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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαδικασία που 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και αποσκοπεί στη 

βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας. 

Επιπλέον, η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα συναντά αρκετά εμπόδια, κυρίως λόγω της εξάρτησης λειτουργίας τους με την 

εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και του περιοριστικού θεσμικού περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει μία λειτουργία προστιθέμενης 

αξίας για τους δημόσιους οργανισμούς και ειδικά για σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η οποία παραδοσιακά στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό 

επίπεδο δυσλειτουργίας, όπως αποτυπώνεται στα φαινόμενα διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος 

της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθύνσεις και το εγχώριο θεσμικό 

πλαίσιο και βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.  

Λέξεις κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, ΟΤΑ, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία οργανωσιακή διαδικασία που υλοποιείται στο 

πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και αφορά τον ανεξάρτητο και 

αντικειμενικό έλεγχο των εταιρικών λειτουργιών και δράσεων, με απώτερο στόχο τη 

βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας. 

Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναδειχθεί ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 

διαχείρισης των σύγχρονων οργανισμών, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία ενός 

επίσημου ελεγκτικού πλαισίου που περιορίζει την εξωτερική και εσωτερική 

αβεβαιότητα και μειώνει τους κινδύνους. Συνολικά, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

μία διαδικασία προστιθέμενης αξίας, στοχεύοντας στην επίτευξη των οργανωσιακών 

στόχων μέσω της εποπτείας της ακεραιότητας της οικονομικής πληροφόρησης και 

της διασφάλισης της αξιοπιστίας όλου του φάσματος των οργανωσιακών 

λειτουργιών.  

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, ωστόσο, δεν αποτελεί ένα 

εύκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι οι δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από 

ορισμένες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες σε ότι αφορά την εφαρμογή στρατηγικής 

φύσης δράσεων. Μάλιστα, οι ιδεολογικές προεκτάσεις της λειτουργίας του δημόσιου 

τομέα, σε συνάρτηση με την εξάρτησή του από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτικών μηχανισμών, λαμβάνοντας υπόψη και το εμπόδιο της γραφειοκρατίας. 

Ωστόσο, σήμερα, η αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικών 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι παραπάνω από προφανής, δεδομένου 
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ότι αυτός βρίθει από φαινόμενα κακής διακυβέρνησης, κυρίως σε ότι αφορά την 

κακοδιοίκηση και τη διαφθορά.   

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα φαινόμενα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στους 

δημόσιους οργανισμούς και κυρίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ), όπως αυτά αντανακλώνται στην κατασπατάληση των διαθέσιμων 

δημοσιονομικών πόρων, αποτελούν παραδοσιακά στοιχεία της δυσλειτουργίας της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κακοδιαχείριση στους ΟΤΑ έχει οδηγήσει σε σημαντική 

αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, επιφέροντας κρίσιμης σημασίας 

αρνητικές επιπτώσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε ότι αφορά την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της χρηστής δημόσιας 

διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και αξιοπιστία της οικονομικής 

τους διαχείρισης.  

Πράγματι, δεδομένου ότι οι ΟΤΑ στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

δυσλειτουργίας και αδιαφάνειας, η δημιουργία ενός περισσότερο αυστηροποιημένου 

πλαισίου λογοδοσίας, με την ενσωμάτωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, μπορεί 

να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του δημόσιου τομέα. Παρόλο που οι 

ΟΤΑ στην Ελλάδα υπόκεινται σε διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στην 

πραγματικότητα ο έλεγχος είναι κατά βάση νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. 

Επιπλέον, ο θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών 

Εποπτείας των ΟΤΑ που θεμελιώθηκε με το σχέδιο Καλλικράτη (άρθρα 214-327, 

Ν.3852/2010) ως ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. 

Έτσι, υπάρχει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας σε ότι αφορά τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η πολυπλοκότητα των 

ελεγκτικών μηχανισμών και το πολυδαίδαλο ελεγκτικό πλαίσιο ουσιαστικά καθιστά 

του ελέγχους αναποτελεσματικούς.  

Για τη βελτίωση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ απαιτείται, αρχικά, η 

εφαρμογή των θεσμοθετημένων ελεγκτικών μηχανισμών σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης και, δευτερευόντως, η εισαγωγή επίσημων ελεγκτικών προτύπων στο 

σχεδιασμό των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Υπό αυτό το πρίσμα, τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) της 
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Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC) 

περιέχουν τις βασικές ελεγκτικές αρχές και ουσιώδεις διαδικασίες που μπορούν να 

εφαρμοστούν αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων οργανισμών, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο λογοδοσίας των ΟΤΑ. 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος που 

αφορά την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, εστιάζοντας στην 

ελληνική πραγματικότητα και εξετάζοντας τα σημαντικότητα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου που βρίσκουν εφαρμογή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα. Επιπλέον, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της προηγούμενης 

ερευνητικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την εμπειρική εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξεταστούν τα 

σημαντικότερα εμπόδια εφαρμογής και να καταγραφούν οι διεθνείς κατευθύνσεις και 

καλές πρακτικές. 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρακάτω μελέτη 

είναι τα εξής: 

i. Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και πώς αυτός εφαρμόζεται στους δημόσιους 

οργανισμούς; 

ii. Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια εφαρμογής και οφέλη του εσωτερικού 

ελέγχου στους ΟΤΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της προηγούμενης 

βιβλιογραφίας; 

iii. Ποιο είναι το ελληνικό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο περί εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ; 

iv. Ποια είναι τα σημαντικότερα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που βρίσκουν 

εφαρμογή στον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ; 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η έρευνα που επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 

ποιοτική και συγκεκριμένα βασίζεται στη μελέτη της προηγούμενης ερευνητικής 

βιβλιογραφίας και στην εξέταση των νομικών, ρυθμιστικών και κανονιστικών 

κειμένων και διεθνών οδηγιών και κατευθύνσεων περί εσωτερικού ελέγχου στους 
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δημόσιους οργανισμούς, εστιάζοντας στους ΟΤΑ και στην ελληνική πραγματικότητα. 

Για τη διεξαγωγή της εν λόγω ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε η εξέταση της 

υπάρχουσας διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας που ασχολείται με την εφαρμογή 

του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο, καθώς και διερεύνηση των σχετικών νομοθετημάτων και οδηγιών 

που εκδίδονται από τους διεθνείς επαγγελματικούς και θεσμικούς οργανισμούς που 

ασχολούνται με τα πρότυπα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οδηγίες του ΙΙΑ (Institute of 

Internal Auditors), στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εγχειρίδιο Καλών 

Πρακτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης) και στις οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου 

Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης, παράλληλα με την εξέταση του ελληνικού 

θεσμικού πλαισίου περί ελέγχου των ΟΤΑ. 

1.4 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου, εστιάζοντας στις 

βασικές έννοιες, τις προϋποθέσεις, τους σκοπούς, τις κατηγορίες και τους παράγοντες 

αποτελεσματικότητάς του, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα, τις λειτουργίες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

του, στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους 

ΟΤΑ, βάσει των ευρημάτων της προηγούμενης βιβλιογραφίας, των διεθνών 

κατευθύνσεων και του ελληνικού θεσμικού και νομικού πλαισίου, καταγράφοντας 

και τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς των ΟΤΑ, και στο πέμπτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που βρίσκουν εφαρμογή στον 

εσωτερικό έλεγχο των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Τέλος, καταγράφονται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις για τη μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 

του δημοσίου και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Davies (2001), 

διερευνώντας τις απόψεις των εσωτερικών ελεγκτών στους ΟΤΑ στην Ουαλία, 

διαπίστωσε πως αυτός εφαρμόζεται απλά ως μία διαδικασία ρουτίνας και, άρα, 

επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων. Ένα βασικό πρόβλημα του ελέγχου είναι πως 

αυτός δεν προσανατολίζεται στις ανάγκες των πολιτών, ενώ επισημάνθηκε πως 

υπάρχει έντονη ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης των εσωτερικών 

ελεγκτών. Παρόλα αυτά, η συντρηπτική πλειοψηφία των εμπλεκομένων στις 

ελεγκτικές διαδικασίες συμφώνησε πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία 

οργανωσιακή λειτουργία κρίσιμης σημασίας στην αλυσίδα αξίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, παρέχοντας παράλληλα μία υποστηρικτική βάση για την 

αποτελεσματική επικοινωνία όλων των επιπέδων διοίκησης και την ορθολογική 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.  

Επιπλέον, οι Baltaci & Yilmaz (2006) εξετάζουν το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε 

επιλεγμένες χώρες ανά τον κόσμο, καταδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις που 

απορρέουν κυρίως από το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά, 

οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η επιτυχία της δημοσιονομικής 

αποκέντρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος ισχυροποιεί την ικανότητα των ΟΤΑ να διαχειρίζονται 

αποδοτικότερα τα έσοδα και τις δαπάνες τους, ιδιαίτερα σε χώρες όπου τα φαινόμενα 

της διαφθοράς και της κατασπατάλησης των πόρων είναι έντονα. Ωστόσο, έχει 
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επισημανθεί από την προηγούμενη βιβλιογραφία πως η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στις εν λόγω χώρες είναι περιορισμένη. 

Πράγματι, οι Mizrahi & Ness-Weisman (2007) αποδεικνύουν πως στο Ισραήλ η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη, ενώ ο Kuta (2008) διαπιστώνει πως ο εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ 

τις Νιγηρίας είναι αναποτελεσματικός, κυρίως λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας των 

εσωτερικών ελεγκτών, των ανεπαρκών πόρων που διατίθενται για την 

πραγματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών, της υποστελέχωσης του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου και της ανεπαρκούς εφαρμογής των κατάλληλων 

επαγγελματικών ελεγκτικών προτύπων.  

Ομοίως, οι Ahmad et al (2009), διενεργώντας μία έρευνα στους ΟΤΑ της Μαλαισίας 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώσουν πως η 

έλλειψη επαρκούς προσωπικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα 

εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών. Οι Jorge & Costa (2009), επίσης, 

αποδεικνύουν πως οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στους ΟΤΑ 

της Πορτογαλίας επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, δεδομένου ότι 

χαρακτηρίζονται από μία σειρά προβλημάτων, όπως είναι η έλλειψη επαρκούς 

προσωπικού και η μη εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Οι ερευνητές 

καταλήγουν πως οι σημαντικότερες λειτουργίες που επιτελεί ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι ο έλεγχος νομιμότητας και συμμόρφωσης, η διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

οικονομικών καταστάσεων και η διαπίστευση της λειτουργικής αποδοτικότητας των 

Δήμων.  

Επίσης, οι Unegbu & Kida (2011) τεκμηριώνουν πως ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στη Νιγηρία, 

παρόλο που μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο εντοπισμού και πρόληψης 

των περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.  

Επίσης, ο Sepsey (2011) διαπιστώνει πως ο εσωτερικός έλεγχος που εφαρμόζεται 

στους ΟΤΑ στην Ουγγαρία δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις βάσει των 

επαγγελματικών ελεγκτικών προτύπων, με αποτέλεσμα να μη συνεισφέρει στην 

αποδοτική διαχείριση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη 

διαχείριση κινδύνων.  
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Ακόμη, οι Monfardini & Von Maravic (2012) διαπιστώνουν πως εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στη 

Γερμανία και την Ιταλία, παρόλο που η αποτελεσματική εφαρμογή του 

παρεμποδίζεται από διάφορους θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα σχετικά νέο εγχείρημα σε διεθνές 

επίπεδο, παρουσιάζοντας αρκετές ανεπάρκειες και ελλείψεις αλλά και σημαντικές 

προοπτικές βελτίωσης, κυρίως αναφορικά με την ενσωμάτωση επαγγελματικών 

ελεγκτικών προτύπων και την εστίαση σε σύγχρονες πρακτικές του ελέγχου, όπως   

είναι η διαχείριση κινδύνων.  

 Οι Badara & Saidin (2013), πραγματοποιώντας μία επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ εξαρτάται από την ποιότητα της πληροφόρησης και 

επικοινωνίας των εσωτερικών ελεγκτών και από το ευρύτερο ελεγκτικό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των 

ελεγκτών, οδηγώντας σε αποδοτικότερη διαχείριση των οργανωσιακών κινδύνων.  

Ο Pilcher (2014), εξετάζοντας το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην 

Αυστραλία, διαπιστώσει πως αυτός είναι ακόμα συγκεχυμένος, με αποτέλεσμα η 

αποτελεσματικότητά του να είναι μέχρι και σήμερα αρκετά περιορισμένη. Ωστόσο, ο 

ερευνητής καταδεικνύει πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία καλή πρακτική της 

διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον 

έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς, δεδομένων των αυξημένων 

κεφαλαιακών ροών στους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια. Ομοίως, οι West & Berman 

(2003) διερευνούν το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ σε 

πόλεις άνω των 65.000 κατοίκων σε ότι αφορά την αξιοπιστία της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καταδεικνύοντας πως οι εφαρμοζόμενες 

ελεγκτικές διαδικασίες δημιουργούν ένα αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας αναφορικά με 

τα οικονομικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρέχοντας παράλληλα έναν 

αποτελεσματικό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ εκλεγμένων αξιωματούχων, 

στελεχών των ΟΤΑ και ελεγκτικών οργάνων. 

