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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 

σύγχρονης διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του νέου μοντέλου 

δημόσιας διοίκησης, επιτελώντας ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στην καταπολέμηση 

των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 

η εξέταση της σχέσης μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στο δημόσιο, εστιάζοντας στην περίπτωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών 

Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

στην οποία διενεργείται εσωτερικός έλεγχος κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Παρόλο 

που στην Ελλάδα η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς 

αποτελεί μία σχετικά νέα πρακτική, υπάρχει μία σαφής προσπάθεια ένταξής του στο 

τρέχον μοντέλο της δημόσιας διοίκησης, η οποία μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές 

βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διακυβέρνησης.  

Λέξεις κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος, δημόσιο, διαφθορά, Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί εδώ και χρόνια μία κοινή πρακτική στους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα και χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης της 

διαφάνειας και καταπολέμησης των συχνών εταιρικών σκανδάλων, περιπτώσεων 

απάτης και οικονομικών εγκλημάτων που καταγράφονται στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο δημόσιο τομέα, ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναδειχθεί ως 

κρίσιμης σημασίας μηχανισμός για την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας 

διοίκησης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε ένα πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του 

ρόλου του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία 

επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στους οργανισμούς σχετικά με το πώς μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα τους 

στόχους τους μέσω της αποδοτικής διαχείρισης κινδύνων και της βελτίωσης των 

εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών.  

Ουσιαστικά, η βασική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

είναι να παρέχει διαπιστεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων 

οργανισμών και, παράλληλα, να εντοπίζει ευκαιρίες και πεδία που επιδέχονται 

βελτίωσης. Η ανάγκη εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους 

οργανισμούς έγκειται στις απαιτήσεις χρηστής διακυβέρνησης, αυξημένης 

λογοδοσίας και αναβαθμισμένης αποδοτικότητας, δεδομένων και των περιορισμένων 

δημοσιονομικών πόρων, οδηγώντας τα σύγχρονα κράτη στο να επιδεικνύουν ένα 

μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

κατανομή και χρήση των δημόσιων πόρων και την ποιότητα κατά την παροχή των 

δημόσιων υπηρεσιών, σε ένα πλαίσιο αυξημένου επαγγελματισμού της δημόσιας 

διοίκησης. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, 

ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι ζωτικός για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
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στο δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων της διαπλοκής και των 

οικονομικών εγκλημάτων, τα οποία εκτός της οικονομικής ζημίας που επιφέρουν, 

προκαλούν διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους, γραφειοκρατία και 

αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Πράγματι, η διαφθορά στο 

δημόσιο βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς δημόσιου διαλόγου περί ανάπτυξης 

κατά την τελευταία δεκαετία και αποτελεί σημαντική πτυχή της φτωχής 

διακυβέρνησης και κακοδιαχείρισης του δημόσιου τομέα. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η διαφθορά στο δημόσιο έχει επικριθεί σε μεγάλο 

βαθμό για τον αρνητικό αντίκτυπό της στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Αυτή 

η παθογένεια αντανακλάται στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, 

οδηγώντας σε στρεβλή κατανομή των παραγωγικών πόρων, διεύρυνση των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, παρεμπόδιση της 

επιχειρηματικότητας και, γενικότερα, σε ένα προβληματικό μοντέλο ανάπτυξης που 

διακυβεύει την κοινωνικοοικονομική ευημερία. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς αποτελεί μία σύγχρονη 

αναγκαιότητα, η οποία επιβάλλεται τόσο από τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης όσο και από το τρέχον υφεσιακό περιβάλλον, με σκοπό την 

πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό των περιπτώσεων καταπάτησης της 

νομιμότητας, διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ του 

εσωτερικού ελέγχου και της καταπολέμησης της διαφθοράς στο δημόσιο, εστιάζοντας 

στην περίπτωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διενεργεί εσωτερικούς 

ελέγχους κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

μελετάται η ερευνητική και θεωρητική βιβλιογραφία περί εσωτερικού ελέγχου και 

διαφθοράς στους δημόσιους οργανισμούς διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και 

διερευνάται η μεθοδολογία και οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις 

βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και το Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών, ενώ παράλληλα παρατίθενται στοιχεία και δεδομένα για 

τα αποτελέσματα του ελέγχου στην περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων. 
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Η παρακάτω εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζεται το ζήτημα της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους 

οργανισμούς, μελετώνται οι έννοιες, οι επιδράσεις και τα διαθέσιμα δεδομένα για τη 

διαφθορά στο δημόσιο και παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

και θεσμοί στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου. Στο τέλος της εργασίας καταγράφονται τα συμπεράσματα και 

οι προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου στη δημόσια διοίκηση καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στους δημόσιους οργανισμούς αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

σύγχρονου μοντέλου της Νέας Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεί μία λειτουργία 

προστιθέμενης αξίας που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη στοχοθεσία και 

σταδιοποίηση, ενώ παράλληλα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η διαφθορά 

στο δημόσιο έχει απασχολήσει έντονα το δημόσιο διάλογο εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, καθώς αποτελεί ένα φαινόμενο που συνδέεται με ιδιαίτερα αρνητικές 

επιπτώσεις, όπως είναι οι εισοδηματικές ανισότητες, η παρεμπόδιση της οικονομικής 

ανάπτυξης και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς εκ μέρους των 

πολιτών. Ο εσωτερικός έλεγχος που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα εντάσσεται σε 

ένα γενικότερο ελεγκτικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από τα σύγχρονα ελεγκτικά 

πρότυπα, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο και το ευρύτερο 

νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζεται ο 

εσωτερικός έλεγχος υπό το πρίσμα του μοντέλου της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, 

αναλύονται οι βασικές έννοιες και ορισμοί, διερευνώνται οι σημαντικότερες διαφορές 

αναφορικά με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς, καταγράφονται οι βασικές λειτουργίες του, μελετώνται οι 

παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητά του και, τέλος, 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα επιχειρήματα που καθιστούν αναγκαία την 

εφαρμογή του στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Επίσης αναλύονται η έννοια, οι 

αιτίες και οι επιπτώσεις της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, εξετάζεται η διαφθορά 
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στο πλαίσιο της σύγχρονης διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και παρατίθενται 

ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη διαφθορά στο δημόσιο στην Ελλάδα. Ακολουθεί μια 

προσπάθεια να παρουσιαστεί το πλαίσιο ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση, 

εξετάζοντας τις αρχές της σύγχρονης ελεγκτικής και τις επίσημες κατευθύνσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

αναφορικά με τα είδη, τις πτυχές και τα στάδια του ελέγχου, ενώ παράλληλα 

περιγράφονται τα σημαντικότερα ελεγκτικά σώματα της χώρας. 

 

 

2.2 Εσωτερικός Έλεγχος Και Το Νέο Μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στους δημόσιους οργανισμούς αποτελεί μία σύγχρονη 

αναγκαιότητα, η οποία έχει αναδειχθεί στο πλαίσιο των πολυάριθμων πρωτοβουλιών 

μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης που έχουν αναληφθεί ανά τον κόσμο κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, κυρίως όσον αφορά το μοντέλο της Νέας Δημόσιας Διοίκησης 

(New Public Management – NPM). Τα επιχειρήματα υπέρ του εσωτερικού ελέγχου 

έχουν εν πολλοίς βασιστεί σε μία ευρέως αποδεκτή θεωρητική θέση σχετικά με το 

μεταβαλλόμενο θεσμικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί την 

εφαρμογή ενός νέου και αποτελεσματικότερου προτύπου διαχείρισης του δημόσιου 

τομέα από πλευράς θεσμικής, διαδικαστικής και πολιτιστικής διοίκησης (OECD, 

1996).
1
  

Το νέο αυτό υπόδειγμα της δημόσιας διοίκησης, γνωστό ως NPM, 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να 

περιγράψει τις μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Νέα Ζηλανδία, ως μία εννοιολογική οντότητα που εφευρέθηκε για τους σκοπούς του 

δημόσιου διαλόγου περί αναδιάρθρωσης του δημοσίου και επανεξέτασης του τρόπου 

διαχείρισης των επιμέρους λειτουργιών των κυβερνητικών οργάνων και θεσμών. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Hood (1991), το μοντέλο αυτό εστιάζει σε γενικές 

                                                            
1 OECD (1996). Performance Auditing and the Modernisation of Government. Paris: OECD. 
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γραμμές στον έλεγχο του παραγόμενου έργου, την απορρύθμιση των παραδοσιακά 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, την αποκέντρωση της κεντρικής διοίκησης, την 

εισαγωγή μηχανισμών της αγοράς στους δημόσιους οργανισμούς και την παροχή 

υπηρεσιών με επίκεντρο τον πελάτη, ουσιαστικά δηλαδή τον πολίτη.
2
  

Το υπόδειγμα της Νέας Δημόσιας Διοίκησης βρέθηκε στο επίκεντρο της 

προσοχής κατά τα επόμενα χρόνια της σύλληψής του, όταν για παράδειγμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο η τότε κυβέρνηση της Θάτσερ δεχόταν μεγάλες πιέσεις λόγω των 

οικονομικών προβλημάτων, των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας, του πληθωρισμού 

και της γενικότερης κριτικής για την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των 

δημόσιων υπηρεσιών, αναγκαζόμενη να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 

Το κίνημα του NPM έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στη δεκαετία του 1990 όταν 

υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Κλίντον στις ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια 

«αναδιοργάνωσης της κυβέρνησης» (Osborne & Gaebler, 1992).
3
 Παράλληλα, υπό το 

πρίσμα των οικονομικών προβλημάτων που άρχισαν να εμφανίζονται σε πολλές 

χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και της νέας τάσης «απορρύθμισης και διεθνοποίησης», ο 

ρόλος του δημόσιου τομέα αμφισβητήθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις 

να δεχθούν σοβαρές πιέσεις αλλαγής της διαχείρισής του (OECD, 1995).
4
 

Από τότε, οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του 

ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 

υποστηρίζουν με σαφή τρόπο τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του 

υποδείγματος NPM σε όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Barzelay (2002), οι βασικές 

αρχές αυτού του μοντέλου δημόσιας διοίκησης είναι οι εξής:
5
 

i. η έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες ενεργούς και διαφανούς ελέγχου 

των δημόσιων οργανισμών, 

ii. η θέσπιση σαφών στόχων και μέτρων απόδοσης και επιτυχίας, 

                                                            
2 Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69(1), 3-19. 
3 Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. New Jersey: Addison Wesley. 
4 OECD (1995). Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: 
OECD. 
5 Barzelay, M. (2002). Origins of the New Public Management: An International View from Public 
Administration/Political Science. In: K. McLaughlin, S.P., Osborne, & E. Ferlie (eds.), New Public 
Management: Current trends and Future Prospects. London: Routledge. 
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iii. η μετατόπιση από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε κανόνες και που 

αποτελούν τη βάση αξιολόγησης και ποσοτικής μέτρησης του παραγόμενου 

έργου,  

iv. η αποκέντρωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα, 

v. η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων οργανισμών με σκοπό την 

επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, 

vi. η εισαγωγή ορισμένων πρακτικών διοίκησης του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι 

οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις εργασίας, η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων, 

οι δηλώσεις αποστολής και η χρήση δεικτών απόδοσης, και 

vii. η τάση περιορισμού του κόστους και ελέγχου της κατανομής των διαθέσιμων 

πόρων.  

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως ο έλεγχος αποτελεί μία κεντρική 

διαδικασία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και του νέου 

μοντέλου δημόσιας διοίκησης. Όπως αναφέρουν οι Pollitt & Summa (2002), η 

εισαγωγή των ελέγχων απόδοσης είναι μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της 

διοικητικής μεταρρύθμισης, εμπλέκοντας τα ελεγκτικά όργανα όλης της ιεραρχίας 

της δημόσιας διοίκησης, από την κυβέρνηση μέχρι και την τοπική αυτοδιοίκηση.
6
 

Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη των Monfardini & von Maravic (2009), κατά την 

τελευταία δεκαετία η εστίαση έχει μετατοπιστεί στις διαδικασίες του εσωτερικού 

ελέγχου, δεδομένης της αποκέντρωσης των διοικητικών αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, των νέων διαχειριστικών προτύπων που έχουν εισαχθεί στις εκάστοτε 

μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και της αυξανόμενης ανάγκης λογοδοσίας προς τους 

πολίτες και τις λοιπές ομάδες ενδιαφέροντος.
7
 

 

 

 

                                                            
6 Pollitt, C., & Summa, H. (2002). Performance Audit and Public Management Reform. In C. Pollitt, X. 
Girre, J. Lonsdale, R. Mul, H. Summa, & M. Waerness (eds),  Performance or Compliance? Performance 
Audit and Public Management in Five Countries. Oxford: Oxford University Press. 
7 Monfardini, P., & von Maravic-patrick, P. (2009). Municipal Auditing in the Managerial State. 
International Journal on Governmental Financial Management, 9(1), 1-14. 
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2.3 Η Έννοια Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά στην 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οργανισμούς σχετικά με το πώς μπορούν 

να επιτυγχάνουν καλύτερα τους στόχους τους μέσω της αποδοτικής διαχείρισης 

κινδύνων και της βελτίωσης των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών. Η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει τη χρήση μίας συστηματικής μεθοδολογίας για την ανάλυση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, των οργανωσιακών προβλημάτων και των 

προτεινόμενων λύσεων. Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους 

σύγχρονους οργανισμούς είναι ευρύ και περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, 

όπως είναι η εξέταση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών, η διερεύνηση της 

αποδοτικότητας των λειτουργιών, η αξιοπιστία των διαδικασιών χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, η έρευνα περί απάτης, η αξιολόγηση των κινδύνων, η διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων και η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.  

Ουσιαστικά, ο ερευνητής Asare (2009) υποστηρίζει στη μελέτη του πως η 

βασική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι να παρέχει 

διαπιστεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών και, 

παράλληλα, να εντοπίζει ευκαιρίες και πεδία που επιδέχονται βελτίωσης.
8
 Ιστορικά, ο 

εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ελέγχου των συναλλαγών των 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των περιουσιακών 

τους στοιχείων και να αξιολογείται αν οι διαδικασίες και πολιτικές που εφαρμόζονται 

είναι ορθές και σύννομες με το θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, με τη σταδιακή αύξηση της 

πολυπλοκότητας της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και την εισαγωγή των 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς, η έννοια και το 

πεδίο εφαρμογής του μεταβλήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα σήμερα να 

χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως είναι η αξιολόγηση κινδύνων 

και η εκτίμηση των διαδικασιών διακυβέρνησης.  

Το σύγχρονο πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου προβλέπεται από τον 

μέχρι και σήμερα ισχύοντα ορισμό που υιοθετήθηκε επίσημα από το Ινστιτούτο 

                                                            
8 Asare, T. (2009). Internal auditing in the public sector: Promoting good governance and performance 
improvement. International Journal on Governmental Financial Management, 9(1), 15-28. 
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Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) το 1999. Σύμφωνα με τον 

ορισμό αυτό: 

«ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαδικασία διασφάλισης 

και παροχής συμβουλών που σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού, βοηθώντας τον να επιτυγχάνει τους 

στόχους του, μέσω της παροχής μίας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης 

αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του 

ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης».
9
 

Η βασική διαφοροποίηση αυτής της εννοιολογικής προσέγγισης συγκριτικά 

με προηγούμενους ορισμούς που εκδόθηκαν από το ΙΙΑ είναι η έμφαση που 

αποδίδεται στο στοιχείο της αντικειμενικότητας, καθώς και στην έννοια της 

αξιολόγησης και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης. Επίσης, ο ορισμός αυτός αναδεικνύει δύο 

κύριες υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες διασφάλισης 

και παροχής συμβουλών, σύμφωνα με το ΙΙΑ (2008), αφορούν την αντικειμενική 

αξιολόγηση εκ μέρους του εσωτερικού ελεγκτή των στοιχείων που του επιτρέπουν να 

εξάγει μία ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με τον οργανισμό, τη λειτουργία του, τα 

συστήματα, τις διαδικασίες και άλλα αντικείμενα, ενώ τρία μέρη συμμετέχουν σε 

αυτήν την υπηρεσία, το άτομο (ή ομάδα) που ασχολείται άμεσα με το αντικείμενο 

που υπόκειται στον έλεγχο, το άτομο (ή ομάδα) που διενεργεί τον έλεγχο, δηλαδή των 

εσωτερικό ελεγκτή, και το άτομο (ή ομάδα) που αποτελεί το χρήστη του ελέγχου. 

