο, απλό και λειτουργικό. 

 Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρέχει στις διοικήσεις των εταιριών 

στοιχεία, αναλύσεις και εκθέσεις που τις επιτρέπουν να διοικήσουν αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά. Παράλληλα οι εγγενείς έλεγχοι και δοκιµασίες ενός καλού συστήµατος 

                                                 
6 Χ. Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 253 
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εσωτερικού ελέγχου δηµιουργούν µια ασπίδα προστασίας της εταιρίας από τις ανθρώπινες 

αδυναµίες και µειώνουν την πιθανότητα πραγµατοποίησης σφαλµάτων ή ανωµαλιών. 

 Η αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου συστήµατος επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως:  

� µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο που περιλαµβάνει την αυτονοµία του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και την οργανωτική δοµή του τµήµατος 

� ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδοτήσεων, αρµοδιοτήτων και ευθυνών που 

διασφαλίζει ότι : α) οι συναλλαγές έχω εκτελεστεί σωστά και έχουν καταχωρηθεί 

κατάλληλα, β) υπάρχει περιορισµένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρίας και γ) υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των 

βιβλίων µε την ύπαρξη πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Οι 

παραπάνω αντικειµενικοί στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε τον επαρκή καταµερισµό 

των ευθυνών για την ανάληψη ή έγκριση των συναλλαγών, για την επιτήρηση των 

περιουσιακών στοιχείων και για τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

� λογιστική διάρθρωση που αποτελείται από : α) διάγραµµα λογαριασµών, β) εγχειρίδιο 

λογιστικών στόχων και διαδικασιών, γ) περιγραφή θέσεων εργασίας, δ) 

πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου, ε)αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα και στ) 

έλεγχο εισερχοµένων στοιχείων και διαδικασίες επεξεργασίας τους. Για να επιτευχθεί 

ο εσωτερικός έλεγχος, το λογιστικό σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να µετρήσει τη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα των επί µέρους οργανωτικών µονάδων 

� σύγχρονη πολιτική προσωπικού που περιλαµβάνει την επιλογή και πρόσληψη, την 

επιµόρφωση και επίβλεψη του προσωπικού. Σε κάθε σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας. 

� κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό ελέγχου που υπάγεται κατευθείαν στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας 

� ικανή και δραστήρια Επιτροπή Ελέγχου 

 

 

1.4 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Σύµφωνα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί µι ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης που οργανώνεται και λειτουργεί µέσα σε µια 
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επιχείρηση για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις δραστηριότητες της, ως µια προσφερόµενη 

υπηρεσία µέσα σε αυτήν.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική 

δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισµού. Βοηθά ένα οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του 

προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των 

διαδικασιών διοίκησης
7. 

 Η οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και η ένταξη της στο οργανόγραµµα 

µιας εταιρίας κατά τρόπο που να της δίνει τη δυνατότητα αναφοράς στα υψηλότερα επίπεδα 

διοίκησης επηρεάζει θετικά την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας 

καθώς και την αποδοτικότητα της εταιρίας. 

 Το οργανωτικό καθεστώς της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι επαρκές 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη πραγµατοποίηση των καθηκόντων των εσωτερικών 

ελεγκτών. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται, παράλληλα, ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό που διαθέτει τις γνώσεις και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που 

απαιτούνται για τους έλεγχους που θα διενεργηθούν.  

 Οι εσωτερικοί έλεγχοι, που διενεργούνται, εποπτεύονται από τον διευθυντή εσωτερικού 

ελέγχου. Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη σωστή διοίκηση της 

υπηρεσίας διασφαλίζοντας ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τους γενικούς σκοπούς και 

τις ευθύνες που εγκρίθηκαν από την ∆ιοίκηση και έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο, ότι οι 

πόροι του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου χρησιµοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσµατικά 

και ότι ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τα Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραµµα µιας εταιρίας, είναι άµεση 

συνάρτηση από το αν η επιχείρηση είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο ή όχι. Για τις εταιρίες 

µε εισηγµένες τις µετοχές τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της 

εταιρίας και εποπτεύονται από ένα ως τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, την Επιτροπή Ελέγχου. 

 Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και 

ταυτόχρονα εξειδικευµένου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση 

                                                 
7 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr 
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των πολιτικών, µέτρων και συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του, 

µε πρώτο από όλα το ίδιο το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.8 

 Ο Ν. 3016/2002 ορίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

1.   παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικό Κανονισµού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας 

που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της 

χρηµατιστηριακής. 

2.   αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του. 

3.   οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το 

τρίµηνο το διοικητικό συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και να 

παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. 

4.   οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της εταιρίας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε 

αυτές και διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και 

εποπτείας που αυτές ασκούν 

 

 

1.5 Επιτροπή Ελέγχου  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου µιας επιχείρησης συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου, από όπου και αντλεί την εξουσία της. Σύµφωνα µε το Ν. 3693/2008, κάθε 

οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται 

από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του 

οργάνου διοίκησής της. 

 Έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα µε αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες. Μεταξύ των 

υποχρεώσεων της, είναι:  

� η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

                                                 
8 Χ. Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 390 
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� παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας 

� η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

� η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση 

της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων 

υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 

 Η Επιτροπή Ελέγχου, όπως και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι εξουσιοδοτηµένη να 

εξετάζει αν η Ανώτατη ∆ιοίκηση της εταιρίας επιµένει στην αντικειµενικότητα και την 

αµεροληψία των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. Πρέπει να εφαρµόζει διαδικασίες µε τις 

οποίες να υποστηρίζεται η κατανόηση και παρατήρηση α) του ειδικού της ρόλου, β) της 

εµφάνισης των σηµαντικότερων κινδύνων στις χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις, γ) της 

αποτελεσµατικότητας των ελέγχων των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων και δ) της 

ανεξαρτησίας, ευθύνης και αποτελεσµατικότητας ή µη του εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή
9 

 Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που ορίζεται µετά από σύσταση της 

Επιτροπής Ελέγχου οφείλει να αναφέρει σε αυτήν κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία 

και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση µε τις 

αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που 

αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

1.6 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο κώδικας δεοντολογίας έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της δεοντολογικής 

κουλτούρας στο επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου. Ορίζονται τέσσερις βασικές αρχές, τις 

οποίες οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να τηρούν κατά την διενέργεια του ελεγκτικού τους 

έργου.  

 

                                                 
9 Χ. Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις», Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 433 
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∆ιάγραµµα 1.1: Αρχές ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

 Τυχόν παραβίαση του κώδικα συνεπάγεται αρνητικές επαγγελµατικές επιπτώσεις. Οι αρχές 

αυτές, που παρουσιάζονται και στο παραπάνω σχήµα, είναι οι εξής:  

1. ακεραιότητα: η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη 

και παρέχει έτσι τη βάση εµπιστοσύνης της κρίσης τους. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

διενεργεί το ελεγκτικό του έργο µε εντιµότητα, επιµέλεια και υπευθυνότητα, 

σεβόµενος το νοµικό πλαίσιο και αποκαλύπτοντας όσα προβλέπονται από το πλαίσιο 

αυτό ή από τα επαγγελµατικά πρότυπα και συµβάλλοντας στην επίτευξη των 

αντικειµενικών σκοπών της εταιρίας  

2. αντικειµενικότητα: ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει το υψηλότερο 

επίπεδο επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προβαίνουν σε µία ισορροπηµένη εκτίµηση όλων 

των σχετικών περιπτώσεων χωρίς κανένα επηρεασµό της κρίσης τους από τα δικά 

τους συµφέροντα, ή τα συµφέροντα άλλων. 

3. εµπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να σέβονται την αξία και την 

ιδιοκτησία της πληροφόρησης που λαµβάνουν, να µην κοινοποιούν πληροφορίες 

χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική 

υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο και να µην χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές 

 
Αντικειµενικότητα 

 
Εµπιστευτικότητα 

 
Επαγγελµατική 

Επάρκεια 

 
Ακεραιότητα 

Αρχές 
∆εοντολογίας 
Εσωτερικού 

Ελέγχου 
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για ίδιο όφελος, κατά τρόπο που αντιβαίνει το νόµο και ατά τρόπο που βλάπτει τους 

νόµιµους και «ηθικούς» σκοπούς της εταιρίας 

4. επαγγελµατική επάρκεια: Κατά την εκτέλεση του έργου τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες που χρειάζονται για την 

παροχή των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου. Οφείλουν να αναλαµβάνουν µόνο 

εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και 

παράλληλα να προσπαθούν να βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια τους και την 

αποτελεσµατικότητα καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

  

1.7 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο σκοπός των προτύπων, όπως περιγράφονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών είναι: 

1. να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου. 

2. να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου. 

3. να αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

4. να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

  Τα πρότυπα αυτά χωρίζονται σε τρία µέρη:  

 

A. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000) τα οποία 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των προσώπων που ασκούν 

εσωτερικό έλεγχο και αποτελούνται από τα παρακάτω πρότυπα:  

 

� 1000 - Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες: ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι 

υπευθυνότητες της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 

καθορίζονται γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), το οποίο θα πρέπει να 

είναι συµβατό µε τα Πρότυπα, και να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

� 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα: η δραστηριότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα 

καθήκοντά τους µε αντικειµενικό τρόπο 
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� 1200 - Επάρκεια Γνώσεων και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: οι Εσωτερικοί 

Έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα επαγγελµατική 

επιµέλεια. 

� 1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης 

και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της δραστηριότητας του 

Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την αποτελεσµατικότητά του. Το 

πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό 

Έλεγχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού και να 

διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε 

τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής 

 

B. Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν τη 

φύση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των 

οποίων µπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του εσωτερικού ελέγχου και διακρίνονται 

στα εξής πρότυπα:  

� 2000 - ∆ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα 

πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία στην επιχείρηση 

� 2100 - Φύση Εργασιών: η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και 

συµβάλλει στην βελτίωση των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

� 2200 - Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 

αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους. 

� 2300 - ∆ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς 

πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών ενασχολήσεών τους. 

� 2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 

επικοινωνούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους καταλλήλως 

� 2500 - ∆ιαδικασία Επόπτευσης: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 

εφαρµόζει ένα σύστηµα παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν 

γνωστοποιηθεί στη ∆ιοίκηση. 

� 2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη ∆ιοίκηση: όταν ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο 
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είναι υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να συζητάει το θέµα µε την ανώτερη 

διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και 

η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

επίλυση
10 

 

   

Γ.   Πρότυπα Εφαρµογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις δύο 

πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος 

συµµόρφωσης, έλεγχος απάτης 

 

 

1.8 Σχεδιασµός και Προγραµµατισµός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να σχεδιάζουν και να προγραµµατίζουν τις διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου, αφού πρώτα προσδιοριστούν οι αντικειµενικοί στόχοι του ελέγχου και 

οι διαδικασίες επίτευξης των στόχων αυτών. Οι αντικειµενικοί στόχοι του ελέγχου και οι 

ελεγκτικές διαδικασίες θα πρέπει να αναφέρουν τους κινδύνους της ελεγχόµενης 

δραστηριότητας ή µονάδας.  

 Κατά τον προγραµµατισµό του ελέγχου απαιτείται η απόκτηση πληροφοριών για τις 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και η εξασφάλιση έγκρισης του προγράµµατος εργασίας του 

διαχειριστικού ελέγχου. Σηµαντική παράµετρος κατά τον προσδιορισµό του ελέγχου αποτελεί 

ο καθορισµός των απαραίτητων πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου αλλά και η ενηµέρωση 

των εσωτερικών ελεγκτών  

 Το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι αρκετά εκτενές ώστε να 

διασφαλιστεί ότι βοηθά στην επίτευξη των στόχων του εσωτερικού ελέγχου και παράλληλα 

να είναι συνεπείς µε τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου και τους αντικειµενικούς σκοπούς 

της ελεγχόµενης εταιρίας. 

 Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου και ενός 

προγράµµατος ελέγχου που δείχνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών. Ο προγραµµατισµός είναι µια συνεχής διαδικασία. Το σχέδιο 

ελέγχου θα πρέπει να αξιολογείται συνεχώς από τον εσωτερικό ελεγκτή για να εντοπίσει 

τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται σε συνάρτηση µε τις αλλαγές στο ελεγκτικό 

                                                 
10 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr  
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περιβάλλον. Ωστόσο, οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίηση πρέπει να γίνει σε συνεννόηση µε 

τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. 

 Ο σχεδιασµός και  προγραµµατισµός  του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καλύπτει 

περιοχές, όπως:  

� προσδιορισµός των αντικειµενικών σκοπών του εσωτερικού ελέγχου και της έκτασης 

των ελεγκτικών διαδικασιών 

� απόκτηση βασικών ιστορικών πληροφοριών για τις δραστηριότητες που ελεγχθούν 

� προσδιορισµό των απαραίτητων πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου 

� επικοινωνία µε όλους όσους πρέπει να είναι ενήµεροι για τον έλεγχο 

� πραγµατοποίηση έρευνας για τις δραστηριότητες και τις δικλείδες ασφαλείας που θα 

ελεγχθούν  

� σύνταξη του προγράµµατος ελέγχου 

� προσδιορισµός του πως, πότε και σε ποιόν πρέπει να γνωστοποιηθούν τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου 

� απόκτηση έγκρισης του προγράµµατος ελέγχου
11, 12 

 Η έκταση και η φύση του εσωτερικού ελέγχου ποικίλει από εταιρία σε εταιρία και 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το λογιστικό σύστηµα και οι λογιστικές 

πολιτικές και πρακτικές που εφαρµόζει η εταιρία, τη φύση των πληροφοριακών συστηµάτων, 

τα ελεγκτικά τεκµήρια που απαιτούνται. 

 

1.9 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Σηµαντική φάση κατά τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η σύνταξη της 

ανάλογης έκθεσης που αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας των εσωτερικών 

ελεγκτών προς όλα τα επίπεδα της ∆ιοίκησης. Μια έκθεση εσωτερικού ελέγχου, που 

περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια του ελέγχου, µπορεί να 

πάρει διάφορες µορφές, όπως:  

1. προφορική έκθεση: Στην περίπτωση αυτή, τα ευρήµατα του ελέγχου διατυπώνονται 

προφορικά. Μια προφορική έκθεση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί συνήθως 

προοίµιο µιας γραπτής έκθεσης που θα εκδοθεί αργότερα 

                                                 
11 Χ. Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 411 
12 Chartered Accountants of India, «Standard on Internal Audit (SIA) 1, Planning an Internal Audit», 2006 
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2. ενδιάµεση ή προσωρινή γραπτή έκθεση: Χρησιµοποιείται για τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών που απαιτούν άµεση γνωστοποίηση, για ανακοίνωση µιας αλλαγής 

στο πλαίσιο του ελέγχου κα. Μπορεί να εκδίδεται είτε χωριστά είτε µαζί µε τη 

τελική έκθεση. 

3. έκθεση µε τη µορφή ερωτηµατολογίου:  Πρόκειται για έκθεση που χρησιµοποιείται 

κυρίως για εσωτερική χρήση και δοµείται στη βάση ενός ερωτηµατολογίου 

4. γραπτή έκθεση: Μια γραπτή έκθεση µπορεί να εµφανίζει διαφορετική δοµή και 

διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε την ελεγχόµενη εταιρία και την ανάθεση 

ελέγχου και θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον εξουσιοδοτηµένο εσωτερικό  

5. σύνοψη γραπτών εκθέσεων: Η έκθεση αυτή (ετήσια ή εξαµηνιαία) απευθύνεται 

κυρίως στην Επιτροπή Ελέγχου και αποτελεί σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου που 

εκδόθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 

6. έκθεση σε ηλεκτρονική µορφή: Πρόκειται για έκθεση που έχει διανεµηθεί µε 

ηλεκτρονικό µέσο και θα πρέπει να τηρείται υπογεγραµµένη στο τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου. 

 Οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι αντικειµενικές, σαφείς, συνοπτικές, 

εποικοδοµητικές και έγκαιρες.  

 Παρόλο που το είδος και το περιεχόµενο των εκθέσεων ελέγχου ποικίλουν ανά εταιρία ή 

είδος ελέγχου, πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον το σκοπό, το πλαίσιο και τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου και να 

διατυπώνονται σε αυτήν οι διαπιστώσεις του ελέγχου, τα συµπεράσµατα και συστάσεις για 

δυνητικές βελτιώσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Αρκετές µελέτες έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς µε αντικείµενο τον εσωτερικό έλεγχο στη 

τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένες από αυτές τις µελέτες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί και διερευνούν την ύπαρξη και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

σε τοπικό επίπεδο.  

 

 Ο Mussari (1995)13 διερευνά την εφαρµογή της ελεγκτικής µεταρρύθµισης το 1990 στους  

ιταλικούς δήµους. Από την έρευνα αυτή δεν µπορεί να προκύψουν αντιπροσωπευτικά 

συµπεράσµατα, γιατί διεξήχθη σε δήµους της περιφέρειας της Τοσκάνης. ∆ιαπιστώνεται ότι 

οι αλλαγές στη νοµοθεσία που αφορούν τον έλεγχο στη τοπική αυτοδιοίκηση στην πράξη δεν 

µπορούν να κριθούν, καθώς πρόκειται για µια σχετικά νέα µεταρρύθµιση 

 

 Η Davies (2001)14 εξέτασε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ουαλία. Μια σειρά από διάφορους παράγοντες (πχ νοµοθεσία, 

τεχνολογία) έχουν επηρεάσει το ρόλο και τις µεθόδους εργασίας του εσωτερικού ελέγχου στο 

πλαίσιο του δηµόσιου τοµέα τα τελευταία χρόνια. Κυρίως όµως η ενίσχυση του ρόλου του 

εσωτερικού ελέγχου οφείλεται στις αυξηµένες πιέσεις που προς τους φορείς του δηµοσίου 

λόγω των περιορισµένων πόρων και της ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηστή αξιοποίηση των 

πόρων αυτών στη τοπική αυτοδιοίκηση. 