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία επιχειρησιακή και οργανωσιακή διαδικασία που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και αφορά 

τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο των εταιρικών λειτουργιών, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση της οργανωσιακής αποδοτικότητας. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος 

έχει ζωτική σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, δεδομένου του περίπλοκου και 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, καθώς διαμορφώνει 

ένα ελεγκτικό πλαίσιο που μειώνει την εξωτερική και εσωτερική αβεβαιότητα, 

περιορίζει τους κινδύνους και υποστηρίζει τους οργανισμούς να επιτύχουν τους 

στρατηγικούς και λειτουργικούς τους στόχους. Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος 

εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρησιακές δράσεις, εποπτεύοντας την ακεραιότητα της 

οικονομικής πληροφόρησης και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των οργανωσιακών 

λειτουργικών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ως αυτές λειτουργούν προς όφελος του 

οργανισμού.  

Τα τελευταία χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε διάφορα νομικά, 

ρυθμικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα και έχει επεκταθεί από τον ιδιωτικό και στο 

δημόσιο τομέα. Συνεπώς, οι επιμέρους διαδικασίες του διαφοροποιούνται σημαντικά 

αναφορικά με τους σκοπούς που εξυπηρετούν, τη δομή του συστήματος στο οποίο 

αναπτύσσονται και τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διενέργειά του. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτή η λειτουργία της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης θεωρείται 

πλέον απαραίτητη για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της 

διαφάνειας της επιχειρησιακής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχιζόμενη 

αυστηροποίηση του αντίστοιχου ρυθμιστικού πλαισίου. Εκτός αυτού, ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει κρίσιμη σημασία για τους οργανισμούς, καθώς έχει συνδεθεί με 

βελτίωση της εσωτερικής αποδοτικότητας, σε όρους κόστους, και 

αποτελεσματικότητας, σε όρους ποιότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διατήρηση 

ή βελτίωση των σχέσεων που αναπτύσσουν οι οργανισμού με τις διάφορες ομάδες 

ενδιαφέροντος.  
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Δεδομένης της εξελικτικής πορείας της έννοιας και των πρακτικών του εσωτερικού 

ελέγχου, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) το 

1999 όριζε πως: «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης, 

η οποία εφαρμόζεται εντός ενός οργανισμού με σκοπό να εξετάσει και να 

αξιολογήσει τις δραστηριότητές του, προς όφελος του οργανισμού. Ο σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τα μέλη του οργανισμού να εκτελέσουν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και, με για το σκοπό αυτό, παρέχει αναλύσεις, 

εκτιμήσεις, προτάσεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 

υπό αξιολόγηση, σε λογικό κόστος» (IIA, 1999).  

Σήμερα, το ΙΙΑ (2008) χρησιμοποιεί τον εξής ορισμό: «ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα που έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες 

ενός οργανισμού. Έτσι, βοηθά έναν οργανισμό να επιτυγχάνει τους στόχους του, 

παρέχοντας μία συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση αξιολόγησης και 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του ελέγχου και της 

εσωτερικής εταιρικής διακυβέρνησης». Επιπλέον, σύμφωνα με την επιτροπή COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, 

1992): «ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία διαδικασία που παρέχει τα εφόδια και τα 

στοιχεία για την ανταπόκριση μίας επιχείρησης σε κινδύνους που απορρέουν από το 

επιχειρησιακό, οικονομικό και θεσμικό της περιβάλλον». 

Από τους παραπάνω ορισμούς, είναι σαφές πως ο σκοπός και οι στόχοι του 

εσωτερικού ελέγχου έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, στρέφοντας την 

προσοχή στη λειτουργία του ως μία διαδικασία σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, 

με στόχο την αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και, άρα, τη μείωση της αβεβαιότητας. Μπορεί, 

λοιπόν, να υποστηριχθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία διαδικασία 

προστιθέμενης αξίας για τους οργανισμούς. Συνολικά, οι περισσότεροι ορισμοί 

προσεγγίσουν τον εσωτερικό έλεγχο ως μία ελεγκτική διαδικασία των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, η οποία στοχεύει στην επίτευξη των οργανωσιακών 

στόχων, μέσω της υποβοήθησης και συστηματικής υποστήριξης των αποδοτικής 

λειτουργίας της επιχείρησης.  
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Σύμφωνος με αυτήν την προσέγγιση, ο Sawyer (2003) υποστηρίζει πως ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί μία συστηματική και αντικειμενική διαδικασία κρίσης και 

αξιολόγησης των λειτουργιών μίας επιχείρησης, η οποία έχει στόχο στον καθορισμό 

της ακρίβειας και αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής 

πληροφόρησης, έτσι ώστε όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι να 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, ένα Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) (Internal Audit System – IAS) αποτελεί το σύνολο όλων 

των ελεγκτικών μηχανισμών που εποπτεύουν συστηματικά τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και δράσεις, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία των οργανισμών (IIA, 2004). 

Συμπερασματικά, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία διαδικασία ανεξάρτητης και 

αντικειμενικής αξιολόγησης και μέτρησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

των σύγχρονων οργανισμών, υποβοηθώντας τα μέλη του να εκτελούν με επιτυχία τα 

καθήκοντά τους, σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς και λειτουργικούς στόχους, 

όπως αυτοί τίθενται από την ανώτατη διοίκηση. Ως μία τέτοια λειτουργία, ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό άξονα της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, 

στο πλαίσιο της επίτευξης της βέλτιστης οικονομικής αποδοτικότητας, της 

κερδοφορίας, της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της διασφάλισης της 

νομιμότητας, αξιοπιστίας και συμμόρφωσής του με τις ρυθμιστικές και νομικές 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

3.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Βάσει των παραπάνω ορισμών, οι δύο βασικές προϋποθέσεις του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ΙΙΑ (2012), η ανεξαρτησία ορίζεται ως «η ελευθερία από τις 

συνθήκες που διακυβεύουν την ικανότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

να εκτελούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα κατά τρόπο αμερόληπτο». Έτσι, «για να 

επιτευχθεί ο βαθμός ανεξαρτησίας που απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση 

των αρμοδιοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, ο διευθύνων σύμβουλος του ελέγχου θα 

πρέπει να έχει άμεση και απεριόριστη πρόσβαση στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

και το διοικητικό συμβούλιο, η οποία μπορεί αν επιτευχθεί μέσω μίας αμοιβαίας 

σχέσης υποβολής εκθέσεων, ενώ οι απειλές της ανεξαρτησίας θα πρέπει να 
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διαχειρίζονται σε προσωπικό επίπεδο σε ότι αφορά τον ίδιο τον ελεγκτή και σε 

επίπεδο δέσμευσης, λειτουργίας και οργάνωσης».  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το ζήτημα της ανεξαρτησίας είναι εξαιρετικά σημαντικό 

για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς διαφοροποιείται σημαντικά από την έννοια της 

ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές, η ανεξαρτησία αναφέρεται σε μία συμπεριφορά που είναι απαλλαγμένη από 

προκαταλήψεις και άλλες επιρροές. Αυτή η ανεξαρτησία είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

δεδομένου ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να είναι υπάλληλοι του οργανισμού, 

ενώ αυτό δεν ισχύει για τον εξωτερικό έλεγχο. Για το λόγο αυτό, το ΙΙΑ (2012) 

επισημαίνει πως η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου είναι οργανωσιακής φύσης. 

Επιπρόσθετα, η αντικειμενικότητα ορίζεται ως (ΙΙΑ, 2012): «η αμερόληπτη ψυχική 

στάση που επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τα δεσμευτικά τους 

καθήκοντα με αυτόν τον τρόπο που πιστεύουν ότι το προϊόν του έργου τους δεν 

επιδέχεται συμβιβασμούς ποιότητας». Υπό αυτό το πρίσμα, «η αντικειμενικότητα 

απαιτεί από τους εσωτερικούς ελεγκτές να μην υποτάσσουν την κρίση τους σε 

θέματα ελέγχου σε τρίτα μέρη, καθώς και να διαχειρίζονται τις απειλές σε όλα τα 

επίπεδα». Μία βασική έννοια της αντικειμενικότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

σύγκρουση συμφερόντων (“conflict of interest”), η οποία αναφέρεται σε καταστάσεις 

κατά τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ένα ανταγωνιστικό προς τον έλεγχο 

επαγγελματικό ή προσωπικό συμφέρον, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

εκπληρώνει τα καθήκοντά του με πλήρη αμεροληψία (ΙΙΑ, 2012). Η ύπαρξη τέτοιων 

συμφερόντων συνδέεται με αντιδεοντολογική συμπεριφορά που υπονομεύει την 

αξιοπιστία του ελέγχου.  

Δεδομένων των παραπάνω προϋποθέσεων, βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου 

είναι η βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων, σε συνάρτηση με την 

υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης 

(ΙΙΑ, 2004). Ο Koutoupis (2009) αναφέρει, επίσης, πως ένα βασικός στόχος του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η διασφάλιση της νομιμότητας των οργανισμών αναφορικά 

με το γενικότερο ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, ενώ ο Sawyer (2003) 

υποστηρίζει πως ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως στόχο τη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης από περιπτώσεις απάτης, από απώλειες ή 
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κακοδιαχείριση, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η οικονομική του βιωσιμότητα όσο και 

η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τα τρίτα μέρη.  

Ο εσωτερικός έλεγχος, σύμφωνα με τις λειτουργίες που επιτελεί και τους 

αντίστοιχους στόχους του, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες (ΙΙΑ, 2004): 

i. Έλεγχος συστημάτων, ο οποίος αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας των συστημάτων που αντιστοιχούν στις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας τον έλεγχο της πληρότητας και 

κανονικότητας των οικονομικών πράξεων, των συναλλαγών και των σχετικών 

οικονομικών πληροφοριών. 

ii. Έλεγχος απόδοσης, ο οποίος σχετίζεται με την εκτίμηση των επιδόσεων των 

επιχειρησιακών λειτουργιών βάσει των θεσπισμένων προτύπων απόδοσης που 

έχουν ήδη καθοριστεί στο πλαίσιο της επιχειρησιακής οργάνωσης.  

iii. Χρηματοοικονομικός έλεγχος, ο οποίος αποσκοπεί στον έλεγχο της ακρίβειας, 

νομιμότητας και επάρκειας των χρηματοοικονομικών και λογιστικών 

πράξεων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της σχετικής οικονομικής 

πληροφόρησης.  

iv. Έλεγχος συμμόρφωσης, ο οποίος αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο 

οργανισμός συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές και 

τις εξωτερικές νομικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Συμπερασματικά, οι κατευθύνσεις του ΙΙΑ (2012) αναφέρουν πως ο πρωταρχικός 

στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και 

τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, τη 

φήμη και τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, οι προτεραιότητες 

του εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής (ΙΙΑ, 2012): 

 ο σχεδιασμός και έλεγχος της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δομών 

της εσωτερικής διακυβέρνησης και των οργανωσιακών διαδικασιών, 

 η παροχή σαφούς και αξιόπιστης πληροφόρησης στο ΔΣ και στα διευθυντικά 

στελέχη αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης στρατηγικών και λειτουργικών 

αποφάσεων, 

 ο εντοπισμός, έλεγχος και διαχείριση των κινδύνων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

τους κινδύνους φήμης, επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας, και 
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 ο έλεγχος και διαχείριση των κρίσιμων εταιρικών γεγονότων, όπως είναι η 

εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά, η ενσωμάτωση νέων και 

καινοτόμων επιχειρησιακών διαδικασιών, οι αποφάσεις για την ανάθεση 

ορισμένων λειτουργιών σε τρίτους (outsourcing) και άλλες επενδυτικές 

αποφάσεις.  

3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι βασικές κατηγορίες του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με 

τις δραστηριότητες και σκοπούς που επιτελεί είναι ο έλεγχος των συστημάτων, ο 

έλεγχος της απόδοσης, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος και ο έλεγχος συμμόρφωσης 

και νομιμότητας (ΙΙΑ, 2004). Επιπλέον, ανάλογα με το άτομο που είναι υπεύθυνο για 

τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου, αυτός διακρίνεται σε τρεις βασικούς τύπους 

(ΙΙΑ, 2012): 

I. τον έλεγχο που διεξάγεται από επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές που είναι 

υπάλληλοι του οργανισμού ή εξαρτώνται από αυτόν με κάποια μορφή 

μισθωτής εργασίας (in-sourcing), 

II. τον έλεγχο που διεξάγεται από ελεγκτές που δεν είναι υπάλληλοι του 

οργανισμού αλλά έχουν λάβει από το ΔΣ την αντίστοιχη εξουσιοδότηση (out-

sourcing), και 

III. το συνδυαστικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται με συνεργασία 

εσωτερικών μελών του οργανισμού και εξωτερικών συνεργατών (co-

sourcing). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικών Ελεγκτών 

(European Confederation of Institutes of Internal Auditors – ECIIA, 2005), οι τύποι 

των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής: (1) η παροχή 

διαβεβαίωσης στο ΔΣ σχετικά με τη σωστή ταυτοποίηση και ορθή διαχείριση των 

οργανωσιακών κινδύνων, (2) η ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνονται από τη διοίκηση για την εφαρμογή ορθών διοικητικών πολιτικών σε 

όλο το φάσμα του οργανισμού, (3) η παροχή πιστοποίησης για τη συνέχεια της 

επιχειρησιακής λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα των σχεδίων ανάκαμψης που 

έχουν εφαρμοστεί και την επάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων κρίσιμης 

σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, (4) η 
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διαβεβαίωση σχετικά με τις διαδικασίες αγοράς και την αντίστοιχη επάρκεια των 

ελέγχων που διεξάγονται για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση βρίσκεται στα 

συμφωνημένα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, κόστους, ποιότητας και οικονομικών 

επιδόσεων, (5) η υποστήριξη της διοίκησης σχετικά με τις εκτιμήσεις της ρεαλιστικής 

αποδοτικότητας των επενδύσεων σε μία δεδομένη χρονική περίοδο, (6) η επαλήθευση 

της συμμόρφωσης του οργανισμού με την εργατική νομοθεσία, τους κανονισμούς 

περί ανταγωνιστικότητας και άλλους νόμους, (7) ο έλεγχος της επάρκειας και 

καταλληλότητας των μέτρων και δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας και τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους σε περίπτωση λειτουργίας βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, (8) η πιστοποίηση ότι όλες οι συμβάσεις αγοραπωλησιών 

συμμορφώνονται με τις πολιτικές του οργανισμού, (9) η παροχή συμβουλών σχετικά 

με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης των 

παραπόνων πελατών, και (10) η παροχή συμβουλών για το σχεδιασμό και εφαρμογή 

των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.  