Επιπλέον, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος και η φύση 

και έκταση της εμπλοκής του ελεγκτή υπόκεινται σε ειδική συμφωνία, αν και για την 

υλοποίησή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντικειμενικότητα (IIA, 2008).
10

 

 

 

 

                                                            
9 Institute of Internal Auditors (1999). Definition of Internal Auditing. Altamonte Springs, FL: IIA Inc. 
10 Institute of Internal Auditors (2008). International Professional Practices Framework - International 
Standards for the Professional Practice of Internal Audit. Altamonte Springs, FL: IIA Inc. 
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2.4 Εσωτερικός Έλεγχος Στον Ιδιωτικό Και Δημόσιο Τομέα 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έχει διέλθει σημαντικών 

αλλαγών. Αρχικά, τα πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα και οι πολυάριθμες υποθέσεις 

διαφθοράς έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πεδίο της εταιρικής 

διακυβέρνησης, εστιάζοντας στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου ως μηχανισμό 

οικοδόμησης ενός περιβάλλοντος λογοδοσίας και διαφάνειας, όπως επισημαίνεται 

στη μελέτη των Arena et al (2006).
11

 Από αυτήν την άποψη, στη μελέτη των Spira & 

Page (2003) υποστηρίζεται τα συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου αναγνωρίζουν 

πλέον την ανάγκη του εσωτερικού ελέγχου, ως απάντηση στις εξωτερικές πιέσεις 

σχετικά με την ευθυγράμμιση των διοικητικών συμφερόντων και των αναγκών των 

λοιπών ομάδων ενδιαφέροντος.
12

 Δευτερευόντως, στο άρθρο των Arena et al (2010) 

αναφέρεται πως ο εσωτερικός έλεγχος αναπτύσσεται πλέον σε μία βάση που 

προσανατολίζεται περισσότερο στις επιχειρησιακές λειτουργίες, ώστε να 

συμπεριλάβει διάφορες σύγχρονες λειτουργίες εκτός της χρηματοοικονομικής 

συμμόρφωσης, όπως είναι η διαχείριση κινδύνων, η αξιολόγηση σημαντικών 

επιχειρησιακών τομέων και η διαχείριση έργων.
13

  

Παράλληλα, οι ερευνητές Arena & Azzone (2009) αποδεικνύουν πως οι 

εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης των σύγχρονων οργανισμών, δρώντας ως καταλύτες της βελτίωσης της 

εταιρικής διακυβέρνησης και αξιοποιώντας τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση 

κινδύνων και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών πρακτικών.
14

 Ενώ, λοιπόν, αυτές 

οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στον ιδιωτικό τομέα, όπου ο εσωτερικός έλεγχος 

συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταπολέμησης των εταιρικών σκανδάλων, 

στους δημόσιους οργανισμούς εντοπίζονται μόνο κατά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, 

                                                            
11 Arena, M., Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2006). Internal audit in Italian organizations: a multiple case 
study. Managerial Auditing Journal, 21, 275-292. 
12 Spira, L.F., & Page, M. (2003). Risk management: the reinvention of internal control and the 
changing role of internal audit. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 16, 640-661. 
13 Arena, M., Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2010). Student perception and central administrative 
services: The case of higher education in Italy. Studies in Higher Education, 35, 941-959. 
14 Arena, M., Arnaboldi, M., Azzone, G., & Carlucci, P. (2009). Developing a performance 
measurement system for university central administrative services. Higher Education Quarterly, 63, 
237-263. 
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σε πολλές χώρες, η δημόσια διοίκηση επαναπροσδιορίζει το ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου, επεκτείνοντας το ρόλο αυτό από ζητήματα χρηματοοικονομικής 

συμμόρφωσης σε θέματα οργανωσιακής απόδοσης (OECD, 2005).
15

 Ωστόσο, οι 

διαφοροποιήσεις που υφίστανται μεταξύ της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι αρκετά σημαντικές και εύλογες.  

Αρχικά, οι διαφορές αυτές απορρέουν από την ιδιαίτερη φύση των δημόσιων 

οργανισμών. Οι Carhill & Kincaid (1989) υποστηρίζουν στη μελέτη τους πως οι 

οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σε ένα «άκαμπτο» περιβάλλον, όπου οι 

δραστηριότητές τους εξουσιοδοτούνται από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, 

και έχουν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, υπό την έννοια πως οι στόχοι του 

περιορισμού του κόστους και της αύξησης της αποτελεσματικότητας σε όρους 

κερδοφορίας συχνά παραγνωρίζονται.
16

 Επιπλέον, ο Barrett (2002) αναφέρει πως η 

διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα αποτελεί ένα εγχείρημα ιδιαίτερα περίπλοκο 

συγκριτικά με τους ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς εμπλέκει μεγαλύτερο αριθμό 

ενδιαφερόμενων ομάδων και οι απαιτήσεις λογοδοσίας και διαφάνειας είναι 

αυξημένες.
17

 Η Goodwin (2004), εξετάζοντας στην έρευνά της διαφορές και 

ομοιότητες του εσωτερικού ελέγχου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών 

στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, διαπιστώνει πως στους δεύτερους, η ισχύς του 

ελέγχου είναι μεγαλύτερη, ενώ στους πρώτους η βασική εστίαση αφορά στις 

διαδικασίες χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης.
18

  

Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς η εφαρμογή του ενδέχεται να συναντά ορισμένα 

εμπόδια. Ένα εμπόδιο αφορά την προσέλκυση και διατήρηση ικανού προσωπικού 

που έχει την ικανότητα να διενεργεί τον έλεγχο, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μία 

σοβαρή πρόκληση για το δημόσιο τομέα συγκριτικά με τον ιδιωτικό και λαμβάνοντας 

υπόψη πως η ελεγκτική ομάδα θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες. Σε έρευνα των Brierley et al (2001) τεκμηριώθηκε πως τα σημαντικότερα 

                                                            
15 OECD (2005). Public sector modernization: Modernising accountability and control. Policy brief. 
Paris: OECD. 
16 Carhill, K.M., & Kincaid, J.K. (1989). Applying the standards in governmental internal auditing. 
Internal Auditor, 46(5), 50-55. 
17 Barrett, P. (2002). Achieving better practice corporate governance in the public sector. Australia: 
Australian National Audit Office. 
18 Goodwin, J. (2004). A comparison of internal audit in the private and public sectors. Managerial 
Auditing Journal, 19(5), 640-650. 
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προβλήματα που αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

στους δημόσιους οργανισμούς σχετίζονται με την κακοδιαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών μισθολογικών απολαβών, του 

περιορισμένου επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης και την έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων.
19

 Τέλος, οι Subramaniam et al (2004) 

διαπιστώνουν στην έρευνά τους σχετικά με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

στους δημόσιους οργανισμούς της Αυστραλίας πως η έλλειψη τεχνογνωσίας αποτελεί 

τη βασική αιτία εξωτερικής ανάθεσής (outsourcing) του σε ιδιωτικές εταιρίες.
20

 

 

 

2.5 Ο Ρόλος Του Εσωτερικού Ελέγχου Στο Δημόσιο Τομέα 

 

 

Σύμφωνα με τον Asare (2009), ο εσωτερικός έλεγχος στους δημόσιους οργανισμούς 

αποτελείται από τρεις βασικές λειτουργίες:  

(1) την αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,  

(2) τον έλεγχο και  

(3) τη διακυβέρνηση, 

οι οποίες θεωρούνται και ως οι «τρεις πυλώνες» του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο 

της δημόσιας διοίκησης.
21

 Οι λειτουργίες αυτές εμπεριέχουν το σύνολο των 

πολιτικών και των διαδικασιών που θεσπίζονται και εφαρμόζονται για να 

διασφαλιστεί πως οι δημόσιοι οργανισμοί επιτυγχάνουν τους στόχους τους, όπως 

είναι η κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων, η αξιοπιστία των εσωτερικών και 

εξωτερικών αναφορών, οι διαδικασίες λογοδοσίας και οι λειτουργίες συμμόρφωσης 

                                                            
19 Brierley, J.A., El-Nafabi, H.M., & Gwilliam, D.R. (2001). Problems establishing internal audit in the 
sudanese public sector. International Journal of Auditing, 5, 73–87. 
20 Subramaniam, N., Ng, C., & Carey, P. (2004). Outsourcing internal audit services: An empirical study 
on Queensland public-sector entities. Australian Accounting Review, 14, 86-95. 
21 Asare, T. (2009). Internal auditing in the public sector: Promoting good governance and 
performance improvement. International Journal on Governmental Financial Management, 9(1), 15-
28. 
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με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα ηθικά και συμπεριφορικά πρότυπα που 

απαιτούνται τόσο από τους δημόσιους οργανισμούς όσο και από τους ανθρώπινους 

πόρους που απασχολούνται σε αυτούς.  

Πρώτον, η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων στο δημόσιο τομέα 

απορρέει από την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν, τις 

αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας και τη συρρίκνωση των διαθέσιμων αναπτυξιακών 

πόρων. Έτσι, η διαχείριση κινδύνων αφορά στις δράσεις που αναλαμβάνονται για να 

εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός είναι ενήμερος για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, 

λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους και, παράλληλα, 

μετριάζει τις πιθανότητες ζημιών σε ένα κλίμα αβεβαιότητας (Griffiths, 2012).
22

 Ο 

Khan (2006) επισημαίνει πως ο σημαντικότερος κίνδυνος προς αξιολόγηση και 

αποτελεσματική διαχείριση στο δημόσιο τομέα είναι η διαφθορά και, άρα, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διερεύνηση αντίστοιχων 

καταγγελιών, μέσω της ερμηνείας των κανόνων, της επεξήγησης των εφαρμοζόμενων 

πρακτικών και της χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
23

 Σε κάθε περίπτωση, η 

διαχείριση κινδύνων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως 

αποδεικνύεται στη μελέτη του Mihret (2010).
24

 

Δεύτερον, ο διοικητικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα ουσιαστικά αφορά στην 

προώθηση της λογοδοσίας σχετικά με τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και 

ιδιαίτερα των οικονομικών. Ο εσωτερικός έλεγχος στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

δημόσιων οικονομικών περιλαμβάνει το σύνολο των νομικών και οργανωσιακών 

διαδικασιών για την εποπτεία όλων των φάσεων του κύκλου του προϋπολογισμού, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται δημοσιονομική πειθαρχία, αποτελεσματική κατανομή των 

πόρων σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες και παροχή ποιοτικών δημόσιων 

υπηρεσιών (Asare, 2009).
25

 Σύμφωνα με τους Baltaci & Yilmaz (2006), ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού 

                                                            
22 Griffiths, M.P. (2012). Risk-based auditing. London: Gower Publishing. 
23 Khan, M.A. (2006). Role of Audit in Fighting corruption. Paper prepared for ad hoc Group Meeting 
on “Ethics, Integrity, and Accountability in the Public Sector: Re-building Public Trust in Government 
through the Implementation of the UN Conventional against Corruption”, St. Petersburg, Russia. 
24 Mihret, D. (2010). Factors associated with attributes of internal audit departments: a canonical 
analysis. African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 7(6), 42-61. 
25 Asare, T. (2009). Internal auditing in the public sector: Promoting good governance and 
performance improvement. International Journal on Governmental Financial Management, 9(1), 15-
28. 
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συστήματος και την ενίσχυση του επιπέδου λογοδοσίας και αποδοτικότητας, 

παρέχοντας στις κυβερνήσεις ένα ισχυρό εργαλείο κατανόησης του τρόπου με τον 

οποίο κατανέμονται οι οικονομικοί πόροι.
26

 Επίσης, ο Szymanski (2007) αναφέρει 

πως ο εσωτερικός έλεγχος είναι κρίσιμος για την ενίσχυση της διαφάνειας του 

συστήματος δημοσίων συμβάσεων και, ως εκ τούτου, για τον εντοπισμό και την 

πρόληψη της διαφθοράς.
27

  

Τρίτον, η λειτουργία της διακυβέρνησης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο 

καθορίζονται και επιτυγχάνονται οι στόχοι των δημόσιων οργανισμών, εμπεριέχοντας 

δράσεις που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης, την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, τη διασφάλιση της αρμόζουσας συμπεριφοράς 

από την πλευρά των κυβερνητικών αξιωματούχων και τη μείωση του κινδύνου 

διαφθοράς (Asare, 2009). Σύμφωνα με το ΙΙΑ (2006), ο εσωτερικός έλεγχος στο 

δημόσιο τομέα πρέπει να αξιολογεί και να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις για 

τη βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη των εξής στόχων: 

i. την προώθηση των κατάλληλων αρχών και αξιών, 

ii. τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του πλαισίου λογοδοσίας, 

και 

iii. τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας 

μεταξύ των ΔΣ, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και των οργάνων 

της δημόσιας διοίκησης.
28

  

 

2.6 Αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η σύγχρονη έννοια του εσωτερικού ελέγχου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο της 

αντικειμενικότητας, η οποία παράλληλα αποτελεί και προϋπόθεση της 

                                                            
26 Baltaci, M., & Yilmaz, S. (2006). Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and 
Audit at Local Levels. Washington: World Bank Publications. 
27 Szymanski, S. (2007). How to Implement Economic Reforms: How to Fight Corruption Effectively in 
Public Procurement in SEE Countries. Paris: OECD Publications. 
28 Institute of Internal Auditors (2006). The Role of Auditing in Public Sector Governance. Altamonte 
Springs, FL: Institute of Internal Auditors. 
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αποτελεσματικότητάς του, όπως τεκμηριώνεται στην έρευνα των Nagy & Cenker 

(2002).
29

 Σε σχετικό άρθρο του, ο Sawyer (1995) υποστηρίζει πως ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι αποτελεσματικός εάν πληροί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που 

υποτίθεται πως επιφέρει και, άρα, ο βασικός ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να 

ολοκληρώσει τον έλεγχο μέχρι όλες οι ανεπάρκειες να έχουν καλυφθεί και όλα τα 

λάθη να έχουν διορθωθεί.
30

 Ομοίως, σε μελέτη του Van Gansberghe (2005), ο 

ερευνητής εξηγεί πως η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα θα πρέπει να αξιολογείται από το βαθμό στον οποίο ουσιαστικά συμβάλλει 

στην αποτελεσματική και αποδοτική παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, εντοπίζοντας 

τους εξής σημαντικούς παράγοντες:
31

 

i. τις αντιλήψεις της διοίκησης, 

ii. το πλαίσιο οργάνωσης και διακυβέρνησης, 

iii. την πληρότητα και καταλληλότητα της νομοθεσίας, 

iv. τον επαγγελματισμό, 

v. το επίσημο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, και 

vi. τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων οικονομικών, ανθρώπινων και 

διοικητικών πόρων για τη διενέργεια του ελέγχου.  

Σύμφωνα με την έρευνα του Dittenhofer (2001), ο αποτελεσματικός 

εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να οδηγεί σε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση της 

χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πληροφόρησης, των συστημάτων και των 

διαδικασιών που εφαρμόζονται, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις για 

μελλοντική βελτίωση.
32

 Επίσης, ο Ziegenfus (2000), εξετάζοντας στην έρευνά του 

ορισμένες πτυχές του εσωτερικού ελέγχου, υποστηρίζει πως η αποτελεσματικότητά 

του καθορίζεται από την ποιότητά του, δηλαδή την ικανότητα των εσωτερικών 

ελεγκτών να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, πορίσματα και συστάσεις, με απώτερο 

στόχο τη συνεχή βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και, τελικά, την προσθήκη αξίας 

                                                            
29 Nagy, A.L., & Cenker, W.J. (2002). An assessment of the newly defined internal audit function. 
Managerial Auditing Journal, 17(3), 130-137.   
30 Sawyer, L.B. (1995). An internal; audit philosophy. Internal Auditor, 8, 46-55.   
31 Van Gansberghe, C.N. (2005). Internal auditing in the public sector: a consultative forum in Nairobi, 
Kenya, shores up best practices for government audit professionals in developing nations. Internal 
Auditor, 62(4), 69-73. 
32 Dittenhofer, M. (2001). Internal audit effectiveness: an expansion of present methods. Managerial 
Auditing Journal, 16(8), 443-450. 
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στη δημόσια διοίκηση.
33

 Στην έρευνα των Sarens & Beelde (2006) επισημαίνεται πως 

ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να οδηγεί σε σημαντική βελτίωση 

της ποιότητας διακυβέρνησης, αντισταθμίζοντας τα κόστη της μεταβίβασης 

ορισμένων εξουσιών στον ελεγκτή από τη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών με τα 

αντίστοιχα οφέλη και διασφαλίζοντας την αναβάθμιση του επιπέδου διαχείρισης 

κινδύνων.
34

  

Σύμφωνα με έρευνα των Mihret & Yismaw (2007), η αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς ορίζεται ως ο βαθμός στον 

οποίο ο έλεγχος επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους και επιδιωκόμενους στόχους 

του. Υπό αυτήν την έννοια, τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού ελέγχου είναι 

τα εξής: (α) οδηγεί σε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών συστημάτων και διαδικασιών, (β) συμβάλλει στην επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων, (γ) δεσμεύει τη διοίκηση ως προς την εφαρμογή των 

συστάσεων, (δ) παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τα πεδία που επιδέχονται βελτίωσης 

ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωσιακές ανάγκες, και (ε) απαιτεί την ουσιαστική 

διοικητική υποστήριξη.
35

  

Οι ίδιοι ερευνητές διακρίνουν τέσσερις πυλώνες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης: 

1. το οργανωσιακό πλαίσιο (προφίλ οργανισμού, εσωτερική οργάνωση, 

πολιτικές και διαδικασίες, προϋπολογισμός ελέγχου), 

2. τη διοικητική υποστήριξη (ανταποκρισιμότητα στα ευρήματα του ελέγχου, 

δέσμευση στην ενίσχυση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου), 

3. τα χαρακτηριστικά του ελέγχου (επαγγελματισμός και δεξιότητες των 

ελεγκτών, βαθμός συνεργασίας), και 

4. την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου (επίπεδο κατάρτισης, ποιότητα 

επικοινωνίας, αποτελεσματικότητα σχεδιασμού) (Mihret & Yismaw, 2007).  

