
                                    
 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ    

 
 
 

Διπλωματική Εργαςία 
 

 
ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ  

 ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΩΝ  ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Ο.Σ.Α., 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΙ) ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ 

ΕΟΔΩΝ, ΣΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΕΩΝ ΕΠΑ. 
 
 

τησ 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ΓΚΙΟΤΛΕΣΗΘ 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητήσ: Χρήστος Νεγκάκης 
 

 
 
 
 
 
 

Τποβλήθηκε ωσ απαιτοφμενο για την απόκτηςη του Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ ςτην τρατηγική 
Διοικητική Λογιςτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηςη  

 
 

Αφγουςτοσ    2015



 

  

 
 
 i. Αθηεξώζεηο 

 

Με εμαηξεηηθή Σηκή  ζηνπο Eιεγθηέο θαη ζηνπο Eιεγρφκελνπο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ii. Δπραξηζηίεο  
 
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ Οηθνγέλεηα κνπ θαη θπξίσο ζηελ θφξε κνπ 

Ξαλζή  πνπ κε εκςχρσλε ζηηο πεξηφδνπο πνπ δηαβάδακε καδί γηα λα δψζνπκε εμεηάζεηο, ε θάζε κία 

γηα ηελ δηθή ηεο δνθηκαζία. Δθ βαζέσλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. 

Υξήζην Νεγθάθε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. Υσξίο ηελ δηθή ηνπ ζπλδξνκή δελ ζα είρε θαλ αξρίζεη απηή ε πξνζπάζεηα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ππεξεζία  κνπ, ην  Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα ηελ παξαρψξεζε 

ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ έγηλε ε κειέηε. 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

iii. Πεξίιεςε 
 
 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνηειεί έλα θξίζηκν ζεκείν ζην 

ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, γηα κηα ηζρπξή δηαθπβέξλεζε ε νπνία επεξεάδεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ.  Μηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζε 

ζεκαληηθνχο εγγελείο θηλδχλνπο. θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο   

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ γεληθψλ ζηφρσλ ησλ ηξηψλ Γεκφζησλ νξγαληζκψλ (ινγνδνζία, 

ζπκκφξθσζε, ιεηηνπξγίεο θαη δηαζθάιηζε πφξσλ) κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθιίδσλ απφ ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ.   Ζ 

εξγαζία απνηειείηαη αξρηθά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ 

δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθή. Ο πεξηνξηζκφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, είλαη ε αδπλακία γελίθεπζεο 

ησλ δηαπηζηψζεσλ.  Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ δεκνζίσλ θνξέσλ (Ο.Σ.Α., Ννζνθνκείν 

θαη Σ.Δ.Η.) ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ απφ ηελ 

νπνία πξνέθπςαλ νη “θχξηεο πεξηνρέο”   ησλ γεληθψλ ζηφρσλ (Λεηηνπξγίεο,  Γηαζθάιηζε Πφξσλ, 

Λνγνδνζία θαη πκκφξθσζε) ησλ ηξηψλ δηνηθήζεσλ  ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ – Δ.Λ.Κ.Δ., 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ, ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ - κε ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε 

θίλδπλν, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςε ζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ππνθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – 

ηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο παξαπάλσ θνξείο – πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα εηδηθψλ ειέγρσλ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξηψλ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ νη νπνίεο απφ ηελ  ζπγθξηηηθή αλάιπζε εκθάληζαλ ηελ  κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε σο πξνο 

ηελ εκθάληζε θηλδχλνπ ζην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Abstract 

 
In the  operation  of  internal  audit,  the management of risks  constitutes a critical 

point in the system internal controls, for a powerful governing  which  influences  all the 

activities of public organism. An effective  process of  risk management  can help in the 

determination  of  basic  systems  of  internal control. Aim this diplomatic  is  the  investigation of  

relation  between  the four general objectives of three  Public organisms ( accountability, 

compliance, operations, safequarding resources)   with  the constitutive elements of estimate of  

risks and control activities   from the system of  internal control. The work is constituted  initially 

 by a short report in the institutional frame of administrative controls that holds the Court of Audit  

 in the institutions of state of his competence  as  well as  in  the  frame  of professional  

application of internal control according to  the international experience and practice.  The  

restriction  of  research in question, is  the weakness of generalization of ascertainments.  Follows  

the  presentation of three public institutions (Local authority, Hospital  and    Polytechnic  colleges). 

Then becomes comparative  analysis  from  which resulted the “hot spot of” general objectives  

 the three administrations of public organisms – E.L.K.E., HIPPOCRATIC MUNICIPALITY  of  

SAINT  DIMITRIOS  ATTIKIS -with the bigger report at risk,  according to the size of cross-

correlation  that  resulted  in  the department  of  system  of internal  controls  that 

concerns the estimate of risk. Also are presented  the  results  of  administrative controls as  these 

resulted  from  the  reports  of  control  of Court of Audit.  The work  is completed with 

the conclusions and the proposals. In the frame of substitution of systems of operation of internal 

control – which is not applied in these  institutions – is more concretely proposed the 

realization of special controls in the particular regions of  General  Objectives of governing of three  

public organisms that from the comparative analysis presented the    bigger cross-correlation as 

for the appearance of risk in the system of internal controls.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΗ ΓΙΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο  εξγαζίαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν φπσο πθίζηαηαη ζήκεξα θαη ζα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθή ηεο 

δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο.  

 

 

1.2.1  Αλαγθαηόηεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη πφξνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα απφ δεκφζηα θεθάιαηα θαη 

ε ρξήζε ηνπο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ απαηηεί γεληθά ηδηαίηεξε κέξηκλα, είλαη απαξαίηεην λα 

ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο ησλ πφξσλ ηνπ. Δπηπιένλ ε ινγηζηηθή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή βάζε εμαθνινπζεί κελ λα απνηειεί κηα επξέσο δηαδεδνκέλε 

πξαθηηθή ζην δεκφζην ηνκέα,  δελ παξέρεη σζηφζν επαξθείο εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε, 

ηε ρξήζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ.  πλεπψο,  νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ δηαζέηνπλ 

πάληα επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ηνπο,  γεγνλφο πνπ ηνπο 

θαζηζηά πην επάισηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε φηη ε δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ πνπ είλαη έλαο εθ ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ.
1 

Πεξαηηέξσ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο καο ε 

εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θαζίζηαηαη θάηη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή. Σελ ίδηα ζηηγκή θαη νη 

άιινη ηξείο γεληθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ  

ζπκβάιινπλ εμίζνπ  ζηελ θάιπςε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο  δεκφζηαο  δηαθπβέξλεζεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηεο ζρέζεο ησλ ηεζζάξσλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ηξηψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (ινγνδνζία, ζπκκφξθσζε, ιεηηνπξγίεο θαη 

δηαζθάιηζε πφξσλ) κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δηθιίδσλ απφ ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή αλακέλνληαη θξίζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο “θχξηεο πεξηνρέο” ζηφρσλ φπνπ αθνξνχλ νη θίλδπλνη  γηα 

ηνπο ηξείο νξγαληζκνχο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα αλαδεηρζνχλ πεξαηηέξσ θαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

 

                                      
1 «INTOSAI GOV 9100 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα πξόηππα εζσηεξηθώλ δηθιηδσλ  ζην Γεκόζην Σνκέα». 

       http://www.issai.org                       

http://www.issai.org/
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1.2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηέο είλαη νη “θχξηεο πεξηνρέο” ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ νη 

θίλδπλνη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θάζε 

έλα εθ ησλ ηξηψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα  

Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Αλάδεημε βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.( Internal auditors can close the 

expectations gap between themselves and key stakeholders by better aligning their work to the 

business’s strategic objectives. Such alignment facilitates risk-based auditing and better 

anticipation of stakeholder needs. Ramirez recommends, “For each area of the strategic plan, 

specific performance measures should be identified, which indicate the overall change in direction 

as defined by the plan.” In addition to tracking these indicators against the desired outcomes of the 

business, he adds, the audit department can use them to incentivize employees through their 

training programs and compensation packages
2
.  

 

 

1.3  Γηάξζξσζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε (5) θεθάιαηα.  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην (2) παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ην ίδην δήηεκα ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1991 έσο ην 2007 ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

ην ηξίην θεθάιαην (3) αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην βάζε ηνπ νπνίνπ  ην ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ 

ΤΝΔΓΡΗΟ δηελεξγεί σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηνπ Κξάηνπο ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο,  ηξείο 

εθ ησλ νπνίσλ απνηέιεζαλ ηελ βάζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο πνπ δηεμήρζε ζην 4ν Κεθάιαην. 

Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο πνπ δηέπεη ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο 

ειέγρνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη βάζε ησλ νπνίσλ δηεμήρζεζαλ απηνί απφ ην ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ 

ΤΝΔΓΡΗΟ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην (4) παξνπζηάδεηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη ηα απνηέιεζκα ηεο θαζψο θαη 

νη ζπζηάζεηο πνπ έγηλαλ πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο απφ ηηο νκάδεο δηελέξγεηαο ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ ηνπ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ. 

ην πέκπην θεθάιαην (5) αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα αλά θεθάιαην θαη γίλνληαη πξνηάζεηο 

πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

 

 
  

   

   

                                      

2  Harrington L. and Piper A. (2015), “Driving Success in a Changing World”, 10 Imperatives for 

 internal audit”,  The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ - 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΡΔΤΝΩΝ  

 

2.1 Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία παξνπζίαζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε δεκφζηνπο θνξείο. 

Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, σο πξνο ηελ χπαξμε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ 

αθνινπζήζεθε, νη αδπλακίεο πνπ επεζήκαλαλ, θαζψο θαη ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία πεξηήιζαλ νη 

εξεπλεηέο.  

 

2.2 Δπηζθόπεζε ησλ Δξεπλώλ  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθφο Πίλαθαο Δπηζθφπεζεο ησλ Δξεπλψλ ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθνληαη  ζπλνπηηθά νη έξεπλεο ηεο επηζθφπεζεο   κε ζεκαηνινγία ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν 

ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά γηα ηελ θάζε κηα αλαθνξά, ν ζπληάθηεο, ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην δείγκα, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο θάζε έξεπλαο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:  

1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟ 

2. ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ INTOSAI 

 

 

3.1 Θεζκηθό πιαίζην δηαρεηξηζηηθώλ ειέγρσλ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

 
χκθσλα    κε   ηελ θείκελε   λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ,  ην Δ.. απνηειεί ηνλ 

εμσηεξηθφ ειεγθηή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ  θαη  εζφδσλ.  Ζ  ςήθηζε  πξφζθαησλ  λνκνζεηηθψλ  

δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο   δηαρείξηζεο   εηζήγαγε   λέεο   κνξθέο   ειέγρνπ   

(φπσο   έιεγρν   επίδνζεο,   έιεγρν ζπζηεκάησλ,  έιεγρν  εθαξκνγήο  ησλ  ζπζηάζεσλ  ειέγρνπ),  

θαζψο  θαη  ηε  ζπκκφξθσζε  ησλ ειεγθηηθψλ   δηαδηθαζηψλ   κε   ηα   ειεγθηηθά   πξφηππα   

INTOSAI.
3
  (Ννκνζεζία λ.3871/2010, ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010, “ Γεκνζηνλνκθή Γηαρείξηζε θαη 

Δπζχλε”, λ. 3852/2010, ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010, “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”, λ.4055/2012, ΦΔΚ51 Α/12-3-2012, 

“Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο”, λ. 4129/2013, ΦΔΚ 52 Α/28-2-2013 “Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην” θαζψο θαη ε ππ' αξίζκ. 41658/722/23.10.2012, 

ΦΔΚ2848 Β', απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν “Έγθξηζε θαη ηζρχο ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

  

 

3.2  πλνπηηθή παξνπζίαζε Θεζκηθνύ πιαηζίνπ Διεγθηηθώλ πξνηύπσλ 

INTOSAI 

 
χκθσλα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα INTOSAI

4  
(INTOSAI GOV 9100 “Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηα πξφηππα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζην Γεκφζην Σνκέα) , πθίζηαηαη άµεζε ζρέζε µεηαμχ ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ,  πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φζα επηδηψθεη λα επηηχρεη ε νληφηεηα, θαη ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ,  ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ.   

 Ζ ζρέζε απεηθνλίδεηαη ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην πίλαθα ζε ζρήµα θχβνπ (Γξάθεκα 1). Οη 

ηέζζεξηο γεληθνί ζηφρνη - ινγνδνζία (θαη ππνβνιή εθζέζεσλ), ζπµµφξθσζε (µε λφµνπο θαη 

θαλνληζµνχο),  (εχξπζµεο,  δενληνινγηθέο,  νηθνλνµηθέο,  απνδνηηθέο θαη απνηειεζµαηηθέο) 

ιεηηνπξγίεο θαη δηαζθάιηζε πφξσλ – απεηθνλίδνληαη ζηηο θάζεηεο ζηήιεο,  ηα πέληε ζπζηαηηθά 

                                      
3     λ. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄ 141), λ. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) θαη λ. 4055/2012 (ΦΔΚ Α΄ 51) θαζώο θαη αξηζ. 

 41658/722/23.10.2012 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Έγθξηζε θαη ηζρύο ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ  

 Πξνηύπσλ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα» (ΦΔΚ Β΄2848) 

4 http://www.issai.org 
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ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νξηδφληηεο ζεηξέο,  θαη ν νξγαληζµφο ή ε νηθνλνµηθή νληφηεηα θαη ηα 

ηµήµαηά ηνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ηξίηε δηάζηαζε ηνπ πίλαθα.  