Βάσει των παραπάνω αρμοδιοτήτων, ένα ΣΕΕ διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξυπηρετεί τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

του ΙΙΑ (2012), ένα τέτοιο σύστημα καθορίζεται: 

 από το περιβάλλον ελέγχου που σχετίζεται με την οργανωσιακή κουλτούρα 

και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 

 από τις διαδικασίες αξιολόγησης και εκτίμησης των επιχειρησιακών 

κινδύνων, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή αν αυτός είναι προληπτικός, κατασταλτικός ή 

απλά αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,  

 από τις ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται και τα αντίστοιχα μέτρα 

ελέγχου που αντιστοιχούν σε σαφή στοχοθέτηση από την ανώτατη διοίκηση, 

 από την ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 

πρόσβαση του εσωτερικού ελεγκτή σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και 

 από τις διαδικασίες παρακολούθησης που σχετίζονται με τον εντοπισμό και 

διόρθωση των λαθών και ελλείψεων του συστήματος ελέγχου, ώστε αυτό να 

βελτιώνεται συνεχώς.  
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Στη σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί πως ο εσωτερικός έλεγχος 

διαφοροποιείται σημαντικά από τον εξωτερικό, παρόλο που οι δύο λειτουργίες 

αλληλοσυμπληρώνονται και εφαρμόζονται αμοιβαίως επικουρικά. Σύμφωνα με τους 

Haron et al (2004), μία από τις σημαντικότερες διαφορές είναι ότι το εύρος του 

εσωτερικού ελέγχου είναι μεγαλύτερο και επεκτείνεται σε ολόκληρο το οργανωσιακό 

φάσμα, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος εστιάζει κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας, συμμόρφωσης και εγκυρότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών και 

οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνοι με αυτήν τη διαπίστωση, οι Reinstein et al 

(1994) επισημαίνουν πως ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλες τις συναλλαγές της 

επιχείρησης, ενώ ο εξωτερικός ελέγχει αυτές τις λειτουργίες που έχουν συνεισφορά ή 

επιδρούν στη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και στη 

γενικότερη οικονομική αποδοτικότητα του οργανισμού.  

3.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η προηγούμενη ερευνητική βιβλιογραφία έχει εξετάσει διεξοδικά το ρόλο του 

εσωτερικού ελέγχου στη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και, άρα, στην 

αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι Cooper et al (2006) 

αναφέρουν πως το αυξημένο ενδιαφέρον για την έννοια και τις πρακτικές της «καλής 

διακυβέρνησης» έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός σημαντικού 

αριθμού κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών από την πλευρά των ρυθμιστικών 

φορέων, με αποτέλεσμα ο εσωτερικός έλεγχος να έχει πλέον εδραιωθεί ως βασικός 

άξονας της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι Sarens & De Beelde (2006), ομοίως, 

επισημαίνουν πως ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με την 

παρακολούθηση και βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων και την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργικών θεωρείται και η 

βασική αιτία για αυτόν τον ισχυρό συσχετισμό μεταξύ ορθής διακυβέρνησης και 

εσωτερικού ελέγχου.  

Βέβαια, για να είναι αποδοτικός ο έλεγχος θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, οι Gramling et al (2004) αναφέρουν την έννοια της 

ποιότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου ως βασικό στοιχείο της καλής 

διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως κρίσιμες 

μεταβλητές της ποιότητας είναι οι ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες των 
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ελεγκτών, ο υψηλός βαθμός αντικειμενικότητας και η ποιότητα της εργασίας. 

Επιπλέον, οι Sarens et al (2008) υποστηρίζουν πως, δεδομένων των εξελίξεων στο 

πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, η ικανότητα του εσωτερικού ελέγχου να 

βελτιώνει πράγματι τη διαχείριση κινδύνων είναι ιδιαίτερα σημαντική και εξαρτάται 

από τη γενικότερη ελεγκτική και εταιρική κουλτούρα των οργανισμών.  

Ακόμη, αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα της ανεξαρτησίας του 

εσωτερικού ελεγκτή, ως καθοριστικό παράγοντα της ποιότητάς του (Mutchler, 2003). 

Ο Bariff (2003) υποστηρίζει πως ο βαθμός ανεξαρτησίας αντανακλάται στις σχέσεις 

μεταξύ εσωτερικών ελεγκτών και διοίκησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκθέσεις και 

αναφορές που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο αυτών βασικών εμπλεκόμενων 

μερών. Ωστόσο, οι Christopher et al (2009) επισημαίνουν πως η υπερβολική εμπλοκή 

των διοικητικών στελεχών στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να διακυβεύσει 

την ανεξαρτησία του. Μία ακόμη πρόκληση που αφορά την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου είναι και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους ελεγκτικών διαδικασιών που 

εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και ελεγκτικής μεθοδολογίας, τα 

οποία θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε 

υψηλά επαγγελματικά πρότυπα (Allegrini & D’ Onza, 2003). 

Μία ακόμη σημαντική πτυχή της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου αφορά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εσωτερικών ελεγκτών. Έτσι, ενώ οι 

περισσότερες έρευνες έχουν αναδείξει την αντικειμενικότητα ως σημαντικότερο 

ποιοτικό στοιχείο, στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί πως διάφορα ακόμη 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητα και του επαγγελματισμού των ελεγκτών 

επιδρούν στην αποδοτικότητα του εσωτερικού ελέγχου (Ahlawat & Lowe, 2004). Για 

παράδειγμα, σε έρευνα του ΙΙΑ (2007) τεκμηριώθηκε πως υπάρχει ακόμα χάσμα 

μεταξύ των επιθυμητών και των πραγματικών ικανοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών 

που εργάζονται στους μεγάλους οργανισμούς. Στην ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε πως η 

ικανότητα του εσωτερικού ελεγκτή να παρακολουθεί και να βελτιώνει τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων εξαρτάται από τις εξής χαρακτηριστικά: 

i. το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

ii. την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, 

iii. την επαγγελματική πιστοποίηση, 

iv. το επίπεδο κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης, 
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v. τις συμπεριφορικές ικανότητες, και 

vi. τις τεχνικές δεξιότητες.  

Έτσι, μία επιπλέον βασική πρόκληση του εσωτερικού ελέγχου είναι η εκπαίδευση και 

κατάρτιση των ελεγκτών, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να προσθέτουν αξία στον 

οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο Sarens (2009) υποστηρίζει πως ο κρίσιμος ρόλος 

του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στη θετική επιρροή του στη διαχείριση κινδύνων 

και στον έλεγχο των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών, βασικές διαστάσεις 

της καλής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι οι βασικές οδοί μέσω των 

οποίων οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου προσθέτουν αξία στον οργανισμό (IIA 

UK, 2004): 

 μέσω της παροχής αντικειμενικής διαβεβαίωσης ότι οι μεγάλοι και σημαντικοί 

επιχειρησιακοί κίνδυνοι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα, και 

 μέσω της πιστοποίησης ότι το πλαίσιο (σύστημα) της διαχείρισης κινδύνων 

εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά.  

Ομοίως, οι Sarens & De Beelde (2006) υποστηρίζουν πως βασική λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο 

τη βελτίωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Οι ίδιοι ερευνητές 

αναφέρουν πως ο εσωτερικός ελεγκτής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ευαισθητοποίηση της διοίκησης αναφορικά με τη δημιουργία ενός επίσημου, 

τυποποιημένου, διαφανούς και τεκμηριωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. 

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται 

άμεσα από την ποιότητα του ελεγκτικού έργου, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών, 

μεθόδων, πρακτικών και ικανοτήτων των ελεγκτών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Van 

Gansberghe (2005) υποστηρίζει πως οι βασικότερες μεταβλητές της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι οι κατάλληλες οργανωσιακές 

αντιλήψεις, η επιρροή της ιδιοκτησίας, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ο 

επαγγελματισμός του προσωπικού, το αποτελεσματικό σύστημα του ελέγχου και οι 

διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίησή του. 

Συμπερασματικά, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται σήμερα ως βασικός άξονας της 

βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και σε 

δημόσιους οργανισμούς, όπως θα εξηγηθεί αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. Οι 

Cohen & Sayag (2009) υποστηρίζουν πως ο εσωτερικός έλεγχος πράγματι έχει 
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καίριες επιπτώσεις στη βελτίωση της οργανωσιακής αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας, σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικής κριτικής. Ιδιαίτερα σε σχέση 

με τους δημόσιους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα συχνά φαινόμενα μη 

ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων και δεδομένων των οικονομικών και 

κεφαλαιακών περιορισμών, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει μία 

λειτουργία ουσιαστικής βελτίωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

4.1 ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα δεν αποτελεί ένα εύκολο 

εγχείρημα, δεδομένου ότι οι δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από ορισμένες 

ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με τους Nutt & Backoff (1992), οι βασικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίες έχουν σαφείς προεκτάσεις σε ένα 

ευρύ φάσμα δράσεων της ορθής διακυβέρνησης, ενσωματώνουν τρεις τύπους 

παραγόντων, τους περιβαλλοντικούς, τους συναλλακτικούς και τους οργανωσιακούς. 

Επιπλέον, ο Heffron (1989) επισημαίνει πως οι δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν 

σημαντικά εμπόδια κατά την εφαρμογή στρατηγικών δραστηριοτήτων, καθώς 

δημιουργούνται από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σε ένα βαθμό καθορίζουν τη δομή 

και τους στόχους τους.  

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ιδεολογικές προεκτάσεις της λειτουργίας του δημόσιου 

τομέα, συχνά, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ελεγκτικών 

μηχανισμών που εφαρμόζονται με επιτυχία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 

λαμβάνοντας υπόψη και το εμπόδιο της γραφειοκρατίας. Οι Boyne & Walker (2004) 

αναφέρουν πως η στρατηγική διάρθρωση των δημόσιων οργανισμών είναι 

πολυεπίπεδη και εξαιρετικά πολύπλοκη, ενώ οι Andrews et al (2006) επισημαίνουν 

πως ο έλεγχος της οργανωσιακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι 

οποίες προέρχονται κυρίως από τους περιορισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

όπως είναι η ανάγκη ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων και η διαφορετικότητα των 

αναγκών του πληθυσμού σε ότι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Ο Green (1998) υποστηρίζει πως η αναβάθμιση της ποιότητας του ελέγχου του 

δημόσιου τομέα αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα, καθώς σχετίζεται άμεσα με 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τοποθέτησης των διαθέσιμων οικονομικών 

πόρων από την πλευρά της κυβέρνησης και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων 
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ελεγκτικών δημόσιων φορέων, δεδομένων και των δημοσιονομικών περιορισμών. Σε 

αυτή τη διαπίστωση καταλήγει και ο Hendrick (2000), ο οποίος αναφέρει πως η 

ανάγκη των κυβερνήσεων να ελέγχουν τις δημόσιες δαπάνες δημιουργεί ένα αυστηρό 

πλαίσιο λογοδοσίας, στο οποίο οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου είναι κρίσιμης 

σημασίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών.  

Επιπρόσθετα, ο δημόσιος τομέας βρίθει από φαινόμενα κακής διακυβέρνησης, 

κυρίως σε ότι αφορά την κακοδιοίκηση (ή κακοδιαχείριση) και τη διαφθορά. Πιο 

συγκεκριμένα, ως διαφθορά θεωρείται οποιαδήποτε νομικά κολάσιμη συμπεριφορά 

που ενέχει κατάχρηση του δημόσιου αξιώματος ή ρόλου για την επίτευξη 

προσωπικού οφέλους, ενώ ως κακοδιαχείριση εννοείται κάθε ενέργεια ή παράλειψη 

που αντιτίθεται των αρχών της χρηστής διοίκησης και μπορεί να προκαλέσει ζημία 

στο δημόσιο (Μπέσιλα-Μακρίδη, 2006). Κατά συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί πως 

η διαφθορά σχετίζεται με την κατάχρηση της εξουσίας που έχει ένα όργανο της 

Πολιτείας με σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού οφέλους, ενώ η κακοδιοίκηση έχει ως 

αποτέλεσμα την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υποβαθμισμένης ποιότητας, χωρίς 

απαραίτητα να επιδιώκεται ένα προσωπικό όφελος, αλλά καταπατώντας τις αρχές της 

χρηστής διοίκησης και της έννομης τάξης.  