                                                            
33 Ziegenfus, D.E. (2000). Developing an internal auditing department balanced scorecard. Managerial 
Auditing Journal, 15(1), 12-19. 
34 Sarens, G., & Beelde, I.D. (2006). The Relationship between Internal Audit and Senior Management, 
A Qualitative Analysis of Expectations and Perceptions. International Journal of Auditing, 10(3), 219-
241. 
35 Mihret, D.G., & Yismaw, A.W. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector  case 
study. Managerial Auditing Journal, 22(5), 470-484.   
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Τέλος, ο Mebratu (2015), εξετάζοντας στην έρευνά του τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές στο δημόσιο τομέα, επισημαίνει πως, 

δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των δημόσιων οργανισμών, ο αποτελεσματικός 

εσωτερικός έλεγχος προϋποθέτει την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών από 

εξωτερικές πιέσεις, την αμέριστη υποστήριξη των αρχών της δημόσιας διοίκησης, την 

παροχή πρόσβασης στη σχετική οργανωσιακή πληροφόρηση χωρίς περιορισμούς και 

επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ανεξαρτησίας και 

αντικειμενικότητας και το βέλτιστο επίπεδο αποδοτικότητας. 
36

 

 

 

2.7 Η Σημασία Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 

σύγχρονης διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του νέου μοντέλου 

δημόσιας διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη χρηστής διακυβέρνησης, 

αυξημένης λογοδοσίας και αναβαθμισμένης αποδοτικότητας, δεδομένων και των 

περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις να επιδείξουν 

ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

κατανομή και χρήση των δημόσιων πόρων και την ποιότητα κατά την παροχή των 

δημόσιων υπηρεσιών. Εκτός αυτού, η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου σήμερα 

έγκειται και στην πολυπλοκότητα του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η οποία 

επιβάλλει αυξημένο επαγγελματισμό από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

και στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής πολλών χωρών, 

όπως η Ελλάδα, σε ένα πλαίσιο διασφάλισης των δημόσιων πόρων και 

αποδοτικότερης χρήσης τους.  

Όπως σημειώνει ο Asare (2009), το επίκεντρο του εσωτερικού ελέγχου είναι 

να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δημόσιοι πόροι δαπανώνται για τους σκοπούς για τους 

                                                            
36 Mebratu, A.A. (2015). Internal audit function and its challenges in public sector governance: 
Empirical evidence from Amhara National Regional State, Ethiopia. AshEse Journal of Economics, 1(1), 
1-12. 
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οποίους έχουν διατεθεί, προωθώντας έτσι την υποχρέωση λογοδοσίας της δημόσιας 

διοίκησης και της κυβέρνησης.
37

 Σε έρευνα του Van Gansberghe (2005) αναφέρεται 

πως η διοίκηση των δημόσιων οργανισμών οφείλει να αναγνωρίσει την προστιθέμενη 

αξία του εσωτερικού ελέγχου, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανεξαρτησία του, υπό 

το πρίσμα μίας σύγχρονης επαγγελματικής πρακτικής που αναβαθμίζει την ποιότητα 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικονομική 

μεγέθυνση, την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των κρατών.
38

  

Παράλληλα, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε ζητήματα διαχείρισης 

του δημόσιου τομέα υποστηρίζει την ομαλή και αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερα επίπεδα διαφάνειας σε ότι αφορά τη λήψη 

δημοσιονομικών αποφάσεων, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και τη 

γενικότερη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής. Στην έρευνα των Mihret & Yismaw 

(2007) επισημαίνεται πως ο έλεγχος του δημόσιου τομέα, καλύπτοντας όλες τις 

πτυχές των οικονομικών, διαχειριστικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων, οδηγεί 

σε «περιφρούρηση» των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζοντας τη 

διοίκηση των δημόσιων οργανισμών να εντοπίζει τους κινδύνους που απορρέουν από 

το εξωτερικό περιβάλλον και να αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισής τους.
39

 

Τέλος, δεδομένου ότι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του εσωτερικού 

ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, ο ρόλος 

του εσωτερικού ελεγκτή είναι κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στο δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων της διαπλοκής και των οικονομικών 

προβλημάτων, τα οποία εκτός της οικονομικής ζημίας που επιφέρουν, προκαλούν 

διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα του 

κρατικού μηχανισμού. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, το οποίο πληροί τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της ανεξαρτησίας 

και της αντικειμενικότητας, μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στα φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών, περιορίζοντας τις 

                                                            
37 Asare, T. (2009). Internal auditing in the public sector: Promoting good governance and 
performance improvement. International Journal on Governmental Financial Management, 9(1), 15-
28. 
38 Van Gansberghe, C.N. (2005). Internal auditing in the public sector: a consultative forum in Nairobi, 
Kenya, shores up best practices for government audit professionals in developing nations. Internal 
Auditor, 62(4), 69-73. 
39 Mihret, D.G., & Yismaw, A.W. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector  case 
study. Managerial Auditing Journal, 22(5), 470-484.   
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περιπτώσεις διαφθοράς, μετριάζοντας τους κινδύνους οικονομικών εγκλημάτων και 

άλλων καταχρήσεων και, εν τέλει, υποστηρίζοντας την αποδοτική λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης και τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και δημοσιονομική 

συμμόρφωση.  

 

 

2.8 Η Έννοια Και Οι Αιτίες Της Διαφθοράς Στο Δημόσιο 

 

 

Η διαφθορά στο δημόσιο βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς δημόσιου διαλόγου 

περί ανάπτυξης κατά την τελευταία δεκαετία και αποτελεί σημαντική πτυχή της 

φτωχής διακυβέρνησης και κακοδιαχείρισης του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Τράπεζα, η διαφθορά ορίζεται ως η κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας 

για ίδιον όφελος (World Bank, 2007),
40

 περιλαμβάνοντας διάφορες μορφές 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων λειτουργών και άλλων ομάδων 

ενδιαφέροντος, στις οποίες συχνά εμπεριέχονται παράνομες συναλλαγές, όπως είναι 

οι δωροδοκίες σε περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, το ίδιον όφελος δεν 

είναι μόνο χρηματικής μορφής, αλλά μπορεί να αντανακλάται σε περιπτώσεις 

νεποτισμού και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων (Blundo & De Sardan, 2006).
41

  

Ο ορισμός αυτός επίσης καλύπτει παράνομες πράξεις κατά τις οποίες δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση με εξωτερικές ομάδες ενδιαφέροντος ή άτομα που δεν 

εμπλέκονται ρητά στη διενέργειά τους, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης 

δημοσίων κεφαλαίων ή στην πώληση και κατάχρηση κρατικών περιουσιακών 

στοιχείων (World Bank, 2007).
42

 Ένας εναλλακτικός ορισμός της διαφθοράς στο 

δημόσιο είναι αυτός του Ινστιτούτου Transparency International (TI), σύμφωνα με 

τον οποίο η διαφθορά είναι η κακή χρήση της εξουσίας που έχει ανατεθεί για ιδιωτικό 

                                                            
40 World Bank (2007). Strengthening the World Bank Group Engagement on Governance and 
Anticorruption. Washington, DC: World Bank.   
41 Blundo, G., & Olivier de Sardan, J.P. (2006). Everyday Corruption and the State. Citizens & Public 
Officials in Africa. London/New York: Zed Books. 
42 World Bank (2007). Strengthening the World Bank Group Engagement on Governance and 
Anticorruption. Washington, DC: World Bank.   
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όφελος. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει, εκτός της συμμετοχής δημόσιων 

λειτουργών, και την αλληλεπίδρασή τους με τον ιδιωτικό τομέα, όπως 

χαρακτηριστικά συμβαίνει στην περίπτωση ενός υπεργολάβου που δωροδοκεί έναν 

υπάλληλο άλλης εταιρίας για να κερδίσουν μία σύμβαση. Η διαφθορά αυτού του 

τύπου, παρόλο που ενέχει αποκλειστικά εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και γενικά 

έχει υποεκτιμηθεί μέχρι και σήμερα, στην πραγματικότητα βλάπτει και το δημόσιο 

συμφέρον, καθώς εμποδίζει τη συνολική ανάπτυξη.  

Η διαφθορά στο δημόσιο διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Μία από τις 

συνηθέστερες διακρίσεις της είναι αυτή μεταξύ πολιτικής και γραφειοκρατικής 

διαφθοράς. Η πολιτική (ή κρατική) λαμβάνει χώρα στα ανώτερα επίπεδα της 

πολιτικής ιεραρχίας, ενέχοντας πολιτικούς, υπουργούς της κυβέρνησης, ανώτερους 

δημόσιους υπαλλήλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς και αφορά στην 

κατάχρηση της εξουσίας σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων, όπως είναι η νομοθεσία 

και η κατανομή των δημοσίων πόρων. Αυτός ο τύπος διαφθοράς συνήθως 

περιλαμβάνει πράξεις προσαρμογής των νόμων και κανονισμών προς όφελος του 

ιδιωτικού τομέα μέσω δωροδοκιών, τη χορήγηση μεγάλων δημόσιων συμβάσεων σε 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή περιπτώσεις υπεξαίρεσης χρημάτων από τα δημόσια 

ταμεία (Hellman et al, 2000).
43

  

Η γραφειοκρατική διαφθορά συμβαίνει κατά την εφαρμογή της κεντρικής 

πολιτικής, έχοντας ωστόσο τις ρίζες της πολλές φορές στον προγραμματισμό της 

κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και στα στάδια που προηγούνται της 

εφαρμογής του (Isaksen, 2005).
44

 Οι περιπτώσεις αυτού του τύπου διαφθοράς 

περιλαμβάνει διορισμένους υπαλλήλους και λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης σε 

κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ενέχοντας παράνομες 

πράξεις μεταξύ αυτών που ουσιαστικά εφαρμόζουν την πολιτική που καθορίζεται από 

τους ανώτερους αξιωματούχους. Η γραφειοκρατική διαφθορά χαρακτηρίζεται από 

συναλλαγές μικρών χρηματικών ποσών, όπως είναι οι επιπλέον πληρωμές για την 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών, δωροδοκίες για την επίσπευση γραφειοκρατικών 

διαδικασιών ή ευνοϊκές συμφωνίες αμοιβαίου οφέλους.  

                                                            
43 Hellman, J.S., Jones, G., Kaufmann, D., & Schankerman, M. (2000). Measuring governance, 
corruption and state capture. World Bank Policy Research Working Paper, no. 2312. 
44 Isaksen, J. (2005). The budget process and corruption. U4 IssuePaper 3:2005, Bergen: Chr. 
Michelsen Institute. 
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Βέβαια, η γραφειοκρατική και η πολιτική διαφθορά είναι σαφώς 

αλληλένδετες, καθώς η διαφθορά στα ανώτερα επίπεδα της δημόσιας ιεραρχίας 

οδηγεί σε εκτεταμένη διαφθορά και στα χαμηλότερα επίπεδα (Campos & Pradhan, 

2007).
45

 Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί πως η διαφθορά σχετίζεται με την υπανάπτυξη 

και θεωρείται τόσο αίτιο όσο και συνέπεια της φτώχειας, εμποδίζοντας την εφαρμογή 

των αναγκαίων για την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αλλαγών 

(Βαβούρας, 2011).
46

 Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Lalountas et al (2011), η 

διαφθορά είναι εκτεταμένη στις χαμηλού εισοδήματος χώρες, όχι γιατί οι κάτοικοί 

τους έχουν μία φυσική τάση προς αυτά τα φαινόμενα, αλλά γιατί οι συνθήκες τους 

καθιστούν επιρρεπείς.
47

  

Ο Χλέτσος (2011), εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των χωρών όπου η 

διαφθορά είναι ανεπτυγμένη, διαπιστώνει πως το φαινόμενο αυτό ταυτίζεται με την 

υπανάπτυξη και τη φτώχεια, ενώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος εκεί που δεν υπάρχουν 

κανόνες και ισχυροί θεσμοί, χαρακτηριστικά συνέβη κατά την περίοδο μετάβασης 

των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στο καθεστώς της ανοιχτής αγοράς. Ομοίως, 

αναγνωρίζει ως προσδιοριστικούς παράγοντες της διαφθοράς το μεγάλο μέγεθος του 

δημοσίου τομέα, την κακή ποιότητα ρύθμισης της οικονομίας, την έλλειψη 

ανταγωνισμού στο οικονομικό πεδίο, τη δομή του πολιτικού συστήματος, το εκλογικό 

σύστημα, το βαθμό αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης και τη γενικότερη 

κουλτούρα της χώρας (Χλέτσος, 2011).
48

 Σε κάθε περίπτωση, η διαφθορά στο 

δημόσιο είναι ένα φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με την κακή διακυβέρνηση και 

κακοδιαχείριση του δημόσιου τομέα, αναδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξης 

ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και πρόληψης.  

 

                                                            
45 Campos, J.E., & Pradhan, S. (2007). The Many Faces of Corruption. Tracking vulnerabilities at the 
sector level. Washington DC: World Bank. 
46 Βαβούρας, Ι., Μανωλάς, Γ., & Συρμαλή, Μ.Ε. (2011). Διακυβέρνηση, δημοκρατία και διαφθορά: οι 
σχέσεις-επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη. Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, 
Γ. Μανωλάς, Δ. Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και 
Διαφθορά (153-194). Αθήνα: Παπαζήσης. 
47 Lalountas, D.A., Manolas, G.A., & Vavouras, I.S. (2011). Corruption, globalization and development: 
How are these three phenomena related? Journal of Policy Modeling, 33(4), 636-648. 
48 Χλέτσος, Μ. (2011). Κράτος και διαφθορά: ανάλυση των σχέσεων μεταξύ θεσμών και διαφθοράς. 
Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, Γ. Μανωλάς, Δ. Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & 
Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και Διαφθορά (195-228). Αθήνα: Παπαζήσης. 
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2.9 Οι Επιπτώσεις Της Διαφθοράς 

 

 

Αν και η διαφθορά είναι παρούσα σε όλους τους τύπους οργανωτικών δομών της 

οικονομίας, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων, η διαφθορά στο δημόσιο τομέα είναι 

επιπλέον σημαντική, εξαιτίας του μεγέθους και της μονοπωλιακής φύσης που κατέχει 

στην παροχή πολλών αγαθών με καθολική χρήση, επηρεάζοντας έτσι σχεδόν όλους 

τους συμμετέχοντες σε μία οικονομία. Η γραφειοκρατική διαφθορά με τη μορφή 

δωροδοκιών στο δημόσιο αυξάνει την τιμή των δημόσιων υπηρεσιών, καθιστώντας 

αναποτελεσματική τη διαδικασία κατανομής των δημόσιων πόρων (Della Porta & 

Vanucci, 1999).
49

 Ωστόσο, εκτός των άμεσων οικονομικών συνεπειών, η διαφθορά 

έχει καθοριστικής σημασίας μακροπρόθεσμες συνέπειες, κυρίως υπό τη μορφή της 

αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και της γενικότερης δυσπιστίας των πολιτών 

απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, στην πολιτική τάξη και, εν γένει, στο 

δημοκρατικό πολίτευμα.  

Η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση, δύο έννοιες αλληλένδετες, κλονίζουν 

τους κρατικούς θεσμούς και την εύρυθμη κρατική λειτουργία, ενισχύοντας τη συχνά 

επικρατούσα άποψη μεταξύ των πολιτών ότι ορισμένα ζητήματα για τα οποία η 

γραφειοκρατία δημιουργεί εμπόδια, η επίλυσή τους είναι δυνατή μόνο με πλάγιες 

μεθόδους, όπως με δωροδοκία χάρη ακόμη και νόμιμων πράξεων ή με πολιτική και 

φιλική παρέμβαση. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η διαφθορά έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις μέσω της επίδρασής της σε διάφορα μεγέθη που προσδιορίζουν 

το ΑΕΠ και κυρίως τις επενδύσεις και ιδιαίτερα τις ξένες άμεσες, οικοδομώντας ένα 

ακατάλληλο περιβάλλον προσέλκυσης ξένων επενδυτών και ενισχύοντας την 

πολιτική αβεβαιότητα σε υφεσιακές περιόδους, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει επί 

του παρόντος στην Ελλάδα.  