 Η  αυξηµένη έµφαση στην εταιρική διακυβέρνηση και τη δηµόσια αναφορά έχει 

τοποθετήσει τον εσωτερικό ελεγκτή σε µια πιο εστιασµένη θέση. Οι οργανισµοί στρέφονται 

όλο και περισσότερο στους εσωτερικούς ελεγκτές προκειµένου αυτοί να δώσουν οδηγίες και 

συµβουλές σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 

 

                                                 
13 R. Mussari, «Italian Municipal Audit: Half a Reform?» , Financial Accountability and Management, 1995 
14 Μ. Davies, «The Changing Face of Internal Audit in Local Government- A Survey On The Views 
Of Welsh Local Government Internal Auditors». Journal of Finance and Management in Public Services. Vol. 1, 
2001 
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 Οι West και Berman (2006)15 εξέτασαν το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου σε πόλεις των 

ΗΠΑ µε πληθυσµό άνω των 65.000 ατόµων. Παρόλο τις νοµοθετικές απαιτήσεις, 

διαπιστώθηκε πως ο περισσότερες πόλεις δεν έχουν Επιτροπές Ελέγχου, ενώ σε εκείνες που 

υπάρχει, εντοπίζεται σηµαντική διαφορά ως προς tο εύρος των δραστηριοτήτων που αυτές οι 

επιτροπές εκτελούν. Οι περισσότερες επιτροπές συµµετέχουν σε ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον εξωτερικό έλεγχο, τους κώδικες ηθικής και 

δεοντολογίας, τον εσωτερικό έλεγχο και τον έλεγχο της διοίκησης. 

 Οι Επιτροπές Ελέγχου µπορούν να προσφέρουν πολλά στην χρηµατοοικονοµική διοίκηση 

των πόλεων ανάλογα µε το ενδιαφέρον και την εµπειρογνωµοσύνη των µελών τους. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και οι σχέσεις της µε 

τους εκλεγµένους υπαλλήλους  συνδέονται µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των 

επιτροπών ελέγχου. 

 

 Στα πλαίσια της εργασίας τους, που αφορούσε τον εσωτερικό έλεγχο σε τοπικό επίπεδο, 

οι Baltaci και Yilmaz 16 το 2006 διερεύνησαν τις συνθήκες εσωτερικού ελέγχου σε ορισµένες 

χώρες του κόσµου. Υπάρχουν χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες προασπίζουν την ύπαρξη 

εσωτερικού ελέγχου στις τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το σχεδιασµό 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Στη Σουηδία η εντολή στους ελεγκτές ρυθµίζεται από την 

εθνική νοµοθεσία και τους τοπικούς κανονισµούς. Οι ελεγκτές πρέπει να ακολουθούν τα 

γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα στις τοπικές κυβερνήσεις που έχουν υιοθετηθεί στη 

χώρα. 

 Αντίθετα το γαλλικό µοντέλο δεν ταιριάζει απολύτως στο σύγχρονο ορισµό του 

εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει ένα τοπικό τµήµα ελέγχου που είναι 

υπεύθυνο για τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει υιοθετηθεί 

κώδικας πρακτικής για τον εσωτερικό έλεγχο σε τοπικό επίπεδο. Η νοµοθεσία και κανονισµοί 

απαιτούν από τις τοπικές κοινωνίες στις Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία να 

διαθέτουν εσωτερικό έλεγχο σύµφωνα µε τον Κώδικα αυτό. 

 

                                                 
15 J. P. West and E.M. Berman, «Audit Committees and Accountability in Local Government: A National 
Survey», International Journal of Public Administration, 2006, σελ. 329-362 
16 Μ. Baltaci and S. Yilmaz, «Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at Local 
Levels», The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2006 
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 Σε έκθεση το Κέντρο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (CESD)17 το 2008 µελετά 

τον έλεγχο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης στους δήµους του Αζερµπαϊτζάν. ∆ιαπιστώνει 

ότι δεν υπάρχει θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στο Αζερµπαϊτζάν και περιλαµβάνει εγκατάσταση του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου στους δήµους. Οι δήµοι στερούνται συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Απουσιάζουν επίσης τα µέσα και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαµόρφωση 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στις τοπικές κοινωνίες, όπως η 

κατάλληλη εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών ή η υιοθέτηση  των αναγκαίων 

επαγγελµατικών κανόνων και προτύπων. 

 

 Οι Jorge και Costa το 200918 µελέτησαν  την ύπαρξη και  εφαρµογή διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου σε 84 δήµους της Πορτογαλίας. Νέες τάσεις προκύπτουν στο εσωτερικό 

έλεγχο στην Πορτογαλία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, µε έµφαση σε πρότυπα που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνές επίπεδο, στη διαχείριση του 

κινδύνου και τη διακυβέρνηση, η οποία µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, την αξιοπιστία και 

τη διαφάνεια των πληροφοριών, είτε για την εσωτερική διοίκησης είτε για  τους σκοπούς της 

εξωτερικής πληροφόρησης. 

 Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι δήµοι δεν διαθέτουν συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικό ελεγκτή. Οι λόγοι που προβάλλονται για την µη ύπαρξη 

αυτών είναι ουσιαστικά η έλλειψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. Σηµαντικός αριθµός 

δήµων δεν πιστεύει στη σηµασία και ανάγκης διατήρησης ενός τέτοιου συστήµατος. Οι 

περισσότεροι δήµοι που διαθέτουν σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το έχουν αναπτύξει µετά 

την εφαρµογή των λογιστικών συστηµάτων PALG (Plan of Accounting for Local 

Government). Ο διαδικασίες αυτές εσωτερικού ελέγχου καλύπτουν κυρίως τον έλεγχο των 

οικονοµικών στοιχείων των δήµων καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας.  

 

 Ο Davey19 παρουσίασε το 2009 µια έρευνα του για τον έλεγχο σε τοπικό επίπεδο σε 

χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Η εργασία αυτή βασίστηκε στις 

διαδικασίες ελέγχου σε 13 χώρες κατά το 2007.  

                                                 
17 Center for Economic and Social Development, «The Auditing of Local Government Financial Management in 
Azerbaijan: Comparative Analysis»,  2008 
18 S. Jorge and A. Costa, «Internal auditing amongst Portuguese municipalities», Revista Enfoques: Ciencia 
Política y Administración Pública, vol. VII, 2009, σελ. 303-361. 
19 Κ. Davey, «Making Government Accountable - Local Government Audit in Postcommunist Europe», Local 
Government and Public Service Reform Initiative, 2009 
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 Σε ορισµένες χώρες, Αρµενία, Κροατία, ΠΓ∆Μ, Σερβία και Ρουµανία, είναι υποχρεωτική 

η διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Σε ορισµένες µάλιστα 

περιπτώσεις θέτονται κριτήρια (οικονοµικά ή πληθυσµιακά) για την υποχρέωση ή όχι της 

ύπαρξης ενός τέτοιου συστήµατος.  

 Στη Ρωσία και την Ουκρανία αντίθετα, τα συστήµατα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας 

αποτελούν µέρος της κάθετης ιεραρχίας που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ οι 

κανονισµοί του Υπουργείου Οικονοµικών στη Μολδαβία επιβάλλουν τον εσωτερικό έλεγχο. 

Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο, οι δήµοι δεν είναι υποχρεωµένοι να 

διαθέτουν εσωτερικό έλεγχο, αν και ορισµένοι έχουν καθιερώσει τµήµατα εσωτερικού 

ελέγχου οικειοθελώς. 

 Στις Αλβανία, Κροατία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία και Σερβία, οι Υπουργοί Οικονοµικών έχουν 

ιδρύσει κεντρικές µονάδες  για την ενοποίηση όλων των διαδικασιών και προτύπων 

εσωτερικού ελέγχου σε όλο το δηµόσιο τοµέα. Στην πράξη βέβαια πολλοί δήµοι των χωρών 

αυτών λειτουργούν αντίθετα από τις απαιτήσεις των νόµων και κανονισµών ως προς την 

ύπαρξη και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε αυτούς. 

 

 Το 2010 οι Johnsen, Meklin, Oulasvirta και Vakkuri20 διερευνούν τις διαδικασίες ελέγχου 

της απόδοσης συµπεριλαµβανόµενης και της µέτρησης της απόδοσης σε τοπικό επίπεδο στη 

Φιλανδία και Νορβηγία. Συµπεραίνουν ότι ο έλεγχος της απόδοσης έχει ένα συγκεκριµένο 

λειτουργικό ρόλο στη τοπική αυτοδιοίκηση. Σε σύγκριση µε τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων,  ο έλεγχος της απόδοσης χει µια πιο εµφανή σύνδεση τόσο µε τη βελτίωση της 

απόδοσης όσο και µε τις καθηµερινές διαδικασίες διοίκησης των δήµων. 

 Στη Φινλανδία, ο έλεγχος της απόδοσης διενεργείται από τη διοίκηση, τους εσωτερικούς 

ελεγκτές και από τα υψηλότερα πολιτικά όργανα (δηµοτικά συµβούλια και οι επιτροπές 

ελέγχου). Στη Νορβηγία τόσο ο χρηµατοοικονοµικός όσο και ο έλεγχος της απόδοσης είναι 

υποχρεωτικοί, αλλά µόνο οι δηµοτικοί ελεγκτές επιτρέπεται να διενεργούν έλεγχο σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Παρόλο κάποια προβλήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των εκθέσεων των ελέγχων 

αποδόσεων, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται χρήσιµο εργαλείο στη δηµόσια διοίκηση και 

χρησιµοποιούνται χρησιµοποιείται από τη δηµοτική διοίκηση και τους πολιτικούς φορείς 

λήψης αποφάσεων. 

                                                 
20 Α. Johnsen, P. Meklin, L. Oulasvirta and  J. Vakkuri, «Performance auditing in local government: 
an exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway», 
European Accounting Review, 2010, σελ. 583-599 
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 Ο Haimon ( 2010)21 µελέτησε τον εσωτερικό έλεγχο σε τοπικό επίπεδο στο Ισραήλ.  Η 

τοπική εξουσία διαθέτει αρκετή δύναµη σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο και εποµένως 

ένας αποτελεσµατικός έλεγχος είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση των λειτουργιών των 

τοπικών κοινωνιών. Σε τοπικό επίπεδο η σηµασία του εσωτερικού ελέγχου στο Ισραήλ έχει 

αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου έχει αλλάξει 

και καλύπτει όλες τις λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές πτυχές της λειτουργίας των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίστοιχα έχει αυξηθεί και ο ρόλος των εσωτερικών 

ελεγκτών µέσα στους οργανισµούς αυτούς. 

 Η θέση του εσωτερικού ελέγχου στους δήµους έχει δηµιουργήσει υψηλές προσδοκίες και 

στου πολίτες. Ωστόσο, από τη µελέτη προκύπτει ένα χάσµα µεταξύ προσδοκιών και 

απόδοσης που έχει επίδραση στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου στους δήµους.  

 

 Ο έλεγχος στους δήµους της Αρµενίας αποτέλεσαν το αντικείµενο µελέτης του Saroyan 

(2010)22. Οι δηµοτικές δραστηριότητες υπόκεινται σε υποχρεωτικό εσωτερικό έλεγχο. Το 

κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών είναι το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, που πρέπει να δηµιουργήσει µε τα µέλη της µια Επιτροπή, η οποία θα 

είναι υπεύθυνη για τον αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο.  

   Στην πράξη όµως, οι περισσότεροι δήµοι δεν διαθέτουν εσωτερικό έλεγχο, είτε γιατί 

θεωρούν ότι δεν έχει σηµασία είτε γιατί δεν γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωτικός είτε γιατί δεν 

διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους. 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος σε τοπικό επίπεδο στην Ουγγαρία αποτέλεσε το αντικείµενο 

µελέτης του Sepsey το 201123. ∆ιαπίστωσε ότι ο εσωτερικός έλεγχος που εφαρµόζεται από 

την τοπική αυτοδιοίκηση δεν εκπληρώνει  τους στόχους και τις λειτουργίες του και στην 

πραγµατικότητα δεν συµβάλλει στην εύρυθµη, οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική 

διοίκηση των τοπικών κοινωνιών. Στην πλειοψηφία των τοπικών κυβερνήσεων ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει µια συστηµική στάση, η οποία αποτυγχάνει να αξιολογήσει και να διασφαλίσει 

                                                 
21 Ζ. Haimon, «Internal auditing in local government in Israel: Status vs effectiveness», Israel Affairs, 2010, σελ. 
105-114 
22 Ζ. Saroyan, «Local  Governance in Armenia», Central European University, 2010 
23 Τ. Sepsey, «Internal Audits at Local Governments-Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary», 
Public Finance, 2011, σελ. 411-428 
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την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των κινδύνων και τον έλεγχο των διαδικασιών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

   Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν µέρει από τις αντιφάσεις µεταξύ του νόµου περί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και του νόµου περί των ∆ηµόσιων Οικονοµικών και εν µέρει από την κακή 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου και την παρερµηνεία του ρόλου του. 

 

 Οι Monfardini και Maravic (2012)24 µελετούν τον έλεγχο στη τοπική αυτοδιοίκηση στην 

Ιταλία και τη Γερµανία, σε δύο χώρες όπου έγιναν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο τοµέα του 

ελέγχου. Παρατηρείται µια αύξηση στις δραστηριότητες του ελέγχου τόσο σε ποσοτικούς όσο 

και σε ποιοτικούς όρους. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται και στα συστήµατα εσωτερικού 

ελέγχου.  

 Στην Ιταλία κάθε ∆ήµος διαθέτει υποχρεωτικό ελεγκτικό σώµα που ονοµάζεται Organo di 

Revisione (OdR) υπεύθυνο για τον έλεγχο των δηµοτικών οικονοµικών και ένα υποχρεωτική 

εσωτερικό όργανο γνωστό ως Segretario Comunale (SG), που έχει ως  κύρια λειτουργία τη 

διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους νόµους για κάθε διοικητική πράξη και τις διαδικασίες 

που προτείνονται τόσο από το δηµοτικό συµβούλιο όσο και την εκτελεστική επιτροπή. Ενώ 

στην Ιταλία υπάρχει µια  σαφής, συνεκτική, και ορατή σύνδεση µεταξύ κεντρικού κράτους 

και των µεταρρυθµιστικών αλλαγών στο σύστηµα ελέγχου, στη Γερµανία παρά τη 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο συµβαίνει  το αντίθετο. 

 Αν και η ύπαρξη 16 διαφορετικών κωδικών σε τοπικό επίπεδο σε 16 διαφορετικά 

κρατίδια παρεµποδίζει την εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων σχετικά µε τους τοπικούς 

ελεγκτές στη Γερµανία, υπάρχει σχετικά υψηλή οµοιοµορφία στις αρχές και τις απαιτήσεις 

των κωδικών αυτών 

 

 Σε αντίθεση µε τις παραπάνω µελέτες που έχουν διεξαχθεί σε δήµους του εξωτερικού, ο 

Φουστανάκης (2011)25 εξέτασε τις συνθήκες εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και κυρίως στο ∆ήµο Πειραιά. ∆ιαπίστωσε πως οι δήµοι της 

χώρας στο σύνολό τους σχεδόν δε διαθέτουν αυτοτελή Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή 

ακόµα και αν τη διαθέτουν στο Οργανόγραµµά τους, όπως ο ∆ήµος Πειραιά είτε βρίσκεται 

στα πρώτα στάδια εφαρµογής της είτε δεν έχει λειτουργήσει ποτέ επί της ουσίας µε 

                                                 
24 P. Monfardini and P. Von Maravic, «Municipal Auditing in Germany and Italy: Explosion, Change, 
or Recalcitrance?», Financial Accountability & Management, 28, 2012, σελ. 52-76 
25 Ι. Φουστανάκης, «« Εσωτερικός Έλεγχος Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρακτική Εφαρµογή 
Ανάλυσης, η Περίπτωση του ∆ήµου Πειραιά», Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆’ Εκπαιδευτική Σειρά, 
Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 2011 
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αποτέλεσµα να µην είναι εξαχθούν βάσιµα συµπεράσµατα ως προς το ρόλο και τη 

σπουδαιότητα αυτής.  

 Ως προς τον εξεταζόµενο δήµο Πειραιά παρατηρήθηκε πως η Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου λειτουργεί για µικρό χρονικό διάστηµα και παρόλο που τα συµπεράσµατα που 

διαπιστώνονται µε επιφύλαξη λόγω του γεγονότος αυτού, εντοπίστηκαν µερικά σηµεία για τα 

υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για βελτίωση σύµφωνα µε τις διεθνείς καλές πρακτικές και 

πρότυπα. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 201226 παρουσίασε µελέτη για τον εσωτερικό έλεγχο στο 

δηµόσιο τοµέα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980 

συνέβησαν σηµαντικές αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση. Σήµερα οι περισσότερες από τις 27 

χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν συστήµατα εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο 

τοµέα. Η πλειοψηφία των χωρών που διαθέτουν εσωτερικό έλεγχο έχουν καθιερώσει τη 

λειτουργία του σε συγκεκριµένους νόµους ή κανονισµούς. Η διαφορά µεταξύ των χωρών 

βρίσκεται στο τµήµα του δηµοσίου που καλύπτει ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν για 

παράδειγµα  χώρες όπως η Λιθουανία, η Ρουµανία και η Εσθονία, στις οποίες δεν 

εφαρµόζεται αλλά επιδιώκεται η εφαρµογή τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και στους δήµους.  

 Αντίστοιχη έρευνα παρουσιάστηκε και από το Συµβούλιο της Ευρώπης
27 για τον 

εσωτερικό έλεγχο στους δήµους και τις περιφέρειες της Ευρώπης, ο οποίος µπορεί να 

βοηθήσει στην αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των δηµόσιων πόρων και στην επίτευξη 

των στόχων των τοπικών εξουσιών. ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χωρών, 

καθώς οι µισές περίπου από τις χώρες που συµπεριλήφθηκαν  στην έρευνα διαθέτουν 

νοµοθετικό πλαίσιο που απαιτεί ή προτείνει την εφαρµογή εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό 

επίπεδο. 