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η διαφθορά στους δημόσιους οργανισμούς αποτελεί 

παραδοσιακά ένα φαινόμενο δυσλειτουργίας του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της 

δημόσιας διακυβέρνησης, οδηγώντας σε σημαντική αναποτελεσματικότητα του 

κρατικού μηχανισμού και επιφέροντας κρίσιμης σημασίας επιπτώσεις σε οικονομικό 

και δημοσιονομικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφθοράς 

περιλαμβάνουν την αναξιοκρατική επιλογή του προσωπικού και ανέλιξη των 

υπαλλήλων σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, τις συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι», το 

χρηματισμό και άλλες χαριστικές διοικητικές πράξεις. Επιπλέον, η κακοδιοίκηση 

αντανακλάται στην έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, στη μη τήρηση της 

νομιμότητας, στη διοικητική αδράνεια και στην έλλειψη διαφάνειας και 

αμεροληψίας, με αποτέλεσμα την παροχή κακής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών 

στους πολίτες.  

Η Μπέσιλα-Μακρίδη (2006) επισημαίνει πως οι αιτίες που οδηγούν στα παραπάνω 

φαινόμενα είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα του νομικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου, την έλλειψη ή την κακή εφαρμογή των ελεγκτικών 
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μηχανισμών, την ανεπαρκή διοικητική δομή και οργάνωση και τα γενικότερα 

προβλήματα αναποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας. Αξίζει, μάλιστα, να 

σημειωθεί πως τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς είναι εντονότερα στους 

ΟΤΑ από ότι στους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη 

έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη (2010), οι ΟΤΑ τοποθετούνται πρώτοι στον 

αριθμό των καταγγελιών αναφορικά με διάφορα ζητήματα κακοδιοίκησης, όπως είναι 

η παράλειψη νόμιμων ενεργειών, η καταπάτηση της αρχής της νομιμότητας, η μη 

τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τους πολίτες, η κακή συμπεριφορά, η 

αδιαφάνεια και η ελλιπής πληροφόρηση ή επικοινωνία με τους πολίτες.  

Από τα παραπάνω, είναι σαφές πως η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα, καθώς και ένα ιδιαίτερα 

αποδοτικό εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης, τόσο σε όρους ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε σχέση με την αποδοτική οικονομική οργάνωση, 

δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, όπου ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσλειτουργίας 

και αδιαφάνειας, η δημιουργία ενός αυστηροποιημένου πλαισίου λογοδοσίας, με την 

ενσωμάτωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, μπορεί ουσιαστικά να συμβάλει στην 

αναβάθμιση των δημόσιων οργανισμών. Βέβαια, η εφαρμογή των ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαδικασιών δεν είναι εύκολη, λαμβάνοντας υπόψη πως οι 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες 

(Boyne, 2001). 

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς αποτελεί ένα 

ζήτημα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο. Η 

Goodwin (2004), εξετάζοντας τις ομοιότητες και διαφορές των λειτουργιών του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία, εστιάζοντας στο οργανωσιακό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, τις 

διαδικασίες ανάθεσης ελεγκτικών δράσεων σε τρίτους (outsourcing), τις ελεγκτικές 

διαδικασίες και τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, διαπίστωσε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο εφαρμογής του ελέγχου, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά το πλαίσιο λογοδοσίας και αναφοράς του εσωτερικού ελεγκτή. Ομοίως, οι 
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Carhill & Kincaid (1989) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τον 

ιδιωτικό, καθώς στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας 

που δεν είναι καθόλου ευέλικτο, ενώ παράλληλα ο στόχος του ελέγχου 

προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή στην 

παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες, και όχι στην ελαχιστοποίηση 

του κόστους και των δαπανών. 

Επιπλέον, σε έρευνα της Ernst & Young (2008) που διεξήχθη σε 400 οργανισμούς 

τοπικούς αυτοδιοίκησης και 125 δημόσιους οργανισμούς διαπιστώθηκε πως οι 

σημαντικότερες λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών, η χαρτογράφηση των κινδύνων, ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ο έλεγχος των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και των υπόλοιπων υποστηρικτικών δράσεων, η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων και προτάσεων και η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας των πολιτικών δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζονται. Ομοίως, σε 

έρευνα της Deloitte (2009) σε 200 κυβερνητικούς οργανισμούς 28 χωρών, βρέθηκε 

πως σε πάνω από το ήμισυ εξ αυτών, ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι 

αποτελεσματικός σε ότι αφορά την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων.  

Ο Malan (1991) υποστηρίζει πως οι δύο τύποι ελεγκτικών μηχανισμών που 

εμπεριέχονται στις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους 

οργανισμούς είναι ο οικονομικός έλεγχος και ο έλεγχος απόδοσης, εκ των οποίων ο 

πρώτος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας σε ότι 

αφορά την τοποθέτηση και χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ενώ ο 

δεύτερος εστιάζει στη μέτρηση της οργανωσιακής απόδοσης με στόχο τον περιορισμό 

της σπατάλης. Ο Dittenhofer (2001) υποστηρίζει πως η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς έχει σημαντικές επιδράσεις στην 

ποιότητα της διοίκησης, ενώ οι Mihret & Yismaw (2007) επιβεβαιώνουν την 

παραπάνω διαπίστωση, αναφέροντας πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι ζωτικής 

σημασίας για τους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς σε ότι αφορά τη χρηστή 

διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων.  

Επίσης, ο Hopkins (1997) αναφέρει πως η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρμόζεται στους δημόσιους οργανισμούς εξαρτάται καθοριστικά από το επίπεδο 
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ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των ελεγκτών, ενώ οι Sterck & Bouckaert (2006), 

εξετάζοντας τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε έξι χώρες του 

ΟΟΣΑ και συγκεκριμένα την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ολλανδία, τη Σουηδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, διαπιστώνουν πως οι βασικές ομοιότητες αφορούν 

τους σκοπούς του ελέγχου, τα είδη των ελεγκτικών υπηρεσιών και την ελεγκτική 

δομή. Οι ίδιοι ερευνητές σημειώνουν πως ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να εστιάζει 

σε περισσότερο σύγχρονες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβάνοντας μηχανισμούς 

αξιολόγησης της απόδοσης σε όρους επίτευξης στόχων και αντίστοιχων κινδύνων.  

Οι Enofe et al (2013) υποστηρίζουν πως ο εσωτερικός ρόλος διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, 

επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των εσωτερικών ελεγκτών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις τεχνικές δεξιότητες, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Η ανάγκη 

συνεχούς εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών έχει επισημανθεί και από τον 

Coupland (1993), ο οποίος υποστήριξε πως οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα οφείλουν 

να εξελίσσουν διαρκώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τεχνικές που 

εφαρμόζουν. Η ανεπαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών του 

δημόσιου τομέα έχει οδηγήσει σε μία δημοφιλή πρακτική ελέγχου τα τελευταία 

χρόνια, την ανάθεση σε τρίτους (outsourcing), η οποία θεωρητικά μπορεί να 

βελτιώσει το κόστος και την απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών (Rittenberg & 

Covaleski, 2006). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Diamond (2002), οι πρακτικές του εσωτερικού 

ελέγχου που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα διαφοροποιούνται σημαντικά από 

χώρα σε χώρα, λόγω των διαφορετικών ελεγκτικών διαδικασιών και θεσμικών δομών 

που υφίστανται. Εκτός αυτού, η ανάγκη τήρησης των θεσμοθετημένων κανόνων 

διαμορφώνουν ένα αρκετά περιοριστικό περιβάλλον στους δημόσιους οργανισμούς, 

στο οποίο αναπτύσσονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Οι περιορισμοί αυτοί 

είναι νομικοί, πολιτικοί, οικονομικοί και τεχνικοί (Μπέσιλα-Μακρίδη, 2006). Έτσι, η 

ανάγκη τήρησης της νομιμότητας και των απαιτήσεων διαφάνειας βάσει του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ λειτουργίας 

των δημόσιων οργανισμών και πολιτικής ηγεσίας ή/και κυβερνητικής πολιτικής, ο 

αυστηρός τρόπος διαχείρισης και τοποθέτησης των δημοσιονομικών πόρων και η 
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οργάνωση της δημόσιας διοίκησης θέτουν σημαντικούς περιορισμούς για την 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα.  

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς 

εξαρτάται από μία σειρά μεταβλητών και παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα 

και αποδοτικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών και μηχανισμών που εφαρμόζονται. 

Σύμφωνα με τους Ahmad et al (2009), ένας βασικός τέτοιος παράγοντας είναι ο 

βαθμός εξειδίκευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Οι Mihret & Yismaw (2007) 

διαπιστώνουν πως η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους 

οργανισμούς εξαρτάται από την υποστήριξη από την ανώτερη δημόσια διοίκηση, από 

το ευρύτερο οργανωσιακό πλαίσιο και από τις επαγγελματικές δεξιότητες των 

ελεγκτών. Ομοίως, οι Cohen & Sayag (2010) υποστηρίζουν πως η ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα σχετίζεται με τον επαγγελματισμό των 

ελεγκτών, το βαθμό οργανωσιακής ανεξαρτησίας και την υποστήριξη που παρέχεται 

από ευρύτερο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.  

Σύμφωνα με τους Vijayakumar & Nagaraja (2012), ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την οργανωσιακή 

αποδοτικότητα και τη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στους δημόσιους 

οργανισμούς, ενώ οι Pilcher et al (2011) επισημαίνουν πως για να είναι αυτό εφικτό, 

ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφή στοχοθέτηση και 

συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες, καθώς και από υψηλό βαθμό δέσμευσης των 

εσωτερικών ελεγκτών στις αντίστοιχες λειτουργίες. Επιπλέον, οι Mizrahi et al (2007) 

υποστηρίζουν πως η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα εξαρτάται από την ικανότητα του ελεγκτή να παρεμβαίνει και να προλαμβάνει 

τις περιπτώσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Βάσει αυτής της προσέγγισης, οι 

Omar et al (2012) αναφέρουν πως ο εσωτερικός έλεγχος στους κυβερνητικούς 

οργανισμούς επιτελεί ουσιαστικά το σκοπό του όταν μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τα 

φαινόμενα διαφθοράς και απάτης.  

Ακόμη, ο Belay (2007), εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 

ελέγχου στο δημόσιο τομέα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα σημαντικότερα εξ 
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αυτών είναι η ανεξαρτησία του ελεγκτή, η ύπαρξη αυστηρών ελεγκτικών πλαισίων 

και συγκεκριμένων ελεγκτικών διαδικασιών, η εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών 

προτύπων, η υποστήριξη από το ευρύτερο οργανωσιακό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και ανώτερης διοίκησης και η ύπαρξη επαρκών 

οικονομικών πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο Sarens (2009) επισημαίνει, 

ωστόσο, πως οι προαναφερθέντες στόχοι δεν είναι εφικτοί αν οι υπάλληλοι που είναι 

επιφορτισμένοι με το ελεγκτικό έργο δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και δεν 

επιδεικνύουν τον απαραίτητο επαγγελματισμό. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte (2011), τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι τα παρακάτω: 

i. η ουσιαστική ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 

της απεριόριστης προσβασιμότητας στην απαραίτητη πληροφόρηση, 

ii. η εφαρμογή επίσημων ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, βάσει των 

κατευθύνσεων των διεθνών οργανισμών, 

iii. η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι οργανισμοί, 

εστιάζοντας στις απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας και αποσκοπώντας 

στη δημιουργία αξίας κατά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, με απώτερο 

προσανατολισμό την ευημερία των πολιτών και κοινοτήτων και, άρα, την 

αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών,  

iv. η ανταπόκριση στις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη 

τους δημοσιονομικούς περιορισμούς,  

v. η αποτελεσματική επικοινωνία εσωτερικών ελεγκτών και ανώτερης και 

ανώτατης διοίκησης,  

vi. η διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας των εσωτερικών ελεγκτών και 

των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών, και 

vii. η χρήση της τεχνολογίας, η οποία καθιστά τις ελεγκτικές διαδικασίες 

αποδοτικότερες και πιο αξιόπιστες.  

Ακόμη, σε έρευνα του ΟΟΣΑ που διεξήχθη σε 73 κυβερνητικούς οργανισμούς σε 12 

χώρες, διαπιστώθηκε πως η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί τη 

σημαντικότερη μεταβλητή της αποτελεσματικότητάς του (OECD, 2011). Επίσης, 

στην έρευνα αυτή βρέθηκε πως η εφαρμογή των κατάλληλων επαγγελματικών 

ελεγκτικών προτύπων και η διαμόρφωση συγκεκριμένων και επίσημων ελεγκτικών 
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διαδικασιών και δραστηριοτήτων συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της 

λογοδοσίας και της ακεραιότητας του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 

πρόληψη, την ανίχνευση και την αναφορά των περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς. 