Επίσης, η διαφθορά περιορίζει την παραγωγικότητα του κεφαλαίου και 

συνδέεται με σημαντικές ποιοτικής φύσης επιδράσεις στην οικονομία, δεδομένου ότι 

περιορίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις 

για τη διόρθωση των ατελειών της αγοράς, όπως αποδεικνύει σε σχετική έρευνα ο 

                                                            
49 Della Porta, D., & Vannucci, A. (1999). Corrupt Exchanges. Actors, Resources, and Mechanisms of 
Political Corruption. New York: Aldine de Gruyter. 
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Lambsdorff (2003).
50

 Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον εκτεταμένης διαφθοράς, η 

διαχείριση των δημόσιων πόρων καθίσταται ιδιαίτερα αναποτελεσματική, οδηγώντας 

έτσι σε διαρκή δημοσιονομική στενότητα (Πελαγίδης & Μητσόπουλος, 2010).
51

 Μία 

ακόμη κρίσιμης σημασίας συνέπεια της διαφθοράς είναι η ενίσχυση της 

παραοικονομίας, η οποία εκτός του ότι οδηγεί σε υποεκτίμηση του ΑΕΠ, δημιουργεί 

στρεβλώσεις στην οικονομία, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός πως χώρες με υψηλά ποσοστά διαφθοράς στο δημόσιο παρουσιάζουν 

παράλληλα και υψηλά ποσοστά παραοικονομίας, καθώς η έκταση της τελευταίας 

είναι συνάρτηση των κινήτρων που έχουν οι οικονομικές μονάδες να στραφούν σε 

αυτήν και των σχετικών περιθωρίων που παρέχονται από το ίδιο το κράτος 

(Βαβούρας, 2011).
52

  

Σύμφωνα με τον Κολλίντζα & Ντέλλα (1998), η διαφθορά στο δημόσιο 

επηρεάζει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και τη διανομή του εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα, η οικονομική ανάπτυξη υποσκάπτεται από την επιλογή οικονομικών 

δραστηριοτήτων που δίνουν ευκαιρίες παράνομων απολαβών και δεν 

αντιπροσωπεύουν τον παραγωγικότερο τρόπο χρήσης των δημοσίων κεφαλαίων, από 

την επιβολή περιττών κανονισμών που αποθαρρύνουν τις παραγωγικές και νομότυπες 

οικονομικές μονάδες, καθώς και από τις στρεβλώσεις στις απολαβές των στελεχών 

του δημοσίου τομέα.
53

 Επίσης, το γεγονός ότι το εισόδημα από παράνομες απολαβές 

(μίζες) δεν μπορεί να εντοπιστεί συνεπάγεται μεγαλύτερο φορολογικό βάρος για τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, ενώ μία δευτερεύουσα εισοδηματική συνέπεια της διαφθοράς 

αφορά το γεγονός ότι μία αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των 

διεφθαρμένων δημόσιων υπαλλήλων αυξάνει το σχετικό τους εισόδημα, μειώνοντας 

την καταναλωτική δύναμη των υπολοίπων.  

Ο Χλέτσος (2011) επισημαίνει πως όσοι ευνοούνται από τη διαφθορά δεν 

είναι κατ’ ανάγκη οι πλέον αποτελεσματικοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση 

                                                            
50 Lambsdorff, J.G. (2003). How corruption affects productivity. Kyklos, 56, 457-474. 
51 Πελαγίδης, Θ., & Μητσόπουλος, Μ. (2010). Η στιγμή της στροφής για την ελληνική οικονομία. Πώς 
ο προοδευτικός προγραμματισμός μπορεί να τη θέσει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
52 Βαβούρας, Ι.Σ. (2011). Εισαγωγή. Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, Γ. Μανωλάς, Δ. 
Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και Διαφθορά (9-35). Αθήνα: 
Παπαζήσης. 
53 Κολλίντζας, Τ., & Ντέλλας, Χ. (1998). Διαφθορά, οικονομική ανάπτυξη και διανομή του 
εισοδήματος. Στο: Α.Π. Νικολοπούλου (επιμ.), Κράτος και Διαφθορά (σ. 167-184). Αθήνα: Εκδόσεις 
Σιδέρης. 
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κατανομή των πόρων, να αυξάνεται το κόστος ανάληψης επενδύσεων, το κράτος να 

χάνει έσοδα, να αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες, να διαστρεβλώνονται τα επενδυτικά 

κίνητρα και να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να 

επιβιώσουν σε ένα πλαίσιο στρεβλής ανάπτυξης.
54

 Επιχειρώντας, μάλιστα, να 

εξετάσει τους παράγοντες διόγκωσης της διαφθοράς στην περίπτωση της Ελλάδας, 

διαπιστώνει πως αυτή οφείλεται εν πολλοίς στη χαμηλή ποιότητα των θεσμών, στην 

αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να συλλάβει τους διαφθορείς, στην ανυπαρξία 

ενός συστήματος αυστηρών ποινών και στο ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους 

πολιτικούς άρχοντες και, εν γένει, το πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα η διαφθορά 

να αντιμετωπίζει ως το «αναγκαίο κακό» για να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή.  

 

 

2.10 Διαφθορά, Διακυβέρνηση Και Λογοδοσία 

 

 

Δεδομένου ότι η διαφθορά στο δημόσιο αντανακλά ουσιαστικά την αποτυχία της 

ορθής της διακυβέρνησης, υπό την έννοια της εξουσίας που έχουν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι και οργανισμοί ως προς την παροχή των δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και του επενδυτικού κλίματος, η 

εγκαθίδρυση ενός αυστηρού περιβάλλοντος λογοδοσίας αποτελεί βασικό 

προαπαιτούμενο για την αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τους Schedler et al (1999), η 

λογοδοσία στο πλαίσιο της διακυβέρνησης έχει τρεις διαστάσεις: 

I. η κάθετη λογοδοσία αναφέρεται στις μεθόδους με τις οποίες το κράτος 

λογοδοτεί σε μη κρατικούς φορείς μέσω της σχέσης που αναπτύσσει με τους 

πολίτες και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, 

II. η οριζόντια λογοδοσία, η οποία σχετίζεται με τους ενδοκυβερνητικούς 

μηχανισμούς ελέγχου μεταξύ της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής 

εξουσίας και περιλαμβάνει τον έλεγχο, την αποκατάσταση των περιπτώσεων 

                                                            
54 Χλέτσος, Μ. (2011). Κράτος και διαφθορά: ανάλυση των σχέσεων μεταξύ θεσμών και διαφθοράς. 
Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, Γ. Μανωλάς, Δ. Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & 
Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και Διαφθορά (195-228). Αθήνα: Παπαζήσης. 
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μη νόμιμων πρακτικών και την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης, και 

III. την εξωτερική λογοδοσία, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των 

κυβερνήσεων και της δημόσιας διοίκησης με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως 

είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.
55

  

Από τα παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα 

μηχανισμό οριζόντιας λογοδοσίας, με τον οποίο επιχειρείται η χρηστή διακυβέρνηση 

και δημόσια διοίκηση, με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πράγματι, 

προκειμένου η διαφθορά να είναι εφικτή, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις, εκ των οποίων μία βασική είναι η απουσία ελέγχου ή ο ελλιπής 

έλεγχος. Όπως υποστηρίζει ο Βαβούρας (2011), ο ατελής έλεγχος του δημόσιου 

υπαλλήλου ή δημόσιου οργανισμού από τον προϊστάμενό του ή από οποιονδήποτε 

άλλο αρμόδιο παράγοντα ελέγχου είναι κυρίαρχο συστατικό της διαφθοράς στο 

δημόσιο.
56

 Εναλλακτικά, θα μπορούσε ο δημόσιος υπάλληλος να ελέγχεται κανονικά 

αλλά οι παράνομες ενέργειές του να μένουν ατιμώρητες λόγω της ύπαρξης διαφθοράς 

στο πεδίο της εφαρμογής του νόμου. Η πρώτη περίπτωση κυριαρχεί στις χώρες του 

δυτικού κόσμου, ενώ η δεύτερη σε αυτές του τρίτου κόσμου.  

Βέβαια, ο ελλιπής έλεγχος δεν αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση εμφάνισης 

και επέκτασης της διαφθοράς, καθώς υπάρχει και το στοιχείο του επιθυμητού. Πιο 

συγκεκριμένα, για να είναι επιθυμητή η διαφθορά θα πρέπει να είναι επικερδής για το 

άτομο που συμμετέχει σ’ αυτήν, ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι ηθικά 

αποδεκτή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών, όπου τα 

έντονα συναισθήματα ενοχής για παραπτώματα μαζί με μία ανεπτυγμένη αίσθηση 

πολιτικής ευθύνης λειτουργούν ως αποτελεσματικός φραγμός στην εκδήλωσή της 

(Click, 2011).
57

 Αντίθετα, στην Ελλάδα, δεν φαίνεται πως υπάρχει έντονη ηθική 

αποστροφή, όπως φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις καταδικασμένων ατόμων που 

επανέρχονται σε υψηλές θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

                                                            
55 Schedler, A., Diamond, L., & Plattner, M.F. (1999). The Self-Restraining State: Power and 
Accountability in New Democracies. Boulder, CO: Lynne Rienner. 
56 Βαβούρας, Ι.Σ. (2011). Εισαγωγή. Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, Γ. Μανωλάς, Δ. 
Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και Διαφθορά (9-35). Αθήνα: 
Παπαζήσης. 
57 Click, J. (2011). Οι κοινωνικές στάσεις έναντι της διαφθοράς στη σημερινή Ελλάδα. Στο: Α.Π. 
Νικολοπούλου (επιμ.), Κράτος και Διαφθορά (σ. 157-164). Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης. 
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Έτσι, η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 

λογοδοσίας, εκτός της επιβολής ελέγχων. Όπως αναφέρουν οι Kolstad et al (2008), 

ενώ οι περισσότερες προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου στις 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία και βελτίωση θεσμών 

οριζόντιας λογοδοσίας, στην πραγματικότητα η επίδραση αυτών των παρεμβάσεων 

δεν είναι αξιοσημείωτη.
58

 Σε έρευνα των Doig et al (2005) σε πέντε χώρες της 

Αφρικής διαπιστώθηκε πως η ικανότητα των επιτροπών καταπολέμησης της 

διαφθοράς που έχουν συσταθεί κατά τα τελευταία χρόνια είναι μάλλον 

αμφιλεγόμενη.
59

 Υπό αυτό το πρίσμα, η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει ένα 

γενικότερο πλαίσιο πολιτικής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, 

το οποίο:  

 ενθαρρύνει τη μείωση των περιπτώσεων χρηματισμού μέσω της 

απελευθέρωσης της οικονομίας, της απλούστευσης του φορολογικού 

συστήματος, της άρσης των μονοπωλίων και της επίτευξης μακροοικονομικής 

σταθερότητας, 

 περιορίζει τις ευκαιρίες χρηματισμού και άλλων παράνομων ενεργειών μέσω 

διοικητικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

αξιοκρατικών προσλήψεων και της αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης, 

και 

 ενισχύει τις απαιτήσεις λογοδοσίας μέσω της δημιουργίας ειδικών θεσμών 

ελέγχου, όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος (World Bank, 2007).
60

  

Ακόμη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη μορφή 

αντιμετώπισης της διαφθοράς και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερο βάρος σε δύο συντελεστές, την ηθική στο δημόσιο τομέα και τη διαφάνεια 

(Cartier-Bresson, 2000).
61

 Η ηθική εδράζεται στη διαχείριση της υπαλληλίας μέσω 

στήριξης στην ακεραιότητα, υπό την έννοια της παροχής ενός συνδυασμού κινήτρων 

και κυρώσεων με σκοπό την ενίσχυση του επαγγελματισμού στη δημόσια διοίκηση, 
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ενώ η διαφάνεια θεωρείται ως ο πλέον αποτελεσματικός μηχανισμός καταπολέμησης 

της διαφθοράς και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της δημόσιας 

ζωής, ιδιαίτερα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικονομία.  

 

 

2.11 Η Διαφθορά Στην Ελλάδα 

 

 

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, ως ένα φαινόμενο εκμετάλλευσης της 

θέσης που έχει εμπιστευτεί η Πολιτεία σε έναν υπάλληλο και εν γένει δημόσιο 

λειτουργό για τον προσπορισμό ίδιων οφελών μέσω της παράβασης κανόνων 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του δημόσιου διαλόγου αλλά και της 

κρίσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής εδώ και αρκετές δεκαετίες, ενώ σύμφωνα με 

τον Κουτσούκη (1998), χαρακτηρίζει ολόκληρη τη νεοελληνική ιστορία.
62

 Ο Click 

(2011), αναζητώντας τις ρίζες του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα από την 

οπτική γωνία της κοινωνικής ψυχολογίας, καταλήγει στο συμπέρασμα πως μία 

πολιτική που θα στηριζόταν αποκλειστικά σε ένα σύστημα ποινών και ελέγχων δεν 

θα ήταν αποτελεσματική για την καταπολέμησή του, δεδομένης της περιπλοκότητας 

των στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο κράτος, καθώς μία ευρεία τάση των 

Ελλήνων πολιτών είναι να διαχωρίζουν τον εαυτό τους από το κράτος. Ο ίδιος 

καταλήγει στο ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι η 

προσπάθεια αλλαγής των κοινωνικών δομών, υπό την έννοια της μείωσης του ρόλου 

του κράτους και της εξάλειψης των εμποδίων που θέτει η γραφειοκρατία.
63

 

Από την άλλη πλευρά, ο Ρακιντζής (2011) αποδίδει το φαινόμενο της 

διαφθοράς κυρίως στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και της 

δημόσιας διοίκησης, εντοπίζοντας ως σημαντικότερους λόγους τους εξής: 
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 τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι πολλές αόριστες αρμοδιότητες και η ύπαρξη 

πολλαπλών ρυθμιστικών κανόνων, 

 η ανεξέλεγκτη εξουσία που παρέχεται σε αρμόδιους για να αποφασίζουν, η 

οποία ασκείται χωρίς διάκριση και πολλές φορές με τη μόνη επίκληση της 

πολιτικής βούλησης, 

 η έλλειψη διαφάνειας, υπό την έννοια της απουσίας σαφών κανόνων ή μη 

εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον κοινωνικό έλεγχο της 

δημόσιας διοίκησης, 

 η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης και η ανεπάρκεια του δικαστικού 

συστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιβολή του νόμου σε οικονομικά 

εγκλήματα, 

 η έλλειψη προληπτικού ελέγχου και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου, 

και 

 η σε μεγάλο βαθμό ατιμωρησία των δημόσιων υπαλλήλων, οργάνων και 

λειτουργών της δημόσιας διοίκησης που έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα 

ασυδοσίας.
64

  

Όντως, πέρα από κάποιες αναγωγές στις ψυχικές ιδιότητες του ατόμου, όπως 

είναι για παράδειγμα η απληστία ενός δημόσιου υπαλλήλου που χρηματίζεται, η 

διαφθορά αποτελεί κατά βάση σημάδι μίας ανώριμης κοινωνίας που συναντάται 

κυρίως στις υπανάπτυκτες χώρες, ως ένα φαινόμενο πολιτικής καθυστέρησης, 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των πολιτικών θεσμών, στην οικονομία, τη γραφειοκρατία 

και την αξιοκρατία (Λάζος, 2005).
65

 Σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, τα 

σημαντικότερα αίτια ύπαρξης της διαφθοράς είναι το μέγεθος των προσόδων που 

υπόκεινται στον έλεγχο του κράτους, η μεγάλη και διακριτή κρατική εξουσία, 

ειδικότερα συγκεκριμένων φορέων ή προσώπων, και η έλλειψη διαφάνειας και 

λογοδοσίας, βασικό χαρακτηριστικό της κακής διακυβέρνησης που συνίσταται στον 

περιορισμένο έλεγχο αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, στη γραφειοκρατία και 
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στην ακαταλληλότητα ή ανεπάρκεια των νόμων και κανονισμών που ρυθμίζουν και 

προστατεύουν τις οικονομικές σχέσεις (Cartier-Bresson, 2000).
66

 

Η έκταση της διαφθοράς στο ελληνικό δημόσιο αντανακλάται και σε σχετικές 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο. Σε παλιότερη μελέτη που 

υλοποιήθηκε σε δείγμα 2.400 πολιτών το 1996, βρέθηκε πως ο συνδικαλισμός, οι 

επιχειρηματίες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και, κυρίως, τα κόμματα είναι οι 

θεσμοί που δεν εμπιστεύεται το κοινό, ενώ το 65% θεωρεί πως το κράτος είναι 

διεφθαρμένο. Μάλιστα, το 35% των πολιτών δήλωσε πως έχει χρησιμοποιήσει τη 

συναλλαγή ως μέθοδο για να επιτύχει κάτι στο δημόσιο τομέα (Παναγόπουλος, 

1998).
67

 Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, ενώ 

μπορεί να υποστηριχθεί πως με την πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επιδεινωθεί.   

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014) διαπιστώθηκε πως το 99% των 

Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 

θεωρούν πως η διαφθορά είναι ένα διευρυμένο φαινόμενο στη χώρα, το 63% πιστεύει 

πως η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινότητά του και το 80% ότι η ευνοιοκρατία 

και η διαφθορά παρεμποδίζουν την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της 

χώρας, με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους να ισούνται με 76%, 26% 

και 69%, αντίστοιχα. Ακόμη, το 95% αναφέρει πως η διαφθορά είναι εμφανής τόσο 

σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο και το 93% πως ο χρηματισμός και η 

χρήση των διασυνδέσεων είναι ο ευκολότερος τρόπος να χρησιμοποιήσεις μία 

δημόσια υπηρεσία. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως το 7% των ερωτώμενων 

παραδέχθηκε πως κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας 

έχει πληρώσει μίζα σε δημόσια υπηρεσία.
68

  

Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς οργανισμού Transparency International, η 

Ελλάδα σήμερα τοποθετείται στην 69
η
 θέση στην κλίμακα διαφθοράς από το σύνολο 

των 175 χωρών, με συνολικό σκορ διαφθοράς 46%, όπως αυτό μετράται σύμφωνα με 

το πόσο διεφθαρμένος είναι ο δημόσιας τομέας βάσει στοιχείων και επίσημων 

γνωμοδοτήσεων από ανεξάρτητους οργανισμούς
69

. Παρόμοιες διαπιστώσεις μπορούν 
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να εξαχθούν και από τα δεδομένα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς
70

, καθώς 

σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το 2010, το 18% του δείγματος ανέφερε πως 

έχει χρηματίσει δημόσιο υπάλληλο, το 66% θεωρεί πως οι προσπάθειες της 

κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά είναι αναποτελεσματικές και το 75% 

πιστεύει πως το επίπεδο της διαφθοράς του κρατικού μηχανισμού έχει αυξηθεί 

μεταξύ 2007 και 2010, με τα πολιτικά κόμματα και το δικαστικό σύστημα να 

έρχονται πρώτα στις σχετικές απόψεις των πολιτών ως οι πιο διεφθαρμένοι θεσμοί.  