 Υπάρχουν χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία όπου χρησιµοποιείται σε τοπικό επίπεδο 

τόσο εσωτερικός όσο και εξωτερικός ελεγκτής, άλλα και χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι οι 

τοπικές αρχές δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την λειτουργία τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου ή πιστεύουν ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι άκαρπη.  

Πρέπει επίσης να τονισθεί πως τα καινούργια µέλη της ΕΕ αρχίζουν σταδιακά την εφαρµογή 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου µε τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

                                                 
26 European Commision, «Compendium of the public internal control systems in the EU Member States», 2012 
27 Council of Europe, «Internal Audit at Local and Regional Level» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

3.1 ∆ιακυβέρνηση ∆ηµόσιου Τοµέα 

 
Ο δηµόσιος τοµέας είναι περίπλοκος και οι φορείς του δεν λειτουργούν µέσα σε ένα κοινό 

νοµοθετικό πλαίσιο ούτε έχουν µια συγκεκριµένη οργανωτική δοµή ή συγκεκριµένο µέγεθος. 

Είναι σηµαντικό, εποµένως, να αναγνωριστεί  η ποικιλοµορφία του δηµόσιου τοµέα και τα 

διαφορετικά µοντέλα διακυβέρνησης που ισχύουν σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικούς 

τοµείς, καθένας από τους οποίους έχει µοναδικά χαρακτηριστικά. 

 Συνοπτικά στην έννοια του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνονται το ∆ηµόσιο, οι Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα δηµόσια πρόσωπα ειδικών σκοπών που διέπονται κατ’ αρχήν από 

το διοικητικό δίκαιο καθώς και εκείνα που διέπονται κατ’ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, οι 

δηµόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά 

πλειοψηφία και οι ανάδοχοι δηµόσιας υπηρεσίας.28 

 Η δηµόσια διοίκηση αποτελεί το χώρο παραγωγής και το µηχανισµό εφαρµογής της 

δηµόσιας πολιτικής. Οι σχέσεις δηµόσιας διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής εντάσσονται στο 

ευρύτερο ζήτηµα των σχέσεων κράτους-κοινωνίας. Υπάρχει ουσιαστικά µια κυκλική σχέση 

µεταξύ δηµόσιας διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής. 

 Η δράση της διοικητικής δράσης στην ελληνική έννοµη τάξη διέπεται από τρεις βασικές 

αρχές:  

1. την αρχή της νοµιµότητας, δηλαδή την διενέργεια από τα διοικητικά όργανα µόνο 

νόµιµων ή υλικών ενεργειών που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από 

κανόνες δικαίου 

2. την αρχή του δηµόσιου συµφέροντος, δηλαδή την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος µέσω των ενεργειών των διοικητικών οργάνων 

3. την αρχή της προστασίας των δικαιουµένων, δηλαδή προστασία των δικαιωµάτων και 

συµφερόντων που κατοχυρώνονται από το Σύνταγµα και προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία
29 

                                                 
28 Θ. Φορτσάκης, «Ο δηµόσιος Τοµέας: Περιεχόµενο, Όρια, Ιδιωτικοποιήσεις» , Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 
2001 
29 Ε. Σπηλιωτόπουλος, «Ο ∆ικαστικός Έλεγχος της ∆ιοικητικής ∆ράσης», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,  2001 
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 Στο δηµόσιο τοµέα, η διακυβέρνηση αφορά τα µέσα µε τα οποία οι στόχοι 

προσδιορίζονται και επιτυγχάνονται. Περιλαµβάνει επίσης τις δραστηριότητες που 

εξασφαλίζουν την αξιοπιστία µιας κυβέρνησης, καθιερώνουν τη δίκαιη παροχή υπηρεσιών, 

και αξιολογούν την κατάλληλη συµπεριφορά των ανώτερων δηµόσιων υπαλλήλων, 

περιορίζοντας τον κίνδυνο διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση 

 Σε όλες σχεδόν τις χώρες, ο δηµόσιος τοµέας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

κοινωνία και η αποτελεσµατική διακυβέρνηση σε αυτόν µπορεί να ενθαρρύνει την 

αποτελεσµατική χρήση των δηµόσιων πόρων, να ενισχύσει την υποχρέωση λογοδοσίας για τη 

διαχείριση των εν λόγω πόρων, να βελτιώσει τη διοίκηση και παροχή υπηρεσιών και να 

συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.30 

 Καθώς όµως οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο έχουν διαφορετική δοµή δεν υπάρχει ένα 

ενιαίο µοντέλο διακυβέρνησης που να εφαρµόζεται στους οργανισµούς και φορείς του 

δηµόσιου τοµέα. 

 Παρόλο αυτά, ορισµένες αρχές διακυβέρνησης είναι κοινές σε ολόκληρο τον δηµόσιο 

τοµέα. Οι κοινές αυτές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν τις πολιτικές, τις 

διαδικασίες και τις δοµές που χρησιµοποιούνται από έναν οργανισµό για να κατευθύνει και 

να ελέγχει τις δραστηριότητές της, για να επιτύχει τους στόχους της, και να προστατεύσει τα 

συµφέροντα των διαφόρων ενδιαφερόµενων οµάδων µε δεοντολογικό τρόπο. 

 Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στη διακυβέρνηση τόσο του δηµόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τοµέα, αν και περιγράφονται σε όρους που αντιστοιχούν σε µια κυβέρνηση:  

� ορισµός κατεύθυνσης: η καλή διακυβέρνηση καθιερώνει τις πολιτικές προκειµένου να 

καθοδηγήσει τις ενέργειες ενός οργανισµού, που θα πρέπει να κατευθύνονται µέσω 

των εθνικών στόχων, στρατηγικών σχεδίων, στόχων απόδοσης, των νοµοθετικών 

απαιτήσεων κτλ.  

� εµφύσηση ηθικής και ακεραιότητας: η καλή διακυβέρνηση περιλαµβάνει σαφώς 

καθορισµένες ηθικές αξίες, αντικειµενικούς στόχους και στρατηγικές. Θα πρέπει να 

ευθυγραµµίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες για να ενθαρρύνει την συµπεριφορά η 

οποία είναι σύµφωνη µε τις αξίες ηθικής και ακεραιότητας του οργανισµού της 

κυβέρνησης 

� εξέταση των αποτελεσµάτων: η καλή διακυβέρνηση απαιτεί συνεχή επίβλεψη και 

εξέταση των αποτελεσµάτων και των αποδόσεων προκειµένου να διασφαλιστεί 

επίτευξη των σκοπών, η συµµόρφωση µε τους νόµους και τις απαιτήσεις. 

                                                 
30 The Institute of Internal Auditors / www.theiia.org, The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2006, 
σελ 2-4 
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� έκθεση λογοδοσίας: οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λογοδοτούν για το πώς 

χρησιµοποιούνται οι πόροι και τι επιτεύχθηκε µε τους πόρους αυτούς. Η καλή 

διακυβέρνηση απαιτεί τακτική χρηµατοοικονοµική αναφορά και αναφορά της 

απόδοσης, η ακρίβειας της οποίας ενισχύεται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή 

� διόρθωση πορείας: στην περίπτωση που ένας οργανισµός δεν επιτύχει τους στόχους 

του, θα πρέπει ένα καλό σύστηµα διακυβέρνησης να εντοπίσει τα αίτια των 

προβληµάτων, να καθορίσει τις απαιτούµενες διορθωτικές κινήσεις και να 

αξιολογήσει την επιτυχία των κινήσεων αυτών.31 

  Πέρα από τα παραπάνω, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών, περιγράφει τρεις βασικές                    

αρχές στη διακυβέρνηση του δηµοσίου τοµέα.: 

� ειλικρίνεια και διαφάνεια: Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι οι 

µέτοχοι και οι επενδυτές µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων , στις διαδικασίες και τις δράσεις του φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς 

και στη διοίκηση των δραστηριοτήτων του. Οι ακριβείς και σαφείς πληροφορίες 

οδηγεί στην αποτελεσµατική και έγκαιρη δράση και στην διασφάλιση έναντι του 

ελέγχου 

� ακεραιότητα: Η ακεραιότητα βασίζεται στην ειλικρίνεια και αντικειµενικότητα, 

καθώς και στην εντιµότητα στη διαχείριση των δηµόσιων πόρων. Εξαρτάται από την 

αποτελεσµατικότητα του πλαισίου ελέγχου και στον επαγγελµατισµό των ατόµων 

εντός της οντότητας. Αντικατοπτρίζεται τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

οντότητας όσο και στην ποιότητα των εκθέσεων της 

� υπευθυνότητα και υποχρέωση λογοδοσίας: Η υπευθυνότητα είναι η διαδικασία µε την 

οποία οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και τα άτοµα στο εσωτερικό τους, είναι 

υπεύθυνα για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους, συµπεριλαµβανοµένων της 

διαχείρισής των δηµόσιων πόρων  και όλων των  πτυχών της απόδοσης του. Όλα 

πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη των αρµοδιοτήτων τους και σαφείς καθορισµένους 

ρόλους µέσα σε µια ισχυρή δοµή. Η υποχρέωση λογοδοσίας αποτελεί ουσιαστικά την 

υποχρέωση να λογοδοτεί κάποιος για την ευθύνη που του ανατίθεται 32 

 Αυτές οι θεµελιώδεις αρχές αντανακλώνται σε κάθε µία από τις  διαστάσεις της 

διακυβέρνησης των φορέων του δηµόσιου τοµέα:  

                                                 
31 The Institute of Internal Auditors / www.theiia.org, «The Role of Auditing in Public Sector Governance», 
2006, σελ 6-7 
32 International Federation of Accountants, «Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective», 
2001, σελ 12 
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� πρότυπα συµπεριφοράς: πώς η διοίκηση ενός οργανισµού καθορίζει τις αξίες και τους 

κανόνες που προσδιορίζουν την κουλτούρα του οργανισµού και τη συµπεριφορά του 

καθένα µέσα σε αυτόν 

� δοµή και διαδικασίες: πώς η ανώτατη διοίκηση ορίζεται και οργανώνεται, πώς 

καθορίζονται οι αρµοδιότητες της, πώς λογοδοτούν 

� έλεγχο: το δίκτυο των διαφόρων ελέγχων που προβλέπονται από την ανώτατη 

διοίκηση του οργανισµού για να υποστηρίξουν  την επίτευξη των στόχων της 

οικονοµικής οντότητας, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών,  

η αξιοπιστία της εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης, και η συµµόρφωση µε 

τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς και τις εσωτερικές πολιτικές 

� εξωτερικές εκθέσεις αναφοράς: πώς η ανώτατη διοίκηση του οργανισµού εκφράζει 

την υποχρέωση λογοδοσία της για τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και τις 

επιδόσεις της  

 

 

3.2 ∆ιαφθορά και Κακοδιοίκηση στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση  

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονη κινητικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για 

την αντιµετώπιση φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Πρόκειται για φαινόµενα 

αποτελούν συµπτώµατα κακής διακυβέρνησης και έχουν αρνητικές συνέπειες στην εφαρµογή 

των αρχών ενός κράτους δικαίου και στην οικονοµική ανάπτυξη µιας κοινωνίας.  Η συζήτηση 

για τα φαινόµενα αυτά γίνεται, ωστόσο,  µέσα από την παραµόρφωση αφενός του εγχώριου 

πολιτικού πρίσµατος και του τρέχοντος κοµµατικού ανταγωνισµού και  αφετέρου του 

διεθνούς συστήµατος ασφαλείας.  

 Η διεθνής κοινότητα έχει δεχθεί πως φαινόµενα όπως η διαφθορά και η κακοδιοίκηση 

µπορούν να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια ενός στρατηγικού προγράµµατος δράσης, του 

οποίου ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Τα 

φαινόµενα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείµενο µελέτης από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο 

ΟΗΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των 

οποίων έχουν συναφθεί συµβάσεις µεταξύ των χωρών µε στόχο την εναρµόνιση των εθνικών 

πρακτικών και των µεθόδων δράσης τους. 

 Σε Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού ∆ικαίου περί διαφθοράς 

δια του Ν. 2957/2001,η διαφθορά ορίζεται ως η απαίτηση, προσφορά, παροχή ή αποδοχή, 
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αµέσως ή εµµέσως δώρου ή οποιοδήποτε άλλου µη προσήκοντος ωφελήµατος ή υπόσχεσης 

ενός τέτοιου ωφελήµατος, που επηρεάζει την ορθή εκτέλεση καθήκοντος ή την απαιτούµενη 

συµπεριφορά του λήπτη του δώρου ή του µη προσήκοντος ωφελήµατος ή της υπόσχεσης ενός 

τέτοιου ωφελήµατος. 

 Με το Ν. 3251/2004, η διαφθορά περνά στη τάξη των σοβαρότερων εγκληµάτων για τα 

οποία επιστρατεύεται ένα ακραίο µέσο καταστολής, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλµα 

Σύλληψης, οπότε η εκτέλεση του επιτρέπεται χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, χωρίς 

δηλαδή να ερευνάται αν η ίδια πράξη τιµωρείται και στην Ελλάδα. 

 Γύρω από το θέµα της διαφθοράς αναπτύσσεται µια ρητορεία που περιλαµβάνει ορισµένα 

σηµαντικά σηµεία προβληµατισµού:  

� η διαφθορά στη δηµόσια ζωή είναι διαχρονικό φαινόµενο 

� η διαφθορά διαθέτει ένα ξεχωριστό φορτίο απαξίας και για αυτό αποτελεί την πλέον 

συνηθισµένη και ταυτόχρονα ισχυρή µορφή που εκτοξεύεται στο πλαίσιο µιας 

οξυµένης πολιτικής σύγκρουσης 

� η ρητορεία που αναπτύσσεται γύρω από το θέµα της διαφθοράς διαθέτει ορισµένα 

χαρακτηριστικά, όπως:  

- το ηθικολογικό στοιχείο, µε σταθερή και έντονη καταγγελία του φαινοµένου 

- την εµπλοκή των ΜΜΕ 

- την κοινοτοπία της αυταρέσκειας, ότι τα φαινόµενα διαφθοράς είναι 

µεµονωµένα και δεν αφορούν την πλειοψηφία 33 

 Η σχέση διαφθοράς και κακοδιοίκησης είναι αµφίδροµη. Έτσι από την µια, συνδέεται η 

γραφειοκρατία και η κακή λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών µε την ανάπτυξη φαινοµένων 

διαφθοράς και από την άλλη, η κακή λειτουργία της υπηρεσίας µπορεί να προκαλείται 

τεχνητά, έτσι ώστε η αθέµιτη συναλλαγή να αποτελεί τη λύση του προβλήµατος 

κακοδιοίκησης. 

 Ως κακοδιοίκηση χαρακτηρίζεται η κακή λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών και η 

χαµηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δεν συνιστούν απαραίτητα συγκεκριµένη 

παρανοµία, αφού συχνά καλύπτονται κάτω από το µανδύα της τήρησης των τύπων. 

 Σε µεγάλο βαθµό, η διαφθορά και η κακοδιοίκηση τρέφονται από την πειθαρχική 

ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων και την ανεπάρκεια των ελέγχων που δηµιουργεί 

στους παρανοµούντες συνθήκες ασυδοσίας.34. Η διαφθορά είναι συνήθως ευθέως ανάλογη 

                                                 
33 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης, Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία», Νοµική Βιβλιοθήκη, 
2010, σελ 3-5 
34 Φ. Καλλίρη, ∆ύσκολος ο Πόλεµος κατά της ∆ιαφθοράς, Εφηµερίδα Καθηµερινή, 30/6/2009 
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της έκτασης του δηµόσιου τοµέα και της ανοχής που επιδεικνύεται απέναντι της.  Άλλοι 

παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς αποτελούν η 

έλλειψη του προληπτικού ελέγχου και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου, η έλλειψη 

διαφάνειας, η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµόδιους για να αποφασίζουν κ.α 

 Σύµφωνα µε Έκθεση Αξιολόγησης της GRECO για την Ελλάδα, βασικός παράγοντας που 

συµβάλλει στην δηµιουργία φαινοµένων διαφθοράς και εµποδίζει την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της, είναι η πολυνοµία και η γραφειοκρατική διοίκηση. Σύµφωνα µε την 

έκθεση αυτή, η επιστηµονική ανάλυση και η µελέτη του φαινοµένου της διαφθοράς, όπως και 

η απλοποίηση της νοµοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών µε την άµεση λήψη µέτρων 

κατά της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης, θα δράσουν σε προληπτικό επίπεδο 

µειώνοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης φαινοµένων διαφθοράς.35 

 Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2011, αυτός δέχθηκε 

10.706 νέες αναφορές, από τις οποίες το 61,6% αυτών ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία 

του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. Παρατηρείται µια 

αύξηση κατά περίπου 8,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2010. 

 

                                                 
35 Χ. Φλωράκος, «Η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Αδυναµίες-Μέτρα Εξυγίανσης», Εκδόσεις Αρσενίδη 2005, 
σελ 559 
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∆ιάγραµµα 3.1: Κατανοµή Βασικών Υποθέσεων ∆ιαφθοράς ή Κακοδιοίκησης ανά Φορέα 

 
Πηγή: Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2011 

 

 Όπως φαίνεται και από το παραπάνω γράφηµα, ο µεγαλύτερος αριθµός υποθέσεων 

αφορούν ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(24,28%). Σηµαντικός αριθµός υποθέσεων αφορούσαν επίσης την Αυτοδιοίκηση (12,59%), 

το Υπουργείο Εσωτερικών (10,88%), το Υπουργείο Οικονοµικών (10,56%) και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (8,63%). 

 Η αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιοίκησης µπορεί να µειώσει τις πιθανότητες 

διαφθοράς δηµοσίων λειτουργών. Η διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της νοµιµότητας, 

µέσα από την ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου, λειτουργεί αποτρεπτικά σε φαινόµενα διαφθοράς 

αφού αφαιρεί από τέτοιες συµπεριφορές τον ουσιαστικό σκοπό τους ( παράνοµη και 

ανεξέλεγκτη δράση)36 . 