Επιπλέον στοιχεία που ενισχύουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών και η παροχή επαρκούς ανατροφοδότησης μεταξύ των εμπλεκόμενων 

ομάδων ενδιαφέροντος.  

Πράγματι, η ανεξαρτησία, σε συνδυασμό με την αντικειμενικότητα, των εσωτερικών 

ελεγκτών αποτελεί πιθανόν τη σημαντικότερη προϋπόθεση άσκησης 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Η ανάγκη ανεξαρτησίας 

του εσωτερικού ελεγκτή στους δημόσιους οργανισμούς έγκειται στο ιδιαίτερο 

περιβάλλον του δημόσιου τομέα, του οποίου η λειτουργία σχετίζεται επηρεάζεται 

άμεσα από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

ΙΙΑ (2006), η εν λόγω ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω τήρησης των 

νομικών απαιτήσεων που καθιστούν τον εσωτερικό ελεγκτή ένα αυτόνομο ελεγκτικό 

όργανο που έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση να διενεργεί τις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Συμπερασματικά, για να είναι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεσματικός 

στους δημόσιους οργανισμούς, θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, 

έτσι ώστε η εφαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών να ενδυναμώνουν ουσιαστικά τη 

χρηστή διακυβέρνηση, προωθώντας την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία 

του δημόσιου τομέα και περιορίζοντας τους κινδύνους διαφθοράς, απάτης και 

κακοδιαχείρισης.  

3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΙΙΑ (2012), η ιδιαίτερη φύση του δημόσιου τομέα 

απαιτεί την εφαρμογή μίας σειράς αρχών χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είναι οι εξής: 

I. η λογοδοσία, η οποία αποτελεί μία διαδικασία στην οποία οι δημόσιοι 

οργανισμοί, ως αυτόνομες οντότητες, και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε 

αυτούς, καθίστανται υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, 
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συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και όλων των 

πτυχών της απόδοσής τους, 

II. η διαφάνεια, η οποία απαιτεί τη δημοσιοποίηση της βασικής πληροφόρησης 

στις ομάδες ενδιαφέροντος αναφορικά με τον έλεγχο της απόδοσης των 

δημόσιων οργανισμών, την κατανόηση των κινήτρων βάσει των οποίων 

λαμβάνονται οι αποφάσεις και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

ενεργειών τους, 

III. η ακεραιότητα, βάσει της οποίας όλα τα όργανα του δημόσιου τομέα θα 

πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με ηθικές αρχές και αξίες, με σκοπό τη 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες και την αποφυγή 

περιπτώσεων υπονόμευσης της νομιμότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη το 

πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος των αποφάσεών 

τους, και 

IV. η ισότητα, η οποία αφορά το πόσο δίκαια ασκείται από τους υπαλλήλους του 

δημόσιου τομέα η εξουσία που τους έχει ανατεθεί. 

Επιπλέον, οι ρόλοι του εσωτερικού ελεγκτή στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες δράσεις (ΙΙΑ, 2012): 

i. την εποπτεία, η οποία αφορά την υποστήριξη των υπεύθυνων λήψης 

αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων που τους έχουν ανατεθεί, 

συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των οικονομικών πόρων και της 

συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

ii. την ανίχνευση, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό ακατάλληλων, 

αναποτελεσματικών, παράνομων, δόλιων ή καταχρηστικών πράξεων που 

έχουν ήδη αποκαλυφθεί, καθώς και στη συλλογή αποδείξεων και στοιχείων 

για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με ποινικές διώξεις ή άλλες 

πειθαρχικές ενέργειες, 

iii. την αποτροπή, η οποία σχετίζεται με τις ενέργειες που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των συνθηκών που επιτρέπουν τη διαφθορά, 

iv. την παροχή πληροφόρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων και πολιτικών που εφαρμόζονται, την ανταλλαγή των 

βέλτιστων πρακτικών και τη συγκριτική αξιολόγηση της παρεχόμενης 

πληροφόρησης, με σκοπό η ελεγκτική δραστηριότητα να θεσμοθετεί ένα 

περιβάλλον συνεχιζόμενης οργανωσιακής μάθησης, και 
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v. την πρόβλεψη, η οποία αφορά τον εντοπισμό των τάσεων και των 

σημαντικότερων προκλήσεων που αναδύονται στο ευρύτερο εξωτερικό 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών τάσεων, οικονομικών 

συνθηκών και άλλων κινδύνων που μπορούν πιθανόν να οδηγήσουν σε 

κρίσεις.  

Ακόμη, οι προϋποθέσεις για την άσκηση αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου 

στους δημόσιους οργανισμούς περιλαμβάνουν τα εξής (ΙΙΑ, 2012): 

 η οργανωσιακή ανεξαρτησία, η οποία επιτρέπει στον εσωτερικό ελεγκτή να 

είναι μία αυτόνομη ελεγκτική οντότητα, ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί 

τον έλεγχο αντικειμενικά και χωρίς παρεμβολές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 

πολιτική ή κομματική επιρροή, 

 η επίσημη εξουσιοδότηση, βάσει των νομικών και κανονιστικών 

κατευθύνσεων, οι οποίες παράλληλα θεσπίζουν τις υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή και πλαισιώνουν τις σχέσεις του με τους 

υπόλοιπους εμπλεκομένους, 

 η απεριόριστη πρόσβαση σε υπαλλήλους, στοιχεία, αρχεία και πληροφόρηση 

που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, 

 η επαρκής χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στο εύρος του 

ελέγχου και να καλύπτει τις δράσεις του, 

 η αποτελεσματική ηγεσία, η οποία αφορά την ικανότητα του διευθυντή του 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου να προσλαμβάνει, να διατηρεί και να 

διαχειρίζεται το προσωπικό του τμήματος με ανεξάρτητο τρόπο, 

αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο που απορρέει από την πολιτική επιρροή, 

 η αντικειμενικότητα του ελεγκτικού προσωπικού, το οποίο πρέπει να 

αποφεύγει καταστάσεις συγκρούσεις μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού 

συμφέροντος,  

 το ικανό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες ικανότητες 

και δεξιότητες να διενεργεί όλες τις λειτουργίες του ελέγχου, 

 η υποστήριξη από τις υπόλοιπες ομάδες ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένων των οργάνων που ασκούν δημόσια διοίκηση, των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτών, και 

 η εφαρμογή επαγγελματικών ελεγκτικών προτύπων, τα οποία παρέχουν ένα 

πλαίσιο που προωθεί την ποιότητα του ελεγκτικού έργου.  
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Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως ένας από τους βασικούς στόχους του 

εσωτερικού ελέγχου είναι ο έλεγχος της κατάχρησης εξουσίας στο πλαίσιο της 

δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην 

κατάχρηση της εξουσίας εκ μέρους των ίδιων των ελεγκτών. Για το λόγο αυτό, το 

ελεγκτικό έργο πρέπει να αντανακλά σε όλο το εύρος του τις αρχές της διαφάνειας, 

της δικαιοσύνης και της ισότητας που πλαισιώνουν τη χρηστή δημόσια 

διακυβέρνηση, ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με 

ακεραιότητα, όντας πλήρως συμμορφούμενο με τους νόμους. Όταν επιτυγχάνονται οι 

παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ενδυναμώσει 

ουσιαστικά την ποιότητα της διοίκησης του δημοσίου, διασφαλίζοντας ένα 

περιβάλλον λογοδοσίας και προστασίας των αρχών χρηστής διακυβέρνησης, πέραν 

των νομικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που υφίστανται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

5.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

Οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος 

δράσεων, από τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

μέχρι τον εντοπισμό των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων. Σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ΙΙΑ (2012), αρχικά, οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης και την επάρκεια του συνόλου 

των συστημάτων και πρακτικών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Επιπλέον, μία από 

τις βασικότερες λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ είναι ο έλεγχος 

απόδοσης, ο οποίος εκτείνεται πέρα από τον έλεγχο των οικονομικών αναφορών και 

καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος απόδοσης εμπεριέχει την αξιολόγηση 

των ενεργειών που αφορούν (ΙΙΑ, 2012): 

i. την αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται, 

ii. την αποδοτικότητα αναφορικά με την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, τις 

δαπάνες, τη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών και οργανωσιακών πόρων 

και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, 

iii. την οικονομικότητα, η οποία σχετίζεται με την ελαχιστοποίηση της χρήσης 

των πόρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, 

iv. τη συμμόρφωση με το ευρύτερο θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

v. την αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφόρησης στα υπόλοιπα ελεγκτικά 

όργανα, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι δείκτες απόδοσης, 

vi. την αξιολόγηση των κινδύνων αναφορικά με την επίτευξη των στρατηγικών 

και χρηματοοικονομικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 

κοινωνικών κινδύνων, και 
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vii. την αποτελεσματικότητα των ευρύτερων πολιτικών που εφαρμόζονται, 

συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων.   

Παράλληλα, σημαντικός είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε ότι αφορά τον 

έλεγχο νομιμότητας σχετικά με την παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων και 

καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη συμμόρφωση με τις σχετικές 

διαδικασίες και κανόνες και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ. 

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διατηρεί και μία συμβουλευτική πτυχή. 

Έτσι, οι εσωτερικοί ελεγκτές, μπορούν να παρέχουν συμβουλές για θέματα που 

σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία, τις ηθικές πολιτικές 

πρακτικές, τη διαχείριση έργων, τα προγράμματα κατά της διαφθοράς, τη χρήση και 

ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και άλλους τομείς λειτουργίας των 

ΟΤΑ.  

Ο διευρυμένος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ αναδεικνύεται και από το 

Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών που θεσμοθετήθηκε το 2006 από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης σχετικά με τη δημόσια ηθικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα 

κείμενο ωστόσο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό αλλά παρέχει τις βασικές 

κατευθύνσεις για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό 

συστατικό των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά 

με την αντιμετώπιση της σκόπιμης ή όχι κακοδιοίκησης και την αναβάθμιση των 

δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες (Council of Europe, 2006). 

Επιπρόσθετα, το Εγχειρίδιο καλών πρακτικών αναφέρει πως οι εθνικές κυβερνήσεις 

θα πρέπει να εισάγουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του εσωτερικού 

ελέγχου στους ΟΤΑ, θεσπίζοντας πρότυπα αναφορικά με την εποπτεία των 

προϋπολογισμών, τον έλεγχο των συμβατικών υποχρεώσεων και την αξιολόγηση των 

υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον έλεγχο 

νομιμότητας και συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα προτείνεται η δημιουργία μίας 

επιτροπής εσωτερικού ελέγχου σε κάθε ΟΤΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που το 

μέγεθός του δεν το επιτρέπει, οπότε και προτείνεται η συνεργασία με εξωτερικές 

εταιρίες ελέγχου.  
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Επιπλέον, το Εγχειρίδιο εστιάζει σε ζητήματα αυτονομίας και ανεξαρτησίας των 

εσωτερικών ελεγκτών, ως μέτρο αποτελεσματικότητας του ελέγχου, καθώς και σε 

ζητήματα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, 

προτείνεται η συνεργασία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, ως εργαλείο 

ενίσχυσης της αποδοτικότητας των ΟΤΑ, καθώς και η εφαρμογή ενός ελέγχου 

απόδοσης, εκτός των ελέγχων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.  

Τέλος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΙΙΑ (2009), ο ρόλος της Επιτροπής 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική διενέργεια του 

ελέγχου αναφορικά με την αξιοπιστία της οικονομικής πληροφόρησης, την 

αποδοτικότητα της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, τη διασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς. 

Σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που προτείνονται από το ΙΙΑ (2012), η Επιτροπή 

Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει: 

 να λειτουργεί μετά από επίσημη εξουσιοδότηση, κατά προτίμηση μέσω 

συγκεκριμένης νομοθεσίας, 

 να προσλαμβάνει και ανεξάρτητα των ΟΤΑ μέλη που έχουν ειδικές γνώσεις 

περί ελέγχου, χρηματοοικονομικών και διαχείρισης κινδύνων,  

 να προεδρεύεται από ένα μέλος εκτός του φυσικού προσώπου που είναι 

υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αναφορών του ελέγχου στην ανώτατη 

διοίκηση, 

 να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης του οργανισμού, 

της διαχείρισης των κινδύνων και της νομοθετικής και κανονιστικής 

συμμόρφωσης, 

 να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, 

και 

 να παρέχει γενική εποπτεία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών 

διαδικασιών.  

5.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι ΟΤΑ στην Ελλάδα υπόκεινται σε διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

έχουν ειδική ή γενική αρμοδιότητα ελέγχου τους, συμπεριλαμβανομένων του 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης 
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Οικονομικών Επιθεωρητών, του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, της 

Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης. Η πολυπλοκότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και το 

πολυδαίδαλο ελεγκτικό πλαίσιο ουσιαστικά καθιστά του ελέγχους 

αναποτελεσματικούς. Παράλληλα, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που έχουν 

λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης, 

έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας σε ότι αφορά τον έλεγχο της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του 

Πολίτη, έρχεται πρώτη σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς.  