Ο σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος της διαφθοράς του δημοσίου στην 

αναπτυξιακή δυναμική της χώρας είναι αδιαμφισβήτητος. Ο Χλέτσος (2011) 

υποστηρίζει πως αυτή η παθογένεια στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας 

οδηγεί σε στρεβλή κατανομή των παραγωγικών πόρων, στη διεύρυνση των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, στην προώθηση των λιγότερο άξιων ατόμων και 

επιχειρήσεων και, γενικότερα, στη διατήρηση ενός παθογενούς πολιτιστικού 

μοντέλου που διακυβεύει την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
71

  

Σύμφωνα με τους Βαβούρα και συν (2011), η διαφθορά επηρεάζει αρνητικά 

τις δημόσιες και ξένες επενδύσεις, την κατανομή του εισοδήματος, την ορθολογική 

κατανομή των δημόσιων δαπανών και την ικανότητα του κυβερνητικού μηχανισμού 

να εισάγει ρυθμίσεις για τη διόρθωση των ατελειών της αγοράς. Επιπλέον, η 

διαφθορά σχετίζεται άμεσα με την παραοικονομία και την ανταγωνιστικότητα της 

χώρας.
72

 Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα του Katsios (2006), η παραοικονομία και η 

διαφθορά αποτελούν δύο αλληλένδετα φαινόμενα στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
73

 ενώ οι Litina & Palivos (2015) αποδεικνύουν 

πως η πολιτική διαφθορά συνδέεται και με τα φαινόμενα της φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής στη χώρα.
74
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Στο: Δ. Αργυριάδης, Ι. Βαβούρας, Ε. Καββαδία, Γ. Μανωλάς, Δ. Ράικος, Λ. Ρακιντζής, Μ.Ε. Συρμαλή & 
Μ. Χλέτσος (επιμ.), Διακυβέρνηση και Διαφθορά (195-228). Αθήνα: Παπαζήσης. 
72 Βαβούρας, Ι., Μανωλάς, Γ., & Συρμαλή, Μ.Ε. (2011). Διακυβέρνηση, δημοκρατία και διαφθορά: οι 
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Διαφθορά (153-194). Αθήνα: Παπαζήσης. 
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74 Litina, A., & Palivos, T. (2015). Corruption and tax evasion: Reflections on Greek tragedy. Working 
paper, Bank of Greece. 
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Ως εκ τούτου, η διαφθορά παρεμποδίζει την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με το δείκτη 

“Doing Business” που καταγράφει τις επιχειρηματικές δυνατότητες των χωρών 

παγκοσμίως, η Ελλάδα ιεραρχείται μόλις στην 61
η
 θέση για το 2015 ανάμεσα σε 189 

κράτη, ενώ για να ανοίξει μία επιχείρηση χρειάζονται πάνω από 13 ημέρες, με το 

μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ να είναι 9 ημέρες
75

. Εκτός αυτών, πάνω απ’ όλα η 

διαφθορά οδηγεί σε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, επιδείνωση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και καταρράκωση των ηθικών αξιών και της 

ακεραιότητας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στο δημόσιο και πολιτικό βίο.  

 

 

2.12 Έλεγχος Στο Δημόσιο Και Σύγχρονη Ελεγκτική 

 

 

Στην παραδοσιακή ελεγκτική, ο ρόλος του ελέγχου εστίαζε στην εξέταση της υπό 

έλεγχο ύλης ή στην επιλογή ενός μέρους της, ενώ αντίθετα, η σύγχρονη ελεγκτική 

επιστήμη αποβλέπει σε όσο το δυνατόν ευρύτερες κρίσεις. Σύμφωνα με τον Σαρμά 

(2006), αυτή η ιδιομορφία συνίσταται στο ότι εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου που 

επιτρέπουν, αιτιολογημένα και με οικονομία μέσων, να στηρίξει συμπεράσματα που 

αφορούν στο σύνολο χωρίς να υπάρχει ανάγκη εξάντλησης της υπό έλεγχο ύλης.
76

 Ως 

εκ τούτου, η σύγχρονη ελεγκτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την όσο το 

δυνατόν γενικότερη κρίση και την όσο το δυνατόν οικονομικότερη αξιοποίηση του 

ελεγκτικού μηχανισμού.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο έλεγχος στο δημόσιο τομέα αποτελεί μία 

μεθοδολογικά τυποποιημένη, προγραμματισμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία που 

συνίσταται στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών μίας 

υπηρεσίας ή ενός οργανισμού, η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση καταστάσεων, 

στην εξέταση της τήρησης των νόμων, των κατευθύνσεων, των εντολών, κανονισμών 

                                                            
75 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece 
76 Σαρμάς, Ι.Δ. (2006). Καλύτερο κράτος: η σπατάλη, η διαφθορά και ο σύγχρονος δημοσιονομικός 
έλεγχος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 
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και οδηγιών που διέπουν τη λειτουργία τους, καθώς και στην παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών, της απόδοσης των διαδικασιών και της 

εφαρμογής των προγραμμάτων, των στρατηγικών και των πολιτικών της υπό έλεγχο 

ύλης. Απώτερος στόχος του ελέγχου είναι η έγκαιρη διαπίστωση των προβλημάτων 

και ανεπαρκειών και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, μέσω της παροχής 

προτάσεων, υποστηρικτικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον 

ελεγχόμενο φορέα ή υπηρεσία, καθώς και στα άτομα που έχουν την ευθύνη τους, 

ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις που επιλύουν τυχόν 

προβλήματα και άλλα φαινόμενα παραβατικότητας, όπως είναι η απάτη.  

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης (2007), ο έλεγχος στο δημόσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να προστατεύεται και να ενισχύεται η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η 

αντικειμενικότητα και το επαγγελματικό κύρος του ελεγκτικού σώματος από το οποίο 

προέρχεται το ελεγκτικό κλιμάκιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα το απόρρητο της 

σχετικής πληροφόρησης που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου.
77

 Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι ελεγκτικές μέθοδοι και διαδικασίες που ακολουθούνται θα πρέπει να 

βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά και επαρκώς τεκμηριωμένα ελεγκτικά πρότυπα, τα 

οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη τα εξής: 

I. Τον εσωτερικό κανονισμό του ελεγκτικού σώματος με εντολή του οποίου 

διενεργείται ο έλεγχος, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο 

εφαρμογής του ελέγχου και τις πρακτικές σύνταξης των εκθέσεων των 

αποτελεσμάτων και σχετικών πορισμάτων, 

II. Την τήρηση των διαδικασιών διενέργειας του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη 

τις γενικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Οργανισμού των 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ινστιτούτων (International Organisation of Supreme 

Audit Institutions – INTOSAI) και ιδιαίτερα την αρχή ότι κατά τη διενέργεια 

των ελέγχων οι ελεγκτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι 

διενεργούνται κατά τρόπο ο οποίος προασπίζει και ενισχύει την ανεξαρτησία, 

την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και το επαγγελµατικό κύρος του, και 

                                                            
77 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007). Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Αθήνα: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
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εγγυάται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία του ελέγχου. 

III. Τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου ενδέχεται να είναι παραπλανητικές ή 

παραποιημένες, όπως συχνά συμβαίνει με τον οικονομικό ή διαχειριστικό 

έλεγχο.  

 

2.13 Είδη Και Πτυχές Ελέγχου 

 

 

Ανάλογα με την έκταση, τη χρονική διάρκεια, τον τόπο διενέργειας και το 

αντικείμενο, ο έλεγχος στο δημόσιο διακρίνεται στις εξής κατηγορίες (Εγχειρίδιο 

Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2007): 

i. Τακτικός, ο οποίος εκτελείται βάσει προγραμματισμού που έχει εκπονηθεί από 

το ελεγκτικό σώμα, στοχεύοντας στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης των 

υπηρεσιών με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και 

εστιάζοντας στη νομιμότητα των διαδικασιών και στην ύπαρξη φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς, και έκτακτος, ο οποίος διενεργείται όταν 

κρίνεται επιβεβλημένο, αποσκοπώντας στην επιβεβαίωση της ύπαρξης 

αποκλίσεων νομιμότητας στις ακολουθούμενες διαδικασίες ή φαινομένων 

κακοδιοίκησης βάσει πληροφόρησης που έχει περιέλθει από καταγγελίες 

πολιτών, άλλες δημόσιες αρχές ή τα τηρούμενα στοιχεία.  

ii. Ειδικός, ο οποίος διενεργείται σε τμήμα της δραστηριότητας της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας, σε ειδικό τομέα ή ομοειδείς υπηρεσίες ταυτόχρονα, και γενικός, ο 

οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, των ενεργειών και των 

λειτουργιών μίας ή περισσότερων υπηρεσιών.  

iii. Εσωτερικός, ο οποίος διενεργείται από τα ίδια τα όργανα της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας και εξωτερικός, ο οποίος εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά σώματα ή 

τις υπηρεσίες επιθεώρησης.  
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iv. Συγκεντρωτικός, ο οποίος διεξάγεται στην έδρα του ελεγκτικού οργάνου και 

αφορά σε εργασίες ελέγχου χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, και επιτόπιο, ο 

οποίος αντίθετα είναι έλεγχος που εφαρμόζεται με επιτόπια επίσκεψη στην 

έδρα του υπό έλεγχο φορέα, οργανισμού ή υπηρεσίας. 

v. Καθολικός, ο οποίος αφορά την ελεγκτική διαδικασία που εφαρμόζεται 

διεξοδικά σε κάθε ενέργεια ή στοιχείο της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή 

οργανισμού, και δειγματοληπτικός, ο οποίος είναι ο έλεγχος που γίνεται στη 

βάση δείγματος.  

vi. Έλεγχος νομιμότητας ή σκοπιμότητας, εκ των οποίων ο πρώτος είναι τυπικός 

ενώ ο δεύτερος ουσιαστικός, καθώς και έλεγχος χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης.
78

 

Ανεξαρτήτως του είδους του ελέγχου, η διεξαγωγή του περιλαμβάνει μία 

αναλυτική και μία επικοινωνιακή πτυχή, εκ των οποίων η πρώτη σχετίζεται με τη 

συλλογή, την ανάλυση και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των 

σχετικών πληροφοριών και η δεύτερη αφορά τη συνολική χρονική διάρκεια 

διενέργειας του ελέγχου. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου και την 

έγκαιρη κατάρτιση της έκθεσης των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι η σύγχρονη 

ελεγκτική απαιτεί και την οικονομία των ελεγκτικών μέσων, απαιτείται ευθυκρισία εκ 

μέρους του ελεγκτικού κλιμακίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εφαρμογή 

της κατάλληλης μεθοδολογίας, η συγκέντρωση των απαιτούμενων αποδεικτικών 

στοιχείων μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων ή άλλων μέσων, επάρκεια, αξιοπιστία 

και συναφούς πληροφόρησης, καθώς και συγκεκριμένη δομή, η οποία ξεκινάει από 

τη φάση του σχεδιασμού και καταλήγει στην οριστικοποίηση της έκθεσης των 

αποτελεσμάτων.  

 

 

 

                                                            
78 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007). Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Αθήνα: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
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2.14 Στάδια Ελέγχου 

 

 

Κάθε έλεγχος στο δημόσιο τομέα αποτελείται από τρία βασικά στάδια: 

1. Το σχεδιασμό,  

2. Τη διενέργεια, και 

3. Την κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου του INTOSAI (αριθ. 11), ο ελεγκτής οφείλει 

να σχεδιάζει τον έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι διενεργείται έλεγχος υψηλής 

ποιότητας, κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Έτσι, 

κατά τη φάση του σχεδιασμού, επιτελούνται οι εξής ενέργειες (Εγχειρίδιο Ελέγχου 

του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2007): (1) μελετάται η δραστηριότητα 

και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας που θα ελεγχθεί, (2) 

ορίζεται το εύρος και οι στόχοι του ελέγχου, (3) καθορίζονται οι οργανωτικές 

μονάδες της ελεγχόμενης υπηρεσίας που εμπλέκονται στον έλεγχο, (4) συγκροτείται 

το ελεγκτικό κλιµάκιο που θα διενεργήσει τον έλεγχο, (5) καθορίζονται οι στόχοι του 

ελέγχου, (6) αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον έλεγχο, (7) περιγράφεται 

η μέθοδος ελέγχου που θα ακολουθηθεί, (8) καθορίζονται οι μέθοδοι συλλογής 

αποδεικτικών στοιχείων, (9) συντάσσονται, εφόσον δεν υπάρχουν, τα 

ερωτηματολόγια ελέγχου, και (10) καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα και η 

ημερομηνία ελέγχου. 
79

 

Ακόμη, κατά τη φάση της διενέργειας του ελέγχου πραγματοποιείται: (1) 

επιτόπου επίσκεψη/αυτοψία του ελεγκτικού κλιμακίου στην έδρα του ελεγχόμενου 

φορέα ή υπηρεσίας, (2) συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου που 

προβλέφθηκαν κατά τον προγραμματισμό, (3) συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

ελέγχου κατά περίπτωση, (4) συμπλήρωση των φύλλων ελέγχου κατά περίπτωση, (5) 

εξαγωγή αρχικών συμπερασμάτων σε αντιστοιχία με τις διαδικασίες που ελέγχθηκαν 

και στους στόχους που τέθηκαν, (6) κατάρτιση της έκθεσης αρχικών διαπιστώσεων 

του ελέγχου, και (7) υποβολή της έκθεσης αρχικών διαπιστώσεων του ελέγχου στην 

ελεγχόμενη υπηρεσία για σχολιασμό και διατύπωσης σχετικών απόψεων.  

                                                            
79 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007). Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Αθήνα: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
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Τέλος, το στάδιο σύνταξης εκθέσεων αποτελεσμάτων ελέγχου συνίσταται στα 

εξής: (1) τη σύνταξη της τυποποιημένης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου από την 

ελεγκτική ομάδα με διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων προς τον ελεγχόμενο 

φορέα, συνοδευόμενες από την προθεσμία υλοποίησής τους, (2) την υποβολή της 

έκθεσης των αποτελεσμάτων στον προϊστάμενο του ελεγκτικού σώματος, (3) 

διαβίβαση της έκθεσης αποτελεσμάτων στην ελεγχόμενη υπηρεσία, στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους εποπτεύοντες φορείς, μαζί με την προθεσμία 

συμμόρφωσης στις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση, και (4) σε περίπτωση 

διαπίστωσης παραβίασης της νομιμότητας η έκθεση διαβιβάζεται στις εισαγγελικές 

αρχές και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Στο παρακάτω Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια του ελέγχου.  

Πηγή: Εγχειρίδιο Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 2007 

Διάγραμμα 1 Στάδια ελέγχου 
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2.15 Ελεγκτικά Σώματα 

 

 

2.15.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Ο έλεγχος στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα σήμερα πραγματοποιείται από ένα 

σημαντικό αριθμό ελεγκτικών σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης, τα οποία έχουν 

αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του δημοσίου, των ΟΤΑ, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με διοίκηση που ορίζεται 

από τη δημόσιο. Οι τέσσερις βασικοί στόχοι τους είναι, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 

Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (2007), είναι: 

1. η ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αύξηση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, 

2. η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της 

ανάλυσης των διαδικασιών που ακολουθούνται στις υπηρεσίες που υπόκεινται 

σε έλεγχο, 

3. η διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας και η καταπολέμηση των 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, και 

4. η επίτευξη της ορθής διαχείρισης των δαπανών μέσω αυξημένης 

αποδοτικότητας.
80

  

 

2.15.2 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) αποσκοπεί στη 

διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, 

εντοπίζοντας φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών. Έχει δικαιοδοσία 

                                                            
80 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007). Εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και 
τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Αθήνα: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 
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ελέγχου στις κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, τα 

κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις, και οι 

βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι: 

i. η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της 

διοικητικής δράσης, 

ii. η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόμενων από τη Δημόσια 

Διοίκηση υπηρεσιών, 

iii. η οικονομικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισμός της 

σπατάλης, και 

iv. η προστασία των αρχών της νομιμότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας 

στις διοικητικές πράξεις.  

Το ΣΕΕΔΔ διενεργεί επιθεωρήσεις, έκτακτους ελέγχους και έρευνες, 

συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης για 

τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των υπό 

έλεγχο φορέων και εστιάζει ιδιαίτερα στην επισήμανση φαινομένων διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης στο δημόσιο.  

 

2.15.3 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) έχει ως αποστολή τη 

διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών -

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό 

φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002 

ο ΓΕΔΔ: 

 διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

από το ΣΕΕΔΔ, τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 

Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου 
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βαθμού, των επιχειρήσεών τους, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, 

των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων 

επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή 

έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, 

 παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των ιδιαίτερων Σωμάτων 

Επιθεώρησης και Ελέγχου, 

 παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω 

Σώματα και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται 

από αυτά, οποτεδήποτε το ζητήσει, 

 αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, 

 διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στους 

προαναφερθέντες φορείς, 

 διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν 

έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου, 

 ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο γραφείο του σχετικά με 

φαινόμενα κακοδιοίκησης στους υπό έλεγχο φορείς και στα Σώματα Ελέγχου 

αυτών, και  

 προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), 

το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των 

επιθεωρήσεων και ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών 

επιθεωρήσεων και ελέγχου. 