 Πρέπει, ουσιαστικά, να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα βασίζονται πάνω 

σε ορισµένες αρχές: α) πρέπει να µελετηθεί και θεσπισθεί το κατάλληλο σύστηµα ελέγχου 

της δηµόσιας διοίκησης, β) να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα συστήµατα ελέγχου ως προς το 

όφελος και το κόστος τους και γ) να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση 

                                                 
36 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη», 
2010, σελ 16 



 40

της διαφθοράς και για τη βελτίωση των συστηµάτων διοίκησης µε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές 

οικονοµίες που αντιµετώπισαν παρόµοιας φύσεως προβλήµατα.37 

 

 

3.3 ∆ιαδικασίες Ελέγχου στο ∆ηµόσιο Τοµέα  

 

Η δυνατότητα άσκησης ελέγχου της κρατικής και διοικητικής δράσης αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου. Ο έλεγχος της διοικητικής εξουσίας χρησιµοποιείται ως 

µέσο προστασίας του ατόµου. ∆ιακρίνουµε τρεις µορφές ελέγχου που συνδέονται µε τη φύση 

της διοικητικής δράσης:  

1. ο πολιτικός - κοινοβουλευτικός έλεγχος: ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της κυβέρνησης 

και µέσω αυτής της διοίκησης αποτελεί χαρακτηριστικό της κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας. Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας είναι συνδεδεµένη µε τον έλεγχο 

µέσω καθιερωµένων πολιτικών διαδικασιών όπως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που 

καλύπτει το σύνολο της διοικητικής δράσης 

2. ο δικαστικός έλεγχος: η προσφυγή στα δικαστήρια και ο δικαστικός έλεγχος και 

προστασία αποτελούν τον πιο δραστικό και συνηθισµένο µέσο προστασίας του 

πολίτη απέναντι στις προσβολές των δικαιωµάτων του από την κρατική εξουσία. 

3. ο διοικητικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός): ο διοικητικός έλεγχος, που θα 

αναλυθεί παρακάτω, στοχεύει στην αποδοτικότητα, νοµιµότητα, ορθολογικότητα της 

διοικητικής δράσης. 

 Ο δηµόσιος τοµέας αντιπροσωπεύει ένα εντολέα-εντολοδόχου σχέση. Οι υπάλληλοι, που 

ενεργούν ως εντολοδόχοι – έχουν την υποχρέωση να λογοδοτούν στην αρχή/εντολέα για τη 

χρήση και τη διαχείριση των δηµόσιων πόρων και του βαθµού κατά τον οποίο οι δηµόσιοι 

στόχοι έχουν επιτευχθεί. Μια αποτελεσµατική ελεγκτική δραστηριότητα µειώνει τους 

κινδύνους που ενυπάρχουν σε µια τέτοια σχέση εντολέα-εντολοδόχου. 

 Ο κύριος βασίζεται στον ελεγκτή να παρέχει µια ανεξάρτητη, αντικειµενική αξιολόγηση 

του έργου του εντολοδόχου και να υποβάλει έκθεση σχετικά µε το αν αυτός χρησιµοποιεί 

τους δηµόσιους πόρους σύµφωνα µε τις επιθυµίες του εντολέα. 

 Εποµένως απαιτείται η συµβολή ενός τρίτου προσώπου  για να βεβαιώσει την αξιοπιστία  

της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, των αποτελεσµάτων  απόδοσης της συµµόρφωσης, και 

                                                 
37 Λ. Ρακιντζής, Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η Προστασία του Περιβάλλοντος, 2008 
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άλλων µέτρων που προκύπτει από διάφορους παράγοντες που ενυπάρχουν στη σχέση µεταξύ 

εντολέα και εντολοδόχου
38. 

 Σκοπός αυτών των διοικητικών ελέγχων είναι η υποστήριξη της δηµόσιας διοίκησης και 

των στελεχών της στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί. Ειδικότερες µορφές ελέγχου συνιστούν οι διοικητικές προσφυγές, η 

διοικητική εποπτεία, ο έλεγχος υπό την στενή έννοια και η διαµεσολάβηση. 

 Ανεξάρτητα από τους στόχους ή το αντικείµενο του ελέγχου, κάθε έλεγχος περιλαµβάνει 

τρία στάδια: α) το σχεδιασµό του ελέγχου, β) τη διενέργεια του ελέγχου και γ) την κατάρτιση 

έκθεσης αποτελεσµάτων του ελέγχου. 

 Ένας αποτελεσµατικός έλεγχος του δηµόσιου τοµέα ενισχύει σηµαντικά τη διακυβέρνηση 

δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να θεωρούν την κυβέρνηση υπόλογη. Οι ελεγκτές 

επιτελούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο σε εκείνες τις πτυχές της διακυβέρνησης που είναι 

ζωτικής σηµασίας για το δηµόσιο τοµέα, για την προώθηση της αξιοπιστίας, της δικαιοσύνης, 

και της κατάλληλης συµπεριφοράς των κυβερνητικών αξιωµατούχων, µειώνοντας παράλληλα 

τον κίνδυνο διαφθοράς στο δηµόσιο.  

 Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, οι ελεγκτικές διαδικασίες να έχουν διαµορφωθεί 

κατάλληλα και να έχουν µια ευρεία εντολή για την επίτευξη των στόχων τους. Οι ελεγκτές θα 

πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστο, οι 

ελεγκτικές διαδικασίες στο δηµόσιο τοµέα πρέπει να παρουσιάζουν ορισµένα βασικά 

χαρακτηριστικά:  

� οργανωτική ανεξαρτησία: η οργανωτική ανεξαρτησία επιτρέπει την εκτέλεση της 

ελεγκτικής διαδικασίας χωρίς την παρέµβαση από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα 

� επίσηµη εντολή: οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της ελεγκτικής δραστηριότητας 

θα πρέπει να καθοριστούν από το σύνταγµα της κυβέρνησης, τον καταστατικό χάρτη, 

ή από άλλα βασικά νόµιµα έγγραφα. 

� απεριόριστη πρόσβαση: οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται µε πλήρη και απεριόριστη 

πρόσβαση σε υπαλλήλους, περιουσιακά στοιχεία και  αρχεία. 

� επαρκής χρηµατοδότηση: η δραστηριότητα του ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή 

χρηµατοδότηση σε σχέση µε το µέγεθος των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών της. Το 

χαρακτηριστικό αυτό δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του ελεγχόµενου οργανισµού 

καθώς επηρεάζει την ικανότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας της για τη διεξαγωγή 

των καθηκόντων της 

                                                 
38 The Institute of Internal Auditors /  www.theiia.org, The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2006, 
σελ 10 
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� ικανή ηγεσία: η ηγεσία της ελεγκτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να 

στελεχώνει αποτελεσµατικά, να διατηρεί και να διαχειρίζεται ένα καλά εξειδικευµένο 

προσωπικό και παράλληλα να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής 

διαδικασίας 

� ικανό προσωπικό: η ελεγκτική δραστηριότητα χρειάζεται το κατάλληλο προσωπικό, 

που έχει τα προσόντα και τις ικανότητες για να διεξάγει το πλήρες φάσµα των 

ελέγχων που απαιτούνται. Οι ελεγκτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες 

απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης που έχουν θεσπιστεί από τις σχετικές 

επαγγελµατικές οργανώσεις και τα πρότυπά τους 

� υποστήριξη των µετόχων και επενδυτών: η νοµιµότητα της ελεγκτικής 

δραστηριότητας και της αποστολής της θα πρέπει να είναι κατανοητή και να 

υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα εκλεγµένων και διορισµένων λειτουργών της 

κυβέρνησης, καθώς και από τα µέσα ενηµέρωσης και τους εµπλεκόµενους πολίτες 

� επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα: τα επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα στηρίζουν 

την εφαρµογή των προηγούµενων στοιχείων και παρέχουν ένα πλαίσιο για την 

προώθηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου. Καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν 

υιοθετήσει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, είτε ως απαίτηση είτε ως καθοδήγηση, η 

ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε αυτά.39 

 Ο έλεγχος θα πρέπει να υποστηρίζει τους κυβερνητικούς ρόλους της εποπτείας, της 

διορατικότητας και της πρόβλεψης. Επειδή η επιτυχία της κυβέρνησης µετριέται κυρίως από 

την ικανότητά της για την παροχή υπηρεσιών και την επιτυχή υλοποίηση  προγραµµάτων 

κατά τον πλέον δίκαιο και ενδεδειγµένο τρόπο, η διαδικασία ελέγχου θα  πρέπει να έχει την 

αρµοδιότητα και την ικανότητα να εκτιµήσει το πρόγραµµα ως προς την οικονοµική 

ακεραιότητα του, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του. Σύµφωνα µε το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οι ελεγκτικές διαδικασίες στο δηµόσιο τοµέα είναι οι εξής: 

                                                 
39 The Institute of Internal Auditors /  www.theiia.org, The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2006, 
σελ 4 
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∆ιάγραµµα 3.2: Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

� εποπτεία: οι ελεγκτές βοηθούν τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στο να 

επιβλέπουν αν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κάνουν αυτό που πρέπει, αν 

χρησιµοποιούν τους διαθέσιµους πόρους για τους επιδιωκόµενους σκοπούς και αν 

συµµορφώνονται µε τους νόµους και τους κανονισµούς. 

� έρευνα: η έρευνα έχει ως σκοπό τον εντοπισµό ακατάλληλων, αναποτελεσµατικών, 

παράνοµων, δόλιων ή καταχρηστικών πράξεων που έχουν ήδη αποκαλυφθεί και την 

συλλογή στοιχείων για να υποστηρίζει τις αποφάσεις σχετικά µε τις ποινικές διώξεις, 

τα πειθαρχικά µέτρα, ή άλλα ένδικα µέσα. 

� αποτροπή: η αποτροπή έχει ως σκοπό να προσδιορίσει και να περιορίσει τις συνθήκες 

που επιτρέπουν τη διαφθορά 

� διορατικότητα: οι ελεγκτές παρέχουν τη διορατικότητα για να βοηθήσουν  τους 

υπεύθυνους που λαµβάνουν αποφάσεις να καθορίσουν ποια προγράµµατα και 

πολιτικές λειτουργούν και ποια όχι. 

� πρόβλεψη: οι ελεγκτές βοηθούν τους οργανισµούς να προβλέψουν τις µελλοντικές 

τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις πριν αυτές 

εξελιχθούν σε κρίσεις 

 Μέσω των παραπάνω ρόλων, οι ελεγκτές διασφαλίζουν τις βασικές αξίες της κυβέρνησης 

και το γεγονός ότι οι διοικήσεις των φορών του δηµοσίου τοµέα λειτουργούν µε διαφάνεια, 

τιµιότητα και αµεροληψία 

 

Πρόβλεψη 

 
∆ιορατικότητα 

 

 
    Αποτροπή 

 

Έρευνα 

 

Εποπτεία  

Ελεγκτικές 
∆ιαδικασίες στο 
∆ηµόσιο Τοµέα 
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3.4 Είδη Ελέγχου  

 

Οι έλεγχοι που διεξάγονται στη δηµόσια διοίκηση µπορούν να διακριθούν σε διάφορες 

τύπους µε βάση διάφορα κριτήρια που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 3.1: Είδη Ελέγχου 
 

Κριτήριο ∆ιάκρισης Ελέγχου Είδη Ελέγχου 
∆ιάρκεια 1. Τακτικός                                                                           

2. Έκτακτος 
Έκταση 1. Ειδικός                                                                              

2. Γενικός 
Ελεγκτής 1. Εσωτερικός                                                                        

2. Εξωτερικός 
Χώρο ∆ιενέργειας 1. Συγκεντρωτικός/∆ιερευνητικός                                        

2. Επιτόπιος 
Μέθοδος ∆ιενέργειας  1. Καθολικός                                                                        

2. ∆ειγµατοληπτικός 
Περιεχόµενου Ελέγχου 1. Έλεγχος Νοµιµότητας                                                      

2. Έλεγχος Σκοπιµότητας                                                     
3. Έλεγχος Χρηστής Οικονοµικής ∆ιοίκησης                    

 
- τακτικός και έκτακτος έλεγχος: τακτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται µε βάση 

πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί από το ελεγκτικό σώµα και έχει ως στόχο την 

διακρίβωση της συµµόρφωσης των Υπηρεσιών µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία τους και κυρίως ως προς τη νοµιµότητα των διαδικασιών που 

ακολουθούνται και την ύπαρξη φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Αντίθετα 

έκτακτος είναι ο έλεγχος που διενεργείται όταν κρίνεται αναγκαίο έχει ως στόχο την 

επιβεβαίωση σηµαντικών αποκλίσεων ως προς τη νοµιµότητα των διαδικασιών που 

ακολουθούνται και την ύπαρξη φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

- ειδικός (µερική επιθεώρηση) και γενικός (συνολική επιθεώρηση): ο γενικός έλεγχος 

διενεργείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών µιας υπηρεσίας, 

ενώ ο ειδικός έλεγχος διενεργείται σε συγκεκριµένο τµήµα της ελεγχόµενης 

υπηρεσίας 
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- εσωτερικός και εξωτερικός: εσωτερικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται από όργανα 

της ελεγχόµενης υπηρεσίας (σύστηµα εσωτερικού ελέγχου), ενώ εξωτερικός είναι ο 

έλεγχος που διενεργείται από τα Σώµατα Ελέγχου ή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης 

- συγκεντρωτικός/διερευνητικός και επιτόπιος: ο συγκεντρωτικός/διερευνητικός 

έλεγχος διεξάγεται στην έδρα του ελεγκτικού οργάνου και περιλαµβάνει εργασίες 

ελέγχου, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας. Από την άλλη,  ο επιτόπιος έλεγχος 

περιλαµβάνει επιτόπια αυτοψία στην έδρα του ελεγχόµενου οργανισµού 

- καθολικός και δειγµατοληπτικός: καθολικός είναι ο έλεγχος όταν ελέγχεται κάθε 

στοιχείο και ενέργεια της ελεγχόµενης υπηρεσίας, ενώ δειγµατοληπτικός είναι ο 

έλεγχος όταν γίνεται στη βάση δείγµατος 

- έλεγχος νοµιµότητας (τυπικός), σκοπιµότητας (ουσιαστικός) ή έλεγχος χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης
40 

 

 

3.5 Ελεγκτικά Σώµατα  

 

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην Ελλάδα έχουν συσταθεί 

Ειδικά Σώµατα κατά της διαφθοράς, των οποίων η λειτουργία, το πεδίο δράσης και οι 

αντικειµενικοί τους σκοποί καθορίζονται από εσωτερικούς παράγοντες όπως η πολιτική και 

οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας, η δοµή της δηµόσιας διοίκησης, οι διαθέσιµοι πόροι 

κα.  

 Τα Ελεγκτικά αυτά Σώµατα που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταπολέµηση των 

φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα έχουν ως αντικείµενα:  

α.   τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την έκταση του φαινοµένου της  

      διαφθοράς  

β.   την εκπόνηση προγράµµατος στρατηγικής αντιµετώπισης της 

γ.   τις έρευνες για τον εντοπισµό των υπαίτιων διαφθοράς 

δ.   την παροχή βοήθειας στην Εισαγγελική Αρχή για τη συλλογή των αποδείξεων 

ε.   τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των διάφορων µονάδων  των υπουργείων   

      που ασχολούνται ειδικά µε την καταπολέµηση του οικονοµικού και οργανωµένου  

      εγκλήµατος 

                                                 
40 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη», 
2010, σελ 37-38 
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στ. τη βελτίωση της συνεργασίας µε άλλες χώρες 

ζ.   τη συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, µε στόχο την ευαισθητοποίηση  

      των πολιτών.41 

 Η ποικιλοµορφία των διοικητικών ελέγχων της ελληνικής διοίκησης αντικατοπτρίζονται 

και στους διαφορετικούς τύπους ελεγκτικών µηχανισµών που επιτελούν το εκάστοτε 

ελεγκτικό έργο. Παράλληλα η θεσµοθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο 

οποίος έχει ρόλο συντονιστικό και εποπτικό των ελεγκτικών σωµάτων και επιδιώκει το 

συντονισµό της δράσης τους και την ενοποίηση των λειτουργιών τους. 

 Τα σηµαντικότερα ελεγκτικά σώµατα που λειτουργούν σήµερα στην ελληνική δηµόσια 

διοίκηση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:   

1. Ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΑΣΕΠ ( µόνο ως προς 

το έργο επιθεώρησης που επιτελεί).  Το ΑΣΕΠ και ο στο αποτελούν αυτοτελή 

κατηγορία ανεξάρτητων αρχών µε αντικείµενο την άσκηση εποπτείας στη δηµόσια 

διοίκηση και τη διασφάλιση θεµελιωδών εγγυήσεων διαφάνειας και αµεροληψίας 

2. Αυτοτελή Σώµατα: στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Γενικός Επιθεωρητής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που αποτελεί µια ειδική διοικητική αρχή µε σηµαντική 

ανεξαρτησία που προσοµοιάζει προς τα ελεγκτικά σώµατα διοίκησης. Έχει ως 

αντικείµενο την εποπτεία και συντονισµό των ελεγκτικών διαδικασιών και την 

αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών της διοίκησης.. παρακολουθεί και συντονίζει το 

έργο των ιδιαίτερων Ελεγκτικών Σωµάτων, όπως ενδεικτικά είναι το Σώµα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών  Υπηρεσιών 

Υγείας-Πρόνοιας, Σώµα Επιθεωρητών Υπουργείου Μεταφορών – Επικοινωνιών κ.α. 