 Κάζε ζεηξά ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ  «ηέµλεη εγθάξζηα»  θαη εθαξµφδεηαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο 

γεληθνχο ζηφρνπο.  Γηα παξάδεηγµα,  ηα νηθνλνµηθά θαη µε νηθνλνµηθά δεδνµέλα πνπ παξάγνληαη 

απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ηα νπνία ππάγνληαη ζην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο,  απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ,  ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ινγνδνζίαο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπµµφξθσζεο µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. 

 Οµνίσο, εμεηάδνληαο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, θαη ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία είλαη ζρεηηθά 

µε θάζε γεληθφ ζηφρν. Δάλ εζηηάζνπµε γηα παξάδεηγµα ζε έλαλ ζηφρν, φπσο ε απνηειεζµαηηθφηεηα 

θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ,  ηφηε γίλεηαη ζαθέο φηη θαη ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

έρνπλ εθαξµνγή θαη είλαη ζεµαληηθά γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

 Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο δελ αθνξνχλ µφλν έλαλ νξγαληζµφ ζπλνιηθά αιιά θαη µεµνλσµέλα 

ηµήµαηά ηνπ. Ζ ζρέζε απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηελ ηξίηε δηάζηαζε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 

νιφθιεξνπο νξγαληζµνχο,  νληφηεηεο θαη ηµήµαηα.  Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν,  µπνξεί θαλείο λα 

επηθεληξσζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. 
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 ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηεο ζρέζεο ησλ ηεζζάξσλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ησλ ηξηψλ νξγαληζκψλ (ινγνδνζία, ζπκκφξθσζε, ιεηηνπξγίεο θαη δηαζθάιηζε 

πφξσλ) κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθιίδσλ 

απφ ην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή αλακέλνληαη θξίζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο “θχξηεο πεξηνρέο” ζηφρσλ φπνπ αθνξνχλ νη θίλδπλνη  γηα 

Γξάθεκα 1: ρέζε µεηαμύ ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ  θαη ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

                      εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ  
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ηνπο ηξείο νξγαληζκνχο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα αλαδεηρζνχλ πεξαηηέξσ θαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. (Γξάθεκα 

2 θαη  2α.). 

 
       Γξάθεκα 2 θαη 2α: Δθηίκεζε Κηλδύλνπ   θαη  Γξαζηεξηόηεηεο Γηθιίδσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΚΛΙΓΩΝ  

 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ 

ησλ ηξηψλ θνξέσλ, αθνξά ζηα δχν απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ,  ήηνη α) 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη β) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθιείδσλ, ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα 

INTOSAI γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

ην πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 3,  δηεμήρζεζαλ ηξείο δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη θαη 

έιεγρνη ζπκκφξθσζεο θαη ζπληάρζεθαλ νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο ειέγρνπ ζε ηξείο δεκφζηνπο θνξείο 

θαηά ην έηνο 2013. Οη θνξείο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην αληηθείκελν 

ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζέκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνπ είλαη ην ζέκα ηεο ελ' ιφγσ δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.  

  

 

4.1 Δηδηθόο  Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ  Έξεπλαο  (Δ.Λ.Κ.Δ.)  ηνπ  Αλσηάηνπ 

Σερλνινγηθνύ  Δθπαηδεπηηθνύ  Ιδξύκαηνο    (Α.Σ.Δ.Ι.) Αζήλαο. 

 

 

Ζ     Οκάδα    Διέγρνπ    έιεγμε    ηε    ζπκκεηνρή    ηνπ     Δ.Λ.Κ.Δ.,   ζην   ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα  «Δθπαίδεπζε  θαη   Γηα  Βίνπ  Μάζεζε»,   ηνπ  Τπνπξγείνπ  Παηδείαο,  

Γηα   Βίνπ   Μάζεζεο   θαη   Θξεζθεπκάησλ,    (εθεμήο   Τπνπξγείνπ   Παηδείαο),    θαηά    ηελ   4ε 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, γηα ην 

νηθνλνκηθφ   έηνο    2011.   Ζ    επηινγή    ηνπ   ειέγρνπ    απηνχ   έγηλε   πξνθεηκέλνπ   λα   ειεγρζεί   

ε   δηαρείξηζε  ησλ  θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη  λα  επηζθνπεζεί  ε απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ 

ζπζηεκάησλ  θαη  δηαδηθαζηψλ  πνπ  έρνπλ ζεζπηζηεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.   

 Ο  έιεγρνο  επηθεληξψζεθε  ζηελ  αμηνιφγεζε  ηνπ  πιαηζίνπ  δηθιείδσλ  ηεο  δηνίθεζεο ηνπ  

Δ.Λ.Κ.Δ.,  αλαθνξηθά  κε  ηε  δηαρείξηζε  ησλ  έξγσλ  πνπ  πινπνηεί  ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-

2013,  θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Δηδηθφηεξα ειέγρζεθαλ:      

•  ε  αμηνπηζηία  ησλ  ινγαξηαζκψλ  ησλ  δεισζεηζψλ  δαπαλψλ  θαη  ρξεκαηνδνηήζεσλ  ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην  Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..),  

• ε λνκηκφηεηα, επηιεμηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ππνθείκελσλ ζπλαιιαγψλ,   

• ν ζρεδηαζκφο, ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζηηο αλσηέξσ  πεξηνρέο  

ειέγρνπ θαη  ην ζχζηεκα δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο  ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  

 

 

4.1.2   Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ Ιππνθξάηεην 
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Σν  Δ  δηεξεχλεζε  θαηά  πφζνλ  ε  δηαρείξηζε  ηνπ  λνζνθνκείνπ  είλαη  ζχκθσλε  κε  ηελ  

θείκελε   λνκνζεζία   θαη   κε ηηο  αξρέο  ηεο   ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο  δηαθπβέξλεζεο. Ο έιεγρνο  

επηθεληξψζεθε ζηε  ινγνδνζία,  ζηνλ  εζσηεξηθφ  θαη  εμσηεξηθφ  έιεγρν.  Δηδηθφηεξα,  ην  Δ  

δηεξεχλεζε ην ζχζηεκα   πξνκεζεηψλ ηνπ  λνζνθνκείνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη  

ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ο  έιεγρνο  αμηνιφγεζε  ην  πιαίζην  δηαρείξηζεο  εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ (internal control)  

θαη  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, αμηνινγήζεθαλ ν ζρεδηαζκφο, ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ  εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ  

(internal control)  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηηο  πξνκήζεηεο  θαη  

ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ζε γεληθφ επίπεδν.  

 εκαληηθφ κέξνο  ηνπ  ειέγρνπ  απνηέιεζαλ  επίζεο  ε  αμηνπηζηία  ησλ  ινγαξηαζκψλ  πνπ  

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011,  ε  ζπκκφξθσζή  ηνπο  κε  ην  εθαξκνζηέν  πιαίζην  ρξεκαηννηθνλνκηθήο  

αλαθνξάο  θαη  ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 

4.1.3  Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο  

 

 

Οη  βαζηθνί  ζηφρνη  ηνπ  ειέγρνπ  ήηαλ  ε  εθηίκεζε  ηεο  πιεξφηεηαο  ησλ  εζφδσλ  

ζηηο Οηθνλνκηθέο  Καηαζηάζεηο  ηνπ  2011  θαζψο  θαη  ε  αμηνιφγεζε  ηνπ  ζρεδηαζκνχ,  χπαξμεο  

θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  αλαθνξηθά  κε ηε δηαδηθαζία ησλ εζφδσλ.  
  

 

4.2. Αληηθείκελν ειέγρνπ-Πεξίπησζε  ΔΛΚΔ
5
 

 

4.2.1. Περιγραφή του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 

 

Ο Δ.Λ.Κ.Δ. είλαη κηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζήλαο, αξκφδηα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Οη ππεξεζίεο ηνπ 

απεπζχλνληαη ζε πεξίπνπ 30.000 θνηηεηέο σο πηζαλνχο σθεινπκέλνπο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

                                      

5  Διεγθηηθό πλέδξην (2013), “ Έθζεζε Οηθνλνκηθνύ  Διέγρνπ θαη Διέγρνπ πκκόξθσζεο επί ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ έιαβε ν  Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.  Αζήλαο από 

ην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), γηα ην έηνο 2011”.   
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πξνγξακκάησλ. Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ζπζηάζεθαλ ζε φια ηα ηδξχκαηα 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο βάζε ηνπ π.δ. 432/1981, φπσο ηζρχεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

παξαθνινπζνχληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζήλαο κέζσ ηνπ «Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο».   
 Ο Δ.Λ.Κ.Δ. έρεη, επίζεο, πηζηνπνηεζεί κε ην πηζηνπνηεηηθφ «Δπηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ Πξάμεσλ Δ.Π.» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζηηο 18/03/2009.  Σν ηειεπηαίν 

πηζηνπνηεηηθφ ISO βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζήλαο θαη έιεμε ζηηο 

7/7/2011.   

 Ο Δ.Λ.Κ.Δ. ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλάιπζε σο δεκφζηνο θνξέαο κε βάζε ην δεδνκέλν φηη 

ζην ζχζηεκα ινγνδνζίαο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην Τπνπξγείν Παηδείαο φζν θαη ην ΑΣΔΗ Αζήλαο. 

 

 

4.2.1.1 Οξγαλσηηθή δνκή θαη ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ο Δ.Λ.Κ.Δ. δηνηθείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Δθπαίδεπζεο θαη ηε Γξακκαηεία.  Ζ    

Γξακκαηεία  επνπηεχεη  ην  Σκήκα  Τινπνίεζεο  Οηθνλνκηθνχ  Αληηθεηκέλνπ,  ην  Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ  θαη  ην  Σακείν.  Γηα  ηελ  εθπιήξσζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαη  δηνηθεηηθήο  

δηαρείξηζεο,  ν Δ.Λ.Κ.Δ.  απαζρνιεί  πέληε  ππαιιήινπο,  κε  ζπκβάζεηο  ανξίζηνπ  ρξφλνπ.  Δηδηθά  

γηα  ηε  δηνηθεηηθή δηαρείξηζε  ησλ  έξγσλ  ΔΠΑ,  παξέρεηαη  ε  δπλαηφηεηα  απαζρφιεζεο  

πξφζζεηνπ  πξνζσπηθνχ  
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, βάζεη Σερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ (Σ.Γ.Δ.).  

 Σα  ηκήκαηα  πινπνίεζεο  Φπζηθνχ  Αληηθεηκέλνπ,  Διέγρνπ  Πνηφηεηαο  θαη  Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ είλαη αλελεξγά ζηελ παξνχζα θάζε, ελψ νη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

παξνρήο Ννκηθήο Τπνζηήξημεο έρνπλ αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

 Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 3. πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 3: ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο 

 

4.2.1.2  Αληηθείκελν ειέγρνπ 

 
 

Ο    έιεγρνο      δηελεξγήζεθε     επί       ησλ      ρξεκαηνδνηήζεσλ      θαη         ησλ    δαπαλψλ    πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ζην  πιαίζην  εθηέιεζεο  ηνπ  ΔΠΑ  2007-2013  θαη  πην  ζπγθεθξηκέλα,  γηα  

ηα   4  ζπγρξεκαηνδνηνχκελα     έξγα     ηνπ    Δ.Π.    «Δθπαίδεπζε    θαη    Γηα    Βίνπ    Μάζεζε»:    

«Γξαθείν  Γηαζχλδεζεο», «Γ.Α.ΣΑ.», «ΜΟ.ΓΗ.Π» θαη  «Πξαθηηθή Άζθεζε».   

 Σα Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε    θαη    Γηα    Βίνπ Μάζεζε», 

πνπ δηαρεξίζηεθε ν Δ.Λ.Κ.Δ. Γηα ην έηνο 2011παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1: 
 

                             Πίλαθαο 1:  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε    θαη    Γηα    Βίνπ 
                                                 Μάζεζε»,  πνπ δηαρεξίζηεθε ν Δ.Λ.Κ.Δ. Γηα ην έηνο 2011  
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4.2.2.  Πεξίπησζε “ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ” 

 

Σν  “Ηππνθξάηεην”  αλήθεη  ζηε  Γεπηεξνβάζκηα  Τγεηνλνκηθή  πεξίζαιςε.  Έρεη  νξηζκέλν  

βαζκφ απηνλνκίαο  ζην  πιαίζην  ηνπ  Δ..Τ.,  κε  δηθφ  ηνπ  πξνυπνινγηζκφ  θαη  δηνίθεζε.  

Ωζηφζν,  ην  λνζνθνκείν  ηειεί  ππφ  ηελ  άκεζε  επνπηεία  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  θαη  

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.). Καηά ζπλέπεηα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαη ε

γθξίλεηαη θαη ε δηνίθεζή ηνπ δηνξίδεηαη απφ ην σο άλσ Τπνπξγείν. 

 Ζ  δνκή  ηνπ  λνζνθνκείνπ  θαζνξίδεηαη  κε  ηελ  Τπνπξγηθή  Απφθαζε  

Α3β/19296/5.2.1987(ΦΔΚ 75/Β/5.2.1987), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία,  ην  λνζνθνκείν 

δηαηξείηαη ζε  4 ππεξεζίεο: α) Ηαηξηθή β) Ννζνθνκεηαθή γ) Γηνηθεηηθή  θαη δ) Σερληθή. Οη  ηαηξηθέο  

θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη 

ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ππνζηεξίδεηαη  απφ  ηηο  δηνηθεηηθέο  θαη  ηερληθέο  ππεξεζίεο.  