Γενικότερα, στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασκείται από την 

Πολιτεία εποπτεία, η οποία αφορούσε, μέχρι πρόσφατα, αποκλειστικά στον έλεγχο 

νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων 

τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος, «το κράτος ασκεί 

στους ΟΤΑ εποπτεία, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και 

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

Ωστόσο, η επέκταση του ελέγχου νομιμότητας σε έλεγχο σκοπιμότητας, 

διαμορφώνοντας παράλληλα το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ, 

θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με τον Καλλικράτη (άρθρα 214-327, Νόμος 3852/2010) 

για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος εποπτείας των πράξεων των δήμων, των 

περιφερειών και των νομικών τους προσώπων. Επιπλέον από 15/3/2011 έχει πλέον 

εφαρμογή στους ΟΤΑ ο νόμος 3861/2010, για την ενίσχυση της διαφάνειας, με την 

καθιέρωση της υποχρέωσης ανάρτησης στην οικεία ιστοσελίδα του κάθε δήμου όλων 

των πράξεων. 

Έτσι, το 2010 ψηφίστηκε με το σχέδιο Καλλικράτης ο θεσμός του Ελεγκτή 

Νομιμότητας των ΟΤΑ και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας των ΟΤΑ, με 

αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των δήμων και των 

περιφερειών. Επίσης, προϊστάμενος των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας των ΟΤΑ, 

που λειτουργούν ουσιαστικά ως τμήματα εσωτερικού ελέγχου, είναι ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 215 του νόμου 3852/1010, 

όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 20 του νόμου 4257/2014, στην έδρα 

κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, 

η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
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υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής 

είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος διορίζεται με πενταετή θητεία. 

Επίσης, η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: 

(1) Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, (2) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και, (3) 

Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων. Στην εν λόγω υπηρεσία πρέπει να αποστέλλονται 

υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις που αφορούν: (α) ρυθμίσεις κανονιστικού 

περιεχομένου, (β) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, (γ) αγορά 

και εκποίηση ακινήτων, (δ) κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, (ε) επιβολή 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων, (στ) σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, (ζ) σύναψη δανείων, (η) διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος 

όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και (θ) διαδικασίες κατάρτισης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι πρέπει 

να αποστέλλονται και αποφάσεις των ΑΕ στις οποίες οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεν έχουν πλειοψηφία και αφορούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 

εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και λήψη δανείων.  

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παράνομη απόφαση, είτε 

συλλογικών είτε μονοπρόσωπων οργάνων των δήμων και των νομικών τους 

προσώπων, ενώ επίσης ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών των ΟΤΑ 

(δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι 

εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, μέλη του ΔΣ των δημοτικών και περιφερειακών 

ΝΠΔΔ), επιβάλλοντος τις πειθαρχικές ποινές της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετά 

όργανα που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση 

της αρμοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε όργανα που έχουν διαπράξει 

παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Παρά τις καινοτομίες που εισήγαγε το σχέδιο Καλλικράτης, στην πραγματικότητα 

του θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας των 

ΟΤΑ δεν έχει εφαρμοστεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2010 που ψηφίστηκε ο 

νόμος μέχρι και το 2012, ο ΑΣΕΠ δεν είχε εκδώσει αποτελέσματα για την κάλυψη 

των θέσεων των ελεγκτών. Έτσι, οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες ΟΤΑ δεν έχουν αρχίσει να 

λειτουργούν ακόμα, ενώ ο σχετικός έλεγχος ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της 
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εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως με το σχέδιο Καλλικράτης δημιουργήθηκε και ο 

ανεξάρτητος θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης, ο οποίος 

επιτελεί την εσωτερική διαμεσολάβηση μεταξύ δημοτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, με 

σκοπό την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ και τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των δημοτών και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί 

ευρέως ακόμα.  

5.3 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΤΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο έλεγχος των ΟΤΑ είναι κατά βάση έλεγχος νομιμότητας και 

κανονικότητας και διενεργείται από διάφορους μηχανισμούς. Με το νόμο 3852/2010 

θεσμοθετήθηκε ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ, καθώς και ο 

προσυμβατικός έλεγχος. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες των ΟΤΑ υπόκεινται σε 

προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος αφορά 

την τήρηση της νομοθεσίας. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από τις Υπηρεσίες 

Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά τη διενέργειά του εξετάζεται αν η 

σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΟΤΑ υπό έλεγχο, 

καθώς και αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νομική διαδικασία και αν υπάρχει 

πληρότητα των δικαιολογητικών της δαπάνης.  

Ο κατασταλτικός έλεγχος είναι, ομοίως, έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί, ενώ από το 2004 

καθιερώθηκε και ο τακτικός δειγματοληπτικός και επιτόπιος έλεγχος των 

λογαριασμών του ΟΤΑ. Έτσι, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο αντίγραφα των απολογισμών τους. Ο προσυμβατικός έλεγχος διενεργείται 

στις συμβάσεις των ΟΤΑ και αφορούν προμήθειες, έργα και υπηρεσίες 

προϋπολογισμού από 200.000 έως 500.000 ευρώ, τα οποία ελέγχονται από τον 

αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από αρμόδιο κλιμάκιό του, αν το 

ποσό υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.  

Πέραν του ελέγχου των δαπανών των ΟΤΑ, αυτοί υπάγονται και σε μία σειρά λοιπών 

οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών ελέγχων από τους αρμόδιους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παραδειγματικά, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης, ο οποίος επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αρμοδιότητα την 
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παρακολούθηση των ελεγκτικών σωμάτων της διοίκησης και διεξάγει ελέγχους και 

επιθεωρήσεις ή διατάσσει τη διενέργειά τους από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου. Επίσης, το Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει στον έλεγχό του όλες τις υπηρεσίες 

του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, με αρμοδιότητα τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων και εκτάκτων ελέγχων.  

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μία από τις πέντε συνταγματικά 

κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη διαμεσολάβηση 

μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου και των πολιτών για την αντιμετώπιση των 

φαινομένων της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Λοιποί ελεγκτικοί μηχανισμοί 

των ΟΤΑ περιλαμβάνουν τα ελεγκτικά σώματα των Υπουργείων και συγκεκριμένα:  

 το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, 

 το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, 

 το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που υπάγεται στο 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, 

 τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 

Οικονομικών, 

 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, και 

 την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 

υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι προαναφερθέντες ελεγκτικοί μηχανισμοί 

εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου, ενώ ο εσωτερικός 

έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Καλλικράτη με τις 

Αυτοτελείς Επιτροπές των ΟΤΑ και των Ελεγκτή Νομιμότητας. Ωστόσο, εκτός του 

ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως στους ΟΤΑ της χώρας μέχρι 

σήμερα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το εύρος του είναι αρκετά περιορισμένο, καθώς 

δεν υφίστανται κατευθύνσεις περί ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνων, βασικό 

συστατικό των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών. Ορισμένες από τις λειτουργίες 
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του εσωτερικού ελέγχου καλύπτονται από τις δράσεις στρατηγικού σχεδιασμού των 

ΟΤΑ, ο οποίος εφαρμόζεται μέσω της υποχρεωτικής κατάρτισης επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από τους Δήμους, όπως θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 

3463/2006.  

Εκτός του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και της γενικότερης πολιτικής 

αστάθειας που λειτουργεί εις βάρος της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών 

πρωτοβουλιών του Καλλικράτη σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, ένα ακόμα 

προβληματικό ζήτημα είναι αυτό της αλληλοεπικάλυψης των υφιστάμενων 

ελεγκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα περιβάλλον 

αβεβαιότητας και δυσλειτουργίας στους ΟΤΑ. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει 

πως, πράγματι, η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση των 

φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης, διαπίστωση που ισχύει και για τον 

ιδιωτικό τομέα.  

Στην Ελλάδα, η απουσία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στη δημόσια και 

τοπική αυτοδιοίκηση και η ελλιπής συνεργασία μεταξύ εσωτερικών, όταν αυτοί 

υφίστανται, και εξωτερικών ελεγκτών αντανακλάται στο γενικότερο περιβάλλον 

αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ αλλά και πρακτικά στον 

αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 

δικαίου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2013, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 

του Συνηγόρου του Πολίτη, οι ΟΤΑ βρέθηκαν στην τρίτη θέση σε αριθμό 

καταγγελιών των πολιτών, μετά το Υπουργείο Οικονομικών και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας.  

Αν αναλογιστεί κανείς πως οι καταγγελίες προς τους δύο προηγούμενους φορείς 

έχουν αυξηθεί ως εύλογο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της αναταραχής 

που υπάρχει σχετικά με διάφορα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, η 

κακοδιοίκηση των ΟΤΑ αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο, όπως τεκμηριώνεται και 

από προηγούμενες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο εσωτερικός έλεγχος, σε 

συνάρτηση βέβαια με τους εξωτερικός ελεγκτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται 

από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, μπορεί να συμβάλλει αν όχι στην 

καταπολέμηση αυτού του φαινομένου αλλά τουλάχιστον στον εντοπισμό ή πρόβλεψη 

των συνθηκών γέννησής του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

6.1 Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Όλες οι προσπάθειες τυποποίησης που έχουν επιχειρηθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με 

τον τρόπο καταγραφής της οικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης αλλά και τα 

πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια εξωτερικών και 

εσωτερικών ελέγχων αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού 

συνδεσιμότητας και ομοιομορφίας μεταξύ των χωρών ανά τον κόσμο (Braithwaite & 

Drahos, 2000). Τα διάφορα πρότυπα που συνήθως εκδίδονται από επιστημονικές και 

επαγγελματικές επιτροπές και ενώσεις αποτελούν ουσιαστικά μοντέλα που 

σχεδιάζονται για την ενίσχυση της διεθνούς συγκρισιμότητας, την αναβάθμιση της 

διακρατικής συνεργασίας και τη διευκόλυνση του συντονισμού σε ένα ευρύ φάσμα 

δράσεων που αφορούν την αναφορά και τον έλεγχο της οικονομικής πληροφόρησης 

και οργανωσιακής δράσης, εν γένει (Held & McGrew, 2002).  

Ιδιαίτερα στο πεδίο της λογιστικής και ελεγκτικής επιστήμης, τα διεθνή πρότυπα 

αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της αξιοπιστίας της αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών και αναβάθμισης της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, 

με απώτερο στόχο την τόνωση των διεθνών ροών κεφαλαίων και επενδύσεων, τη 

βελτίωση της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας που προσανατολίζεται στην 

αγορά και την ενσωμάτωση των τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών στις 

παγκόσμιες αγορές (Botzem & Quack, 2006). Μάλιστα, αναφορικά με την 

ενσωμάτωση των διεθνών προτύπων ελέγχου και λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών αναφορών στο δημόσιο τομέα, αυτή αποσκοπεί τόσο στην 

αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης σε διεθνές επίπεδο, βάσει των 

αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, όσο και στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
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κυβερνήσεων και των κρατών, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που συμφωνούνται 

στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας.  

Βέβαια, παρά το ιδιαίτερο ερευνητικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον σχετικά με την 

πορεία και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των διεθνών προγραμμάτων 

τυποποίησης, σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωση αυτών των προτύπων στις 

τοπικές ρυθμίσεις δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα (Barrett et al, 2005). Σε αυτό 

συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι τα διαφορετικά ρυθμιστικά και 

κανονιστικά πλαίσια και η άρνηση διάφορων ομάδων ενδιαφέροντος να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Ακόμη, η ενσωμάτωση και εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων στο δημόσιο τομέα αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες, δεδομένων 

των ιδιαιτεροτήτων των δημόσιων οργανισμών. Μάλιστα, τα εν λόγω εμπόδια στο 

πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ακόμα περισσότερα, λαμβάνοντας υπόψη την 

εξάρτησή της από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και το συχνά περιοριστικό 

θεσμικό περιβάλλον.  

Σε ότι αφορά την ενσωμάτωση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στις διαδικασίες 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των δημόσιων οργανισμών αλλά και των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει υποστηριχθεί πως αυτή απαιτεί ισχυρές συμμαχίες 

μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (Gendron et al, 2007). Στο δημόσιο τομέα, η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους συνδέεται άμεσα με την πολιτική επιρροή από το 

ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον και από την αντιληπτή νομιμότητά τους, καθώς και 

από την ποιότητα των τεχνικών και τεχνολογικών προσαρμογών που είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή τους ενσωμάτωση. Εκτός αυτού, η Mennicken (2008) 

επισημαίνει πως η υιοθέτηση των διεθνών ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων από 

τους κυβερνητικούς μηχανισμούς όλων των χωρών απαιτεί και υψηλό βαθμό 

προσαρμογής στα αντίστοιχα πρότυπα του δυτικού κόσμου, όπως αυτά έχουν 

εξελιχθεί μέχρι σήμερα.  

Σε κάθε περίπτωση, η ενσωμάτωση των διεθνών προτύπων ελέγχου αποτελεί ένα 

δύσκολο εγχείρημα, το οποίο ωστόσο προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο 

συγκρισιμότητας και αναβάθμισης του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου. Όπως 

επισημαίνουν και οι εκθέσεις του ΙΙΑ (2009, 2012), η τυποποίηση του εσωτερικού 

ελέγχου αποτελεί βασική μεταβλητή της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, σε 

συνάρτηση με την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του ελεγκτή. Κατά συνέπεια, η 
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υιοθέτηση και χρήση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων κατά τη διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα σε αυτούς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου και, άρα, στην προώθηση της χρηστής 

δημόσιας διακυβέρνησης.  