Τα σώµατα αυτά, που δεν διαθέτουν πολιτική ανεξαρτησία, ανήκουν στην ευρύτερη 

κατηγορία δηµόσιας διοίκησης και ο έλεγχος που ασκούν είναι εσωτερικός και 

διατηρούν µια υπηρεσιακή και οργανωτική αυτοτέλεια. Στο πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αυτοτελή Ελεγκτικά Σώµατα που λειτουργούν στη 

χώρα µας 

3. Ειδικές Υπηρεσίες: Πρόκειται για υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος, που διαθέτουν 

                                                 
41 Χ. Φλωράκος, «Η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Αδυναµίες-Μέτρα Εξυγίανσης», Εκδόσεις Αρσενίδη,2005, 
σελ 560 
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µια σχετική αυτοτέλεια και έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση της διαφθοράς και της 

αυθαιρεσίας στους χώρους αυτούς.42 

 
Πίνακας 3.2: Συγκριτικό ∆ιάγραµµα Ελεγκτικών Σωµάτων ∆ιοίκησης 
 
Τίτλος Νοµική 

Μορφή 
Πεδίο 
Αρµοδιοτήτων 

Κύριο Έργο Οργανωτική 
Ένταξη 

Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη 
Αρχή 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση Έλεγχος-
∆ιαµεσολάβηση 

- 

ΑΣΕΠ Ανεξάρτητη 
Αρχή 

Προσλήψεις του 
∆ηµοσίου 

Επιθεώρηση - 

Γενικός Επιθεωρητής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

∆ιοικητική 
Αρχή 

Ελεγκτικά Σώµατα 
και Υπηρεσίες 

Εποπτεία 
Ελεγκτικού Έργου 

- 

Σώµα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

Σώµα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Έλεγχος-
Επιθεώρηση 

Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Σώµα Επιθεωρητών  
Υπηρεσιών Υγείας-
Πρόνοιας 

Σώµα Υπηρεσίες Υγείας 
και Πρόνοιας 

Έλεγχος-
Επιθεώρηση 

Υπουργείο Υγείας 

Σώµα Επιθεωρητών 
Υπουργείου Μεταφορών - 
Επικοινωνιών 

Σώµα Υπηρεσίες 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 

Έλεγχος-
Επιθεώρηση 

Υπουργείο 
Υποδοµών 

Σώµα Επιθεώρησης και 
Ελέγχου Καταστηµάτων 
Κράτησης 

Σώµα Φυλακές Έλεγχος Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης 

Σώµα Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων 

Σώµα ∆ηµόσια Έργα Επιθεώρηση Υπουργείο 
Υποδοµών 

Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος 

Σώµα Περιβάλλον Έλεγχος Υπουργείο 
Περιβάλλοντος 

∆ιεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων Ελληνικής 
Αστυνοµίας 

Ειδική 
Υπηρεσία 

Αστυνοµία ∆ιερεύνηση 
Εγκληµάτων 

Υπουργείο 
Προστασίας του 
Πολίτη 

Γραφείο Εσωτερικών 
Υποθέσεων Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας 

Ειδική 
Υπηρεσία 

Λιµενικό Σώµα ∆ιερεύνηση 
Εγκληµάτων 

Υπουργείο 
Προστασίας του 
Πολίτη 

 

                                                 
42 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης, Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία», Νοµική Βιβλιοθήκη, 
2010, σελ 40-42 
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3.6 Εσωτερικός Έλεγχος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

 

Ο έλεγχος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα ασκείται από ένα µεγάλο αριθµό 

ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών ελέγχου, µε στόχο την καταπολέµηση φαινοµένων 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Οι περισσότεροι από τους ελέγχους αυτούς είναι  

 Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου προσδιορίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ως ο έλεγχος που καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών και των πολιτικών που έχουν 

υιοθετηθεί και τίθεται σε εφαρµογή  από τη ∆ιοίκηση µιας Οργάνωσης έτσι ώστε να 

διασφαλισθεί η οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων της, η 

πιστή εφαρµογή των εξωτερικών κανόνων, των πολιτικών και κανονισµών της ∆ιοίκησης, η 

ποιότητα των λογιστικών εγγράφων, η έγκαιρη παραγωγή αξιόπιστης διαχειριστικής και 

οικονοµικής πληροφόρησης για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και του λάθους 

και για να διαφυλαχθούν τα περιουσιακά στοιχεία. 

 Γίνεται δεκτό ότι η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου προϋποθέτει:  

� περιοδικότητα, συστηµατικότητα και διεξοδικότητα των ελέγχων 

� εστίαση στην απόκλιση της πρακτικής από τους στόχους, των επιδιωκόµενων από τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα 

� δυνατότητα επιβολής κυρώσεων 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια αντικειµενική διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο, 

µέσω της εξέτασης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων ενός φορέα, να διακριβώσει 

την επίτευξη σκοπών, όπως: 

� η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των δράσεων 

� η συµµόρφωση σε δηµόσιες πολιτικές, προγράµµατα, διαδικασίες και νοµοθεσία της 

διοίκησης 

� η εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων που έχουν τεθεί για λειτουργίες, 

δραστηριότητες, έργα ή προγράµµατα 

� η χρήση των διαθέσιµων πόρων 

� η προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων
43 

 Ο εκσυγχρονισµός της δηµοσιονοµικής διαχείρισης στο δηµόσιο τοµέα έχει οδηγήσει σε 

µια αυξηµένη εστίαση στον εσωτερικό έλεγχο.  Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας είναι ζωτικής σηµασίας για να 

                                                 
43 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης, Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία», Νοµική Βιβλιοθήκη, 
2010, σελ 36 
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βοηθήσει τους δηµόσιους οργανισµούς  στην επίτευξη αποτελεσµάτων και να γίνουν οι 

κυβερνήσεις πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές. 

 Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εφαρµόζεται µε επιτυχία στο δηµόσιο τοµέα όταν 

υπάρχει µια νόµιµη υποχρέωση για την εγκατάσταση µονάδων εσωτερικού ελέγχου και 

ταυτόχρονα υπάρχει υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. Παράλληλα απαιτείται µια 

αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου και εξειδικευµένα προσωπικό εσωτερικού ελέγχου
44. 

 Μπορούµε να εντοπίσουµε δύο διαφορετικούς τύπους εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο 

τοµέα: α) χρηµατοοικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι που βασίζονται στην ιδέα ότι οι 

δηµόσιοι πόροι λαµβάνονται από το κοινό και διατίθεται για τις δραστηριότητες που 

διαχειρίζονται από τους δηµόσιους υπαλλήλους και εξετάζουν το βαθµό στον οποίο οι πόροι 

χρησιµοποιούνται νόµιµα και συνετά για την επίτευξη των σκοπών του οργανισµού και β) 

έλεγχοι απόδοσης ( ή λειτουργικοί έλεγχοι) που σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν αν οι 

δηµόσιοι πόροι χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και αν συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

παροχή υπηρεσιών, µε στόχο την µείωση και εξάλειψη της σπατάλης των πόρων.45 

 Κατά καιρούς, έχουν διεξαχθεί διάφορες µελέτες για τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου 

στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές διαφορές τόσο στον 

προσανατολισµό του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου όσο και στο πεδίο δραστηριοτήτων αυτού 

µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Οι εξελίξεις, ωστόσο, στο δηµόσιο τοµέα, κυρίως ως 

προς τη διακυβέρνηση, έχουν ελαττώσει τις παραπάνω διαφορές.  

 Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος του ιδιωτικού τοµέα διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του από 

µια οικονοµική σκοπιά σε πιο φιλόδοξους σκοπούς, όπως η υποστήριξη της διαχείρισης 

κινδύνων, διατηρώντας αποτελεσµατικές εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας 

ότι ο οργανισµός λειτουργεί σωστά, µε κατάλληλα συστήµατα λειτουργίας και διαχείρισης 

των πόρων, κάτι ανάλογο παρατηρείται και στον εσωτερικό έλεγχο στο δηµόσιο τοµέα. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος είναι όλο και περισσότερο ένα εργαλείο διοίκησης, 

διευκολύνοντας τις αναλύσεις, πληροφορίες και προτάσεις για βελτιώσεις των ελεγµένων 

αντικειµένων µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονοµικότητα 

µιας οντότητας
46.  

 Παρόλο τις όποιες διαφορές παρατηρούνται, ο χρόνος που δαπανάται για διάφορες 

δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου είναι παρόµοιος και στους δύο τοµείς. Οι 

αλληλεπιδράσεις επίσης µε τον εξωτερικό ελεγκτή δεν διαφέρουν σηµαντικά 

                                                 
44 Μ. Sterck και G. Bouckaert, «International Audit Trends in the Public Sector», The Internal Auditor, 2006 
45 R.M. Malan, «Internal auditing in government», Internal Auditor, Vol. 48, 1991 
46 S. Jorge and A. Costa, «Internal auditing amongst Portuguese municipalities», Revista Enfoques: Ciencia 
Política y Administración Pública, vol. VII, 2009, σελ. 310 
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µεταξύ των δύο τοµέων. Ωστόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές του δηµοσίου τοµέα είναι λιγότερο 

πεπεισµένοι από τους εσωτερικούς ελεγκτές του ιδιωτικού τοµέα πως ο βαθµός εµπιστοσύνης 

των εξωτερικών ελεγκτών στην εργασία τους θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους του 

εξωτερικού ελέγχου 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές αφιερώνουν ανάλογο χρόνο είτε πρόκειται για δηµόσιο είτε για 

ιδιωτικό τοµέα  σε σηµαντικές δραστηριότητες, όπως είναι οι λειτουργικοί και 

χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι, οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας και η διαχείριση των 

κινδύνων
47. 

  

 

3.7 Επιτροπή Ελέγχου στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

Μια σηµαντική εξέλιξη στην εταιρική διακυβέρνηση στον ιδιωτικό τοµέα είναι η χρήση των 

Επιτροπών Ελέγχων, οι οποίες διαθέτουν σηµαντικό εποπτικό ρόλο. Καθώς ο ρόλος τους 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για µια αποτελεσµατική διακυβέρνηση, οι οργανισµοί του 

δηµόσιου τοµέα πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.  

 Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να ενισχύσει σε µεγάλο βαθµό την ανεξαρτησία, την 

ακεραιότητα και την αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της κυβέρνησης 

µε την παροχή ανεξάρτητης εποπτεία των εσωτερικών και εξωτερικών 

προγραµµάτων και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, την αξιολόγηση των αναγκών για 

έλεγχο κα.. Παράλληλα µπορεί να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

γνωστοποιούνται και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προτάσεις και συστάσεις για βελτιώσεις 

και αλλαγές.  

 Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διακυβέρνησης του δηµόσιου 

τοµέα και της υποχρέωσης λογοδοσίας. ∆ιαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την 

ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών της οντότητας, του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, και τη νοµική και ηθική συµπεριφορά της διοίκησης και των 

εργαζοµένων. 

 Προκειµένου να επιτύχει τα καθήκοντα της, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να έχει τρεις 

σηµαντικές ιδιότητες: την ανεξαρτησία, την επικοινωνία, και την υποχρέωση λογοδοσίας. 

                                                 
47 J. Goodwin, «A comparison of internal audit in the private and public sectors», Managerial Auditing Journal, 
Vol 19, 2004, σελ 640-650 
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 Κάθε κυβέρνηση / οργανισµός του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να αξιολογήσει τη δοµή 

διακυβέρνησής της προκειµένου να καθορίσει αν µια Επιτροπή Ελέγχου είναι κατάλληλη για 

την ιδιαίτερη κατάστασή και τις συνθήκες της.  

  Η ανάγκη για Επιτροπή Ελέγχου και η σύνθεση της εξαρτάται από τις ατοµικές 

περιστάσεις, τη φύση της δραστηριότητας ελέγχου, και την απόφαση νοµοθετικού ή 

διοικητικού οργάνου. 

 Σε γενικές γραµµές, µια Επιτροπή Ελέγχου οφείλει 

� να λειτουργεί βάσει επίσηµης εντολής, κατά προτίµηση του νοµοθετικού οργάνου µε 

επαρκή εξουσία για να ολοκληρωθεί η εντολής της 

� να περιλαµβάνει ανεξάρτητα µέλη που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ελεγκτικής, 

κινδύνου και χρηµατοοικονοµικής  

� να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης του οργανισµού της 

διαχείρισης κινδύνων, το πλαίσιο ελέγχου και τη νοµοθετική και κανονιστική 

συµµόρφωση 

� να εποπτεύει την δραστηριότητα του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού ελέγχου του 

οργανισµού 

� να επιβλέπει την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση του οργανισµού  

� να παρέχει άµεση και τακτική έκθεση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλο αρµόδιο 

όργανο
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 The Institute of Internal Auditors /  www.theiia.org, The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2006, 
σελ 20-21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

4.1 ∆ιαφθορά και Κακοδιοίκηση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 

Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εµφανίζουν τις ίδιες αδυναµίες που παρουσιάζει και 

η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Συχνά µάλιστα, οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που εµφανίζουν αυτοί 

είναι πιο οξυµµένα.  

 Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη,  ένα µεγάλο µέρος της 

διαφθοράς και της κακοδιοίκησης που συναντάται στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αφορά τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Τα δύο αυτά φαινόµενα, διαφθορά και κακοδιοίκηση συµβαδίζουν, καθώς το 

«περιβάλλον» της κακοδιοίκησης ευνοεί την εκδήλωση διαφόρων µορφών διαφθοράς, η 

κακοδιοίκηση υποθάλπει την διαφθορά και, αντίστροφα, η διαφθορά επιτείνει τα φαινόµενα 

κακοδιοίκησης.  

 Μορφές κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ αποτελούν η µη τήρηση της αρχής της νοµιµότητας, 

η καταστρατήγηση των συµβατικών υποχρεώσεών τους προς τους πολίτες, η µη τήρηση της 

αρχής της διαφάνειας, η ελλιπής πληροφόρηση και η κακή επικοινωνία, η µη ορθή και 

εξυπηρετική συµπεριφορά.  

 Όπως προκύπτουν από τις αναφορές στο ΣτΠ, οι πλέον συνηθισµένες περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορούν την χορήγηση και ανάκληση αδειών 

λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, την εκτέλεση έργων και 

προµηθειών  «εν αναµονή εσόδων» χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί  οι απαραίτητες πιστώσεις, 

συµβάσεις έργου ή άλλης παροχής µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας όπου 

παραβιάζονται συστηµατικά οι συµβατικές τους υποχρεώσεις, την µη καταβολή 

αποζηµιώσεων από απαλλοτριώσεις, θέµατα εποπτείας των ΟΤΑ, αρµοδιότητες της 

δηµοτικής αστυνοµίας, την απόσυρση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων και την 

αποκατάσταση πεζοδροµίων, διάφορα θέµατα αµιγούς αρµοδιότητας ΟΤΑ, όπως είναι η 



 53

δηµοτική και αστική κατάσταση, θέµατα υπουργείων για τα οποία οι ΟΤΑ ασκούν την κατά 

τόπο αρµοδιότητα όπως είναι η ιθαγένεια, οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος κλπ
49. 

 Υπάρχει η ανάγκη εξορθολογισµού του συστήµατος ελέγχου και εποπτείας των ΟΤΑ έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης και η παροχή 

αποτελεσµατικών, αποδοτικών και οικονοµικών υπηρεσιών. 

 

 

4.2 Εποπτεία Τοπικών Αρχών  

 

Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση υπόκειται σε πολλούς ελέγχους, οι οποίοι δηµιουργούν 

ιδιαίτερα προβλήµατα στη λειτουργία των ΟΤΑ µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της 

αποδοτικότητας των οργανισµών και την πληµµελή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα που συνδέεται σήµερα µε τη λειτουργία των ΟΤΑ έχει να 

κάνει µε τη διαφάνεια στη λειτουργία, τη λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση των 

τοπικών πολιτικών από τις τοπικές αρχές.  

 Ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βασίζεται πάνω 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.50 

 Η εποπτεία που ασκεί το κράτος περιλαµβάνει τη δυνατότητα του α) να ρυθµίζει 

νοµοθετικά την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ (νοµοθετική εποπτεία), β) να ελέγχει τη 

τήρηση των νόµων µέσω της δικαστικής λειτουργίας (δικαστική εποπτεία) και γ) να ελέγχει 

την εφαρµογή και τήρηση των νόµων µέσω των διοικητικών του οργάνων (διοικητική 

εποπτεία) 

 Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και 

το κράτος ασκεί σε αυτούς εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και 

δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. 

 Η άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας από το κράτος, στο πλαίσιο της διοικητικής 

εποπτείας, εκφράζει την αρχή της ενότητας του κράτους και του δικαίου και έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπερβαίνει το νοµοθετικό πλαίσιο αυτό-

διοίκησης που της έχει αναγνωριστεί. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στη διαφύλαξη του δηµοσίου 

                                                 
49 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ: Προτάσεις για τον Εξορθολογισµό και την  
Αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος, 2006, σελ 18 
50 Μ. Καπετάνη, «Πολλαπλοί οι Ελεγκτικοί Μηχανισµοί, Αναποτελεσµατικοί οι Έλεγχοι», www.kedke.gr 2007 
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συµφέροντος, καθώς και στη διαφύλαξη του συµφέροντος των ΟΤΑ, που αποτελεί µέρος του 

δηµοσίου συµφέροντος.51 

 Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια και όχι την οιονεί αυτονοµία των ΟΤΑ. 

Παράλληλα µε την ενίσχυση της αυτοτέλειας τους, στόχος της νοµοθεσίας αποτελεί η την 

ενίσχυση της διαφάνειας και των οικονοµικών ελέγχων τους. Η οικονοµική αυτοτέλεια πως 

οι ΟΤΑ διαθέτουν την δική τους ξεχωριστή περιουσία και έσοδα, τα οποία διαχειρίζονται 

κατά τη βούληση τους, καθορίζοντας και τα έξοδα, στη βάση δικού τους προϋπολογισµού και 

απολογισµού.  