Ζ  δηνηθεηηθή  ππεξεζία  δηαηξείηαη πεξαηηέξσ  ζηε  δηνηθεηηθή  θαη  ηελ  ρξεκαηννηθνλνκηθή  

ππνδηεχζπλζε,  κε  ηελ  ηειεπηαία  λα  είλαη ππεχζπλε  γηα  ηελ  επνπηεία  ηεο  ινγηζηηθήο  

παξαθνινχζεζεο ,  ησλ  πξνκεζεηψλ  θαη  ηε  δηαρείξηζε ηνπ  πιηθνχ  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  Ζ  

ζπλνιηθή  ιεηηνπξγία  ηνπ  εκπίπηεη  ζηελ  αξκνδηφηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  (Γ..)  θαη  

ηνπ  δηνηθεηή.    

 

 

4.2.2.1.  Γηνηθεηηθή Γνκή  

 

 

Οη  θχξηνη  θνξείο  δηνίθεζεο  είλαη ην Γ..  θαη  ν  δηνηθεηήο,  νη  αξκνδηφηεηεο  ησλ νπνίσλ  έρνπλ  

θαζνξηζηεί   κε   λφκν.  Τπάξρνπλ   επίζεο   θαη   άιινη  εκπιεθφκελνη θνξείο  πνπ  δηαδξακαηίδνπλ  

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν Δ..Τ. ιεηηνπξγεί  ππφ  ηελ  επνπηεία θαη ηνλ  

έιεγρν ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.  θαη ησλ  δηνηθεηψλ  ησλ  7  δηνηθεηηθψλ  πγεηνλνκηθψλ  πεξηθεξεηψλ  

(Γ.Τ.ΠΔ).  Κάζε  Γ.Τ.ΠΔ,  δηαζέηεη  δηθή ηεο  δηνηθεηηθή  θαη  δηαρεηξηζηηθή  δνκή,  θαζψο  θαη  

δηθφ  ηεο  πξνυπνινγηζκφ,  κε  θχξην  ζηφρν  ηελ επνπηεία  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  Φνξέσλ  

Παξνρήο  Τπεξεζηψλ  Τγείαο  θαη  Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο (ΦΠΤΤΚΑ). 

Τπάξρνπλ    επίζεο   θαη  άιινη   δχν  θνξείο  ζε  επίπεδν  Τπνπξγείνπ,   πνπ  θαηέρνπλ  ζεκαληηθφ  

ξφιν  ζην  ζχζηεκα  δηνίθεζεο.  Απηνί  είλαη:  η)  Σν  Κεληξηθφ  πκβνχιην  Τγείαο  (ΚΔ..Τ.)  θαη  

ηη)  Ζ Δπηηξνπή  Πξνκεζεηψλ  Τγείαο  (Δ.Π.Τ.)    

 
 

 

4.2.2.2  Αληηθείκελν ειέγρνπ 

 

Ο  έιεγρνο  επηθεληξψζεθε  ζηα  ζπζηήκαηα  θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ   

απνζεκάησλ   θαη    ηηο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  ηνπ λνζνθνκείνπ   γηα  ην  νηθνλνκηθφ έηνο  2011 
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(1.1.201131.12.2011). Οη   νηθνλνκηθέο    θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη   απφ ηνλ   ηζνινγηζκφ,    ηελ  

θαηάζηαζε   απνηειεζκάησλ   ρξήζεο θαη ην   πξνζάξηεκα ηεο 31.12.2011, θαζψο   θαη    απφ    ηνλ 

 πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011. 

 Ζ  επηινγή  ηνπ  ελ  ιφγσ  ειέγρνπ  βαζίζηεθε  ζην  γεγνλφο  φηη  ην  ζχζηεκα  πξνκεζεηψλ  

πγείαο αμηνινγήζεθε  σο  πξνβιεκαηηθφ  ιφγσ  ηεο  ζπαηάιεο,  ησλ  παξαηππηψλ  ζηηο  δηαδηθαζίεο  

ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηεο ειιηπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

 Ωο εθ ηνχηνπ, ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ επηθεληξψζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο

 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο ησλ πιηθψλ, θαξκάθσλ, παγίσλ θαη ππεξεζηψλ χςνπο 50,5  εθ. επξψ

 γηα ην έηνο 2011, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Δμαηξέζεθαλ κηζζνδνζία, θφξνη θαη 

ηέιε. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά  κε  ηηο  εζσηεξηθέο  δηθιίδεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ην  ζχζηεκα  

πξνκεζεηψλ  θαη  αγνξψλ,  ε νκάδα  ειέγρνπ  δηεξεχλεζε  θαηά  πφζνλ  απηέο  θαη  ζπγθεθξηκέλα  

ην  πεξηβάιινλ  εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ,  ε  αμηνιφγεζε  θηλδχλνπ,  νη  δξαζηεξηφηεηεο  εζσηεξηθψλ  

δηθιίδσλ,  ε  πιεξνθφξεζε  θαη επηθνηλσλία    θαη  ε  παξαθνινχζεζε  είλαη  επαξθείο  θαη  

εθαξκφδνληαη  θαηάιιεια  πξνθεηκέλνπ  λα αληηκεησπηζηνχλ  νη  θίλδπλνη  θαη  λα  επηηεπρζνχλ  νη  

αληηθεηκεληθνί  ζηφρνη  ηνπ  λνζνθνκείνπ  

  Ζ νκάδα  ειέγρνπ  εμέηαζε  επίζεο  ηελ  θαηαιιειφηεηα  ησλ  κέηξσλ  θαη ησλ εζσηεξηθψλ  

δηθιίδσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαθχιαμε ησλ πφξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ απφ απψιεηα,  θαθή  ρξήζε  θαη  

δεκίεο    
 Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο 31.12.2011, φπνπ ν έιεγρνο 

επηθεληξψλεηαη ζχκθσλα κε ην εχξνο ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2:  

             

Πίλαθαο 2: ηνηρεία Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο 31.12.2011  
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4.2.3 Περίπτωςη Δήμου Αγίου Δημητρίου Αθήνασ6 

 

 
4.2.3.1.  Γνκή Γηαθπβέξλεζεο  

 

 
Ο    Γήκνο    Αγίνπ    Γεκεηξίνπ    δηνηθείηαη    απφ  ην    Γεκνηηθφ  πκβνχιην,    ηελ    Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή,   ηελ   Δπηηξνπή   Πνηφηεηαο   Εσήο,   ηελ   Δθηειεζηηθή   Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν κε 

δηαθξηηέο κεηαμχ  ηνπο  αξκνδηφηεηεο.  Ο  Γήκαξρνο  είλαη  πξντζηάκελνο  φισλ  ησλ  ππεξεζηψλ  

ηνπ Γήκνπ,εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ζπλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο.  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη  

ην αλψηαην φξγαλν  ηνπ  Γήκνπ,  απνθαζίδεη  γηα  φια  ηα  ζέκαηα  πνπ  αθνξνχλ  ζην  Γήκν,  

εγθξίλεη   ηα  πξνγξάκκαηα   ηνπ   Γήκνπ θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα  

θφξσλ, ηειψλ,  δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ,   εγθξίλεη   ηηο   θξαηηθέο   επηρνξεγήζεηο,   ηνλ   εηήζην  

Πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο  αλακνξθψζεηο  ηνπ,  ηνλ  Απνινγηζκφ  θαη  ηηο  Οηθνλνκηθέο  

Καηαζηάζεηο.    

  

 

4.2.3.2. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο  

 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ είλαη ππεχζπλε: γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ζε ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, γηα   ηνλ  θαζνξηζκφ  θαη  δηαηήξεζε ηνπ  ζπζηήκαηνο  ησλ εζσηεξηθψλ 

εθείλσλ δηθιίδσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζην θνξέα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ, φπσο ε 

δηαθχιαμε  ησλ  πεξηνπζηαθψλ ηνπ  ζηνηρείσλ θαη  πφξσλ,  ε εθηέιεζε εχξπζκσλ, δενληνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ,  απνδνηηθψλ  θαη  απνηειεζκαηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ,  ε  εθπιήξσζε  ησλ  

ππνρξεψζεσλ ινγνδνζίαο    πνπ  δηαζθαιίδνπλ  ηελ  νξζή  δηαθπβέξλεζε  θαη  ε  θαηάξηηζε  θαη  

παξνπζίαζεησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε ζθάικαηα, πνπ νθείινλη

αη ζε απάηε ή ιάζνο  

 

 

4.2.3.3. Αληηθείκελν ειέγρνπ 

 

Οη  βαζηθνί  ζηφρνη  ηνπ  ειέγρνπ  ήηαλ  ε  εθηίκεζε  ηεο  πιεξφηεηαο  ησλ  εζφδσλ  

ζηηο Οηθνλνκηθέο  Καηαζηάζεηο  ηνπ  2011  θαζψο  θαη  ε  αμηνιφγεζε  ηνπ  ζρεδηαζκνχ,  χπαξμεο  

θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  αλαθνξηθά  κε ηε δηαδηθαζία ησλ εζφδσλ.  

Σα έζνδα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3:  

 

                                      

6    Ελεγκτικό υνζδριο (2013), “ Ζκθεση ελζγχου των εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 

 χρήσης 2011”. 
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Πίλαθαο 3: Καηάζηαζε Δζόδσλ  

 
Οη     αληίζηνηρνη      ινγαξηαζκνί      απαηηήζεσλ      φπσο     απεηθνλίζηεθαλ      ζηηο   Οηθνλνκηθέο  

Καηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (Ηζνινγηζκφο Υξήζεο), παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ  

πίλαθα 4: 

 

 

 

Πίλαθαο 4: Καηάζηαζε απαηηήζεσλ  
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4.3 Συγκριτική Ανάλυςη 

 

 
Μεζνδνινγία πγθξηηηθήο Αλάιπζεο 

 

 
Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ησλ ηξηψλ θνξέσλ, αθνξά ζηα 

δχν απφ ηα πέληε ζπζηαηηθά ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ,  ήηνη α) ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

β)  ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθιείδσλ, ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα INTOSAI γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο. 

 Σα δχν απηά ζπζηαηηθά ζεσξήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε σο ηδηαηηέξσο θξίζηκνη 

παξάγνληεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο ν νξζφο ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζή ηνπο 

νδεγνχλ αθελφο ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο πξφθεηηαη λα εθηεζεί θαη αθεηέξνπ ζηελ αληηκεησπηζή ηνπο. 

 Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε εκπεξηέρεη δχν βαζηθνχο ππιψλεο γηα θάζε νξγαληζκφ. Ο πξψηνο 

ππιψλαο αθνξά ζηελ αλαθνξά ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ νθείινληαη ζην ειιεηπέο 

πεξηβάιινλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ. Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

δηθιείδσλ πνπ εθφζνλ πηνζεηεζνχλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζζνχλ νη θίλδπλνη θαη λα 

επηηεπρζνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη ζηφρνη ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

 Ζ κνξθή ηεο αλάιπζεο  πεξηιακβάλεη μερσξηζηνχο γηα θάζε νξγαληζκφ πίλαθεο αλαθνξάο 

θαη ζπζρέηηζεο  ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηθιείδσλ θαζψο θαη έλα γξάθεκα πνπ εκθαλίδεη ηνλ βαζκφ ζπγθέληξσζεο 

ηεο ζπζρέηηζεο θηλδχλνπ / αλά γεληθφ ζηφρν.  

 Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζε εληαία 

βάζε θαη γηα ηνπο ηξείο θνξείο θαη ηελ ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ. Σέινο γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζηε βάζε 

ηεο ηερληθήο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο.  

  

 

4.3.1 Πεξίπησζε ΔΛΚΔ 

 

 
Σν    πιαίζην    δηθιείδσλ    δηνίθεζεο    ηνπ    Δ.Λ.Κ.Δ.    είλαη    ηθαλνπνηεηηθφ,    σζηφζν  ε   

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα εληζρπζεί.   
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Πίλαθαο 5:  Αλαθνξά θαη ζπζρέηηζε Κηλδύλσλ-Γεληθώλ ηόρσλ Γηνίθεζεο – Γξαζηεξηνηήησλ Γηθιίδσλ      

                    «Δ.Λ.Κ.Δ.» 
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                             Γξάθεκα 4:  Απεηθόληζε ζπζρέηηζεο θηλδύλσλ θαη γεληθώλ ζηόρσλ δηνίθεζεο 
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4.3.1.1  Πιαίζην Δζσηεξηθώλ Γηθιείδσλ (Internal Control) 

 
  

Όζνλ   αθνξά   ηελ    εθαξκνγή  ηνπ    ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθψλ    δηθιείδσλ   (internal control)   ηα  

ζπκπεξάζκαηα έρνπλ σο εμήο:     

Τπν-ζπκπέξαζκα  1.  (Αδπλακίεο  ζηελ  πινπνίεζε  ηνπ  έξγνπ):  Οη  ειιείςεηο  πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  πινπνίεζεο  ησλ  έξγσλ  ελέρνπλ  ηφζν  ηνλ  θίλδπλν 

επηβνιήο δεκνζηνλνκηθήο  δηφξζσζεο  απφ  ηελ  Γ.Α.,  φζν  θαη  απεηιήο  ηεο  επηηπρνχο  εθηέιεζεο 

φινπ  ηνπ έξγνπ.  