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing – ISAs) και τα 

Διεθνή Πρότυπα Δικλίδων Ποιότητας εκδόθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο 

Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance 

Standards Board – IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International 

Federation of Accountants – IFAC)  και στην Ελλάδα εφαρμόζονται βάσει του νόμου 

3693/2008, ενώ έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) μετά από εξουσιοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) το 2010. Θα πρέπει να αναφερθεί πως τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου δεν παρακάμπτουν τους τοπικούς κανονισμούς περί ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων και της λοιπής λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Παρακάτω περιγράφονται τα βασικότερα πρότυπα που βρίσκουν 

εφαρμογή κατά τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ και σε άλλους 

φορείς του δημόσιου τομέα.  

6.2 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑ 

Στις αρχικές κατευθύνσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) ορίζεται πως η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι μία αξιολογική δραστηριότητα που έχει 

δημιουργηθεί εντός μίας οντότητας ή προσφέρεται ως υπηρεσία προς την οντότητα 

και οι λειτουργίες της περιλαμβάνουν την εξέταση, αξιολόγηση και παρακολούθηση 

της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων. Επίσης, ορίζεται 

πως οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι εκείνα τα πρόσωπα που εκτελούν τις 

δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου και μπορεί να ανήκουν σε ένα τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου ή σε μία αντίστοιχη λειτουργία. Ακόμη, επισημαίνεται πως σε 

ορισμένες περιπτώσεις ένα ΔΠΕ μπορεί να μην είναι σχετικό για τη διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου, όπως είναι το ΔΠΕ 610 περί των ευθυνών του εξωτερικού 

ελεγκτή για τον έλεγχο του έργου του εσωτερικού ελεγκτή. Ομοίως, στον εσωτερικό 

έλεγχο των ΟΤΑ δεν βρίσκει εφαρμογή το ΔΠΕ 600 περί ελέγχου των ομίλων.  
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Το ΔΠΕ 200 αφορά τις γενικές ευθύνες του ανεξάρτητου ελεγκτή όταν διενεργεί έναν 

έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, παραθέτοντας τους γενικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς του ελεγκτή και εξηγώντας τη φύση και το πεδίο του ελέγχου. Επίσης, 

εξηγεί το πεδίο, την ισχύ και τη δομή των ΔΠΕ και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 

τη θέσπιση των γενικών ευθυνών του ελεγκτή που εφαρμόζονται σε όλους τους 

ελέγχους. Στο ΔΠΕ 200 επισημαίνεται πως σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο 

βαθμός εμπιστοσύνης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος 

επιτυγχάνεται με την έκφραση της γνώμης του ελεγκτή για το αν αυτές έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Το ΔΠΕ 210 αφορά στις ευθύνες του ελεγκτή κατά τη συμφωνία των όρων ανάθεσης 

του ελέγχου με τη διοίκηση και με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση του 

οργανισμού, περιλαμβάνοντας τη διαπίστωση της ύπαρξης ορισμένων προϋποθέσεων 

διενέργειας του ελέγχου και την ευθύνη που φέρει η διοίκηση. Μάλιστα, 

επισημαίνεται πως η διοίκηση οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 

για τις οποίες είναι ενήμερη και είναι σχετικές με την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και σε πρόσωπα εντός του οργανισμού από τα οποία ο ελεγκτής 

επιθυμεί να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια.  

Το ΔΠΕ 220 αφορά στις ειδικές ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με τις διαδικασίες 

δικλίδων ποιότητας για έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στις 

ευθύνες του διενεργούντος την επισκόπηση των εν λόγω δικλίδων σε περίπτωση 

ανάθεσης, βάσει των σχετικών απαιτήσεων δεοντολογίας. Σημειώνεται πως σύμφωνα 

με τον Κώδικα της ΔΟΛ, οι θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας 

περιλαμβάνουν την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την επαγγελματική 

ικανότητα και επιμέλεια, την εχεμύθεια και την επαγγελματική συμπεριφορά. Επίσης, 

το ΔΠΕ 340 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να καταρτίζει την τεκμηρίωση 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, περιγράφοντας τις ειδικές απαιτήσεις 

τεκμηρίωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την έγκαιρη κατάρτιση, την τεκμηρίωση των 

ελεγκτικών διαδικασιών και τη συμπλήρωση του τελικού φακέλου ελέγχου.  

Ιδιαίτερα σημαντικό για τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ είναι το ΔΠΕ 240 περί 

ευθυνών του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. 

Έτσι, στόχοι του ελεγκτή είναι να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος λόγω απάτης, να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 
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αναφορικά με τους αντίστοιχους εκτιμώμενους κινδύνους σφάλματος λόγω απάτης 

και να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση ή σε υποψία απάτης που εντοπίζεται κατά 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης, το ΔΠΕ 250 αφορά στην ευθύνη του ελεγκτή να 

εξετάσει τη συμμόρφωση του οργανισμού με τους νόμους και κανονισμούς, 

επισημαίνοντας πως η μη συμμόρφωση σχετίζεται με πράξεις ή παραλείψεις, 

σκόπιμες ή εκ παραδρομής, που είναι αντίθετες με το ισχύον νομικό πλαίσιο και 

περιλαμβάνουν συναλλαγές που διενεργούνται στο όνομα του οργανισμού. Μάλιστα, 

επισημαίνεται πως ο ελεγκτής του δημόσιου τομέα μπορεί να δεσμεύεται να αναφέρει 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο νομοθέτη ή σε άλλο αρμόδιο φορέα.  

Το ΔΠΕ 260 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνεί με τους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, οι 

οποίοι στην περίπτωση των ΟΤΑ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο ίδιο μήκος 

κύματος, το ΔΠΕ 265 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να κοινοποιεί στους 

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες, 

δηλαδή ουσιαστικά ανεπάρκειες στην επικοινωνία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Ακόμη, το ΔΠΕ 300 αφορά στην ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάζει έναν 

έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τη φύση, το 

χρονοδιάγραμμα και την έκταση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτίμησης 

κινδύνων, διαδικασιών ελέγχου και λοιπών προγραμματισμένων ελεγκτικών 

διαδικασιών.  

Το ΔΠΕ 315 αφορά στην ευθύνη του ελεγκτή να εντοπίζει και να εκτιμά τους 

κινδύνους του ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, κατανοώντας το 

περιβάλλον του οργανισμού. Για να αποφανθεί ο ελεγκτής αν ένας κίνδυνος είναι 

σημαντικός, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αν σχετίζεται με απάτη και με 

πρόσφατες σημαντικές οικονομικές και λογιστικές εξελίξεις, την πολυπλοκότητα των 

συναλλαγών, αν ο κίνδυνος περιλαμβάνει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ή 

ασυνήθιστες συναλλαγές και το βαθμό υποκειμενικότητας στη μέτρηση των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως αυτών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας επιμέτρησης.  

Το ΔΠΕ 320 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή για την εφαρμογή της έννοιας 

του ουσιώδους μεγέθους στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου 

οικονομικών καταστάσεων. Ειδικά για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπου 
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οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι οι νομοθετικές και 

ρυθμιστικές αρχές, επισημαίνεται πως ο καθορισμός του ουσιώδους μεγέθους 

επηρεάζεται από το νόμο, καθώς και πως κατά τη διενέργεια του ελέγχου, το 

συνολικό κόστος ή καθαρό κόστος μπορούν να είναι κατάλληλα σημεία αναφοράς. 

Επίσης, προτείνεται πως όταν μία οντότητα του δημοσίου είναι θεματοφύλακας 

δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, τότε αυτά αποτελούν το σημείο αναφοράς για τον 

καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους.  

Έτσι, το ΔΠΕ 330 καθορίζει την ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάζει και να υλοποιεί 

μέτρα ως αντίδραση στους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος που εντοπίζονται κατά 

τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Τα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνουν την επισήμανση στην ομάδα ελέγχου της ανάγκης να διατηρείται 

επαγγελματικός σκεπτικισμός, το διορισμό πιο έμπειρου προσωπικού με ειδικές 

δεξιότητες, την ενίσχυση της εποπτείας, την ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων μη 

προβλεψιμότητας και την πραγματοποίηση γενικών αλλαγών στη φύση, το χρόνο και 

την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών.  

Το ΔΠΕ 402 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός ή 

περισσότερων οργανισμών υπηρεσιών. Ειδικά για τους οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα επισημαίνεται πως ο ελεγκτής χρειάζεται να κατανοεί τη νομοθεσία που 

εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώματα πρόσβασης 

του στην οντότητα-χρήστη του οργανισμού υπηρεσιών. Το ΔΠΕ 450 ασχολείται με 

την ευθύνη του ελεγκτή να αξιολογεί την επίδραση των σφαλμάτων που εντοπίζονται 

επί του ελέγχου και των μη διορθωμένων σφαλμάτων, όπου ως σφάλμα ορίζεται η 

διαφορά μεταξύ ποσού, ταξινόμησης, παρουσίασης ή γνωστοποίησης των 

οικονομικών στοιχείων και μπορεί να προκύψει από λάθος ή απάτη. Για το δημόσιο 

τομέα αναφέρεται πως σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, η λογοδοσία, η εντιμότητα 

και η εξασφάλιση αποτελεσματικής νομοθετικής εποπτείας μπορούν να επηρεάσουν 

τη γνώμη του ελεγκτή για το ουσιώδες των εκτιμώμενων σφαλμάτων.  

Το ΔΠΕ 500 επεξηγεί τι συνιστά ελεγκτικό τεκμήριο σε έναν έλεγχο και ασχολείται 

με την ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες προς 

απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως 

ελεγκτικά τεκμήρια θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνάφεια, αξιοπιστία και 
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σχετικότητα. Ομοίως, το ΔΠΕ 501 πραγματεύεται ειδικά θέματα του ελεγκτή κατά τη 

λήψη επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ενώ το ΔΠΕ 505 ασχολείται 

με τη χρήση διαδικασιών εξωτερικής επιβεβαίωσης από τον ελεγκτή για την 

απόκτηση των ελεγκτικών τεκμηρίων. Έτσι, αναφέρεται πως τα ελεγκτικά κριτήρια 

είναι πιο αξιόπιστα όταν αποκτώνται από ανεξάρτητες πηγές, απευθείας από τον 

ελεγκτή και σε έγγραφη ή έντυπη μορφή.  

Το ΔΠΕ 510 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης 

σε αρχική ανάθεση ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν τα ποσά των οικονομικών 

καταστάσεων και θέματα που απαιτούν γνωστοποίηση, όπως ενδεχόμενα γεγονότα 

και δεσμεύσεις. Επίσης, επισημαίνεται πως στο δημόσιο τομέα μπορεί να υπάρχουν 

νομικοί περιορισμοί επί των πληροφοριών που ο τρέχων ελεγκτής μπορεί να 

αποκτήσει από τον προηγούμενο, όταν για παράδειγμα ένας οργανισμός έχει 

προηγουμένως ελεγχθεί από ένα διορισμένο ελεγκτή εκ του νόμου και ακολούθως 

ιδιωτικοποιείται. Έτσι, αν ο ελεγκτής που διορίζεται εκ του νόμου αναθέσει 

εξωτερικά τον έλεγχο ενός οργανισμού του δημόσιου τομέα σε ιδιωτική λογιστική 

επιχείρηση τότε αυτό δεν θεωρείται ως αλλαγή ελεγκτών για το διορισμένο εκ του 

νόμου ελεγκτή.  

Το ΔΠΕ 520 αφορά στη χρήση των αναλυτικών διαδικασιών από τον ελεγκτή ως 

ουσιαστικών διαδικασιών, καθώς και στην ευθύνη του ελεγκτή να εκτελεί αναλυτικές 

διαδικασίες κοντά στο τέλος του ελέγχου, οι οποίες τον βοηθούν να διαμορφώνει 

γενικά συμπεράσματα για τις οικονομικές καταστάσεις. Για το δημόσιο τομέα 

επισημαίνεται πως, επειδή οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

μπορεί να μην κεφαλαιοποιούνται, μπορεί να μην υπάρχει σχέση μεταξύ δαπανών και 

του ποσού των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, διαφοροποίηση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διενέργεια 

του ελέγχου. Ακόμη, το ΔΠΕ 530 εφαρμόζεται όταν ο ελεγκτής έχει αποφασίσει να 

χρησιμοποιήσει ελεγκτική δειγματοληψία κατά τη διενέργεια του ελέγχου και αφορά 

στη χρήση στατιστικής και μη στατιστικής δειγματοληψίας, τη διενέργεια δοκιμασιών 

και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το δείγμα.  