 Μέρος της εποπτείας της δράσης των Τοπικών Αρχών αποτελεί και  η οικονοµική 

εποπτεία των ΟΤΑ. Ο οικονοµικός αυτός έλεγχος αποσκοπεί στην αποτροπή της παράνοµης 

εκροής δηµοσίου χρήµατος και µπορεί να επεκτείνεται και στην λεγόµενη «χρηστή 

διαχείριση» και «αποδοτικότητα»,  µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των ΟΤΑ και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 3697/200852, σε κάθε δήµο που έχει πληθυσµό πάνω από 

5.000 κατοίκους, ή έσοδα πάνω από 1,5 εκ. ευρώ το χρόνο, εγκαθίσταται και λειτουργεί 

πληροφοριακό σύστηµα, για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασµών του 

οικείου κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και έκδοση των σχετικών φορολογικών 

στοιχείων, που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος λογιστής, 

το έργο µπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία, που πληρούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις. 

 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους και την 

ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

∆ιαµορφώνεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας σε θέµατα διοικητικά, διαχειριστικά και 

λογιστικά και παρακολουθείται από σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
53. 

 

  

4.3 Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών  

 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε το 2004 ένα «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών» µε 

οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  αποτελεί το πρώτο µέρος του 
                                                 
51 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ: Προτάσεις για τον Εξορθολογισµό και την  
Αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος, 2006, σελ 31-33 
52 Ν. 3697/2008, «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, 
µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» 
53 Ο. Σούλτη, «Υπό τον Έλεγχο του ΥΠΟΙΟ τα Οικονοµικά των ΟΤΑ», www.kedke.gr, 2008 
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φακέλου «∆ηµόσια ηθική σε τοπικό επίπεδο. Αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που έχει ως 

σκοπό την αναβάθµιση της δηµόσιας ηθικής και της καταπολέµησης της διαφθοράς σε τοπικό 

επίπεδο. 

 Το Εγχειρίδιο αυτό προτείνει τη θέσπιση κωδίκων συµπεριφοράς, την προστασία της 

εργασίας και της σταδιοδροµίας των αιρετών, προγράµµατα επιµόρφωσης των αιρετών, 

έλεγχο της χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, 

εποπτεία και έλεγχο των αιρετών από τα αντιπροσωπευτικά συµβούλια, δηµοκρατικό έλεγχο 

µε τη µορφή δηµόσιας πρόσβασης στην πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε διοικητικά έγγραφα και 

σε στοιχεία του προϋπολογισµού. Προτείνει επίσης ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο και 

αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο, προσαρµογή του ελέγχου στο µέγεθος και στα καθήκοντα 

του δήµου και τέλος, τοπικό ή περιφερειακό Συνήγορο του Πολίτη. 

 Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο, ορίζεται ότι αυτός είναι προληπτικός και αναφέρεται στη 

διαχείριση του ΟΤΑ και την τήρηση των κανόνων για τα λογιστικά και τον προϋπολογισµό 

και γενικότερα τις αναγνωρισµένες αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας. 

 Από την άλλη, ο εσωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει τις  γραπτές διαδικασίες που διέπουν 

τις πρακτικές που χρησιµοποιούνται στη δράση των τοπικών αρχών, όπως η σύνταξη και η 

εκτέλεση του προϋπολογισµού, οι αγορές, οι συµβάσεις, η πρόσληψη και διαχείριση του 

προσωπικού. Αποτελεί µια  εξειδικευµένη υπηρεσία που παρέχει βοήθεια µε τη µορφή 

εµπειρογνωµοσύνης στον  σχεδιασµό των διαδικασιών λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων 

και ταυτόχρονα ελέγχει αν υπάρχει συµµόρφωση στις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί, και 

αν δεν υπάρχει συµµόρφωση αναζητά τα αίτια και προτείνει λύσεις. Αφορά συνήθως ΟΤΑ 

κάποιου µεγέθους.  

 Στο «Εγχειρίδιο» αυτό  προβλέπεται και ο έλεγχος της αποδοτικότητας, τον οποίο 

µάλιστα εφαρµόζουν τα Ελεγκτικά Συνέδρια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 

από το έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και οποίος καλύπτει:  

� την οικονοµικότητα που σηµαίνει αν οι πόροι διατίθενται την κατάλληλη στιγµή, εάν 

είναι επαρκείς σε ποσότητα και ικανοποιητικοί σε ποιότητα και εάν αποκτώνται στο 

χαµηλότερο δυνατό κόστος 

� την αποδοτικότητα που σηµαίνει αν οι πόροι που απαιτούνται για συγκεκριµένη 

δράση παρέχουν τη βέλτιστη αναλογία µεταξύ εισροών και εκροών. 

� την αποτελεσµατικότητα που σηµαίνει τον βαθµό στον οποίο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι που τίθενται και τη σχέση µεταξύ προσδοκώµενου και πραγµατικού 

αντίκτυπου 
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4.4 Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ  

 

Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά τα τελευταία χρόνια που έχουν 

αλλάξει τον τρόπο που εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί και διαχειρίζεται τις δραστηριότητές 

του.  

 Ο δηµοτικός εσωτερικός έλεγχος εστιάζει σε οργανωτικά ζητήµατα, συστήµατα, 

αρµοδιότητες και ευθύνες, µεθόδους εργασίας και διαδικασίες και άλλα ευρύτερα 

οργανωτικά θέµατα που αντανακλώνται σε όλους τους τοµείς οργάνωσης καθώς και 

στο πώς σχετίζονται µεταξύ τους στο σύνολο τους σε κάθε δήµο. Επιδιώκεται ο εντοπισµός 

κανονιστικών ανεπαρκειών, διαφορών µεταξύ των κανόνων και της πραγµατικότητας, 

περιττών διαδικασιών ή καθηκόντων, εκπρόθεσµων ή απαρχαιωµένων διαδικασιών κα 

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ως λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης έχει ενισχυθεί σηµαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξηµένες πιέσεις που 

δέχονται οι φορείς του δηµόσιου τοµέα λόγω των περιορισµένων δηµόσιων πόρων και της 

ανάγκης να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων αυτών 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

 Στους δήµους, τα οφέλη που αναµένονται από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο µεταβλητών που σχετίζονται µε τον τρόπο που 

λειτουργεί κάθε οντότητα, την αποτελεσµατικότητά της, την αξιοπιστία, τους κύρους και της 

δηµόσιας εικόνας της. Τέτοιες µεταβλητές θεωρούνται η θέση της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου στο οργανόγραµµα µιας οντότητας, την οργάνωση της υπηρεσίας αυτής, τους 

στόχους, το πεδίο εφαρµογής και τις αρµοδιότητες της, το προσωπικό στο τµήµα ελέγχου, η 

κατάρτιση του, η ικανότητα και ο επαγγελµατισµός του, τα κίνητρα και η αφοσίωση του
54. 

 Είναι απαραίτητο για κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διατηρεί ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλουν 

που χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό κινδύνων που επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονοµική διαχείριση και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών λειτουργίας του. 

Τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται:  

� κίνδυνοι από την µη επαρκή ικανοποίηση των δηµοτών από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ 

µε αποτέλεσµα την έλλειψη εµπιστοσύνης και την απογοήτευση από την πλευρά των 

δηµοτών και το αναµενόµενο πολιτικό κόστος που συνεπάγεται το γεγονός αυτό για 

τους αρµόδιους 
                                                 
54 S. Jorge and A. Costa, «Internal auditing amongst Portuguese municipalities», Revista Enfoques: Ciencia 
Política y Administración Pública, vol. VII, 2009, σελ. 307-313 
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� κίνδυνοι από τη µη κατάλληλη στελέχωση των ΟΤΑ µε το κατάλληλο και αναγκαίο 

για την επίτευξη των στόχων τους προσωπικό 

� κίνδυνοι συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία και άλλες σχετικές ρυθµίσεις 

� χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που αναφέρονται στην µη αποτελεσµατική και 

αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων που προέρχονται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, καθώς και των λοιπών εσόδων που αντλούν οι ΟΤΑ, καθώς και στο 

µη επαρκή ταµειακό προγραµµατισµό ή τη µη κατάλληλη διαχείριση των διαθεσίµων 

� κίνδυνοι επικοινωνίας που καλύπτουν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική 

επικοινωνία και αναφέρονται στην ανεπαρκή ενηµέρωση του προσωπικού ως προς 

τους στόχους και τα µέσα επίτευξης τους, όπως και  στην ανεπαρκή ενηµέρωση των 

δηµοτών γενικότερα
55 

 Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι παραπάνω κίνδυνοι, ένας Οργανισµός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αναπτύξει το κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Ο 

στόχος του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισµού και τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας, συµβάλλοντας στην 

επίτευξη των αντικειµενικών του στόχων µε τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

∆ιακρίνονται τρία διαφορετικά είδη εσωτερικού ελέγχου:  

1. έλεγχοι συµµόρφωσης που διενεργούνται για να αξιολογήσουν πόσο καλά ο 

οργανισµός συµµορφώνεται µε και τηρεί τις σχετικές πολιτικές, νόµους, οδηγίες, 

σχέδια, και  διαδικασίες. Η συµµόρφωση προκύπτει ως βασικό στοιχείο της 

διενέργειας του ελέγχου 

2. οικονοµικοί έλεγχοι που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των εσωτερικών δικλείδων 

ασφαλείας που διασφαλίζουν την ποιότητα των λογιστικών στοιχείων και 

οικονοµικών εκθέσεων. 

3. έλεγχοι απόδοσης που έχουν ως στόχο να ελέγξουν αν µια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε τρόπο που να παράγει αποτελεσµατικά, αποδοτικά 

και οικονοµικά αποτελέσµατα.56 

Ο εσωτερικός έλεγχος στους δήµους είναι ένα εργαλείο διοίκησης που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την επίλυση των υφιστάµενων αδυναµιών σε διάφορες υπηρεσίες και 

προωθεί την οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των δηµόσιων πόρων, τη 

                                                 
55 Α. Κουτούπης, «Οι επιδράσεις του Θεσµικού Πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και των Βέλτιστων 
Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Η περίπτωση των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών», Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 2009, σελ 315-316 
56 M. Baltaci και  S. Yilmaz, Keeping an Eye on Subnational Governments, Internal Control and Audit at Local 
Levels, 2006, σελ 13 
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διασφάλιση της εκπλήρωση των δηµοτικών δηµόσιων πολιτικών και σχεδίων και την 

αξιοπιστία των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.57 

 Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που λειτουργεί σε ένα Οργανισµό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αποσκοπεί:  

� στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων του 

� στην διασφάλιση της οικονοµικής, αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των 

πόρων  του 

� στην διασφάλιση της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων του 

� στην εξασφάλιση ικανοποιητικών και οικονοµικών υπηρεσιών στους σχετιζόµενους 

µε αυτούς 

� στη συµµόρφωση µε τους νόµους, κανονισµούς, τις εγκυκλίους και τις άλλες οδηγίες 

του κράτους
58 

 

 

4.5  Ελεγκτικά Σώµατα ΟΤΑ 

  

4.5.1 Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

 

Για την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ενός ΟΤΑ ορίζεται ως υπεύθυνος 

το  σχετικό ανεξάρτητο σώµα επιθεωρητών – ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το Σώµα 

Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) αποτελεί το σηµαντικότερο 

ελεγκτικό σώµα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, καθώς είναι το µοναδικό όργανο 

εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης στο σύνολο της, έχοντας µια ευρύτερη εποπτεία 

της διοικητικής πραγµατικότητας.  

 Σύµφωνα µε το Ν. 3074/2002, το Σ.Ε.Ε.∆.∆. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της 

δηµόσιας διοίκησης που υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, χωρίς να διαθέτει πολιτική και διοικητική αυτονοµία,  και αποτελεί 

συλλογικό όργανο αυτοελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. 

                                                 
57  S. Jorge and A. Costa, «Internal auditing amongst Portuguese municipalities», Revista Enfoques: Ciencia 
Política y Administración Pública, vol. VII, 2009, σελ. 314 
58 Α. Κουτούπης, « Οι επιδράσεις του Θεσµικού Πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και των Βέλτιστων 
Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Η περίπτωση των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών», Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 2009, σελ 314 
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 Στόχος του σώµατος αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής 

λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, εντοπίζοντας φαινόµενα:  

� διαφθοράς 

� κακοδιοίκησης 

� αδιαφανών διαδικασιών 

� αναποτελεσµατικότητας 

� χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών 

   Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω:  

� διενέργειας ελέγχου, επιθεωρήσεων και ερευνών 

� διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων ή προανακρίσεων µετά από εισαγγελική 

παραγγελία 

� συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού για πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων 

� ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων των ελεγχόµενων υπηρεσιών 

 Ως προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να τονισθεί πως αυτοί είναι 

υπεύθυνοι για πληθώρα θεµάτων που ενδιαφέρουν άµεσα τους πολίτες όπως τα θέµατα 

αστικής και δηµοτικής κατάστασης, απασχόλησης, ανάπτυξης, κοινωνικής 

προστασίας, παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, προστασίας του περιβάλλοντος και 

ποιότητας ζωής.  

 Συνεπώς,  σηµαντικό µέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας του Σ.Ε.Ε.∆.∆. αφορά στους 

Ο.Τ.Α. και στο πλαίσιο αυτό καταγγελίες δηµοτικών συµβούλων και παράπονα των πολιτών 

που προσφεύγουν στο Σ.Ε.Ε.∆.∆., αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιµη πληροφόρηση και 

αξιοποιούνται στο σχεδιασµό της ελεγκτικής δράσης του Σ.Ε.Ε.∆.∆.  

 Σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους του Σώµατος 

αφορούν:  

� είσπραξη και αξιοποίηση των εσόδων 

� υπεξαίρεση χρηµατικών ποσών από υπαλλήλους 

� µη νόµιµη ή κανονική αξιοποίηση χρηµάτων από επιχορηγήσεις 

� µη νόµιµες ενέργειες στη διαδικασία αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων 

� παραβιάσεις της αρχής της νοµιµότητας στις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, 

εκτέλεσης έργων και ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών 

� προβλήµατα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (πχ µη νόµιµες προσλήψεις) 
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� µη νόµιµες µεταδηµοτεύσεις και  εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
59 

 Το Σ.Ε.Ε.∆.∆ επισκοπεί και αξιολογεί τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ και 

προβαίνει στις απαραίτητες προτάσεις και συµβουλές. Οι προτάσεις αυτές κατευθύνονται 

τόσο προς το αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και προς τους ελεγχόµενους οργανισµούς  

µε τη µορφή κυρίως γραπτών αναφορών, αφού  όµως πρώτα έχουν συζητηθεί και 

συµφωνηθεί µε τους ελεγχόµενους. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί στην 

υλοποίηση εκείνων των προτάσεων του που θεωρεί ότι θα βελτιώσουν και θα προσθέσουν 

αξία στη λειτουργία και στις διαδικασίες που ακολουθούν οι ΟΤΑ, ενώ όπου απαιτείται, θα 

φροντίσει ώστε να καλυφθούν νοµοθετικά αυτές προκειµένου να υλοποιηθούν
60. 

 

 

4.5.2 Ελεγκτικό Συνέδριο  

  Με βάση το Σύνταγµα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει κυρίως 

ο έλεγχος των δαπανών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δηµοσιονοµικός αυτός 

έλεγχος των δηµόσιων δαπανών, που µπορεί να είναι προληπτικός ή κατασταλτικός, αφορά 

µόνο τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των δαπανών και όχι τη σκοπιµότητα ή την 

αποτελεσµατικότητα. Ο αρµόδιος ελεγκτής δεν διαθέτει πρωτογενή εικόνα, εφόσον σπάνια 

γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι και βασίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα που η επικαλείται ο κάθε 

οργανισµός, ελέγχοντας πχ την πληρότητα των στοιχείων, τη νοµιµότητα των δαπανών, την 

εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, την ύπαρξη των σχετικών δικαιολογητικών. 

Ωστόσο λόγω και του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανωτάτου διοικητικού 

δικαστηρίου, δεν ελέγχει περαιτέρω τους ισχυρισµούς της διοίκησης ενός οργανισµού για τα 

πραγµατικά δεδοµένα.61 

 Με βάση το Π∆ 136 31.12.2011, καθορίζεται το κατώτατο ύψος των δαπανών που 

ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τον έλεγχο των ΟΤΑ προβλέπεται πως ο 

προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 € για ΟΤΑ α’ βαθµού 

και το ποσό των 15.000€ για ΟΤΑ β’ βαθµού 

                                                 
59 Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Έκθεση Πεπραγµένων 2010, σελ 90 
60 Α. Κουτούπης, «Οι επιδράσεις του Θεσµικού Πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και των Βέλτιστων 
Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Η περίπτωση των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών», Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 2009, σελ 317-318 
61 Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά Σώµατα της ∆ιοίκησης, Θεωρία-Νοµοθεσία-Νοµολογία», Νοµική Βιβλιοθήκη 
2010, σελ 10-11 
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 Ελέγχονται, επίσης προληπτικά, ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες για: α) µισθοδοσία του 

πάσης φύσεως προσωπικού και µόνο όσον αφορά στο πρώτο χρηµατικό ένταλµα, β) 

πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες και αποζηµιώσεις για κάθε αιτία) και γ) επιχορηγήσεις σε 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

 

 

4.5.3 Οικονοµική Επιτροπή  

 

Μια από τις αλλαγές που έφερε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Νόµος 

«Καλλικράτης» (Ν. 3872/2010) αποτελεί η λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής. Η 

Επιτροπή αυτή αποτελεί το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 

λειτουργίας του δήµου. Απαρτίζεται από τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν 

αντιδήµαρχο ως πρόεδρο και από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τόσο της πλειοψηφίας 

όσο και της αντιπολίτευσης. 

 Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής θεωρούνται ενδεικτικά:  

� η σύνταξη του  προϋπολογισµού του δήµου 

� ο έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισµού και η υποβολή ανά τρίµηνο έκθεσης 

προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του δήµου 

� ο προέλεγχος του απολογισµού 

� η απόφαση για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε το νόµο 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 

� η µελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων και η κατάρτιση  των όρων τους 

� η εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο της επιβολής τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών 

� η απόφαση για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

� η εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας του δήµου
62 

 

                                                 
62 Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης 
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4.5.4 Συνήγορος του Πολίτη  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει ως αποστολή:  α) τον 

έλεγχο της δράσης της δηµόσιας διοίκησης και των οργάνων της και β) τη διαµεσολάβηση 

µεταξύ πολιτών και δηµόσιων υπηρεσιών. 