Ο ρόλος του ΓΕΔΔ ενισχύθηκε σημαντικά με το άρθρο 26 του ν. 3200/2003 

με την πειθαρχική δικαιοδοσία του. Ειδικότερα, ο ΓΕΔΔ μπορεί να ασκήσει ή να 

διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων και 

μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση 

πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα 

προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Τέλος με το άρθρο 12 του ν.3320/2005 ο 

ΓΕΔΔ απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών 

διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, 

για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές 

αποφάσεις.  

Αξίζει να αναφερθεί πως βάσει της Ετήσιας Έκθεσης του 2014, ο ΓΕΔΔ 

άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 22 υπαλλήλων ή λειτουργών του δηµόσιου τοµέα για 
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διάφορα πειθαρχικά  παραπτώματα, ζήτησε την επίσπευση της πειθαρχικής 

διαδικασίας σε 1827 περιπτώσεις και την παράσταση πολιτικής αγωγής του 

θιγόμενου φορέα του δηµοσίου σε 41 περιπτώσεις. Στον παρακάτω Πίνακα 1 

παρουσιάζεται η ελεγκτική δραστηριότητα του ΓΕΔΔ κατά την τριετία 2012-2014.  

Πίνακας 1 Ελεγκτική δραστηριότητα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 

2012-2014 

Θεματικές κατηγορίες υποθέσεων 2012 2013 2014 

Άδειες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 43 31 54 

Άλλη κατηγορία 140 321 282 

Ασφαλιστικά Ταµεία 30 36 21 

Δημόσια έργα 35 76 75 

Εκπαιδευτικά 2 10 27 

Λοιπές άδειες λειτουργίας 19 28 29 

Μεταφορές – Επικοινωνίες 25 36 42 

Οικονοµική διαχείριση – Έλεγχος 389 576 426 

Παραβίαση διοικητικών διαδικασιών 85 90 211 

Περιβάλλον 48 49 49 

Πολεοδοµικά 147 128 152 

Προμήθειες 13 24 29 

Υγεία Πρόνοια – ∆ηµόσια Υγεία 104 121 162 

Υγιεινή – Ασφάλεια εργαζοµένων 1 3 6 

Σύνολο υποθέσεων 1072 1529 1565 

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2014 

 

2.15.4 Λοιπά Ελεγκτικά Όργανα 

 

Εκτός των προαναφερθέντων, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός λοιπών 

ελεγκτικών οργάνων και φορέων στην ελληνική επικράτεια, εκ των οποίων τα 

σημαντικότερα είναι: (1) το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ (ΣΕΕΥΜΕ), 

στου οποίου την αρμοδιότητα εμπίπτει η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων, 

επιθεωρήσεων, ερευνών στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, στις Υπηρεσίες 
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των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του 

Υπουργείου, (2) το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), 

του οποίου αποστολή είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού 

µηχανισµού για τη διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε 

όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή στην εποπτεία 

του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, 

(3) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο έχει ως έργο την επίβλεψη και 

τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, την έρευνα, την 

ανακάλυψη και την δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νοµοθεσίας 

και παράνοµης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη 

των εργαζοµένων, (4) το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), το οποίο 

επιθεωρεί τα έργα όλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα και την έγκαιρη 

πληροφόρηση των οργάνων που είναι αρµόδια για τη λήψη µέτρων, (5) η Υπηρεσία 

Ειδικών Ελέγχων, με κύριο έργο την αποκάλυψη και καταπολέµηση εστιών 

οικονοµικού εγκλήµατος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας, τον έλεγχο της 

κίνησης κεφαλαίων, της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής 

και διακίνησης απαγορευµένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, τον έλεγχο 

της ορθής εφαρµογής των διατάξεων που σχετίζονται µε τις εθνικές και κοινοτικές 

επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται 

στην προστασία της δηµόσιας περιουσίας. 

Κατόπιν των παραπάνω αναφορών, στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο η θεσπισμένη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου στην Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υιοθετεί αφενός την διεθνή πρακτική όπως αυτή 

παρουσιάζεται από τη διεθνή πρακτική και αφετέρου το κανονιστικό πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται από το 2013 στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων 

Εσόδων υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων, με απώτερο στόχο 

τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την καταπολέμηση φαινομένων 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Σύμφωνα με τις επίσημες κατευθύνσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών και τις αντίστοιχες εκθέσεις της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιων Εσόδων, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται κατά σειρά η αποστολή του 

οργανισμού, η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων, το πεδίο 

εφαρμογής, το θεσμικό πλαίσιο, τα είδη, ο προγραμματισμός, η στελέχωση και η 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η αποτελεσματικότητά του όσον 

αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο.  

 

 

3.2 Αποστολή Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων (ΓΓΔΕ) συγκεντρώνει όλες τις σχετικές 

αρμοδιότητες για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και συγκεκριμένα τις εξής:  

i. Οργάνωση και άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης  
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ii. Εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που άπτεται της 

είσπραξης δημοσίων εσόδων 

iii. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των οργανικών μονάδων και των 

υπαλλήλων της  

iv. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στις υπηρεσίες της  

Η ΓΓΔΕ έχει μερική διοικητική αυτονομία ως προς μία σειρά ζητημάτων 

εσωτερικής λειτουργίας, όπως:  

 Τη στελέχωση των υπηρεσιών της, τη συνεχή εκπαίδευση, διαχείριση και 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της  

 Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη διαχείριση των έργων στο 

περιβάλλον της ΓΓΔΕ και τον ορισμό στοχοθεσίας των υπηρεσιών της  

 Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της  

Η ΓΓΔΕ έχει επίσης μερική οικονομική αυτοτέλεια (η οποία εδράζεται στις 

αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013, Δ6Α 1160282 ΕΞ 2013 και Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013 

εξουσιοδοτικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 

2417/2013, 2666/2013 και 2003/2013 αντιστοίχως) σε θέματα προϋπολογισμού της, 

με κύρια τη μεταφορά πιστώσεων και τη σύναψη συμβάσεων μέχρι του ύψους του 

προϋπολογισμού των υπηρεσιών και φορέων της. Η εκτέλεση των προμηθειών 

πραγματοποιείται από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Η υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση της ΓΓΔΕ, όπως διαμορφώθηκε με την 

υλοποίηση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται από τις 

οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων, τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις μαζί με τις Ειδικές 

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες καθώς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η βασική 

οργανωτική δομή της διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα και συγκεκριμένα: 

1. Στις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα  

2. Στις Γενικές Διευθύνσεις  

3. Στις Διευθύνσεις  

4. Στις ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές Υπηρεσίες  
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Οι οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων είναι: 

 Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης   

 Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  

 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  

 Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων  

 Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

 Η Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων  

 Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  

 Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων  

Στη ΓΓΔΕ υπάγονται οι ακόλουθες τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις:  

 Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης   

 Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & 

Ε.Φ.Κ.)  

 Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)  

Στις παραπάνω τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις εντάσσονται: (1) δεκαοκτώ 

Διευθύνσεις, (2) δεκατέσσερις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, και (3) οι 

Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), τα Τελωνεία με τα τοπικά Τελωνειακά Γραφεία και τις Χημικές 

Υπηρεσίες. Αξίζει να αναφερθεί πως στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, στο τέλος του 2014, 

υπηρετούσαν συνολικά 11.377 υπάλληλοι και ειδικότερα 7.569 εφοριακοί υπάλληλοι, 

1.811 τελωνειακοί, 325 υπάλληλοι του Γ.Χ.Κ., 130 Οικονομικοί Επιθεωρητές και 

1.542 υπάλληλοι λοιπών κλάδων (πληροφορικοί, μηχανικοί, επιμελητές κλπ). Το 

οργανόγραμμα της ΓΓΔΕ παρουσιάζεται παρακάτω.  
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Διάγραμμα 2 Οργανόγραμμα Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
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3.3 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ειδικότερα η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΓΔΕ αποτελεί ειδική 

αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της 

ΓΓΔΕ και οι επιχειρησιακοί της στόχοι είναι οι εξής:
81

 

I. Η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ μέσω του σχεδιασμού, 

της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου, 

II. Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων 

του Εσωτερικού Ελέγχου, 

III. Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ προκειμένου να ενσωματώνουν στις 

λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς ενδογενούς 

ελέγχου. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει έδρα το νομό Αττικής και 

διαρθρώνεται σε 4 τμήματα, από τα οποία το ένα εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα 

Θεσσαλονίκης και σε ένα Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απ’ ευθείας στον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως εξής
82

: 

i. Τμήμα Α: Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού 

ii. Τμήμα Β: Υλοποίησης 

iii. Τμήμα Γ: Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

iv. Τμήμα Δ: Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία 

Υλοποίησης, και Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

v. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.  

Η Διεύθυνση διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς 

ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται επί σοβαρών θεμάτων που πρέπει να 

διερευνηθούν άμεσα. Ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό τους, οι έλεγχοι 

διακρίνονται σε: (1) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας), (2) 

οικονομικούς, (3) διοικητικούς, (4) λειτουργίας, (5) συμμόρφωσης, (6) απόδοσης της 

                                                            
81 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015). Έκθεση Απολογισμού έτους 2014 Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών. 
82 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015). Έκθεση Απολογισμού έτους 2014 Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών. 
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διακυβέρνησης του οργανισμού, (7) συστημάτων πληροφορικής, και (8) 

παρακολούθησης. Για την εφαρμογή των ελέγχων εφαρμόζεται η μεθοδολογία του 

Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

3.4 Θεσμικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργείται από τη ΓΓΔΕ διέπεται από ένα 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει: 

I. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του νόμου 3492/2006 περί «οργάνωσης 

συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και εκτός του κρατικού 

προϋπολογισμού φορέων», του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 «μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις», του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», του άρθρου 8 της απόφασης αρ. Δ6Α 

1058824ΕΞ2014/08-04-2014 της ΓΓΔΕ «Ανακαθορισμός της εσωτερικής 

διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της ΓΓΔΕ του 

Υπουργείου Οικονομικών». 

II. Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου» του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ΙΙΑ. 

III. Τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών που 

εκδόθηκε το Μάιο του 2013. 

IV. Τον Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.  

V. Το Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε το 2015
83

.  

                                                            
83 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015). Έκθεση Απολογισμού έτους 2014 Διεύθυνσης 
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3.5 Σκοπός Και Πεδίο Εφαρμογής 

 

 

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονομικών, ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτίωση της λειτουργίας 

της ΓΓΔΕ. Συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία, αυξάνοντας την 

πιθανότητα επίτευξης των στόχων της ΓΓΔΕ και μειώνοντας τους αντίστοιχους 

κινδύνους, ενώ για να είναι αυτό εφικτό, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει την 

επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του αντίστοιχου 

συστήματος. Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι να:
84

 

 επισκοπεί  και  αξιολογεί  τις  λειτουργίες,  τις διοικητικές διαδικασίες και το 

εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εντοπίζει 

πιθανές αδυναμίες και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους, 

 επιβεβαιώνει την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν ένα 

ελεγχόμενο σύστημα (έλεγχος συμμόρφωσης), 

 εξετάζει την ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου έργου με τους πόρους 

που διατέθηκαν (έλεγχος απόδοσης), 

 ελέγχει το σύστημα λογοδοσίας, καθώς και την αξιοπιστία και ακεραιότητα 

της πληροφόρησης που παρέχεται σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

και επιχειρησιακής λειτουργίας,  

 επιβεβαιώνει τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της ΓΓΔΕ, καθώς 

και την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, 

 αξιολογεί τις οργανωτικές αλλαγές και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων 

συστημάτων και δραστηριοτήτων, 

 αξιολογεί την πιθανότητα ύπαρξης απάτης και τον τρόπο με τον οποίο η 

ΓΓΔΕ διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης, και 

 εξετάζει κατά πόσο προάγονται στη ΓΓΔΕ οι κατάλληλες ηθικές αρχές και 

αξίες.  

Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου στη ΓΓΔΕ αποτελούν: (1) οι κεντρικές, 

ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, (2) οι επιχειρησιακές, οι 
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επιτελικές και οι υποστηρικτικές λειτουργίες, (3) οι διαδικασίες που αφορούν τις 

συναλλαγές με το κοινό και οι εσωτερικές διαδικασίες, (4) τα εκτελούμενα έργα, (5) 

τα συλλογικά διοικητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφασιστικών και 

γνωμοδοτικών, και (6) τα πληροφοριακά συστήματα. Ειδικότερα τα πληροφοριακά 

συστήματα ελέγχονται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο του 

ελέγχου των διαδικασιών και λειτουργιών που υποστηρίζουν, εστιάζοντας σε 

στοιχεία όπως είναι η πληρότητα των εφαρμογών (στοιχεία που εισάγονται, 

υποχρεωτικότητα πεδίων, επεξεργασίες, αυτοματισμοί, εκτυπώσεις, αναφορές που 

παράγονται), η φιλικότητα προς το χρήση και η ύπαρξη διαλειτουργικότητας των 

αναγκαίων εφαρμογών.  

 

 

3.6 Είδη Εσωτερικών Ελέγχων 

 

 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τη ΓΓΔΕ διακρίνονται σε προγραμματισμένους, 

εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, και 

έκτακτους, σε περίπτωση που πραγματοποιούνται με αφορμή κάποιο σοβαρό θέμα 

που πρέπει να διερευνηθεί επειγόντως. Επιπλέον, ανάλογα με το αντικείμενο και το 

σκοπό τους, διακρίνονται σε
85

: 

 Οικονομικούς ελέγχους που εξετάζουν την οικονομική διαχείριση ενός 

οργανισμού ή μονάδας (κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού, λογιστική 

παρακολούθηση και αναφορά, προμήθειες υλικών και υπηρεσιών), 

 Ελέγχους λειτουργίας, οι οποίοι ερευνούν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 

καθ’ εαυτές,  

 Διοικητικούς ελέγχους που εξετάζουν τις διοικητικές και υποστηρικτικές 

λειτουργίες (σχεδιασμός και παρακολούθηση του έργου, διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, τεχνική υποστήριξη). 

                                                            
85 Υπουργείο Οικονομικών (2015). Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. Αθήνα: Υπουργείο 
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 Ελέγχους συμμόρφωσης, οι οποίοι εξετάζουν αν τηρούνται οι κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία των ελεγχόμενων συστημάτων (νομοθεσία, 

κανονιστικές πράξεις, εγκύκλιοι, διαταγές), 

 Ελέγχους απόδοσης της διακυβέρνησης του οργανισμού που ερευνούν αν τα 

ελεγχόμενα συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά, 

παράγοντας υψηλής ποιότητας και επαρκούς όγκου έργου, κάνοντας τη 

βέλτιστη χρήση των πόρων τους και επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν 

τεθεί,  

 Ελέγχους συστημάτων πληροφορικής που εξετάζουν την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την επεξεργασία των 

δεδομένων, την ασφάλεια των αρχείων και τον εξοπλισμό (έλεγχοι 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης και έλεγχοι ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

δεδομένων), 

 Ελέγχους συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που διερευνούν την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων, καθώς και την 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον του οργανισμού και τα σημαντικά κενά 

τους, και 

 Ελέγχους παρακολούθησης, οι οποίοι εξετάζουν την εφαρμογή των 

1διορθωτικών ενεργειών που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η διοίκηση, ως 

αποτέλεσμα του εσωτερικού ελέγχου που έχει διενεργηθεί. 

  

 

3.7 Εσωτερικοί Ελεγκτές 

 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι στη ΓΓΔΕ είναι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές και οι 

λοιποί Οικονομικοί Επιθεωρητές που υπηρετούν κατ’ ανάθεση στη Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου, χαρακτηρίζονται από επαγγελματική επάρκεια και διαθέτουν
86

: 

(1) θεωρητική κατάρτιση και συναφή εμπειρία σε αντικείμενα και δραστηριότητες 
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που αφορούν τις Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, (2) κατανόηση των αρχών διοίκησης, ώστε να 

έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις αποκλίσεις από τη χρηστή 

υπηρεσιακή πρακτική, (3) συνεχή ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν αι 

επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, (4) κατανόηση και 

ικανότητα εφαρμογής στην πράξη των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των καθορισμένων διαδικασιών και 

τεχνικών, (5) γνώσεις αντικειμένων όπως η οικονομία, το δίκαιο και η λογιστική, (6) 

γνώση χειρισμού Η/Υ, (6) δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.  

Ακόμη, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις ακεραιότητας και λειτουργούν με βάση τις αρχές της 

αντικειμενικότητας και της εμπιστευτικότητας, τηρώντας τον Κώδικα Ηθικής και 

Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Εσωτερικών Ελεγκτών του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου. 

Επίσης, πέραν των ενεργειών της διοίκησης, μεριμνούν οι ίδιοι για τη διατήρηση της 

επαγγελματικής τους επάρκειας, λαμβάνοντας μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης 

και λοιπές δραστηριότητες δια βίου μάθησης, ενώ η επιθυμητή ελάχιστη διάρκεια 

συμμετοχής τους σε κάθε είδους επιμορφωτικές δράσεις είναι τουλάχιστον 30 ώρες 

ετησίως.  