Τπν-ζπκπέξαζκα    2. (Διιείπνπζεο/αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο δηθιείδεο): Γηαπηζηψζεθαλ 

αδπλακίεο  επί  ηεο  δηαδηθαζίαο  δηεθπεξαίσζεο  πιεξσκψλ  ηφζν  ζην  ζρεδηαζκφ  ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηθιείδσλ  φζν  θαη  ζηελ  πηζηή  ηήξεζε  ηνπο,  δπλάκελεο  λα  επεξεάζνπλ  ηε  

λνκηκφηεηα  θαη θαλνληθφηεηα ησλ πιεξσκψλ.  

Τπν-ζπκπέξαζκα  3.     (Με     επηθαηξνπνηεκέλεο     Πνιηηηθέο     θαη     Γηαδηθαζίεο): 

Γηαπηζηψζεθε  ε  αλάγθε  επηθαηξνπνίεζεο  ηνπ  «Οδεγνχ  Υξεκαηνδφηεζεο»  θαη  ηνπ  

«Δγρεηξηδίνπ Γηαρείξηζεο  πζηήκαηνο  Πνηφηεηαο»,  θαζψο  νπνηαδήπνηε  απφθιηζε  απφ  ηηο  

δηαδηθαζίεο  πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο. Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο πξέπεη λα εληζρπζεί.  

Τπν-ζπκπέξαζκα  4.   (Διιείςεηο   θαη   δεηήκαηα   ζπκκφξθσζεο   ζηηο   δηαδηθαζίεο αλάζεζεο  

έξγνπ):  ην  πιαίζην  ησλ  δηαδηθαζηψλ  αλάζεζεο  έξγνπ  εληνπίζηεθαλ  ειιείςεηο  θαη αδπλακίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ. Ζ απζηεξή  

θαη  ζπλερήο  εθαξκνγή  ησλ  πθηζηάκελσλ  δηθιείδσλ  απνηειεί  βαζηθή  πξνυπφζεζε, 

πξνθεηκέλνπ  λα  πξνιακβάλνληαη  ηα  δεηήκαηα  ζπκκφξθσζεο  θαη  λα  επηηπγράλεηαη  ζε  θάζε 

πεξίπησζε   έλαο   δηαθαλήο,   εχξπζκνο,   απνηειεζκαηηθφο   θαη   απνδνηηθφο   ηξφπνο   επηινγήο 

αλαδφρσλ.  

Τπν-ζπκπέξαζκα 5.     (Αλάγθε     βειηίσζεο     ζην     πεξηβάιινλ    Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ): ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαπηζηψζεθε απνπζία 

ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απνπζία δηθιείδσλ ηφζν 

ζηελ  πξνζηαζία  ησλ  δεδνκέλσλ  φζν  θαη  ζηε  δηαδηθαζία  έθδνζεο  ηξαπεδηθψλ  επηηαγψλ  θαη 

αδπλακίεο  ζηε  ζπκθσλία  ησλ  πιεξνθνξηψλ  κεηαμχ  ησλ  επηκέξνπο  πξνγξακκάησλ.  Σέινο, 

ζεκαληηθφ θίλδπλν απνηειεί ε πιήξεο εμάξηεζε ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. απφ ηδησηηθή εηαηξεία 

Πιεξνθνξηθήο.   

 

 

4.3.1.2  Αδπλακίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 

 
Ζ ελφηεηα απηή εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  απφ  ηελ  Δ.Δ.  έξγσλ  ζην  πιαίζην  ηνπ  ΔΠΑ  2007-2013,  κε 

επίθεληξν ηελ  χπαξμε  θαη  ηε  ιεηηνπξγία  εζσηεξηθψλ  δηθιείδσλ,  φζνλ  αθνξά  ζηελ  

παξαθνινχζεζε  ηεο πξνφδνπ,  ηελ  πνηνηηθή  αμηνιφγεζε  θαη  ηε  θπζηθή  χπαξμε  ησλ 
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παξαδνηέσλ,  φπσο  απηά  έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θαη ζπκθσλεζεί κε ηε Γ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη νξηζηεί ζηα ζρεηηθά Σ.Γ.Δ.  

 Ο έιεγρνο δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ αδπλακίεο ζηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πινπνίεζεο ησλ 

έξγσλ.   

Δπξήκαηα: 

-    ε   δχν   πεξηπηψζεηο,   ηα   παξαδνηέα  (ηειηθέο  εθζέζεηο)  έρνπλ  ηξνπνπνηεζεί  ζεκαληηθά  ζε  

ζχγθξηζε κε φ, ηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί θαη πεξηγξάθεηαη ζην Σ.Γ.Δ   

-    ε    κία   πεξίπησζε   ε   ππνβνιή    ηνπ   παξαδνηένπ    (ηειηθή  έθζεζε)     πξαγκαηνπνηήζεθε  

εθπξφζεζκα ζε ζρέζε κε ην πξνθαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σ.Γ.Δ   

-    ε   κία   πεξίπησζε   δελ   ππνβιήζεθε   ην  παξαδνηέν   (εηήζηα  έθζεζε).   Αλ  θαη  ε  πεξίνδνο  

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έρεη παξαηαζεί, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο έθζεζεο ζε εηήζηα βάζε 

παξέκεηλε γηα ην έηνο 2011   

-    ε  κία  πεξίπησζε  ππήξμε  αλεπαξθήο  δηαδξνκή  ειέγρνπ  ζρεηηθά  κε  ηηο  εξγαζίεο  πνπ 

εθηειέζζεθαλ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν   

 ηηο ηξεηο πξψηεο πεξηπηψζεηο, νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ ΔΠΑ 

δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ.  Πην  ζπγθεθξηκέλα,  νη  αιιαγέο  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

ζα  έπξεπε  λα  έρνπλ νδεγήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηφζν ηεο «Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα» 

φζν θαη ηνπ Σ.Γ.Δ.. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηβιεζεί ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. 

δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ελ ιφγσ παξαδνηέσλ.  

 ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε απνπζία επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

πνηνηηθή  αμηνιφγεζε  ηεο  πξνφδνπ  ησλ  έξγσλ  θαη,  θαηά  ζπλέπεηα,  ηνλ  έγθαηξν  εληνπηζκφ 

απνθιίζεσλ απφ ην αξρηθφ ζρέδην. ε πεξίπησζε αδπλακίαο έγθαηξεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

παξακέλεη ν θίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σ.Γ.Δ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, ν θίλδπλνο ηεο επηβνιήο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

 

 

4.3.1.3 Διιείπνπζεο /  αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο δηθιίδεο 

   

 
ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγείηαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν  

Δ.Λ.Κ.Δ.,  πξνθεηκέλνπ  λα  δηαζθαιίδεηαη  ε  λνκηκφηεηα  θαη  ε  θαλνληθφηεηα  ησλ  δεισζεηζψλ 

δαπαλψλ.  

 Ο έιεγρνο δηαπίζησζε αδπλακίεο ηφζν ζηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ φζν θαη ζηελ  

πηζηή ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθιείδσλ.  

 Δπξήκαηα : 

-    Γελ απνδεηθλχεηαη ηφζν ζηηο εληνιέο πιεξσκήο φζν θαη ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα φηη έρεη 

δηελεξγεζεί   απφ   ην   νηθνλνκηθφ   ηκήκα   έιεγρνο   επαξθνχο   ρξεκαηνδφηεζεο   γηα   ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο πιεξσκήο (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Β.1. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  
-    Γελ  έρνπλ  ζπζηαζεί  επαξθείο  κεραληζκνί  ειέγρνπ  γηα  ηελ  παξαθνινχζεζε  ησλ  επηηαγψλ 

πνπ  έπξεπε  λα  είραλ  αθπξσζεί.  ε  8  πεξηπηψζεηο,  φπνπ  νη  ηξαπεδηθέο  επηηαγέο  είραλ  εθ 

παξαδξνκήο  εθδνζεί  θαη  ε  πιεξσκή  ηνπο  είρε  νινθιεξσζεί  κε  ηξαπεδηθή  κεηαθνξά,  ν  
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Δ.Λ.Κ.Δ. δελ επηθνηλψλεζε κε ηελ Σξάπεδα γηα λα αθπξψζεη ηηο επηηαγέο  (βι. Παξάξηεκα VΗ, 

1.Β.2. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  

-    ε   αξθεηέο   πεξηπηψζεηο,   νη   «Βεβαηψζεηο   Καιήο   Δθηέιεζεο   Δξγαζηψλ»   δελ  θέξνπλ  

εκεξνκελία  θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ (βι. Παξάξηεκα VΗ, B.3.a. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ). 

-    ε  αξθεηέο  πεξηπηψζεηο  δελ  απνδεηθλχεηαη  ζηηο  εληνιέο  πιεξσκήο  φηη  δηελεξγήζεθε 

έιεγρνο  ηαπηνπξνζσπίαο  θαηά  ηελ  παξαιαβή  επηηαγήο  ή  κεηξεηψλ  (βι.  Παξάξηεκα  VΗ, 

B.3.β. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

-    Δληνπίζηεθαλ  ζπλνιηθά  7  αηηήκαηα  πιεξσκήο  απφ  3  δηαθνξεηηθά  έξγα,  ηα  νπνία  δελ 

θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Δπηζηεκνληθά  Τπεπζχλνπ (βι. Παξάξηεκα VΗ, B.4 Έθζεζεο  Διέγρνπ 

ΔΛΤΝ ). 

-    ην έξγν «Πξαθηηθή Άζθεζε» βξέζεθαλ 8 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο, ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

είραλ  ηππσζεί  ζε  αλεπίζεκα  έληππα  ιφγσ  ηνπ  γεγνλφηνο  φηη  νη  ζρεηηθέο  πιεξσκέο  είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηξαπεδηθψλ κεηαθνξψλ (βι. Παξάξηεκα VΗ, B.4. Έθζεζεο  Διέγρνπ 

ΔΛΤΝ ).  

 ηηο   πξψηεο   2   πεξηπηψζεηο   ηα   επξήκαηα   αληαλαθινχλ  ηελ   απνπζία  δηθιείδσλ  ζηηο  

δηαδηθαζίεο  πιεξσκψλ  πνπ  αθνξνχλ   ζηνλ  έιεγρν  ηεο   λνκηκφηεηαο  θαη  ζηε  δηαζθάιηζε  ησλ  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ..  

 ηηο   ηειεπηαίεο   4   πεξηπηψζεηο   δηαπηζηψζεθε   κε     πηζηή   ηήξεζε   ησλ   πθηζηάκελσλ   

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ   δηθιείδσλ.   Οη   ειιείςεηο   απηέο   δχλαληαη   λα   νδεγήζνπλ   ζε   

δεηήκαηα λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο. 

  

 

4.3.1.4 Με επηθαηξνπνηεκέλεο Πνιηηηθέο θαη Γηαδηθαζίεο 

 

 
ηελ  ελφηεηα  απηή  εμεηάζηεθε  ε  πηζηή  πεξηγξαθή  ησλ  εζσηεξηθψλ  δηθιείδσλ  πνπ  έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ.  

 Ο Δ.Λ.Κ.Δ. έρεη αλαπηχμεη θαη θαηαγξάςεη εζσηεξηθέο δηθιείδεο γηα θάζε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη ζε θάζε δηνηθεηηθφ  επίπεδν.  Ωζηφζν,  θαηά  ηε  δηελέξγεηα  ηνπ  ειέγρνπ  δηαπηζηψζεθε  φηη  

ζε  νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο   νη   δηθιείδεο   απηέο   δελ   εθαξκφδνληαη   κε   ζπλέπεηα   λα   

πξνθχπηνπλ   ζέκαηα ζπκκφξθσζεο.  Με  βάζε  ην  αλσηέξσ  ζθεπηηθφ,  ηφζν  ν  «Οδεγφο  

Υξεκαηνδφηεζεο»  φζν  θαη  ην «Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο Πνηφηεηαο» ρξήδνπλ 

επηθαηξνπνίεζεο.   

Δπξήκαηα:  

-    Οη  εληνιέο  πιεξσκήο  ππνγξάθνληαη  κφλν  απφ  ηνλ  Πξντζηάκελν  ηεο  Γξακκαηείαο,  ελψ 

ζχκθσλα  κε  ην  «Δγρεηξίδην  Γηαρείξηζεο  πζηήκαηνο  Πνηφηεηαο»  απαξαίηεηε  είλαη  θαη  ε 

έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Γ.1.α.Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

-    Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  πιεξσκέο  εμφδσλ  κεηαθίλεζεο,  ηα  νπνία  δελ  πξνβιέπνληαλ  ζηνλ 

«Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο» (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Γ.2.Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

- ηνλ «Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο» πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο,  ε 

νπνία θαηαξγήζεθε ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκφλ 23 πξαθηηθφ ηεο Δ.Δ.Δ., πνπ εθδφζεθε ηελ 
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1/12/2011 (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Γ.1.β.Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

-    Οη    «Μεληαίεο    Καηαζηάζεηο    Γαπαλψλ»    ππνγξάθνληαη    απφ    ηνλ    Πξντζηάκελν    ηεο 

Γξακκαηείαο,  ελψ  ζχκθσλα  κε  ην    «Δγρεηξίδην  Γηαρείξηζεο  πζηήκαηνο  Πνηφηεηαο» 

απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Γ.1.γ.Έθζεζεο  Διέγρνπ 

ΔΛΤΝ ).  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν «Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο» δεζκεχεη λνκηθά θαη θαζνξίδεη 

ηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  Δ.Λ.Κ.Δ.,  ελψ  ην  «Δγρεηξίδην  Γηαρείξηζεο  πζηήκαηνο  Πνηφηεηαο»  πιεξνί  

ηηο απαηηήζεηο   ηνπ   πξνηχπνπ   ISO   9001:2000   θαη   απνηέιεζε   ηε   βάζε   γηα   ηελ   

απφθηεζε   ηεο Γηαρεηξηζηηθήο  Δπάξθεηαο  εθηέιεζεο  ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ  ζην  

πιαίζην  ηνπ  ΔΠΑ  2007-2013. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο παξαηππηψλ, ηα 

πξναλαθεξφκελα έγγξαθα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ αθνινπζνχκελσλ 

πξαθηηθψλ.  