 Ο ΣτΠ διαµεσολαβεί µεταξύ των πολιτών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

έχοντας ως στόχο:  

� την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών 

� την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης 

� τη τήρηση της νοµιµότητας εκ µέρους των δηµόσιων υπηρεσιών 

 

 

4.5.5 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας  

 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Καλλικράτη, οργανώνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτεία 

ΟΤΑ στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ως αποκεντρωµένη υπηρεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  η οποία διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:  

� ∆ιεύθυνση Γενικών Υποθέσεων 

� ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων 

� ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων 

 Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των 

πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών σύµφωνα µε το Σύνταγµα. 

Και µπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας στη 

δράση τους. 

 Οι ελεγκτές νοµιµότητας που συµµετέχουν στην Υπηρεσία αυτή µπορούν αυτεπάγγελτα 

να ακυρώσουν οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και 

των περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων καθώς και των επιχειρήσεών τους 

 

 

4.5.6  Συµπαραστάτης του ∆ήµου και της Επιχείρησης  

 

Το Πρόγραµµα Καλλικράτης εισάγει τη λειτουργία ενός νέου ανεξάρτητου θεσµού που 

δραστηριοποιείται στη τοπική αυτοδιοίκηση (∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων),  
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τον Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης. Πρόκειται για  ένα θεσµό εσωτερικής 

διαµεσολάβησης µεταξύ δηµοτών ,επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που έχει ως στόχο  την 

καταπολέµηση της κακοδιοίκησης στους δήµους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

δηµοτών και των επιχειρήσεων.  

 Αντίστοιχα θεσµοθετείται και ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης µε αρµοδιότητα στους ΟΤΑ β’ βαθµού (Περιφέρειες) που αποτελεί έναν 

περιφερειακό θεσµό που  την ορθή και νοµότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και 

λειτουργεί έµµεσα ως εσωτερικός ελεγκτικός µηχανισµός και ως διαµεσολαβητής στις 

σχέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νοµικών 

προσώπων και των επιχειρήσεών της, ενώ υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  ΤΩΝ Ο.Τ.Α  

 

5.1 ∆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 ∆.E.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. 

Ακολούθως παρουσιάζονται  τα  ∆.Ε.Π.63 - 64  καθώς και ο σκοπός τους. 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 20065 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 

                                                 
63 http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa/oct2009.cfm?Start=l  
64

 Λουµιώτης Β. (2008), Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.), Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
ΣΟΕΛ, Αθήνα, Έκδοση 2η  
65 ∆.Ε.Π. 200: Σκοπός και Γενικές Αρχές που ∆ιέπουν τον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 
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ελεγκτή που εφαρµόζονται σε όλους τους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 

να συµµορφώνονται µε τα ∆ΕΠ. 

 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 21066 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 22067 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 23068 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 θεσπιστούν πρόσθετες απαιτήσεις τεκµηρίωσης. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 24069 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 250Α70 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. 

 

                                                 
66 ∆.Ε.Π. 210: Όροι Ανάθεσης Ελέγχου 
67 ∆.Ε.Π. 220: Ποιοτικός Έλεγχος για Ελέγχους Ιστορικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
68 ∆.Ε.Π. 230: Τεκµηρίωση του Ελέγχου 
69 ∆.Ε.Π. 240 : Η Ευθύνη του Ελεγκτή στη ∆ιαπίστωση Απάτης ή Λάθους κατά τον Έλεγχο των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
70 ∆.Ε.Π. 250Α : Εξέταση Νόµων και Κανονισµών κατά τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Το τµήµα Β του ∆ΕΠ 25071  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. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 26072 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 26573 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 30074 ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή όσον αφορά το 

σχέδιο ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό το ∆ΕΠ είναι γραµµένο στο πλαίσιο 

                                                 
71 ∆.Ε.Π. 250Β : Το ∆ικαίωµα και η Υποχρέωση του Ελεγκτή να Υποβάλει Έκθεση στους Κανονιστικούς 
Φορείς του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα  
72 ∆.Ε.Π. 260 : Γνωστοποιήσεις Ελεγκτικών Ζητηµάτων στους Υπεύθυνους της ∆ιοίκησης 
73 ∆.Ε.Π. 265 : Ανεπάρκειες στην Επικοινωνία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε αυτούς που είναι 
Επιφορτισµένοι µε τη ∆ιακυβέρνηση και τη ∆ιαχείρηση 
74

∆.Ε.Π. 300: Σχεδιασµός Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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των επαναλαµβανόµενων ελέγχων. Πρόσθετες εκτιµήσεις σε µια αρχική ελεγκτική δέσµευση 

εντοπίζονται χωριστά. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 31575 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 περιβάλλοντος της, 

συµπεριλαµβανοµένου του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 32076 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 η σηµαντικότητα εφαρµόζεται κατά την 

αξιολόγηση της επίδρασης των εντοπισθέντων ανακριβειών σχετικά µε τον έλεγχο και των µη 

διορθωµένων ανακριβειών, αν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 33077 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 40278 

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 50079 εξηγεί το τι συνιστά συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων 

σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων, και ασχολείται µε την ευθύνη του ελεγκτή να 
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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 άποψη του. 

 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 50180 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 50581 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 51082 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. 

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 52083 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 
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ελεγκτικών διαδικασιών για την αντιµετώπιση των εκτιµούµενων κινδύνων. Αυτές οι 

διαδικασίες ελέγχου µπορούν να περιλαµβάνουν ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 53084 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 54085 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 55086 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 56087 

ασχολείται µε τις αρµοδιότητες του ελεγκτή που 

σχετίζονται µε τα γεγονότα που ακολούθησαν σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 57088 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. 
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Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 58089 
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 60090 ασχολείται µε 

ειδικά ζητήµατα που ισχύουν για τους ελέγχους οµίλων, ιδίως εκείνων που αφορούν τη 

χρησιµοποίηση εργασίας άλλου ελεγκτή. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 61091

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 62092 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 τεκµηρίο>ν. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 70093 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 70594 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 71095 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 
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ελεγκτή ή δεν ελέγχθηκαν, οι απαιτήσεις και η καθοδήγηση του ∆ΕΠ 510 σχετικά µε το 

άνοιγµα ισοζυγίων ισχύουν. 

 
Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 720Α96 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 ιδιαίτερη 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 72097 ασχολείται µε τη νοµική ευθύνη 

υποβολής εκθέσεων του ελεγκτή σε σχέση µε τις εκθέσεις των διοικητικών στελεχών. 

 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 80098 (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. 

 

5.2  Εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στους Ο.Τ.Α 

 

 Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, ο ελεγκτής εφαρµόζει τις 

αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.). Τα ∆.Ε.Π. που παρατίθενται ανωτέρω εφαρµόζονται από τους  

Ελεγκτές στον έλεγχο των Ο.Τ.Α., ωστόσο µερικά εξ' αυτών είτε εξαιρούνται είτε 

εφαρµόζονται µε µερικές  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 
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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 Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. Το ∆.Ε.Π. 600 ασχολείται µε τον 

έλεγχο οµίλων και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνεται στον έλεγχο των δήµων. 

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 από αυτά 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 Ελεγκτών. 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. 
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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  Ελεγκτές , 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)  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. 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ  

 

6.1  ∆ιαδικασία εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α.   

 

Η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου στους ∆ήµους περιλαµβάνει τις πολιτικές και διαδικασίες 

που χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός οργανισµού προκειµένου 

να παρέχει την λογική διαβεβαίωση (reasonable assurance) ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και  

οι διαδικασίες διενεργούνται κατά τρόπο ηθικό και υπεύθυνο. Στο δηµόσιο τοµέα, η 

διακυβέρνηση αφορά τα µέσα µε τα οποία οι στόχοι καθιερώνονται και ολοκληρώνονται. 

Περιλαµβάνει επίσης τις δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία , καθιερώνουν τη 

δίκαιη παροχή υπηρεσιών, και αξιολογούν την κατάλληλη συµπεριφορά των ανώτερων 

δηµόσιων υπαλλήλων, περιορίζοντας τον κίνδυνο διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση
99.  

       Οι ελεγκτές επιτελούν ένα σηµαντικό έργο στο δηµόσιο τοµέα για την προώθηση της 

αξιοπιστίας, δικαιοσύνης και κατάλληλης συµπεριφοράς των δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ 

παράλληλα µειώνουν τον κίνδυνο της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό οι 

δραστηριότητες της ελεγκτικής να είναι διαµορφωµένες κατάλληλα και να έχουν µια ευρεία 

εξουσιοδότηση  ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να λειτουργούν 

µε ακεραιότητα και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες. 

� Οργανωτική ανεξαρτησία (organizational independence). Η ελεγκτική 

δραστηριότητα θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτούς που ελέγχει, έτσι 

ώστε να µην υπάρχουν παρεµβάσεις από την ελεγχόµενη µονάδα. Η οργανωτική 

ανεξαρτησία παράλληλα µε την αντικειµενικότητα συµβάλλει συµβάλει στην 

ακρίβεια των αποτελεσµάτων της ελεγκτικής διαδικασίας. ∆εδοµένου ότι οι µορφές 

ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα ποικίλουν, είναι δύσκολο να καθορισθεί µια ενιαία 

γραµµή αναφοράς. Παρόλα αυτά τα επαγγελµατικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου 

παρέχουν καθοδήγηση. 

                                                 
99 The role of auditing in the Public Sector governance" November 2006, pp.7, The Institute of Internal Auditing, 
www. theiia. org 
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� Επίσηµη εντολή / εξουσιοδότηση (formal mandate). To Σύνταγµα, ο καταστατικός 

χάρτης (charter), ή κάθε άλλο νοµικό έγγραφο καθορίζουν τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες της ελεγκτικής εργασίας. Μεταξύ άλλων θεµάτων, αυτό το έγγραφο θα 

καθορίζει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις της αναφοράς και την υποχρέωση της 

ελεγχόµενης µονάδας να συνεργαστεί µε τον ελεγκτή.  

� Απεριόριστη πρόσβαση (unrestricted access). Οι έλεγχοι θα πρέπει να 

διενεργούνται έχοντας πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε υπαλλήλους, 

περιουσιακά στοιχεία και αρχεία. 

�  Επαρκής προϋπολογισµός (sufficient funding). Η ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει 

να έχει ικανοποιητικό προϋπολογισµό ανάλογο µε τις ευθύνες της. Αυτό το 

σηµαντικό στοιχείο δεν θα πρέπει να είναι αρµοδιότητα της ελεγχόµενης µονάδας, 

καθώς επηρεάζει την ελεγκτική εργασία στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της. 

� Ικανή ηγεσία (competent leadership). Η ηγεσία της ελεγκτικής δραστηριότητας θα 

πρέπει να είναι σε θέση να στελεχώνει αποτελεσµατικά, να διατηρεί και να 

διαχειρίζεται ένα πολύ καλά καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, ο (chief audit 

executive) θα πρέπει να παρουσιάζει µε σαφήνεια τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής 

εργασίας. 

� Ικανό προσωπικό (competent staff). Η ελεγκτική δραστηριότητα χρειάζεται 

επαγγελµατίες ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και 

τις ικανότητες, προκειµένου να διενεργούν την πλήρη σειρά ελέγχων που 

απαιτούνται από τις εντολές. Πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε τις διαρκείς 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις που καθιερώνονται από τους σχετικούς επαγγελµατικούς 

οργανισµούς εσωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα τους. 

� Υποστήριξη όσων έχουν έννοµα συµφέροντα (stakeholders support). Η 

νοµιµότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και η αποστολή της θα πρέπει να 

γίνεται κατανοητή, καθώς και να υποστηρίζεται από µια ευρεία σειρά εκλεγµένων 

και διορισµένων κυβερνητικών υπαλλήλων, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 

εµπλεκόµενους πολίτες. 

� Επαγγελµατικά πρότυπα ελεγκτικής (Professional audit standards). Τα 

επαγγελµατικά πρότυπα ελέγχου υποστηρίζουν την εφαρµογή των προηγούµενων 

στοιχείων και παρέχουν ένα πλαίσιο διασφάλισης συστηµατικής, αντικειµενικής 

και βασιζόµενης σε στοιχεία ελεγκτικής εργασίας. Καθώς πολλές κυβερνήσεις 

έχουν υιοθετήσει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, είτε ως απαίτηση είτε ως 
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καθοδήγηση για τους διευθυντές του δηµόσιου τοµέα, η ελεγκτική εργασία θα 

πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα πρότυπα. 

 

Συµπερασµατικά, επειδή η ελεγκτική είναι το κλειδί στην καλή διακυβέρνηση του δηµοσίου 

είναι σηµαντικό να διατηρηθεί µια κατάλληλη διορθωτική δοµή µε ευρεία εντολή ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι διακυβέρνησης του οργανισµού. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσει να 

ανταποκριθεί στο πλήρες πεδίο των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης ή της κυβερνητικής 

µονάδας. Τέλος, η ελεγκτική ενδυναµώνει τη διοίκηση του δηµοσίου µε το να διασφαλίζει 

την υποχρέωση για λογοδοσία και µε το να προστατεύει τις κύριες αξίες της κυβέρνησης 

δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι το ∆.Σ και οι δηµοτικοί υπάλληλοι διευθετούν τις υποθέσεις του 

δήµου µε διαφάνεια και αξιοκρατία, ισότητα και εντιµότητα, πέρα από τους όποιους 

νοµικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς ή τεχνικούς περιορισµούς. 

 

 

6.2  Έλεγχος και Εποπτεία στους  ∆ήµους. 

 

Το γραφείο ελέγχου απολογισµών και ισολογισµών εντάσσεται στο Οικονοµικό τµήµα  του 

∆ήµου,  έχει την επιµέλεια της επεξεργασίας και του ελέγχου των απολογισµών και  

ισολογισµών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων  δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και 

την αποστολή αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε λοιπές αρχές. 

      Στα πλαίσια εποπτείας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Ν. 3852/2010 

διαµόρφωσε µέσα από µια σειρά θεσµικών Επιτροπών την συµµετοχή των πολιτών, τη 

διαφάνεια του δηµόσιου χρήµατος προάγοντας τη συµµετοχική δηµοκρατία και δηµιούργησε 

νέους θεσµούς, όπως αυτόν του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης και η 

Οικονοµική Επιτροπή 

 Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί  ο Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης που 

υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου, δέχεται καταγγελίες άµεσα 

θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των 

νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να 

επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα.  

 Με βάση τον ίδιο νόµο, η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου αποτελεί το όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του µε σηµαντικές αρµοδιότητες 

όπως η σύνταξη και ο έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισµού, ο προέλεγχος του 



 77

απολογισµού και οι αποφάσεις για έγκριση δαπανών, σύναψη δανείων και ζητήµατα 

διαφάνειας. 

      Ελεγκτικό ρόλο διαδραµατίζει και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου, ο οποίος ασκεί 

γενική εποπτεία και έλεγχο σ’ όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου, τη λειτουργία των οποίων 

συντονίζει, ενώ ο Γενικός ∆ιευθυντής προγραµµατίζει τις δραστηριότητες, συντονίζει τη 

λειτουργία και ελέγχει την απόδοση των υπηρεσιακών µονάδων. 

     Σύµφωνα µε την οργανωτική δοµή του ∆ήµου κύριο όργανο ελέγχου αποτελεί  η  

Αυτοτελή Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, οι αρµοδιότητες της οποίας αναλύονται 

παρακάτω:  

� Μεριµνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του ∆ήµου στην χρήση και 

διαχείριση των πόρων. 

� Συντάσσει έκθεση και ενηµερώνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανά εξάµηνο για τον 

διενεργούµενο έλεγχο , τα πορίσµατα αυτού , την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και 

τον βαθµό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση. 

� Προωθεί την αξιοπιστία , τη δικαιοσύνη και την κατάλληλη συµπεριφορά των 

δηµοσίων υπαλλήλων , ενώ παράλληλα επιδιώκει να µειώσει τον κίνδυνο της 

διαφθοράς, εισηγούµενο : 

• Ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόµενες διαδικασίες 

• Καθορισµό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων  

• Αναθεώρηση των προτεινόµενων αλλαγών στους υπάρχοντες νόµους , 

κανόνες και στην εφαρµογή των διαδικασιών. 

• Αναθεώρηση συµβολαίων για πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων 

� Συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειµένου να προσδιορίσει 

ανάρµοστες, ανεπαρκείς ,παράνοµες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη 

γίνει και συγκεντρώνει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές µε 

εγκληµατικές διώξεις , πειθαρχικές ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις . 

 

� Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα προσδιορίζοντας τις 

µελλοντικές τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις 

προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις . Επιπροσθέτως, µέσω του ελέγχου βασισµένου 
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στην ανάλυση κινδύνου(risk based auditing), η ελεγκτική διαδικασία παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες στον οργανισµό για την διαχείριση των κινδύνων. 

 

      Κανονισµός λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι εγκεκριµένος από τη 

∆ιοίκηση (∆ήµαρχο/∆ηµοτικό Συµβούλιο) και περιγράφει την αποστολή και το σκοπό της , 

καθώς  και τους τρόπους που θα γίνει εφικτή η επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου και από τη στιγµή που η ∆ιοίκηση καθορίζει και αναπροσαρµόζει τους 

στόχους της, επιβάλλεται ο κανονισµός λειτουργίας να είναι εγκεκριµένος από αυτή.  Η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συµβάλλει στην προσθήκη αξίας στον ΟΤΑ  και  η ύπαρξη 

της λειτουργεί προς όφελος του πολίτη  και  του υπαλλήλου . Για την στελέχωση της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου  απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για την πλήρωση των 

θέσεων εσωτερικών ελεγκτών σε σχέση µε την πλήρωση οποιασδήποτε άλλης θέσης στον 

ΟΤΑ  και  η πρόσληψη και πλήρωση των θέσεων εσωτερικών ελεγκτών   γίνεται µε πλήρη 

διαφάνεια και αξιοκρατία . 