Η διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων πραγματοποιείται μέσω της σύστασης 

ομάδων ελέγχου και προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες είναι η 

εκπαίδευση στις αρχές, τις έννοιες και τη μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου. Η 

αρχική εκπαίδευση ενός εσωτερικού ελεγκτή πραγματοποιείται μέσω σχετικού 

προγράμματος κατάρτισης, το οποίο διαρκεί 14 τουλάχιστον ημέρες και υλοποιείται 

στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ή στο Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες εσωτερικού 

ελέγχου επικουρούνται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη 

γνώση σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν στο αντικείμενο του ελέγχου και μπορεί 

να προέρχονται από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ ή εξωτερικές υπηρεσίες, ωστόσο δεν 

συνυπογράφουν τις εκθέσεις του ελέγχου, αλλά υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα που 

αποτελεί μέρος αυτών.  

Οι εσωτερικοί έλεγχοι εκτελούνται κατά κανόνα από διμελείς τουλάχιστον 

ομάδες ελεγκτών, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής, ο οποίος 
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εκπροσωπεί την ομάδα προς τις υπηρεσίες, καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, οργανώνει και κατανέμει μεταξύ των μελών της ομάδας την ελεγκτική 

εργασία και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον προϊστάμενο του αρμόδιου 

τμήματος για την υλοποίηση του ελέγχου. Οι ελεγκτές επιλέγονται βάσει της 

εμπειρίας τους στον εσωτερικό έλεγχο και των αντίστοιχων γνώσεών τους στο 

ελεγχόμενο σύστημα, ενώ για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου, δεν 

διαχειρίζονται περισσότερες από τρεις εντολές ταυτόχρονα, οι οποίες μάλιστα θα 

πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης. Η εντολή για τη διενέργεια 

ενός ελέγχου εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με τη μέριμνα 

της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, 

οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές:
87

 

i. Δημόσιο συμφέρον: οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και την εμπειρία τους στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, τιμώντας 

την εμπιστοσύνη της Πολιτείας και ενσωματώνουν στην εργασία τους την 

έννοια της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, προτάσσοντας τις έννοιες 

της λογοδοσίας και της χρηστής χρήσης των πληροφοριών, των πόρων και 

θέσεων του δημοσίου. 

ii. Ακεραιότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν την εργασία τους με 

εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, τηρούν τους νόμους και προβαίνουν 

στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το επάγγελμα, δεν 

εμπλέκονται συνειδητά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ούτε 

εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα, σέβονται και 

συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού.  

iii. Αντικειμενικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει την αμερόληπτη εκτίμησή τους, 

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να συγκρούονται 

με τα συμφέροντα του δημοσίου, και κοινοποιούν όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν αν 

δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο δραστηριοτήτων.  
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iv. Εμπιστευτικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνετοί στη χρήση και 

προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια της άσκησης 

των καθηκόντων τους και δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό 

όφελος κατά τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους 

και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 

v. Επάρκεια: οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες 

για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, 

παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για 

την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, και βελτιώνουν 

διαρκώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. 

 

 

3.8 Προγραμματισμός Ελέγχου 

 

 

Για τον προγραμματισμό του ελέγχου, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει 

το Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων. Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση, αν 

και είναι δυνατόν το ετήσιο πρόγραμμα να εντάσσεται στο γενικότερο τριετή 

προγραμματισμό. Η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ολοκληρώνεται το 

Δεκέμβριο κάθε έτους, ενώ το ετήσιο εξαμηνιαίο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανάγκης διενέργειας ενός έκτακτου ελέγχου. 

Τα προς έλεγχο συστήματα επιλέγονται βάσει: (1) της σπουδαιότητάς τους στο 

πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της ΓΓΔΕ, (2) του 

βαθμού των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων τους, οι οποίοι 

αξιολογούνται βάσει της προηγούμενης εμπειρίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

ελέγχου λαμβάνοντας τις περιπτώσεις παραβατικότητας που έχουν προκύψει, και (3) 

των διαθέσιμων πόρων. Οι συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό κινδύνου 
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ενός συστήματος, καθιστώντας το υψηλής προτεραιότητας προς έλεγχο, 

περιλαμβάνουν
88

: 

 Το πολύπλοκο ή ασαφές κανονιστικό πλαίσιο, 

 Το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την απουσία σχεδίων 

εφαρμογής αλλαγών, 

 Την έλλειψη καταγεγραμμένων και τυποποιημένων διαδικασιών 

αυτοματοποίησης,  

 Την επάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων, 

 Το μεγάλο αριθμό συναλλαγών, 

 Τη μεγάλη αξία των συναλλαγών, 

 Τον ελλιπή διοικητικό έλεγχο, 

 Την ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, και 

 Το χαμηλό ηθικό του προσωπικού. 

Για την κατάρτιση του σχεδίου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων ζητούνται 

προτάσεις από τις Γενικές Διευθύνσεις και της αυτοτελείς Διευθύνσεις της ΓΓΔΕ, τις 

Φορολογικές και Τελωνειακές Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων 

και κάθε άλλη σχετική πηγή, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, αξιοποιούνται 

στοιχεία από τις εκθέσεις που τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου, όπως είναι οι εκθέσεις των ΕΛΥΤ, της Διεύθυνσης Στρατηγικών Ελέγχων 

και Παραβάσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από τα πληροφοριακά 

συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Για κάθε έλεγχο που προγραμματίζεται, τα 

καταγραφόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν: (1) τον τίτλο του προς έλεγχο συστήματος, 

(2) το είδος του ελεγχόμενου συστήματος, (3) τον τομέα δράσης στον οποίο εμπίπτει 

το ελεγχόμενο σύστημα, (4) το σκοπό του ελέγχου, (5) την έκταση του ελέγχου, (6) 

την προβλεπόμενη διάρκεια, (7) την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, (8) τις 

επιτελικές υπηρεσίες που είναι κατ’ αρχήν αρμόδιες για το σχεδιασμό του 

ελεγχόμενου συστήματος, και (9) το Τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

από τον οποίο αυτός εκτελείται.  

Το σχέδιο προγράμματος εσωτερικών ελέγχων υποβάλλεται προς έγκριση στο 

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση, στην 

                                                            
88 Υπουργείο Οικονομικών (2015). Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. Αθήνα: Υπουργείο 
Οικονομικών. 
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οποία καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθησαν τα συγκεκριμένα 

συστήματα για έλεγχο, ο τρόπος με τον οποίο το προτεινόμενο πρόγραμμα υπηρετεί 

τους στρατηγικούς στόχους της ΓΓΔΕ, οι πόροι που απαιτούνται και κάθε άλλη 

χρήσιμη πληροφορία για τη μελλοντική εκτέλεσή του. Στο τέλος κάθε εξαμήνου 

συντάσσεται έκθεση προόδου, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων και στην οποία καταγράφονται οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν 

και τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν, οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και οι λόγοι για τυχόν αποκλίσεις από αυτό. 

 

 

3.9 Διενέργεια Ελέγχου 

 

 

Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τρία στάδια
89

: 

I. Το σχεδιασμό, κατά τον οποίο γίνεται η συλλογή των πληροφοριών που είναι 

αναγκαίες για την περιγραφή και ανάλυση του ελεγχόμενου αντικειμένου, ο 

εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων, η καταγραφή των ασφαλιστικών 

δικλείδων και η κατάρτιση του σχεδίου ελέγχου, 

II. Την εκτέλεση, κατά την οποία πραγματοποιούνται οι επιτόπιες επισκέψεις και 

λοιπές ενέργειες που είναι αναγκαίες για να αποκτηθεί πλήρης και ακριβή 

εικόνα για τη λειτουργία του ελεγχόμενου συστήματος και την επάρκεια του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και 

III. Τη σύνταξη και οριστικοποίηση της έκθεσης του εσωτερικού ελέγχου, στην 

οποία καταγράφεται κάθε χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο που αφορά στο 

ελεγχόμενου σύστημα, στον έλεγχο καθ’ εαυτόν, στα αποτελέσματα και τις 

προτάσεις του ελέγχου και στις ενέργειες που συμφωνούνται μετά την 

ολοκλήρωσή του.  

                                                            
89 Υπουργείο Οικονομικών (2015). Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. Αθήνα: Υπουργείο 
Οικονομικών. 
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Κατά τη φάση του σχεδιασμού, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ο 

εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής πεδία: 

i. Το κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται οι κίνδυνοι που αφορούν 

στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται, γνωστοποιούνται, αναθεωρούνται και 

τηρούνται οι κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ελεγχόμενου 

συστήματος. 

ii. Το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο αφορά στις αρχές, τις αξίες και άτυπα 

πρότυπα συμπεριφοράς που επικρατούν στο ελεγχόμενο σύστημα και 

γενικότερα στον οργανισμό.  

iii. Τη στοχοθέτηση, η οποία περιλαμβάνει κινδύνους που αναδύονται αν δεν 

έχουν τεθεί και εξειδικευτεί σωστά οι στόχοι του ελεγχόμενου συστήματος. 

iv. Την οργάνωση και λειτουργία που αφορά κινδύνους που συνδυάζονται με τη 

δομή, τις μεθόδους εργασίας, τον καταμερισμό της και την κατανομή των 

πόρων. 

v. Το ανθρώπινο δυναμικό που σχετίζεται με κινδύνους που αφορούν στην 

επιλογή, την κατάρτιση, την αξιοποίηση και τη γενική διαχείριση του 

προσωπικού, καθώς επίσης και το χαμηλό ηθικό και την έλλειψη 

ακεραιότητας.  

vi. Την πληροφόρηση και επικοινωνία, δηλαδή τους κινδύνους που προκύπτουν 

από τον ατελή σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεθόδων εσωτερικής και 

εξωτερικής επικοινωνίας. 

vii. Την παρακολούθηση, στην οποία περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που 

αναφέρονται στην παρακολούθηση του προσωπικού και του έργου, με 

έμφαση στους μηχανισμούς αντίδρασης και στις δυσλειτουργίες και σχετικές 

κρίσεις. 

viii. Τα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία σχετίζονται με κινδύνους αφορούν 

στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία του 

ελεγχόμενου συστήματος.  

Κατά την εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου και σε περιπτώσεις που 

προκύψουν ενδείξεις απάτης ή ελλείψεις ακεραιότητας που χρειάζονται ειδική 

διερεύνηση, αυτές γνωστοποιούνται αμέσως μέσω εμπιστευτικής αλληλογραφίας 

στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία κρίνει αν πρέπει να ενημερωθούν και οι δικαστικές 

αρχές, ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να μην 
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καταστραφούν ή αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που από τον 

έλεγχο προκύψουν αρνητικά ευρήματα, δηλαδή μη συμμορφώσεις σε σημεία υψηλού 

κινδύνου, τότε συντάσσεται το ειδικό «φύλλο ευρημάτων». Οι προτάσεις των 

ελεγκτών για τη βελτίωση του συστήματος θα πρέπει να βασίζονται στην ανάλυση 

της θεμελιώδους αιτίας του ευρήματος, ώστε η λύση που θα προταθεί να είναι 

αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη. Για την ανάλυση της θεμελιώδους αιτίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των «πέντε γιατί», η συγκριτική αξιολόγηση και 

η στατιστική συσχέτιση.  

Τέλος, η έκθεση αποτελεί το σημαντικότερο έγγραφο του εσωτερικού 

ελέγχου, αποσκοπώντας στην ενημέρωση της διοίκησης της ΓΓΔΕ σχετικά με την 

εκτέλεση και τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και στην υποστήριξη των 

υπευθύνων για τις λειτουργίες του σχεδιασμού του συστήματος που ελέγχθηκε, ώστε 

αυτό να βελτιωθεί. Η πορεία που ακολουθείται μέχρι την τελική υποβολή της 

έκθεσης στη διοίκηση περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (1) σύνταξη της προσωρινής 

έκθεσης, (2) υποβολή της προσωρινής έκθεσης στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 

(3) αξιολόγηση της έκθεσης, (4) αποστολή της προσωρινής έκθεσης στους 

υπεύθυνους λειτουργίας και σχεδιασμού του ελεγχόμενου συστήματος για την 

αποδοχή των συστάσεων και προτάσεων, (5) οριστικοποίηση της έκθεσης μαζί με τις 

συμφωνηθείσες ενέργειες, και (6) υποβολή της έκθεσης στη διοίκηση της ΓΓΔΕ και 

του Υπουργείου Οικονομικών. Αξίζει να αναφερθεί πως η Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, ώστε να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενου η διαβεβαίωση πως 

ο έλεγχος επιτελείται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν οριστεί, είναι 

αποτελεσματικός και αποδοτικός και προσθέτει αξία στη ΓΓΔΕ.  
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3.10 Εσωτερικός Έλεγχος Και Καταπολέμηση Διαφθοράς 

 

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας της δημόσιας 

διοίκησης και καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της σύμπραξης των δημοσίων 

υπαλλήλων και των πολιτών σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο, η ΓΓΔΕ έχει ως 

βασικό στόχο την τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της 

φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Το 2014, η ΓΓΔΕ προχώρησε τις εξής 

ενέργειες: 

 Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου και ανάπτυξη Μεθοδολογίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 Υπέρβαση του στόχου ελέγχων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων κατά 

84% 

 Αύξηση των εντολών εσωτερικού ελέγχου συγκριτικά με το 2013 

 Ενίσχυση των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης (πραγματοποιήθηκαν 212 

έλεγχοι σημειώνοντας αύξηση 73,8% έναντι ελέγχων 2013) 

 Καταγραφή 7 φορολογικών και 20 τελωνειακών διαδικασιών, με σκοπό την 

απλοποίηση τους  και την εξάλειψη κινδύνων διαφθοράς 

 Παραπομπή 136 υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώματα
90

 

Από τα παραπάνω, είναι προφανές πως ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργείται 

από τη ΓΓΔΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας καταπολέμησης της 

διαφθοράς στο δημόσιο. Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος εφαρμογής του Εσωτερικού 

Ελέγχου, ως ελέγχου της ασφάλειας των διαδικασιών, στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου επισκοπεί και αξιολογεί τις λειτουργίες, τις 

διοικητικές διαδικασίες και το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, 

ώστε να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους 

και, παράλληλα, προβαίνει σε έλεγχο συμμόρφωσης προς τους θεσπισμένους κανόνες 

και διαδικασίες, σε έλεγχο απόδοσης ως προς την ποσότητα και την ποιότητα του 

παραγόμενου έργου σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν και σε έλεγχο 

λογοδοσίας.  

                                                            
90 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015). Έκθεση Απολογισμού ΓΓΔΕ για το 2014 και 
προγραμματισμός δράσεων για το 2015. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών. 
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Κατά το έτος 2014, εκδόθηκαν συνολικά 23 εντολές εσωτερικού ελέγχου, από 

τις οποίες: οι 13 αφορούσαν σε Φορολογικά αντικείμενα, οι 9 σε Τελωνειακά και ο 1 

σε αντικείμενο του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Πηγή: Έκθεση Απολογισμού Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 2014 

Διάγραμμα 3 Κατανομή τύπων εσωτερικού ελέγχου Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων, 2014 

Από τις εκδοθείσες 23 εντολές, ολοκληρώθηκαν 9 και οι υπόλοιπες 14 

βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης 

απολογισμού του 2014. Εκτός από τους προαναφερθέντες ελέγχους, η Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις εντός του 2014
91

:  

 Συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας για την καταγραφή των διαδικασιών της 

Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης. Η πρώτη ομάδα, στην οποία 

ανατέθηκε η καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση κινδύνων των λειτουργιών 

και διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης, προέβη στην ανάλυση 7 

διαδικασιών. Η δεύτερη ομάδα, στην οποία ανατέθηκαν οι λειτουργίες και 

διαδικασίες της Τελωνειακής Διοίκησης, ολοκλήρωσε την ανάλυση 20 

διαδικασιών.  

                                                            
91 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (2015). Έκθεση Απολογισμού ΓΓΔΕ για το 2014 και 
προγραμματισμός δράσεων για το 2015. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών. 
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 Συντάχθηκε Σχέδιο Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εσωτερικού 

Ελέγχου, το οποίο προγραμματίζεται για έκδοση εντός του καθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος (31/3/15).   

 Επιμόρφωση του ανθρώπινου Δυναμικού. Με στόχο την αύξηση της 

τεχνογνωσίας των Εσωτερικών Ελεγκτών και σε συνεργασία με το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκαν τα έξης 

επιμορφωτικά προγράμματα: «Η Εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα», σε συνδυασμό με το πρόγραμμα: «Μελέτη 

περίπτωσης της Εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο 

Υπουργείο Οικονομικών».  