 

 

4.3.1.5 Διιείςεηο θαη δεηήκαηα ζπκκόξθσζεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο έξγνπ 

 

 
ηελ  ελφηεηα  απηή  ειέγρζεθαλ  νη  δηαδηθαζίεο  αλάζεζεο  έξγνπ  πνπ  έρνπλ  ηεζεί  ζε εθαξκνγή 

απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή 

λνκνζεζία.  Αξρηθά  εμεηάζηεθε  ε  εθαξκνγή  ηεο  ηζρχνπζαο    λνκνζεζίαο,  πξνθεηκέλνπ  λα 

δηαζθαιηζηεί  ε  λνκηκφηεηα,  ε  θαλνληθφηεηα  θαη  ε  επηιεμηκφηεηα  ησλ  ελ  ιφγσ  δαπαλψλ  θαη 

αθνινχζσο δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ελφο εχξπζκνπ, νηθνλνκηθνχ θαη δηαθαλή ηξφπνπ αλάζεζεο.   

 ε  αξθεηέο  πεξηπηψζεηο,  ε  ειεγθηηθή  νκάδα  εληφπηζε  αδπλακίεο  ζηε  ιεηηνπξγία  ησλ 

δηθιείδσλ  θαη  ειιείςεηο  θαηά  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  πξνθαζνξηζκέλσλ  δηαδηθαζηψλ,  νη  νπνίεο 

ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αθφινπζα επξήκαηα: 

Δπξήκαηα:  

-    ε ηξεηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο έξγνπ, ε ζπκβαηηθή κεληαία ακνηβή ήηαλ πςειφηεξε απφ ην 

αλψηεξν   φξην   ακνηβήο   πνπ   είρε   πξνθαζνξηζηεί   γηα   ηηο   ζπγθεθξηκέλεο   θαηεγνξίεο 

πξνζφλησλ,  κε  ζρεηηθή  απφθαζε  ηεο  Δ.Δ.Δ..  ηηο  πεξηπηψζεηο  απηέο  θαηαβιήζεθε  ηίκεκα γηα  

πξνζφληα,  ηα  νπνία  λαη  κελ  θαηείραλ  νη  αλάδνρνη,  αιιά  αθελφο  δελ  ππαγνξεχνληαλ απφ  ηε  

θχζε  θαη  ην  ζθνπφ  ηνπ πξνο πινπνίεζε έξγνπ, αθεηέξνπ δελ πξνβιέπνληαλ ζηηο αληίζηνηρεο  

πξνθεξχμεηο  θαη  επηπξνζζέησο  δελ  ζπλνδεχνληαλ  απφ  ζρεηηθέο  αηηηνινγηθέο εθζέζεηο  (ππφ  

ηελ  έλλνηα  ηεο  εθζέζεσο  πξαγκαηηθψλ  δεδνκέλσλ  θαη  ζηνηρείσλ) (βι. Παξάξηεκα VΗ, 

1.Γ.1Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

-    ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή αλαδφρνπ έγηλε κε απεπζείαο αλάζεζε θαη φρη κέζσ ηεο  

πξνβιεπφκελεο  δηαγσληζηηθήο  δηαδηθαζίαο  (πξφζθιεζε  εθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο, ζπιινγή θαη 

αμηνιφγεζε αηηήζεσλ) ( βι. Παξάξηεκα VΗ,1. Γ.α. θαη β Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

-    ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο  δελ επαιεζεχηεθε φηη ε Δ.Δ.Δ. ελέθξηλε ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνο 

δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο  (βι. Παξάξηεκα VΗ,1. Γ.3.α Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  

-    ε  κηα  πεξίπησζε,  σο  Δπηηξνπή  Αμηνιφγεζεο  ηεο  δηαγσληζηηθήο  δηαδηθαζίαο νξίζηεθε  ε 

επηζηεκνληθή    επηηξνπή    ηνπ    ίδηνπ    έξγνπ,    δεκηνπξγψληαο    δεηήκαηα    επηθάιπςεο 
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αξκνδηνηήησλ (βι. Παξάξηεκα  VΗ, 1.Γ.4 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).   

-    ε  νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο,    ε  ηεθκεξίσζε  ηεο  δεκνζηφηεηαο  ηεο  πξφζθιεζεο  δελ ήηαλ 

επαξθήο (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Γ.5 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  

 Ζ νκάδα ειέγρνπ δηαπίζησζε φηη δελ εθαξκφζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

θαη  δηαηάμεηο,  πξνθεηκέλνπ  λα  εληνπηζηνχλ  θαη  λα  απνθεπρζνχλ  νη  αλσηέξσ  παξαηππίεο.  Οη 

αδπλακίεο   απηέο   αλαδεηθλχνπλ   θηλδχλνπο   ζπκκφξθσζεο   πνπ   αθνξνχλ   ζηε   λνκηκφηεηα, 

θαλνληθφηεηα  θαη  επηιεμηκφηεηα  ησλ  ελ  ιφγσ  δαπαλψλ  θαζψο  θαη  ζε  πνηνηηθνχο  θηλδχλνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ ηειηθψλ 

αλαδφρσλ.  

 Δηδηθφηεξα,   νη   θίλδπλνη   απηνί   ζεκαηνδνηνχλ   θπξίσο   δεηήκαηα   νηθνλνκηθφηεηαο  

(θαηαβνιή πςειφηεξσλ   ησλ   πξνβιεπφκελσλ   ζπκβαηηθψλ   ακνηβψλ,   κε   άκεζε   επίδξαζε 
ζηελ   ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ), θαλνληθφηεηαο (αλεπάξθεηα ζηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο επηινγήο ησλ αλαδφρσλ) θαη λνκηκφηεηαο.  

 

 

4.3.1.6   Αλάγθε βειηίσζεο ζην πεξηβάιινλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

 

 
ηελ  ελφηεηα  απηή  εμεηάδεηαη  ην  πεξηβάιινλ,  ζην  νπνίν αλαπηχζζεηαη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., δίλνληαο έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην ινγηζηηθφ ηκήκα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ζηελ ηθαλφηεηα/επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ζηελ χπαξμε ζρεδίνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη, θαζψο θαη ζην ξφιν θαη ζηε 

ινγνδνζία ησλ  εμσηεξηθψλ  εηαίξσλ  πνπ  εκπιέθνληαη  ζηε  ιεηηνπξγία  θαη  ηελ  ππνζηήξημε ηεο 

ππνδνκήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

Δπξήκαηα: 

-    Ζ αλάπηπμε, ε ιεηηνπξγία θαη ε ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

(νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθφ) είλαη πιήξσο εμαξηεκέλα απφ εηαηξία εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Ζ εμάξηεζε απηή εληνπίδεηαη ζε 

φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Δ.1 Έθζεζεο  Διέγρνπ 

ΔΛΤΝ ).  

-    Γηαπηζηψζεθαλ   αδπλακίεο   ζην   ινγηζηηθφ   ζχζηεκα,   αλαθνξηθά   κε   ηε   ζχλδεζε   ησλ 

ππνπξνγξακκάησλ   γηα     ηε     ζπκθσλία   ησλ   κεηαμχ   ηνπο   δεδνκέλσλ     (βι. Παξάξηεκα  

VΗ,  

1.Δ.2. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  

-    Οη  ελζσκαησκέλνη  ζην  ινγηζκηθφ  κεραληζκνί  αζθαιείαο  δελ  θαιχπηνπλ  ηηο δηαδηθαζίεο 

έθδνζεο επηηαγψλ (βι. Παξάξηεκα VΗ, 1.Δ.3 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  

-    Γελ  δηαζθαιίδεηαη  ε  πξνζηαζία  ησλ  επαίζζεησλ  πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ,  θαζψο δελ  

ιήθζεθε  ππφςε  ε  ζρεηηθή  λνκνζεζία  γηα  ηε  ζπιινγή,  δηαλνκή  θαη  δηαρείξηζε  ησλ 

πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ  πνπ  είλαη  απνζεθεπκέλα  ζην  πιεξνθνξηαθφ  ζχζηεκα  (  βιέπε 

Παξάξηεκα VΗ,1.Δ.4 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ).  

 Όζνλ αθνξά ην πξψην εχξεκα, ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
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Δ.Λ.Κ.Δ.  έρεη  ζεκαληηθή  ιεηηνπξγηθή  αμία,  ελψ  φιεο  νη  ππεξεζίεο  ηνπ  ιεηηνπξγνχλ,  

ζπληεξνχληαη θαη  αλαπηχζζνληαη  βάζε  εηήζησλ  ζπλερψο  αλαλενχκελσλ  ζπκβάζεσλ  κε  ηνλ  

ίδην  εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε.  Δπηπιένλ,  ν  Δ.Λ.Κ.Δ.  δηαζέηεη  κφλν  ην  δηθαίσκα  ρξήζεο  ησλ  

εθαξκνγψλ  ηνπ  θαη  φρη εκπξάγκαην  δηθαίσκα  ζηνλ  πεγαίν  θψδηθα  απηψλ.  Σν  πςειφ  επίπεδν  

εμάξηεζεο  απφ  ηνλ εμσηεξηθφ  ζπλεξγάηε  ζπλεπάγεηαη  ηνλ  θίλδπλν  θαηαβνιήο  πςειψλ  

κειινληηθψλ  ακνηβψλ.  ηελ νπζία,  ν  εμσηεξηθφο  ζπλεξγάηεο  δηαηεξψληαο  ηελ  

απνθιεηζηηθφηεηα  ζηελ  παξνρή  ησλ  αλσηέξσ ππεξεζηψλ έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

δηαπξαγκάηεπζεο έλαληη ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ..  

 ρεηηθά κε ην δεχηεξν εχξεκα, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ππνπξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα, γηα έλα απφ ηα ειεγρφκελα έξγα λα κελ ππάξρεη 

ζπκθσλία  κεηαμχ  ησλ  ππνινίπσλ  δαπαλψλ  πνπ  εκθαλίδεη  ην  γεληθφ  θαζνιηθφ  κε  ην 

αληίζηνηρν ππφινηπν πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Ο.Π..). ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο παξνπζίαζεο 

αλαμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δπηπιένλ, ιφγσ αδπλακίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ δελ είλαη ε πξνβιεπφκελε βάζε ηνπ Δ.Γ.Λ..  

 ην ηξίην εχξεκα, κηα ζνβαξή αδπλακία ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε έιιεηςε δηθιείδσλ γηα ηελ 

απνηξνπή  έθδνζεο  κηαο  επηηαγήο  πεξηζζφηεξεο  απφ  κηα  θνξά.  Καηά  ηνλ έιεγρν, εληνπίζηεθαλ 

8 πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη επηηαγέο πνπ είραλ εθδνζεί εθ παξαδξνκήο, δελ αθπξψζεθαλ, ελψ ε  

πιεξσκή   είρε   ήδε   νινθιεξσζεί   κέζσ   ηξαπεδηθήο   θαηάζεζεο.   Σν   ζχζηεκα   επηηξέπεη   

ηελ επαλέθδνζε ησλ επηηαγψλ απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο πνιιαπιήο πιεξσκήο.   

 ην ηειεπηαίν εχξεκα, ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία δελ γίλεηαη κλεία 

ζηε  ζρεηηθή  λνκνζεζία  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ.  Ο  Δ.Λ.Κ.Δ.  παξέρεη 

ζηνλ αλάδνρν   πιήξε   πξφζβαζε   ζηα   δεδνκέλα   πνπ   είλαη   απνζεθεπκέλα   ζηα   ζπζηήκαηά   

ηνπ.  

 Δπηπξφζζεηα, ν αλάδνρνο δηαηεξεί πιήξε αληίγξαθα ησλ αξρείσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ ελεκεξψζεσλ θαη επίιπζε ζθαικάησλ. Σα 

γεγνλφηα απηά ελέρνπλ  ηνλ  ζεκαληηθφ  θίλδπλν  ηεο  έθζεζεο  δεδνκέλσλ  θαη  πιεξνθνξηψλ  ηνπ  

Δ.Λ.Κ.Δ.  ζε  κε εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο.  

 Σέινο,  ε  έιιεηςε  ελφο  ζρεδίνπ  έθηαθηεο  αλάγθεο  γηα  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίθηπν ζπλεπάγεηαη ηνλ θίλδπλν 

απψιεηάο ηνπο, ζε πεξίπησζε  πηψρεπζεο  ηνπ  αλαδφρνπ  ή  θπζηθήο  θαηαζηξνθήο.  Ο  θίλδπλνο  

απηφο  γίλεηαη αθφκε πςειφηεξνο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ε πθηζηάκελε.  