 Στην έκθεση του ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώµη του για το αν οι ελεγχόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του 

δήµου, τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα 

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. . O ορκωτός 

ελεγκτής παράλληλα µε την γνώµη του διατυπώνει  και τις παρατηρήσεις  που προέκυψαν 

από τον έλεγχό , παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε 

θέµα. 

      Ο εσωτερικός έλεγχος, ως µια δυναµική και συνεχή διαδικασία, απαρτίζεται από πέντε 

συστατικά στοιχεία, που συνθέτουν αρµονικά τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους 

µηχανισµούς. Ειδικότερα τα στοιχεία είναι: 

� «Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)»  

�  «Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment)»  

�  «∆ραστηριότητες Ελέγχου (Control Activities)»,  

�  «Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communication)»  

�   «Παρακολούθηση (Monitoring)».  

        

      Το Περιβάλλον Ελέγχου αναφέρεται στην επίγνωση από τους ∆ιοικούντες και τους 

∆ιοικούµενους της σηµασίας κάποιων παραγόντων, όπως της οργανωτικής δοµής ,της 

ανάθεσης αρµοδιοτήτων και ευθυνών της ύπαρξης και εδραίωσης της ακεραιότητας και των 

ηθικών αξιών στον ΟΤΑ . Ειδικότερα, εξετάζει την ύπαρξη οργανογράµµατος για τα διάφορα 
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τµήµατα και τις ∆ιευθύνσεις , όπως επίσης και την ύπαρξη ενιαίου Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών 

που να έχει αποτυπωµένες τις εργασίες και τον τρόπο εκτελέσεώς τους , την περιγραφή των  

καθηκόντων των θέσεων εργασίας,  και  τον διαχωρισµό  καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των 

εργαζοµένων που  πρέπει να  είναι σαφής και αποδεκτή από τη ∆ιοίκηση  και τέλος, δίνοντας 

έµφαση στις ηθικές αξίες και την ακεραιότητα που πρέπει να διέπει έναν οργανισµό όπως ο 

ΟΤΑ,  να έχει θεσπισθεί και κοινοποιηθεί Κώδικας ∆εοντολογίας µε δεδοµένη την τήρηση   

του από τους υπαλλήλους ΟΤΑ .     

   

      Η Αξιολόγηση των Κινδύνων είναι ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά στοιχεία του 

εσωτερικού ελέγχου, καθώς όλοι οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν µια σειρά κινδύνων που θα 

µπορούσαν να µετατραπούν σε απειλή για την ύπαρξή τους. Για την µείωση των κινδύνων , 

πρωταρχικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο καθορισµός ρεαλιστικών 

στόχων που να αναπροσαρµόζονται αναλόγως τις τρέχουσες εξελίξεις .  

 

      Οι ∆ραστηριότητες Ελέγχου αποτελούν το τρίτο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού 

ελέγχου.  Είναι εκείνες οι πολίτικές, διαδικασίες και µηχανισµοί που ενισχύουν το έργο της 

∆ιοίκησης και λειτουργούν ως εξασφάλιση ότι οι στόχοι ακολουθούνται πιστά και κατά 

γράµµα. Υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και τµήµατα ενός ΟΤΑ και περιλαµβάνουν ένα ευρύ 

φάσµα δραστηριοτήτων, όπως οι εγκρίσεις και οι επαληθεύσεις για το αν το σύστηµα ελέγχου 

έχει ασφαλιστικές δικλείδες που να εµποδίζουν παράνοµες συναλλαγές .Η αποδοχή ευθύνης 

της ∆ιοίκησης (∆ηµάρχου/ ∆ηµοτικού Συµβουλίου) για τις πληροφορίες που παράγονται και 

προέρχονται από τις Υπηρεσίες του ΟΤΑ, αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι των 

∆ραστηριοτήτων ελέγχου, καθώς άπτεται µε τις πολιτικές που ακολουθεί ένας οργανισµός . 

   

      Η Πληροφόρηση και Επικοινωνία αποτελεί το τέταρτο συστατικό στοιχείο του 

εσωτερικού ελέγχου. Ο ΟΤΑ  προκειµένου να εφαρµόσει και να ελέγξει ορθά τα συστήµατα, 

τους µηχανισµούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του,  θα πρέπει το εξωτερικό περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιείται να του µεταφέρει αξιόπιστες και έγκαιρες πληροφορίες. Κατά 

τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε κάποια Υπηρεσία του ΟΤΑ παρέχονται πληροφορίες 

άµεσα και κατά προτεραιότητα από τους εργαζόµενους στους ελεγκτές. Για την επιβεβαίωση 

του έγκαιρου και αξιόπιστου των πληροφοριών,  οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε ειδικά 

διαµορφωµένο λογισµικό, ώστε να είναι δυνατή η παροχή σε αυτούς πληροφοριών και από 

άλλες Οργανωτικές Μονάδες/ Υπηρεσίες .  
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      Το τελευταίο συστατικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου είναι η Παρακολούθηση. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο αυτό τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να επανελέγχονται, 

επιβλέπονται, αναπροσαρµόζονται, να βελτιώνονται ως προς τα αδύνατα σηµεία τους και να 

αναθεωρούνται αναλόγως τις επιταγές των τρεχουσών εξελίξεων, συνθηκών και στόχων των 

ΟΤΑ. Αυτό µπορεί να γίνεται µέσω διαδικασιών που υπάρχουν σε µόνιµη βάση αλλά και 

µέσω ειδικών εκτάκτων αξιολογήσεων. Η αξιολόγηση και ο επανέλεγχος µπορεί να 

διενεργείται είτε από τρίτα προς τον αρχικά τελεσθέντα έλεγχο άτοµα, είτε από τα ίδια 

(αυτοαξιολόγηση).    

   

      O ∆ήµος υπόκειται επίσης σε υποχρεωτικό εξωτερικό έλεγχο σύµφωνα µε το νόµο. 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
100. Έτσι ο ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό, λογαριασµό 

αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) του ∆ήµου, 

εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών 

προτύπων. Στην έκθεση του ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώµη του για το αν οι ελεγχόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση του δήµου, τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε, σύµφωνα µε τα 

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Εκτός της γνώµης του, ο ορκωτός  ελεγκτής  διατυπώνει παράλληλα και τις παρατηρήσεις 

του που προέκυψαν από τον έλεγχό, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες 

υποδείξεις του για κάθε θέµα 

 

6.3   Αποτελέσµατα Μελέτης   

 

Είναι σαφές πως η ύπαρξη αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου στους ∆ήµους βοηθάει 

στην εξοικονόµηση πόρων, στην εύρεση νέων τρόπων χρηµατοδότησης, στην αντιµετώπιση 

των ατασθαλιών, στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση της περιουσίας, στην βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και σε άλλα πολλά, συντελώντας στην επιβίωση τους στο σύγχρονο 

περιβάλλον που βοµβαρδίζεται συνεχώς από τις νέες προκλήσεις της οικονοµικής δυσπραγίας 

                                                 
100 N. 3463/2006: «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 



 81

που διέπουν τη χώρα µας και κατ’ επέκταση στην περαιτέρω ανάπτυξη τους. Το ερώτηµα 

όµως που γεννιέται εδώ είναι αν υφίσταται τµήµα εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α. και αν 

υπάρχει κατά πόσο λειτουργεί αποτελεσµατικά.  

     Τo γενικότερο συµπέρασµα της έρευνας µας είναι ότι στους περισσότερους ∆ήµους δεν 

υφίστανται διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, και εκεί που υφίστανται συνήθως  

υπολειτουργούν. Αυτό βέβαια µπορεί να συµβαίνει επειδή είναι  κάτι   καινούργιο για τα  

δεδοµένα των δήµων και  οφείλεται σε  παράγοντες όπως , η µη ύπαρξη  των κατάλληλων 

υποδοµών,  εκπαιδευµένου  προσωπικού και διάφορους άλλους λόγους .   

Παρ’ όλα αυτά  διαπιστώσαµε πως τυχόν ατασθαλίες, απάτες και λάθη περιορίζονται από 

το προσωπικό της δηµόσιας υπηρεσίας, που ενδείκνυται για το ήθος, την εκπαίδευση, την 

εµπειρία και ικανότητα του. Υπάρχει οργανόγραµµα για κάθε υπηρεσία ενώ παράλληλα έχει 

γίνει περιγραφή και διαχωρισµός των καθηκόντων των εργαζοµένων. Έτσι λοιπόν οι 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω σοβαρών 

ζητηµάτων αντιµετωπίζονται µε συνέπεια και ήθος από τους εργαζοµένους.  

Βέβαια η έλλειψη ενός γραπτού εγχειριδίου που να περιγράφει µε πληρότητα και 

σαφήνεια τον µηχανισµό του εσωτερικού ελέγχου καθώς και η µη ύπαρξη ενός γραπτού 

κώδικα δεοντολογίας συντελούν όπως είναι φυσικό στην µείωση της αποτελεσµατικότητας 

των παραπάνω διαδικασιών.  

Επίσης ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων, διαπιστώσαµε πως δεν υπάρχουν 

καθορισµένες διαδικασίες ενώ παράλληλα οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται περισσότερο σε 

τακτικό επίπεδο. Αυτό έχει ως συνέπεια οι ελεγκτικές διαδικασίες να εφαρµόζονται σε 

συνάρτηση µε την έκταση του κινδύνου σε µέτρια κλίµακα.  

 Όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου διαπιστώνουµε πως είναι σε  ικανοποιητικό 

επίπεδο καθώς υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που εµποδίζουν τις παράνοµες συναλλαγές 

σε µεγάλη κλίµακα ενώ παράλληλα υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια 

των ευθυνών. Βέβαια, ως προς το τελευταίο, θα λέγαµε πως υστερεί ως προς την έλλειψη 

ενός γραπτού κώδικά που να περιγράφει µε σαφήνεια τις θέσεις, τα καθήκοντα και τις 

ευθύνες των εργαζοµένων, όπως έχει ήδη άλλωστε αναφερθεί και παραπάνω.    

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε πως οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους δηµότες είναι 

πολύ ικανοποιητικές καθώς υπάρχει ειδική υπηρεσία που µεριµνά για τα παράπονα και 

προβλήµατα τους, προτείνοντας τους  λύσεις.   

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαµε πως οι ελεγκτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρµόζονται από την  δηµόσια υπηρεσία βρίσκονται σε ένα µέτριο προς ικανοποιητικό 

επίπεδο, παρουσιάζουν όµως πολλές αδυναµίες. Η αιτία βρίσκεται στην µη ύπαρξη ενός 
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γραπτού κώδικα που να περιγράφει µε πληρότητα και σαφήνεια όλο τον µηχανισµό που 

πρέπει να διέπει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού έλεγχου, την έλλειψη ενός 

γραπτού κώδικα δεοντολογίας, την απουσία προγραµµάτων ελέγχου και κατ’ επέκταση την 

απουσία επιτροπής ελέγχου για την αξιολόγηση των µεθόδων και των διαδικασιών  των  

εσωτερικών ελεγκτών.  

Οι διαδικασίες στην ελληνική διοίκηση είναι καθορισµένες µε Νόµους, Υπουργικές 

Αποφάσεις κτλ. Θα ήταν αναµενόµενο αυτές οι καθορισµένες διαδικασίες να προσφέρουν 

την δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκτελούν τα καθήκοντα τους µε σαφήνεια. Στην ουσία 

όµως λόγω της πολυπλοκότητας των νόµων, και της πολυνοµίας τους, παρέχεται η διακριτική 

ευχέρεια να επιλέξουν τι θα εφαρµόσουν και πως θα το κάνουν. Τα καθήκοντα κάθε εργασίας, 

στον αντίποδα όλων αυτών, έχουν καθοριστεί σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο εργασιών  χωρίς να 

έχουν αναδιατυπωθεί σύµφωνα µε τις νέες τάσεις και προοπτικές για κάθε θέση δηµοσίου 

υπαλλήλου. 

Παρατηρήθηκε  επίσης  ότι  οι περισσότεροι ελεγκτές  αγνοούν την ύπαρξη γενικά 

παραδεκτών κανόνων διεξαγωγής των ελέγχων που έχουν δηµοσιευθεί από επαγγελµατικούς 

οργανισµούς και υιοθετηθεί διεθνώς, από οργανισµούς και υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα. Τα 

πρότυπα διενέργειας της ελεγκτικής διαδικασίας, που έχουν υιοθετηθεί από την οικονοµική  

επιθεώρηση, αφορούν κυρίως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες µε προσανατολισµό στον 

έλεγχο νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων των δηµοσίων υπαλλήλων βάσει της κείµενης  

νοµοθεσίας και όχι βάσει προκαθορισµένων στόχων απόδοσης. Το ίδιο συµβαίνει και στους 

υπόλοιπους ελεγκτικούς µηχανισµούς. ∆εν ακολουθεί δηλαδή, ο εσωτερικός έλεγχος στην 

ελληνική δηµόσια διοίκηση τα διεθνώς αναγνωρισµένα ελεγκτικά πρότυπα. Ο έλεγχος 

ασκείται από όργανα (οικονοµικούς επιθεωρητές) τα οποία βρίσκονται εκτός της ιεραρχικής 

πυραµίδας της ελεγχόµενης µονάδας. Εν µέρει, τα παραπάνω χαρακτηριστικά της 

Οικονοµικής Επιθεώρησης διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία  

είναι απαραίτητη σε έναν οργανισµό, για διασφάλιση της λογοδοσίας προς την ∆ιοίκηση , για 

την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, του κανονισµού 

διενέργειας των ελέγχων και του Κώδικα ∆εοντολογίας.  

Συνεπώς, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι πολύ 

σηµαντικός δεν έχει λάβει όµως τη µορφή  που έχει διεθνώς , τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δηµόσιο τοµέα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε πολλές χώρες, ο δηµόσιος τοµέας έχει υποστεί ευρείες διαρθρωτικές και διοικητικές 

αλλαγές και νέες συνθήκες διακυβέρνησης έχουν αναδυθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

έλεγχος αποτελεί κλειδί για την καλή δηµόσια διακυβέρνηση και συµβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων ενός οργανισµού. Είναι αναγκαία η ίδρυση ανεξάρτητης εσωτερικής λειτουργίας 

ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. 

 Ο έλεγχος ενισχύει την δηµόσια διαχείριση µε την παροχή λογοδοσίας και την προστασία 

των βασικών αξιών της κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας τη διαφανή, δίκαιη, τίµια και έντιµη 

συµπεριφορά των διευθυντών και στελεχών των φορών του δηµοσίου. 

 Η επιτυχία της δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης που επιδιώκεται σε πολλές χώρες 

εξαρτάται από την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να διαχειριστούν τα έσοδα 

και τις δαπάνες πιο αποτελεσµατικά και να παρέχουν τις υπηρεσίες πιο αποτελεσµατικά. Οι 

τοπικές κυβερνήσεις σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις 

πολιτικές αυτές αποκέντρωσης, επειδή δεν έχουν δοθεί  σε αυτές τα απαραίτητα µέσα για την 

ενίσχυση της παρακολούθησης της απόδοσης τους και των ελέγχων λογοδοσίας. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, η κατάχρηση και σπατάλη των δηµόσιων πόρων είναι αναπόφευκτη. Ως 

αποτέλεσµα, οι χώρες πρέπει να τονίσουν την ανάγκη για διαφανή οικονοµικά συστήµατα µε 

αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο και δοµές ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. 

 Μια καλή λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου παρέχει σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς µε ευρύτερες εκροές και τα αποτελέσµατα δεδοµένου ότι επιδιώκει 

να παρέχει τη καλύτερη καθοδήγηση στη διοίκηση µε τον περιορισµό και την εξάλειψη των 

κινδύνων, την ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης, την άρση των 

εγγενών λαθών και αντιφάσεων στο σύστηµα, καθώς και την ενίσχυση της ακεραιότητας 

µέσω των πολλαπλών ελέγχων. Έτσι, οι  αποτελεσµατικές στρατηγικές αποκέντρωσης 

απαιτούν από την κεντρική εξουσία να ενισχύουν τον εσωτερικό έλεγχο και όργανα ελέγχου 

και να αναθέτουν περισσότερη δύναµη στις τοπικές αρχές. 

 Σε ένα περιβάλλον µεγαλύτερης δηµοτικής δυναµικής και πολυπλοκότητας, νέες τάσεις 

προκύπτουν για τον εσωτερικό έλεγχο στους ελληνικούς δήµους, µε έµφαση στη διαχείριση 

των κινδύνων και τη διακυβέρνηση, η οποία, κατά συνέπεια, µπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της πληροφόρησης είτε για σκοπούς εσωτερικής 

διοίκησης είτε για σκοπούς εξωτερικής αναφοράς.  
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 Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η ύπαρξη και η λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου στους ∆ήµους. Όπως συµβαίνει  µε τους περισσότερους δήµους της χώρας δεν 

υφίσταται αυτοτελή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Οι δήµοι στην Ελλάδα δεν έχουν 

αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

 Προκειµένου να εξεταστούν οι συνθήκες εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα θα µπορούσε σε µελλοντική έρευνα να γίνει µια σύγκριση των 

συνθηκών ελέγχου µεταξύ δήµων που διατηρούν Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και δήµων 

που δεν διατηρούν τέτοια υπηρεσία, έτσι ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος και η σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου µέσα σε ένα ∆ήµο και να αναδειχθούν περιθώρια και προτάσεις 

βελτίωσης.  

 Παρά τους περιορισµούς που εντοπίστηκαν, δηλαδή αυτούς που σχετίζονται µε την 

έλλειψη µελετών για το δηµοτικό εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα, µπορεί να εξαχθεί το 

συµπέρασµα ότι η εργασία αυτή έδειξε ότι υπάρχουν ακόµη πολλά να γίνουν όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, τις διαδικασίες και άλλων 

συναφών θεµάτων στους ελληνικούς δήµους. 
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