Σε συνδυασμό με τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, στη ΓΓΔΕ 

λειτουργεί και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ), η οποία έχει ως 

αποστολή τη διερεύνηση και εξιχνίαση σε όλη την επικράτεια, των ποινικών 

αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε 

αυτά υπάλληλοι της ΓΔΔΕ, καθώς και τη διενέργεια στοχευμένων ή και 

δειγματοληπτικών ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Το 2014 από 

τη ΔΕΣΥΠ εκδόθηκαν συνολικά 213 εντολές ελέγχου και στο ίδιο διάστημα 

περαιώθηκαν 278 εντολές, η αιτία των οποίων περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 2 Αιτίες εντολών ελέγχου ΔΕΣΥΠ 

Αιτία έκδοσης εντολής Αριθμός εντολών που 

εκδόθηκαν  

Ποσοστό 

συνόλου 

Καταγγελίες που παρέλαβε το 

Γραφείο Καταγγελιών 

45 21,13% 

Καταγγελίες που διαβιβάσθηκαν από 

άλλες Υπηρεσίες 

53 24,88% 

Εισαγγελική παραγγελία 23 10,80% 

Στοχευμένοι έλεγχοι  41 19,25% 

Αυτόφωρη σύλληψη 4 1,88% 

Προηγούμενη Πορισματική Έκθεση 38 17,84% 

Λοιπές αιτίες 9 4,22% 

Σύνολο 213 100% 

Πηγή: Έκθεση Απολογισμού Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 2014 
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Όσον αφορά τους ελέγχους παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, το 2014 

διενεργήθηκαν 91 έλεγχοι, εκ των οποίων στις 18 περιπτώσεις οι πορισματικές 

εκθέσεις διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα λόγω εισαγγελικών παραγγελιών, στις 7 

περιπτώσεις διαπιστώθηκαν ποινικά αδικήματα και σε 11 πειθαρχικά παραπτώματα. 

Επίσης, το ίδιο έτος οι έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 

αυξήθηκαν κατά 73,8% συγκριτικά με το 2013, ενώ υλοποιήθηκαν και 77 

αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ. Ακόμη, για το προσωπικό της 

ΓΓΔΕ λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, των οποίων η αρμοδιότητα 

κατανέμεται αναλόγως του κλάδου του παραπεμφθέντος υπαλλήλου. Το Α’ 

Πειθαρχικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποθέσεις που αφορούν εφοριακούς υπαλλήλους, 

ενώ το Β’ εξετάζει τις υποθέσεις που αφορούν όλους τους άλλους κλάδους 

προσωπικού της ΓΔΔΕ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των εν λόγω 

υποθέσεων.  

Πίνακας 3 Εξέλιξη υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων ΓΓΔΕ 

Εξέλιξη υποθέσεων Α’ Πειθαρχικό 

Συμβούλιο 

Β’ Πειθαρχικό 

Συμβούλιο 

Υπάλληλοι που παραπέμφθηκαν 110 26 

Εκδόθηκε οριστική απόφαση 73 35 

Ποινή οριστικής παύσης 17 13 

Ποινή προσωρινής παύσης 3 3 

Ποινή προστίμου 8 6 

Ποινή επίπληξης 1 2 

Αποφάσεις που διαπιστώθηκε 

παραγραφή του παραπτώματος 

13 17 

Πηγή: Έκθεση Απολογισμού Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 2014 

Τέλος, για το 2015, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΓΔΕ έχει 

προγραμματίσει την εκτέλεση 30 εσωτερικών ελέγχων και 14 ελέγχων 

παρακολούθησης, την έκδοση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του 

Εσωτερικού Ελέγχου, την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών 

Ελέγχων και το συντονισμό των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ για την ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων. Παραδείγματα ελεγχόμενων συστημάτων για το 2015 

περιλαμβάνουν τα προληπτικά μέτρα δημοσίου συμφέροντος σε περίπτωση 
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φοροδιαφυγής, τον πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων, τη διαδικασία έγκρισης και 

παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον εκ τον υστέρων τελωνειακό 

έλεγχο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία ολοκληρωμένη και επαγγελματική 

δραστηριότητα που συνίσταται σε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες αποσκοπούν 

στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατευθύνσεων στους οργανισμούς, 

ώστε αυτοί να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους προκαθορισμένους στόχους τους, 

μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος και της εφαρμογής μίας συστηματικής μεθοδολογίας ανάλυσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, προβλημάτων και αντίστοιχων λύσεων. Η διαχείριση 

των κινδύνων, η οποία αποτελεί κεντρική διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, 

αναδεικνύει και την ανάγκη εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους σύγχρονους 

οργανισμούς, οι οποίοι δέχονται μεγάλες πιέσεις, καθώς λειτουργούν σε ένα ολοένα 

και πιο περίπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον.  

Δεδομένου ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η διεύθυνση κάθε οργανισμού 

καλείται να περιορίσει και να αντιμετωπίσει με το βέλτιστο τρόπο τους κινδύνους 

που τους αποτρέπουν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ο εσωτερικός έλεγχος 

θεωρείται ως ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο διοίκησης. Ιδιαίτερα στο δημόσιο 

τομέα, η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου αποδεικνύεται εξαιρετικά 

χρήσιμη, τόσο για την ορθολογική και χρηστή διακυβέρνηση, όσο και για την 

καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που εντοπίζονται στη 

λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Η διαφθορά του δημοσίου αποτελεί ένα 

χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση συστηματικής 

πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εν δυνάμει δραματικές επιδράσεις του εν λόγω φαινομένου στην 

αναπτυξιακή δυναμική των κρατών, στην κατανομή των εισοδημάτων και την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Βέβαια, πάνω από όλα, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα ζήτημα 

βαθειά δημοκρατικό, καθώς η απειλή της εύρυθμης λειτουργίας του κρατικού 
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μηχανισμού, η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, η μη ορθολογική κατανομή 

των δημόσιων πόρων και η αναξιοκρατική προώθηση των λιγότερο ικανών, τελικά, 

διακυβεύουν τη δημοκρατική λειτουργία, δημιουργώντας ένα γενικευμένο αίσθημα 

απαξίας της δημόσιας διοίκησης και διακυβεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών 

στην Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος που εφαρμόζεται στους 

δημόσιους οργανισμούς αποτελεί ένα μηχανισμό έγκαιρης πρόληψης των παραπάνω 

φαινομένων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και 

προωθώντας ένα χρηστό μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Στην Ελλάδα, παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο θεωρείται ως 

μία σχετικά νέα πρακτική στη δημόσια διοίκηση, τα τελευταία χρόνια έχουν 

επιχειρηθεί σημαντικές προσπάθειες οργάνωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για 

την εφαρμογή του και έχουν αναληφθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την 

ενσωμάτωσή τους στους φορείς του δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία ως ανεξάρτητη 

αρχή που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας, εφαρμόζει ένα ολιστικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις αντίστοιχες καλές πρακτικές.  

Όπως εξετάστηκε στην παραπάνω ανάλυση, η προσέγγιση της διαδικασίας 

του εσωτερικού ελέγχου σε ένα δημόσιο οργανισμό μέσα από το θεσμικό πλαίσιο 

εσωτερικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα από το εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων συνάδει απόλυτα με τις διεθνείς και επίσημες κατευθύνσεις του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών και τις διεθνείς πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα 

από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Έννοιες όπως διαχείριση κινδύνων, ενδογενής 

έλεγχος, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, μείωση του κόστους, αξιοποίηση πόρων, 

πρόληψη παραβατικότητας κλπ. εντοπίζονται σε όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τον εσωτερικό έλεγχο, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

δημοσιονομικής και διοικητικής λειτουργίας καθώς και της δημόσιας διακυβέρνησης 

εν γένει. Οικοδομείται έτσι ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και ασφαλές πλαίσιο για 

την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης. Επιπλέον, αν και η λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων είναι 

πρόσφατη και βρίσκεται μόλις στον τρίτο χρόνο εφαρμογής των διαδικασιών 
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εσωτερικού ελέγχου, τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά την 

καταπολέμηση περιπτώσεων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

Βέβαια, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται επί του 

παρόντος στον ελληνικό δημόσιο τομέα επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεων, κυρίως 

μέσω της υιοθέτησης των διεθνών ελεγκτικών προτύπων του διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών ΙΙΑ, της διεύρυνσης της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου 

σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης και της κατάρτισης του προσωπικού που 

εμπλέκεται στις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες. Η αναγνώριση της 

αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού του δημοσίου στο τρέχον εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις χρηστής 

διακυβέρνησης αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση του εσωτερικού 

ελέγχου στις εγχώριες δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η ανάγκη συνετής 

δημοσιονομικής διαχείρισης υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 

είναι αδιαμφισβήτητη και, υπό αυτό το πρίσμα, ο εσωτερικός έλεγχος των δημόσιων 

οργανισμών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του κρατικού 

μηχανισμού και στην εξοικονόμηση των δημόσιων πόρων.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πέραν του ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και 

ασφαλούς πλαίσιου για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική 

δημόσια διοίκηση, απαιτούνται βαθιές αλλαγές στις κοινωνικές δομές καθώς και η 

καλλιέργεια διαφορετικής νοοτροπίας από πλευράς του κοινωνικού συνόλου. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την μείωση του αριθμού των ανθρώπων που 

εκπροσωπούν τον ένα συμμέτοχο στο φαινόμενο της διαφθοράς, δηλαδή της 

κοινωνίας και αφετέρου την αύξηση του κοινωνικού ελέγχου στα πεπραγμένα της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει 

αρχίσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, αφενός λόγω στενότητας πόρων 

εν μέσω κρίσης και αφετέρου με τη μορφή οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

κύριος δανειστής μέσω των μνημονίων. Ενδιαφέρον αντικείμενο για μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η εναρμόνιση της λειτουργίας των ελληνικών 

δημόσιων οργανισμών με αυτή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δημόσιων οργανισμών 

τόσο σε όρους διαδικασιών και μεταξύ αυτών του εσωτερικού ελέγχου, όσο και σε 

όρους οικονομικούς με επίκεντρο την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα, τον 
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συσχετισμό προϋπολογιστικών και απολογιστικών μεγεθών και γενικά την λειτουργία 

αυτών έχοντας θετικό οικονομικό και ποιοτικό πρόσημο. 

Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας όπως: νοοτροπία, 

αντιλήψεις, σύνηθειες, πρακτικές κλπ. συντελούν, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, στη δημιουργία του έτερου αντισυμβαλόμενου στα διάφορα φαινόμενα 

διαφθοράς μέχρι σήμερα. Συνεπώς, αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να 

αποτελέσει ο βαθμός εναρμόνισης της ελληνικής κοινωνίας με τις αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές σε θέματα κοινωνικής και φορολογικής συνείδησης, δημοσιοποίησης 

εντοπισθέντων φορολογικών παραβάσεων, συμμετοχής στη διαμόρφωση και λήψη 

των αποφάσεων μέσω της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, ώστε να διαπιστωθεί αν και σε 

ποιο βαθμό είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην διαμόρφωση μια διαφανούς και 

αξιόπιστης δημόσιας διοίκησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Πίνακας 4 Κίνδυνοι προς επεξεργασία κατά τη διενέργεια του εσωτερικού 

ελέγχου 

Κατηγορία κινδύνου Κίνδυνος 

Κανονιστικού πλαισίου Το κανονιστικό πλαίσιο είναι ελλιπές 

Το κανονιστικό πλαίσιο είναι ασαφές 

Το κανονιστικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο 

Το κανονιστικό πλαίσιο ενέχει αντιφάσεις 

Το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι σύμφωνο προς 

ιεραρχικά ανώτερους κανόνες δικαίου 

Εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχει κώδικας δεοντολογίας 

Δεν εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής από τη 

Διοίκηση 

Δεν υπάρχει μεταξύ των υπαλλήλων νοοτροπία 

διαφύλαξης της ακεραιότητας 

Στοχοθέτησης Δεν τίθενται στόχοι 

Οι στόχοι δεν εξειδικεύονται ανά οργανική μονάδα 

Οι στόχοι δεν επαναξιολογούνται 

Οι στόχοι δεν είναι μετρήσιμοι 

Οι στόχοι δεν είναι ρεαλιστικοί 

Οργάνωσης-

Λειτουργίας 

Η δομή του οργανισμού δεν είναι λειτουργική 

Δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός μεταξύ των μονάδων 

Δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες 

Δεν υπάρχει περιγραφή καθηκόντων 

Δεν υπάρχει σωστός καταμερισμός εργασίας 

Δεν υπάρχει σωστή κατανομή πόρων 

Δεν υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα 

Δεν υπάρχουν επαρκή εργαλεία 

Δεν υπάρχει ομαλή ροή εργασιών μεταξύ των μονάδων 

Δεν υπάρχει διάδοση των καλών πρακτικών 

Ανθρώπινου δυναμικού Δεν υπάρχει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού 

Το προσωπικό δεν επιλέγεται με τον κατάλληλο τρόπο 

Το προσωπικό δεν τοποθετείται ανάλογα με τις γνώσεις 

και ικανότητές του 

Το προσωπικό δεν λαμβάνει την κατάλληλη αρχική 

εκπαίδευση 

Δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης της απόδοσης του 

προσωπικού 
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Το προσωπικό δεν αξιολογείται με τον κατάλληλο τρόπο 

Δεν υπάρχει σύστημα μετακινήσεων του προσωπικού σε 

διάφορες θέσεις 

Το προσωπικό δεν αισθάνεται αφοσίωση απέναντι στον 

οργανισμό 

Το ηθικό του προσωπικού είναι χαμηλό 

Πληροφόρησης και 

επικοινωνίας 

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής 

επικοινωνίας 

Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας έχει πολλά 

ενδιάμεσα στάδια που οδηγούν σε καθυστερήσεις 

Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας ενέχει τον κίνδυνο 

αποκλεισμού μονάδων ή προσώπων από χρήσιμη 

πληροφορία 

Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας ενέχει τον κίνδυνο 

απώλειας πληροφορίας 

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα λήψης πληροφορίας 

από εξωτερικές πηγές 

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα παροχής 

πληροφόρησης προς το κοινό 

Το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας οδηγεί σε μεγάλο 

όγκο άχρηστων πληροφοριών 

Παρακολούθησης Δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία των υπαλλήλων 

Δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των εργασιών 

Δεν υπάρχει σύστημα τακτικής αναφοράς προς τα 

ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα 

Δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης κρίσεων 

Πληροφοριακών 

συστημάτων 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι ολοκληρωμένα 

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ξεπερασμένα 

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ελλιπή 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι τεχνολογικά 

προηγμένα 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι φιλικά προς το 

χρήστη 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι ασφαλή 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι αξιόπιστα 

Τα πληροφοριακά συστήματα δεν διαλειτουργούν με 

εκείνα συναρμόδιων φορέων ή μονάδων 

Πηγή: Εγχειρίδιο διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών 
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Πίνακας 5 Πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων 2015, Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου ΓΓΔΕ 

Α/Α Ελεγχόμενο σύστημα 

1 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής 

2 Διαδικασία άντλησης και παρακολούθησης στοιχείων που υποβάλλονται από 

Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία σε ειδική εφαρμογή που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 

3 Εφαρμογή διαδικασιών έμμεσων τεχνικών ελέγχου φυσικών προσώπων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.4174/2013, ΠΟΛ 1050 & 

1094/2014 

4 Χορήγηση αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας σύμφωνα με το αρ.12 

του ν.4174/2013 

5 Διαδικασία έγκρισης, ελέγχου και παρακολούθησης ρυθμίσεων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 

6 Χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης για σύνολο οφειλής μέχρι 

300.000 ευρώ 

7 Κατάσχεση κινητών στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων ως τρίτων 

8 Παραλαβή, εκκαθάριση και έλεγχος των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, 

δωρεών και γονικών παροχών επί ακινήτων που εντάσσονται στο 

αντικειμενικό σύστημα 

9 Αναγγελίες του Δημοσίου, κατά το αρ.55 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/74 

10 Διαδικασία επιστροφών Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων χωρίς έλεγχο 

κατόπιν ανάλυσης κινδύνου 

11 Διαχείριση τροποποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις ΔΟΥ 

12 Διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ σε νομικές οντότητες και επιτηδευματίες 

κατόπιν ελέγχου 

13 Διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατόπιν καταβολής 

μέρους φορολογικής οφειλής 

14 Διαδικασία απόδοσης ποσών παρακράτησης από συμβολαιογράφους και 

λοιπούς φορείς μετά από χορήγηση ΑΦΕ σε οφειλέτη 

15 Υποστήριξη ελεγκτικού έργου ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων 

που χορηγήθηκαν με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού 

αρ.2&3 ν.3220/2004 

16 Αξιοποίηση των καταστάσεων κοινοτικών εξαφανισμένων εμπόρων από τις 

Ελληνικές Ελεγκτικές Αρχές 

17 Διαδικασία συμψηφισμού χρεών οφειλετών με απαίτηση κατά του Δημοσίου  

18 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία φορολογούμενων με υπηρεσίες της 

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

19 Εκ των υστέρων τελωνειακός έλεγχος 
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20 Εφοδιασμοί πλοίων με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά 

21 Ενεργητική τελειοποίηση προς επανεξαγωγή 

22 Έλεγχος διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών στα 

Δωδεκάνησα 

23 Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-απαλλαγής ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων 

24 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου σε 

πολύτεκνους και τρίτεκνους 

25 Έλεγχος λειτουργίας φορολογικών αποθηκών παραγωγής βιομηχανοποιημένων 

καπνών 

26 Έλεγχος αποσταγματοποιείων 

27 Διαδικασία διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων 

28 Επικοινωνία μεταξύ Διευθύνσεων ΚΥ και περιφερειακών υπηρεσιών 

29 Εισηγήσεις για ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου – ενσωμάτωση του δικαίου της 

ΕΕ 

30 Πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων 

Πηγή: Έκθεση Απολογισμού έτους 2014, Διεύθυνση Εσωτερικών Ελέγχων ΓΓΔΕ 