 

 

4.3.1.7  Απνπζία ηκεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ Πνηόηεηαο   

 

 
Αμίδεη   λα   ζεκεησζεί   φηη   παξφηη   πθίζηαηαη   ζπγθεθξηκέλε   δηαδηθαζία   Δζσηεξηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ    θαη  ζην  νξγαλφγξακκα  ηνπ  Δ.Λ.Κ.Δ.  πξνβιέπεηαη  ε  ιεηηνπξγία  ηκεκάησλ 

Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ  θαη  Διέγρνπ  Πνηφηεηαο,  απηά  φκσο,  παξακέλνπλ  αλελεξγά.  Ζ  

δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ   ειέγρσλ   πξαγκαηνπνηείηαη   απφ   εμσηεξηθνχο   ζπλεξγάηεο,   ζε 
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πεξηπηψζεηο   πνπ δηαπηζησζεί ζρεηηθή αλάγθε.  

 

 

4.3.1.8    Πξνηάζεηο/πζηάζεηο ζην Πιαίζην εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ (Internal 

               Control) 

 

 
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο/ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξνο ηνλ 

Δ.Λ.Κ.Δ., νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηηο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ  ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθψλ  δηθιείδσλ  ηνπ  θνξέα.  Ζ  απνδνρή  απφ  ηνλ  Δ.Λ.Κ.Δ.  ησλ 

αλσηέξσ ζπζηάζεσλ  θαη  ε  ιήςε  ησλ  θαηάιιεισλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  αλάπηπμε  θαη  εθαξκνγή  

αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ,  δχλαληαη  λα  ζπκβάινπλ  ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε  θαη  

νηθνλνκηθφηεξε  ιεηηνπξγία ηνπ  Δ.Λ.Κ.Δ.,  παξάιιεια  κε  ηελ  ελίζρπζε  ηεο  ηήξεζεο  ηεο  

λνκηκφηεηαο  θαη  θαλνληθφηεηαο  ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. 

 
 

4.3.1.9  Αδπλακίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ   

 
 

Αλαθνξηθά  κε  ηηο  ειιείςεηο  πνπ  εληνπίζηεθαλ  ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  πινπνίεζεο  ησλ  έξγσλ  

(βι. Δλφηεηα 3.1.1 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ), ην Δ.. ζπζηήλεη:  

- ηελ πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ θαηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ζε ζρέζε κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα  παξάδνζεο,  θαζψο  θαη  κε  ηελ  πεξηγξαθή  ηνπ  παξαδνηένπ,  φπσο  απηά  

έρνπλ απνηππσζεί ζην Σ.Γ.Δ.. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε ζπκπιήξσζε κηαο 

ηππνπνηεκέλεο «ιίζηαο  ειέγρνπ»  ζην  ζηάδην  νινθιήξσζεο  ηνπ  παξαδνηένπ  απφ  ηνλ  

Τπεχζπλν  Έξγνπ  θαη  ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή. ηε ιίζηα ειέγρνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Σ.Γ.Δ..  

-  ζηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  ην  έξγν  αθνξά  ζε  εθηέιεζε  ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίαο/ππεξεζίαο, φπσο  

π.ρ.  δηνηθεηηθή  ππνζηήξημε,  ρσξίο  λα  πξνβιέπεηαη  ε  παξάδνζε ηειηθνχ  παξαδνηένπ,  ζα 

πξέπεη νη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

λα θαηαγξάθνληαη ηαθηηθά ζε ζρεηηθά πξαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο 

ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο εξγαζίαο. Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη 

ηελ   παξαθνινχζεζε   ηεο   πξνφδνπ   ηεο   δξάζεο,   έηζη   ψζηε   ζε   πεξίπησζε   πνπ   

απαηηεζνχλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εγθαίξσο. 

   

 

4.3.1.10   Διιείπνπζεο/ αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο δηθιείδεο 

 

 
Όζνλ  αθνξά  ηηο  ειιείςεηο  πνπ  δηαπηζηψζεθαλ  ζηε  δηαδηθαζία  δηελέξγεηαο  ησλ  πιεξσκψλ  
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(βι. Δλφηεηα 3.1.2 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ) ην Δ.. πξνηείλεη:  

- Καηά ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο φηη ππάξρεη επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε.  

-  Γηα  ηελ  νινθιήξσζε  ησλ  πιεξσκψλ  πνπ  δηεθπεξαηψλνληαη  κε  θαηαβνιή  κεηξεηψλ  ή 

παξάδνζε επηηαγψλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. ρεηηθά κε ηα 

επξήκαηα πνπ δείρλνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηθιείδεο, ε εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ αλά πεξίπησζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κφλν   

κέζσ   ηεο   πηζηήο   ηήξεζεο   ησλ   δηαδηθαζηψλ   θαη   ηεο   αξρεηνζέηεζεο   ησλ   εγγξάθσλ 

ηεθκεξίσζεο δχλαηαη λα πηζηνπνηείηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ησλ  

πιεξσκψλ.  

 

 

4.3.1.11   Με επηθαηξνπνηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  

 

 
Πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ κε ζπκκφξθσζεο κε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο, 

ζπζηήλεηαη ε θαζηέξσζε πεξηνδηθήο επηζθφπεζεο ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο  φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

«Οδεγφ  Υξεκαηνδφηεζεο»  θαη  ζην  «Δγρεηξίδην  Γηαρείξηζεο  πζηήκαηνο  Πνηφηεηαο»  απφ  ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ..   

 

 

4.3.1.12 Διιείςεηο θαη δεηήκαηα ζπκκόξθσζεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο έξγνπ  

 

 
Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγνπ, ζπζηήλεηαη ε απζηεξφηεξε εθαξκνγή ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη ε ζπλερήο θαη νπζηαζηηθή επνπηεία ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

Λακβαλνκέλνπ  ππφςε  φηη  ε  δηαδηθαζία  απηή  ζην  κεγαιχηεξν  κέξνο  ηεο  θαζνξίδεηαη  απφ 

λνκνζεηηθέο  δηαηάμεηο,  πξνηείλεηαη  ε  ζπζηεκαηηθή  ζπλδξνκή  ηεο  Ννκηθήο  Τπεξεζίαο  ηνπ  

Α.Σ.Δ.Η. Αζήλαο.  Δηδηθφηεξα  ζε  ζέκαηα  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  εξκελεία  θαη  ηνλ  ηξφπν  

εθαξκνγήο  ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. 

 

 

4.3.1.13   Αλάγθε βειηίσζεο ζην πεξηβάιινλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

 
Όζνλ  αθνξά  ζηελ  αδπλακία  ηνπ  Δ.Λ.Κ.Δ.  λα  ππνζηεξίμεη  θαη  λα δηαηεξήζεη ηελ ππνδνκή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (βι. ελφηεηα 3.1.5), ην Δ.. ζπζηήλεη:   

-  λα  εμεηαζηεί  ε  δπλαηφηεηα  πξφζιεςεο  εμεηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ  είηε  απφ  ην  Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζήλαο είηε απφ ηελ επξχηεξε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ,  ν  Δ.Λ.Κ.Δ.  δχλαηαη  λα  απνθηήζεη  ζηαδηαθά  απηνλνκία  ζηελ  δηαρείξηζε  ησλ  
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ζπζηεκάησλ κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ πάξνρν, απαιιαζζφκελνο απφ 

πηζαλφ πςειφηεξν θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   

- λα βειηησζνχλ ζεκεία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ξνήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη νη ελζσκαησκέλνη κεραληζκνί αζθαιείαο. Οη βειηηψζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέξνο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. 

- λα αλαιάβεη ν Δ.Λ.Κ.Δ.  άκεζα πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ θαη 

πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ.  Ωο  πξψην  βήκα,  πξέπεη  λα  ζπκπεξηιεθζεί  ζε  φιεο  ηηο  ζπκβάζεηο  

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.  ξήηξα  ζπκκφξθσζεο  κε  ηε  λνκνζεζία  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  δεδνκέλσλ.  Ο  

Δ.Λ.Κ.Δ. πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζεκάησλ απηψλ.  

-  λα  πξνρσξήζεη  ζην  ζρεδηαζκφ  ελφο  νινθιεξσκέλνπ  ζηξαηεγηθνχ  ζρεδίνπ  γηα  ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ .  

 

  

4.3.2 Πεξίπησζε “ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΑ” 

 
Ο  έιεγρνο  δηαπίζησζε  φηη  ππάξρεη  αβεβαηφηεηα  σο  πξνο  ηελ  θαηαιιειφηεηα  ηεο  εθαξκνγήο  

ησλ δηαδηθαζηψλ   ζχλαςεο   ζπκβάζεσλ   θαη   ηεο   δηαζθάιηζεο   ησλ   πεξηνπζηαθψλ   

ζηνηρείσλ. Οη αλαπνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internalcontrol) πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο  θαη ηελ απνγξαθή νδεγνχλ ζε θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα, ηελ   

θαλνληθφηεηα, ηε ιαλζαζκέλε  ινγηζηηθή  απεηθφληζε  ησλ  ζπλαιιαγψλ  θαη  ηειηθά  ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη  ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Σα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο: 

- Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα   ησλ   εζσηεξηθψλ   δηθιίδσλ   πνπ   ζρεηίδνληαη   κε   ηηο   

δεκφζηεο ζπκβάζεηο  πξνκεζεηψλ  ε  νπνία  νδεγεί  ζε  θίλδπλν  κε  πινπνίεζεο  ησλ  

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

-Αδπλακία  σο  πξνο  ηελ  ηήξεζε  ησλ  θαλφλσλ  ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλεπάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη δχλαηαη 

λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο θαη πξφζζεηεο δαπάλεο (ζπαηάιεο) θαζψο  θαη ζηελ παξνρή κε 

θαηαιιήισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
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Πίλαθαο 6: Αλαθνξά θαη ζπζρέηηζε Κηλδύλσλ – Γεληθώλ ηόρσλ Γηνίθεζεο-Γξαζηεξηνηήησλ Γηθιίδσλ  

«Ιππνθξάηεην»  
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Γξάθεκα 5: Απεηθόληζε ζπζρέηηζεο θηλδύλσλ θαη γεληθώλ ζηόρσλ δηνίθεζεο     «Ιππνθξάηεην» 
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4.3.2.1  Αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ (internal control) πνπ 

         αθνξνύλ ζην ύζηεκα Πξνκεζεηώλ – Αγνξώλ   

 

 
Οη παξαηεξήζεηο   πνπ    πξνέθπςαλ    θαηά ηνλ   έιεγρν ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο  

δηθιίδσλ είλαη ηα εμήο: 

- Αδπλακία νξζνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ  

Ζ  έιιεηςε  νξζνχ  πξνγξακκαηηζκνχ  ησλ  πξνκεζεηψλ  θαηαγξάθεθε  φζνλ  αθνξά  ζηελ  

έγθαηξε πξνθήξπμε  λέσλ  δηαγσληζκψλ  πνπ  νδήγεζε  ζε  έλα  ρξνληθφ  ράζκα  κεηαμχ  ησλ  

παιαηψλ θαη  ησλ λέσλ  ζπκβάζεσλ  κε ζπλέπεηα νη αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε  

θαη   ππεξεζίεο   λα   θαιπθζνχλ  είηε απφ εμσζπκβαηηθέο πξνκήζεηεο πιηθψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο  

απεπζείαο αλάζεζεο είηε  απφ  παξαηάζεηο  πξνεγνχκελσλ  ζπκβάζεσλ  γηα  ρξνληθφ  δηάζηεκα  

κεγαιχηεξν απφ  ην πξνβιεπφκελν  απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα ζχκβαζε (ζρεηηθά παξαδείγκαηα  

ζην παξάξηεκα 4.1.1 Η Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 
 Δπίζεο,      ζε      πνιιέο      πεξηπηψζεηο,      δηαπηζηψζεθε      κε      νξζφο      ππνινγηζκφο      

ησλ απαηηνχκελσλ/δεηνχκελσλ πνζνηήησλ,  θαζφζνλ νη  ζπκβαηηθέο  πνζφηεηεο δελ ήηαλ επαξθείο  

ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ππέξβαζε ησλ ζπκβαη

ηθψλ πνζνηήησλ   πέξαλ   ησλ   ηηζέκελσλ   απφ   ην   λφκν   θαηά   πεξίπησζε,   νξίσλ   

δηελέξγεηαο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (ζρεηηθά παξαδείγκαηα ζην παξάξηεκα 

4.1.1 ΗΗ Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 ε    νξηζκέλεο    πεξηπηψζεηο    πξνκήζεηαο    πάγηνπ    εμνπιηζκνχ    δηαπηζηψζεθαλ    

αδηάζεηεο (αρξεζηκνπνίεηεο)  πνζφηεηεο  αγνξαζζέλησλ  εηδψλ  ζηηο  απνζήθεο  ηνπ  λνζνθνκείνπ  

(ζρεηηθφ παξάδεηγκα  ζην  παξάξηεκα  4.1.1.ΗΗΗ Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ).  Δπηπιένλ,  ππήξρε  

κηα  πεξίπησζε  φπνπ  ε  πξνκήζεηα  ελφο πγεηνλνκηθνχ  πιηθνχ  δηελεξγήζεθε  κέζσ  απεπζείαο  

αλάζεζεο,  ελψ  θαηά  ην  ελ  ιφγσ  ρξνληθφ δηάζηεκα  είρε  ζπλαθζεί  ζρεηηθή  ζχκβαζε,  ε  νπνία  

ηειηθά  παξέκεηλε  αλεθηέιεζηε  (ζρεηηθφ παξάδεηγκα    ζην    παξάξηεκα    4.1.1.ΗV Έθζεζεο  

Διέγρνπ ΔΛΤΝ).      

- Απνπζία ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. 

Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε απνπζία εθαξκνγήο ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, δειαδή ηερληθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηε  ζηνρνζεζία,  ηελ  παξαθνινχζεζε  ηεο  επίηεπμεο  ζηφρσλ,  

ηελ απηναμηνιφγεζε  επί  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ζπζηήκαηνο  ησλ  πξνκεζεηψλ  θαη  ηε  ιήςε  

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ,  κε  απψηεξν  ζθνπφ  ηελ  απνηειεζκαηηθή  θαη  απνδνηηθή  εθπιήξσζε  

ησλ  ζθνπψλ  ηνπ λνζνθνκείνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη  ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

 α) Έιιεηςε  δηαρείξηζεο  αλζξσπίλσλ  πφξσλ,  δεδνκέλνπ  φηη  δελ  έρεη  ζπληαρζεί    έλαο  

ζχγρξνλνο θαλνληζκφο (νξγαλφγξακκα), ζρεηηθά κε ηα  αλαγθαία πξνζφληα, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα  

θαζήθνληα ηνπ    απαηηνχκελνπ    ηερληθνχ,    ππαιιειηθνχ,    λνζνθνκεηαθνχ    θαη    ηαηξηθνχ    

πξνζσπηθνχ   (θαζεθνληνιφγην-πξνζνληνιφγην).     

 β)  Έιιεηςε  θαηάξηηζεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  θαζφζνλ  δελ  ππάξρνπλ  πξνγξάκκαηα  

ζπζηεκαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ.   

 γ) Έιιεηςε    νπζηαζηηθήο    αμηνιφγεζεο    ηεο  

απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε   ησλ    γεληθψλ   θαη    εηδηθψλ    

αληηθεηκεληθψλ  ζηφρσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γελ πθίζηαηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο,  κέηξεζεο  

θαη  αμηνιφγεζεο  ησλ  επηδφζεσλ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ζε  ζρέζε  κε  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,  ηελ  
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αλάιπζε  θφζηνπο  –  απφδνζεο,  ηελ  απνδνηηθφηεηα ηεο  δηνίθεζεο,  ηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ  

πνιηηψλ  θαη  ηελ  πνηφηεηα  ησλ  παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ.  Δπί  ηνπ  παξφληνο,  ε αμηνιφγεζε  

ηνπ  πξνζσπηθνχ  δηελεξγείηαη  ζχκθσλα  κε  ην  ηζρχνλ  ζχζηεκα  αμηνιφγεζεο  

πνπ εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα. 

 δ) Έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ  δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ζρεηηθψλ  εγρεηξηδίσλ  

(ή γξαπηψλ νδεγηψλ). Οη   ηππνπνηεκέλεο    δηαδηθαζίεο    πξνκεζεηψλ   θαη    ηα ζρεηηθά  

εγρεηξίδηα αλαθέξνπλ  ηη αλακέλεηαη   θαη απαηηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ   

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Ωζηφζν, δελ έρνπλ ζπληαρζεί νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε 

κε ηελ δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ, ε νπνία ζα παξέρεη δείγκαηα θαηάιιεισλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ, 

κε ηε ρξήζε  αλαιπηηθψλ  θαηεπζπληήξησλ  νδεγηψλ  (π.ρ.  πξφηππα  έγγξαθα  δηαγσληζηηθψλ  

δηαδηθαζηψλ,ζχληαμε θψδηθα δενληνινγίαο θ.ιπ.). Απηφ πξνθαιεί γηα παξάδεηγκα: 

 Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

Σν   πιεξνθνξηαθφ   ζχζηεκα   ηνπ   λνζνθνκείνπ   είλαη   δεθηηθφ   βειηηψζεσλ,   πξνθεηκέλνπ   

λα επαιεζεχζεη φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο   είλαη θαηάιιειεο,   απνηειεζκαηηθέο   θαη  λα  

ειέγρεη επαξθψο ηε δηαζθάιηζε έγθπξεο, αμηφπηζηεο, έγθαηξεο θαη αζθαινχο θαηαρψξεζεο δεδνκέ

λσλ, ηελ επεμεξγαζία   θαη  ηελ  απφδνζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

  2. Έιιεηςε  εμεηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ,  δεδνκέλνπ  φηη  παξαηεξήζεθε  αδπλακία  

αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνλη

θνχ ζπζηήκαηνο (Παξάξηεκα  4.1.1VII Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

- Αλάζεζε   ππεξεζηψλ   ινγηζηηθήο   ππνζηήξημεο   ζε   εμσηεξηθφ   ζπλεξγάηε   ιφγσ   

έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (βιέπε παξάξηεκα 4.1.1. VIII Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ) 

Ζ  παξνρή  ππεξεζηψλ  ινγηζηηθήο  ππνζηήξημεο  απφ  ηδησηηθή  εηαηξεία  απνδεηθλχεηαη  

σο κε απνηειεζκαηηθή απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη δεκηνπξγεί  δηάθνξεο  δπζιεηηνπξγίεο.  Δμαηηίαο  

ηεο κε χπαξμεο έκπεηξνπ   θαη εμεηδηθεπκέλνπ    πξνζσπηθνχ,  ην λνζνθνκείν θαιχπηεη απφ ην έηνο  

2009 ηηο ελ ιφγσ αλάγθεο κέζσ ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο  αξ.  62008/ΔΓΓΔΚΟ  1992/2008  ΚΤΑ  (ΦΔΚ.  2657/Β/30.12.2008)  Ωζηφζν,  ην  

λνζνθνκείν  δελ πξνέβε  κέρξη  ζήκεξα  ζε  θακία  είδνπο  ελέξγεηα  αλαθνξηθά  κε  ηε  πξφζιεςε  

ηνπ  απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

-Αλεπαξθήο έιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ  

 Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη σο ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ 

θαη ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ  (ex post) ειέγρσλ. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε κε επάξθεηα ειέγρνπ εθηέιε

ζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:α) Αλεπαξθήο  πξνυπνινγηζκφο  εμαηηίαο  ησλ  επίδηθσλ  απαηηήζεσλ  

πνπ  ελδέρεηαη  λα  απμήζνπλ  ην θφζηνο  ησλ  πξνκεζεηψλ  κε  ην  πξνβιεπφκελν  απφ  ην  λφκν  

επηηφθην.  Ζ  λφκηκε  απαίηεζε   ησλ    πξνκεζεπηψλ    αθνξά    ζε    εθείλνπο   

πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ ζηε ξχζκηζε πεξί ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ  λνζνθνκείσλ  ην  έηνο  

2008.  Καηά  ην  έηνο  2013,  νη  ππνζέζεηο  πνπ  εθδηθάζηεθαλ,  επηδίθαζαλ ηφθνπο  ππεξεκεξίαο  

γηα  ηνπο  πξνκεζεπηέο  κε  βάζε  ην  επηηφθην  ππεξεκεξίαο     ηεο    Δπξσπατθήο   Κεληξηθήο    

Σξάπεδαο  χςνπο  13% έσο 14%,  αληί   ηνπ  επηηνθίνπ    χςνπο    6%    πνπ    

πξνβιέπεηαη γηα ηηο νθεηιέο    λνκηθψλ    πξνζψπσλ     δεκνζίνπ δηθαίνπ. Δπνκέλσο νη νθεηιέο ηνπ  

λνζνθνκείνπ    αλακέλεηαη    λα απμεζνχλ.   β)   εκαληηθέο    θαζπζηεξήζεηο  ζηηο εμνθιήζεηο ησλ  

πξνκεζεπηψλ    (αθφκε θαη πιένλ ησλ 12 κελψλ).    Καηά     ηνλ έιεγρν    ελφο   δείγκαηνο εληνιψλ  

πιεξσκήο                δηαπηζηψζεθαλ                 ζεκαληηθέο                θαη                     αδηθαηνιφγεηεο  
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θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ππεξέβε ηελ πεξίνδν ησλ  

δψδεθα (12) κελψλ, κε ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 Ζ  ζπγθεθξηκέλε  ηαθηηθή  ζεσξείηαη  νηθνλνκηθά  αλαπνηειεζκαηηθή,  θαζφζνλ  

επηβαξχλεηαη  ν πξνυπνινγηζκφο  κε  ηφθνπο  ππεξεκεξίαο  επί  ησλ  επίδηθσλ  απαηηήζεσλ  ησλ  

πξνκεζεπηψλ. 

- Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δηαγσληζκψλ 

 Γηαπηζηψζεθαλ  ζεκαληηθέο  θαζπζηεξήζεηο  ζηνπο  δηαγσληζκνχο  πξνκεζεηψλ θαη  

ππεξεζηψλ πνπ ειέγρζεθαλ νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν νθείινληαη ζε: α) ελζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλ

ησλ , β) αλακνλή έθδνζεο  δηθαζηηθψλ  απνθάζεσλ  θαη  γ)  θαζπζηεξήζεηο  θαηά  ηε  ιήςε  

απνθάζεσλ  ησλ  επηηξνπψλ ηνπ  δηαγσληζκνχ  θαη  ηεο  δηνίθεζεο.  Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  
ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ, φπνπ   ιφγσ   κε έγθαηξεο  ιήςεο  

απνθάζεσλ   απφ ηα   κέιε ησλ    επηηξνπψλ    ηεο    ηερληθήο    θαη   ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο,  

ην λνζνθνκείν ηειηθά πξνέβε ζηελ αγνξά δηαθνξεηηθψλ  ηχπσλ  θιηκαηηζηηθψλ  απφ  εθείλα  πνπ  

είραλ  θαηαθπξσζεί,  εμαηηίαο  ηνπ  θιεηζίκαηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο. 

(Βι. παξάξηεκα 4.1.1 IX Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ) 

 

 

4.3.2.2. Γξαζηεξηόηεηεο εζσηεξηθώλ  δηθιίδσλ 

 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο    εζσηεξηθψλ    δηθιίδσλ   πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ  

έρνπλ   ζεζπηζηεί    γηα   ηελ   αληηκεηψπηζε   ησλ επηθείκελσλ   θηλδχλσλ θαη γηα   ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ   ζηφρσλ  ηνπ  θνξέα.  Οη  δξαζηεξηφηεηεο  εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  αθνξνχλ  ζε  

φιεο  ηηο  πηπρέο,  φια  ηα επίπεδα  θαη  φιεο  ηηο  ιεηηνπξγίεο  ηνπ  νξγαληζκνχ.  Πεξηιακβάλνπλ  

κηα    ζεηξά     απφ    δηάθνξεο δηαπηζησηηθέο θαη πξνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ, φπσο   γηα  

παξάδεηγκα: 

(1)  δηαδηθαζίεο εμνπζηνδφηεζεο θαη έγθξηζεο  

(2)  δηαρσξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ(έγθξηζε, επεμεξγαζία, θαηαρψξεζε, αλαζεψξεζε) 

(3)  ειέγρνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πφξνπο θαη αξρεία  

(4)  επαιεζεχζεηο  

(5)  ζπκθσλίεο  

(6)  επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο  

(7)  επηζθφπεζε  ησλ  ιεηηνπξγηψλ,  ησλ  δηαδηθαζηψλ  θαη  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ  νξγαληζκνχ  

θαη (8)  επνπηεία (αλάζεζε, αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε, θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε). 

Δπίζεο, ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ   δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζεσξείηαη σο θχξην κέζν γηα ηελ επίηεπμε  

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

- Γηαρσξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ/θαζεθόλησλ 

Ζ  έιιεηςε  δηαρσξηζκνχ  (ή  δηάθξηζεο)  θαζεθφλησλ  απμάλεη  ηνλ  θίλδπλν  ζθάικαηνο  θαη  

πξνθαιεί   απψιεηα ρξφλνπ θαη αδπλακία αλίρλεπζεο δηαθφξσλ     πξνβιεκάησλ. Ζ νκάδα ειέγρνπ  

παξαηήξεζε φηη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ δελ ήηαλ 

παξφληα θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ (Βι. παξάξηεκα 4.1.2.Η Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 
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 - Γπζρέξεηεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ  – 

Έιιεηςε επηθνηλσλίαο  

Καηά  ηνλ  έιεγρν  δηαπηζηψζεθε  ειιηπήο  ελεκέξσζε  θαη  επηθνηλσλία  κεηαμχ  ησλ  ηκεκάησλ  

ηνπ     λνζνθνκείνπ, παξφιν πνπ     ηα ελ ιφγσ     ζηνηρεία    απνηεινχλ ζηνηρεία δσηηθήο ζεκαζίαο  

πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχληαη  νκαιά  θαη  λα  ειέγρνληαη  νη  ιεηηνπξγίεο  ηνπ  νξγαληζκνχ/θνξέα.  

Απηφ  ζέηεη  ζε θίλδπλν   ηελ   πιεξφηεηα   ησλ   νηθνλνκηθψλ   θαηαζηάζεσλ.   Γηα   παξάδεηγκα,   

ε  ξνή ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ (παξαγγειίεο, ηηκνιφγηα) απφ  δηάθνξα ηκήκαηα πξνο ην 

ινγηζηήξην    δελ είλαη πάληνηε    έγθαηξε θαη     πιήξεο,    γεγνλφο πνπ    δπζρεξαίλεη,    επίζεο,  ηε  

δηαζηαχξσζε    ησλ ζηνηρείσλ ηνπ  ηηκνινγίνπ κε ηελ παξαιαβή θαη ηνπ αηηήκαηνο αγνξάο κε ηνπο  

φξνπο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο. 