Ιδιαίτερης σημασίας για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ είναι το 

ΔΠΕ 540, το οποίο αφορά στις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με τις λογιστικές 

εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών εκτιμήσεων εύλογης αξίας και τις 
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συναφείς γνωστοποιήσεις στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτό το 

ΔΠΕ επισημαίνεται πως οι οντότητες του δημόσιου τομέα μπορεί να κατέχουν 

σημαντικά εξειδικευμένα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα 

διαθέσιμες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για σκοπούς επιμέτρησης σε εύλογη 

αξία ή σε άλλες βάσεις τρέχουσας αξίας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις τα 

εξειδικευμένα στοιχεία του ενεργητικού δεν δημιουργούν ταμειακές ροές ή δεν έχουν 

ενεργή αγορά. Έτσι, η επιμέτρηση σε εύλογη αξία απαιτεί εξειδικευμένες εκτιμήσεις 

και μπορεί να είναι περίπλοκη ή ακόμα και εντελώς αδύνατη.  

Ένα ακόμη σημείο που χρήζει αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι λογιστικές εκτιμήσεις 

θα πρέπει να γίνονται βάσει του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, δεδομένου ότι στους ΟΤΑ οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται 

βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση 

του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ και στους λοιπούς οργανισμούς του δημοσίου 

τομέα είναι η θεσμοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 

(ΔΛΠΔΤ) που εκδίδονται και παρακολουθούνται από το συμβούλιο ΔΛΠΔΤ, 

αντίστοιχο του συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ΔΛΠΔΤ 

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στους 

ΟΤΑ, καθώς εξασφαλίζουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, διαφάνεια και 

βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, δεδομένου ότι βασίζονται 

στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) αλλά είναι 

προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του δημοσίου και στηρίζονται σε δεδουλευμένη 

βάση.  

Το ΔΠΕ 550 αφορά στις ευθύνες του ελεγκτή αναφορικά με σχέσεις και συναλλαγές 

συνδεδεμένων μερών στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι, κατά τη 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, ο ελεγκτής του δημόσιου τομέα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς του 

δημοσίου τομέα για τις σχέσεις και τις συναλλαγές που μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές του ιδιωτικού τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους απάτης και 

διασφαλίζοντας πως οι οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση.  

Το ΔΠΕ 560 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή αναφορικά με μεταγενέστερα 

γεγονότα του ελέγχου, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας των 

οικονομικών καταστάσεων και της ημερομηνίας της ελεγκτικής έκθεσης. Στην 
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περίπτωση του δημόσιου τομέα, η ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών 

καταστάσεων μπορεί να είναι αυτή που οι ελεγμένες καταστάσεις και η έκθεση του 

ελεγκτή διαβιβάζονται στο νομοθετικό σώμα ή δημοσιοποιούνται. Σε περίπτωση που 

έχει συμβεί ένα γεγονός που επιδρά στην αξιοπιστία της έκθεσης, ο ελεγκτής έχει τη 

δυνατότητα να κρίνει αν οι οικονομικές καταστάσεις χρειάζονται τροποποίηση.  

Το ΔΠΕ 570 αφορά στις ευθύνες του ελεγκτή στον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων που σχετίζονται με τη χρήση της παραδοχής της συνέχισης της 

δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την κατάρτισή τους, η οποία είναι σχετική για 

τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Παραδειγματικά, το ΔΛΠΔΤ 1 θεωρεί πως οι 

οργανισμοί του δημόσιου τομέα έχουν την ικανότητα συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

ενώ οι κίνδυνοι που μπορούν να τη διακόψουν εντοπίζονται σε οργανισμούς που 

λειτουργούν σε κερδοσκοπική βάση αλλά και σε περιπτώσεις που η κρατική 

υποστήριξη μπορεί να μειωθεί ή να παύσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

ιδιωτικοποίησης. Άλλα γεγονότα που εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα 

των οργανισμών του δημοσίου να έχουν συνεχιζόμενη δραστηριότητα είναι η 

στέρηση χρηματοδότησης ή πολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν τις παρεχόμενες 

δημόσιες υπηρεσίες.  

Το ΔΠΕ 580 αφορά στην ευθύνη του ελεγκτή να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από 

τη διοίκηση που φέρει τις ανάλογες ευθύνες για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων, η οποία στην περίπτωση των ΟΤΑ είναι η αντίστοιχη Οικονομική 

Επιτροπή. Γενικότερα για τους οργανισμούς του δημοσίου, ο ελεγκτής μπορεί να 

λάβει πρόσθετες έγγραφες επιβεβαιώσεις που επιβεβαιώνουν ότι οι συναλλαγές έχουν 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο. Το ΔΠΕ 610 αφορά στις ευθύνες του 

εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με το ελεγκτικό έργο του εσωτερικού ελεγκτή, ενώ το 

ΔΠΕ 620 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με την εργασία άλλου 

ατόμου σε τομέα εκτός της λογιστικής ή της ελεγκτικής, όταν η εν λόγω εργασία 

βοηθάει τον ελεγκτή για την απόκτηση των αντίστοιχων τεκμηρίων.  

Το ΔΠΕ 700 αφορά στην ευθύνη του ελεγκτή να διαμορφώνει γνώμη για τις 

οικονομικές καταστάσεις και ασχολείται με τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης 

που εκδίδεται ως αποτέλεσμα του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει να διαβεβαιώνει πως 

οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις λογιστικές πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν και ότι αυτές είναι ενδεδειγμένες βάσει του πλαισίου 
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χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και πως οι λογιστικές εκτιμήσεις είναι 

λελογισμένες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι σχετικές, αξιόπιστες, 

συγκρίσιμες και κατανοητές. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής συμπεραίνει πως είναι 

απαραίτητη η διαφοροποίηση της γνώμης του επί των οικονομικών καταστάσεων, 

τότε εφαρμόζεται το ΔΠΕ 705 περί ευθύνης του ελεγκτή να εκδίδει έκθεση σε 

περιστάσεις που έχει γνώμη με επιφύλαξη, αρνητική γνώμη ή αδυναμία έκφρασης 

γνώμης. Για παράδειγμα, αν η Οικονομική Επιτροπή του ΟΤΑ δεν μεταβιβάσει στον 

ελεγκτή τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια, τότε αυτός μπορεί να εκφράσει γνώμη με 

επιφύλαξη επί των οικονομικών καταστάσεων, ασκώντας έτσι ουσιαστικό έλεγχο στο 

πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Το ΔΠΕ 706 ασχολείται με τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που θεωρούνται 

απαραίτητες από τον ελεγκτή για θέματα που είναι θεμελιώδης σημασίας για την 

κατανόησή τους, ενώ το ΔΠΕ 710 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με 

συγκριτικές πληροφορίες στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, το 

ΔΠΕ 720 πραγματεύεται τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε 

έγγραφα που περιλαμβάνουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς η αξιοπιστία 

των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων μπορεί να υπονομευθεί από ουσιώδεις 

ασυνέπειες μεταξύ αυτών και των άλλων σχετικών πληροφοριών. Τέλος, το ΔΠΕ 800 

ασχολείται με ειδικά ζητήματα κατά την εφαρμογή των ΔΠΕ στον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με ένα πλαίσιο ειδικού 

σκοπού, όπως μπορεί να είναι μία σύμβαση περί επιχορήγησης έργου ή δανειακής 

συμφωνίας και αφορά ειδικά ζητήματα σχετικά με μία επιμέρους οικονομική 

κατάσταση ή συγκεκριμένο οικονομικό στοιχείο, λογαριασμό ή κονδύλι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς έχει αναβαθμιστεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αναγνωριστεί η αξία που προσθέτει 

αναφορικά με τη βελτίωση του πλαισίου της χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης. 

Παλιότερα, ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα εξυπηρετούσε κυρίως σκοπούς 

διασφάλισης νομιμότητας, μέσω του ελέγχου της ακρίβειας των συναλλαγών, της 

επαλήθευσης της οικονομικής πληροφόρησης και της υποβολής τυπικών εκθέσεων 

αναφοράς σχετικά με τη συμμόρφωση των δημόσιων οργανισμών στο εκάστοτε 

ρυθμιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ένας συσχετισμός δυνάμεων και 

εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης του πλαισίου λογοδοσίας του 

δημοσίου, της απαίτησης για υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και της ανάγκης 

καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, έχει αναδείξει των 

εσωτερικό έλεγχο ως μία αναγκαία διαδικασία που ελέγχει τόσο τη νομιμότητα όσο 

και τη σκοπιμότητα λειτουργίας των δημόσιων φορέων.  

Η ανάγκη ενσωμάτωσης του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης είναι ακόμα περισσότερο εμφανής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, 

δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων που καταλήγουν 

στους ΟΤΑ και της ανάγκης εξοικονόμησής τους. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

αποδειχθεί από τη διεθνή εμπειρία πως μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη 

βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και στην αύξηση της οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες.  

Βέβαια, έχει ομοίως καταγραφεί πως υπάρχουν πολλά εμπόδια και προβλήματα που 

αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, όπως 

είναι η έλλειψη ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, ο περιορισμένος 

βαθμός ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών, οι ανεπαρκείς ανθρώπινοι και 

οικονομικοί πόροι που διατίθενται για τη διενέργειά του, το περιοριστικό θεσμικό 
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πλαίσιο και η γενικότερη εξάρτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την εκάστοτε 

κυβερνητική πολιτική και τις αντίστοιχες κομματικές παρεμβάσεις.  

Σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να υποστηριχθεί πως ο 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης χαρακτηρίζουν παραδοσιακά τους ΟΤΑ και επιφέρουν υψηλό βαθμό 

δυσλειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Βέβαια, παρόλο που μία σειρά 

μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών έχουν κινηθεί προς την κατεύθυνση της 

θεμελίωσης ενός αποτελεσματικού θεσμού εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, στην 

πραγματικότητα το πολύπλοκο ελεγκτικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης 

αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

προσπάθεια θεσμοθέτησης του Ελεγκτή Νομιμότητας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών 

Ελέγχου στους ΟΤΑ μέσω του σχεδίου Καλλικράτης, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί.  

Πράγματι, οι ΟΤΑ στην Ελλάδα ελέγχονται από ένα σημαντικό αριθμό εξωτερικών 

ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος είναι απών σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης και περιορίζεται σε ελέγχους νομιμότητας και κανονικότητας 

ορισμένων λειτουργιών τους, με απώτερο στόχο την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου συμμόρφωσης με το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως 

τεκμηριώθηκε στην παρούσα εργασία, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι 

πολυδιάστατος και δεν αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς έχει 

μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης 

κινδύνων και αξιολόγησης της οργανωσιακής απόδοσης. Συνεπώς, φαίνεται πως 

ακόμα και η λειτουργία του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας θα αποτελέσει μία 

συστημική προσπάθεια, εννοώντας πως ο εσωτερικός έλεγχος δεν θα βασίζεται στα 

σύγχρονα πρότυπα ελέγχου στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης.  

Ένα άλλο ζήτημα που επιδέχεται βελτίωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ βάσει και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου είναι η 

ενσωμάτωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου, η οποία μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία, διαφάνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων των ΟΤΑ, εξασφαλίζοντας τη λογιστική αυτοτέλεια των χρήσεων, 

παρέχοντας ποιοτικότερη πληροφόρηση για την κατανομή και διαχείριση των 



54 
 

δημόσιων πόρων και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Η 

σύγχρονη εφαρμογή, λοιπόν, του εσωτερικού ελέγχου βάσει των διεθνών προτύπων 

ελέγχου και χρηματοοικονομικής αναφοράς μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 

ορθολογική οικονομική διαχείριση βάσει της συσχέτισης εσόδων και εξόδων και με 

τη χρήση σύγχρονων λογιστικών εργαλείων, αποτελώντας παράλληλα ανάχωμα στα 

φαινόμενα διαφθοράς και ενδεχόμενης απάτης.  

Κατά συνέπεια, η βελτίωση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ 

και η αναβάθμιση της ποιότητας διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, δεδομένων 

και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται πλέον στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της χρηστής 

διακυβέρνησης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημόσιο τομέα αλλά 

και των αγορών, εν γένει. Μάλιστα, η υιοθέτηση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 

και των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς του δημοσίου μπορεί συνδυαστικά 

να συμβάλει με κρίσιμο τρόπο στην απεικόνιση της πραγματικής περιουσιακής 

κατάστασης των δημόσιων φορέων και ειδικά των ΟΤΑ, μέσω της αναγνώρισης των 

περιουσιακών στοιχείων τους στην εύλογη αξία, έτσι ώστε να σχεδιαστεί μελλοντικά 

ένα ορθολογικό πλαίσιο χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 

πραγματικές ανάγκες κάθε ΟΤΑ.  

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία ανέδειξε το κατάλληλο πλαίσιο εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, βάσει των διεθνών κατευθύνσεων, των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων, του εγχώριου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και των 

ευρημάτων της προηγούμενης σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, επισημαίνοντας 

τις κρίσιμες ανεπάρκειες του ελληνικού δημοσίου αναφορικά με την αποτελεσματική 

άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεδομένου 

ότι ο σημαντικότερος περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι πως δεν διενεργήθηκε 

ποσοτική έρευνα για την αποσαφήνιση των τρεχουσών συνθηκών εσωτερικού 

ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ελλάδα, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στην 

εξέταση του πεδίου εφαρμογής, των ελλείψεων και εμποδίων που υφίστανται στην 

τοπική αυτοδιοίκηση αναφορικά με τις μελλοντικές δυνατότητες εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ.  
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