- Αλεπαξθήο    αξρεηνζέηεζε     εγγξάθσλ  θαη  ζηνηρείσλ  πνπ  αθνξνύλ  ζε  δαπάλεο  

θαη πιεξσκέο 

Μνινλφηη ηα   αξρεία   απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ησλ  

ιεηηνπξγηψλ  ηνπ  θνξέα  θαη  ζα  έπξεπε  λα  ηεξνχληαη  θαηάιιεια,  ε  νκάδα  ειέγρνπ  

δηαπίζησζε αλεπαξθή  ηαμηλφκεζε  πνπ  αθνξνχζε  ζε  ζπγθεθξηκέλεο  δαπάλεο.  Δπίζεο,  δελ  

ήηαλ  εθηθηφο  ν έιεγρνο   ηεο   δηαδηθαζίαο   δηαρείξηζεο   ησλ   πιηθψλ   θαη   ηεο   εμφθιεζεο   

ησλ   πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθνχ   πιηθνχ,   δηφηη   ηα   απαξαίηεηα   δηθαηνινγεηηθά   είηε   δελ   

είραλ αξρεηνζεηεζεί θαηάιιεια, κε ζπλέπεηα λα   θαζίζηαηαη   δπζρεξήο ε πξφζβαζε θαη ν έιεγρνο 

απηψλ, είηε έιιεηπαλ  (βι. Παξάξηεκα 4.1.3.Η Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 

 

4.3.2.3. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ  (internal  

            control) πνπ αθνξνύλ ζην ζύζηεκα πξνκεζεηώλ αγνξώλ  

 

 
Πεξηβάιινλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ  

Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, κία θαλνληθή ξνή πιηθψλ πξνο ην λνζνθνκείν πξέπεη

 λα δηαηεξεζεί έηζη ψζηε λα κεησζεί ην απφζεκα κε ζηφρν λα ειαηησζεί  ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ

.Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ κέγηζηνπ  ειάρηζηνπ απνζέκαηνο θαη κε ην  

θαζνξηζκφ ελφο ζεκείνπ παξαγγειίαο θαη ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο. 

 Ο  θνξέαο  ζα  κπνξνχζε  επίζεο  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  ζηαηηζηηθέο  κεζφδνπο  (π.ρ.  

ππνινγηζκφο  ηεο θπθινθνξηαθήο  ηαρχηεηαο  ησλ  απνζεκάησλ)  πξνθεηκέλνπ  λα  επηηεπρζεί  

θαιχηεξνο  ζρεδηαζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ. 

 Θεσξείηαη  επίζεο  ρξήζηκν  λα  ζπκπεξηιεθζεί  ζηνπο  φξνπο  ησλ  πξνθεξχμεσλ  ησλ  

δηαγσληζκψλ  ε ππνρξεσηηθή  ππνβνιή  δείγκαηνο,  θαηά  ην  ζηάδην  ηεο  ηερληθήο  αμηνιφγεζεο  

έηζη  ψζηε  λα απνθεπρζεί  ε  πξνκήζεηα  πιηθψλ  πνπ  ζηελ  πξάμε  δελ  πιεξνχλ  ηα  
απαηηνχκελα  πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά   

 Ζιεθηξνληθά  ζπζηήκαηα  θαη  ζπζηήκαηα  κεραλνξγάλσζεο,  φπσο barcodes, 

scanners θιπ. κπνξνχλ   λα   ρξεζηκνπνηεζνχλ   πξνθεηκέλνπ   λα   ζπκβάινπλ   ζηνλ  άκεζν  

έιεγρν  δηαρείξηζεο απνζεκάησλ  ζηηο  απνζήθεο   κεηψλνληαο  ην  ρξφλν  παξαγγειίαο,  

εμαιείθνληαο ηελ   πηζαλφηεηα    έιιεηςεο     ησλ εηδψλ    θαη  κεηψλνληαο πηζαλά πιενλάζκαηα θαη  

ειιείκκαηα. 
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 Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαγσληζκψλ ην λνζνθνκείν πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπο   δηάθνξνπο   παξάγνληεο   πνπ   επεξεάδνπλ   ηνλ  ππνινγηζκφ  ηνπ θφζηνπο,  φπσο  π.ρ.  ηνπο  

πεξηνξηζκνχο   πνπ  επηβάιινληαη  απφ  ηελ  εξγαηηθή  λνκνζεζία  (πρ. ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη  

αζθάιεηαο). 

Καζψο  ν  νξγαληζκφο  ηνπ  λνζνθνκείνπ  είλαη  παξσρεκέλνο,  είλαη  απαξαίηεην  

λα εθζπγρξνληζηεί, ζχκθσλα κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο. 

 ην δεκφζην ηνκέα ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα θξίζηκν ζηνηρείν 

γηα ηελ εμππεξέηεζε  ησλ  πνιηηψλ,  ηε  δηαρείξηζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  θαη  ηελ  εμνηθνλφκεζε  

θφζηνπο.     

 Όζνλ   αθνξά   ζηελ   έιιεηςε   ηππνπνηεκέλσλ   δηαδηθαζηψλ   πξνκεζεηψλ,   αλαθνξηθά   

κε   ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ  πιεξνθνξηαθνχ  ζπζηήκαηνο,  ην  Δ  ζεσξεί  φηη  πξέπεη  λα  

βειηησζεί  ε επηθνηλσλία  κε  ηνπο  ηειηθνχο  ρξήζηεο,  κε  ζθνπφ  λα  δεκηνπξγεζνχλ  εθαξκνγέο  

πνπ  ζα  ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, ην λνζνθνκείν πξέπεη λα ελαξκνληζηε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη λα πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν ινγηζηή. 

 Αλαθνξηθά  κε  ηηο  θαζπζηεξήζεηο  ζηε  ιήςε  απνθάζεσλ  ησλ  επηηξνπψλ  ηνπ  

δηαγσληζκνχ,  νη επηηξνπέο  νηθνλνκηθήο  θαη  ηερληθήο  αμηνιφγεζεο  πξέπεη  λα  ππνρξεσζνχλ  

ζηελ  ππνβνιή  ησλ πξαθηηθψλ  αμηνιφγεζεο  κέζα  ζε  έλα  εχινγν  ρξνληθφ  δηάζηεκα  π.ρ.  

εληφο κελφο. Ο πξφεδξνο ηεο θάζε επηηξνπήο λα είλαη ππφινγνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο φιεο δηαδηθα

ζίαο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

4.3.2.4.  Γξαζηεξηόηεηεο εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ  

 

 
Θεσξείηαη αλαγθαίνο έλαο θαηάιιεινο   πξνγξακκαηηζκφο ψζηε  λα πξαγκαηνπνηνχληαη έγθαηξα νη  

δηαγσληζκνί θαη λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθ κέξνπο ηεο

δηνίθεζεο. 

 Δηδηθή  εμνπζηνδφηεζε  πξέπεη  λα  παξέρεηαη  γηα  ηηο  κεκνλσκέλεο  ζπλαιιαγέο:  Απηφ  

απαηηεί  ηελ ππνγξαθή  ή  ειεθηξνληθή  έγθξηζε  ηεο  ζπλαιιαγήο  απφ  έλα  εμνπζηνδνηεκέλν  

ππάιιειν.  Ο ππάιιεινο  απηφο  νθείιεη  λα:  α)  επαλεμεηάδεη  ηα  ζρεηηθά  δηθαηνινγεηηθά,  β)  

εμαζθαιίδεη  φηη  ε ζπλαιιαγή   είλαη   θαηάιιειε,   αθξηβήο   θαη   φηη   ζπκκνξθψλεηαη   κε   ηνπο   

ζρεηηθνχο   λφκνπο, θαλνληζκνχο,  πνιηηηθέο  θαη  δηαδηθαζίεο,  γ)  εμεηάδεη  πεξηπηψζεηο  

αζπλήζηζησλ πιηθψλ θαη δ)βεβαηψλεη  φηη φια ηα  απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππάξρνπλ γηα λα ηεθ

κεξηψζνπλ ηε ζπλαιιαγή. 

 Γελ   πξέπεη    λα    επηηξέπνληαη    ππνγξαθέο ζε θελέο θφξκεο. Γεδνκέλνπ φηη νη επηηξνπέο  

παξαιαβήο δελ  ιεηηνπξγνχλ  απνηειεζκαηηθά,  πξέπεη  λα  θαζνξηζηεί  κηα  ζπγθεθξηκέλε  εκέξα  

θαη ψξα παξαιαβήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο είλαη αθξηβή θαη 

πιήξε. 

 Ζ   εθηέιεζε  θαη  ε  θαηαρψξεζε ηεο απνγξαθήο  πξέπεη λα  ππφθεηηαη  ζηελ επνπηεία ελφο  

δηνηθεηηθνχ   ππαιιήινπ   ν   νπνίνο   λα   είλαη   γλψζηεο   ησλ  δπλαηνηήησλ  ηνπ  

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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4.3.2.5. πζηάζεηο όζνλ αθνξά ζηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε  

 

 

Οη  ζπζηάζεηο  ηεο  νκάδαο  ειέγρνπ  πνπ  θαηαγξάθνληαη  ζε  απηή  ηελ  ελφηεηα  αλαθέξνληαη  

ζηηο ειιείςεηο  θαη  ηηο  αδπλακίεο  ηνπ  Δ..Τ.  δεδνκέλνπ  φηη  απνηειεί  έλα  ζπγθεληξσηηθφ  

ζχζηεκα,  νη απνθάζεηο  ηνπ  νπνίνπ  επεξεάδνπλ  άκεζα  ηε  ιεηηνπξγία  ησλ  λνζνθνκείσλ  θαη  

ηελ  πνηφηεηα  ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Λφγσ  ηεο  πνιππινθφηεηαο  ηεο  λνκνζεζίαο  πνπ  αθνξά  ζηηο  δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηα  

λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ., είλαη απαξαίηεηε ε θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ  λνκνζεζία  

ζα  πξέπεη  λα  είλαη  ιηγφηεξν  πεξίπινθε,  πξνθεηκέλνπ  λα  επηηεπρζεί  κείσζε  

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Όζνλ   αθνξά   ην   παξαηεξεηήξην   ηηκψλ,   ην   Δ   πξνηείλεη   ηνλ   θαζνξηζκφ   εηδηθψλ   

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  πξνθεηκέλνπ  λα  ηαμηλνκεζνχλ  ηα  πιηθά  θαη  λα  πηνζεηεζεί  κία  

δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ ηηκψλ. Πξέπεη επίζεο πιηθά πνπ δελ

 θαηέρνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά    (κέζνδνο  θαηαζθεπήο,  θιηληθέο  δνθηκέο  θιπ)    λα  κελ  

ηηκνινγνχληαη  ζην  ίδην επίπεδν. 

 Ζ   πνηφηεηα ησλ    πιηθψλ πξέπεη λα    ιακβάλεηαη    σο πξφζζεην θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα  

απνθεχγνληαη πξνκήζεηεο ρακειήο ή ακθίβνιεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ρξεζηηθά πξνβιή

καηα    (πρ.  κε     αλζεθηηθά   πιηθά)  θαη   ππεξηηκήζεηο   πξνκεζεηψλ    (πρ.  αληηθαηάζηαζε    ησλ  

θζαξκέλσλ πιηθψλ) . 

 Ζ    αμηνιφγεζε    ησλ     πξνκεζεπηψλ    πξέπεη  λα πξνζηεζεί σο θξηηήξην ζηελ δηαδηθαζία  

αμηνιφγεζεο θαη θαηαθχξσζεο  ησλ  πξνκεζεηψλ  πιηθψλ,  κε  ηε  ρξήζε  λέσλ  ζηαηηζηηθψλ  

κεζφδσλ  θαη  δεηθηψλ  απνδνηηθφηεηαο  θαη   απνηειεζκαηηθφηεηαο.  Γηα  ην  

ζθνπφ απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κεηξψνπ πξνκεζεπηψλ. 

 Πξνθεηκέλνπ  λα  δηαζθαιηζηνχλ  φξνη  ζεκηηνχ  αληαγσληζκνχ,  πξέπεη  λα  πηνζεηεζεί  κηα  

βάζε   δεδνκέλσλ   ηερληθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ γηα θάζε πιηθφ.   Γηα παξάδεηγκα,   ε  δηαγσληζηηθή  

δηαδηθαζία πνπ  αθνξά  ζηα  ηαηξηθά  αέξηα  απνδπλακψλεηαη  απφ  ην  γεγνλφο  φηη  ν  

πξνκεζεπηήο έρεη   ήδε εγθαηαζηήζεη ηε  δηθή ηνπ δεμακελή εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη  

θαζίζηαηαη     δπζρεξήο     ε     αληηθαηάζηαζή     ηεο     ζε    πεξίπησζε  πνπ θάπνηνο απφ ηηο άιιεο  

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνβάιιεη ρακειφηεξε  πξνζθνξά.    

 

4.3.3 Πεξίπησζε Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο  

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ,  σο απφξξνηα  

εγγελψλ  αδπλακηψλ  ηνπ  ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  (internal control),  

ησλ δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο.    
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  Πίλαθαο 7:  Αλαθνξά θαη ζπζρέηηζε Κηλδύλσλ-Γεληθώλ ηόρσλ Γηνίθεζεο – Γξαζηεξηνηήησλ 

Γηθιίδσλ «ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ»  

 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ 

  ΔΤΡΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΚΛΙΓΩΝ 

Έιιεηςε ζαθνχο νξγαλνγξάκκαηνο 

θαη εγρεηξίδηνπ αλάιπζεο ζέζεο 

εξγαζίαο 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΛΟΓΟΓΟΗΑ 

Δηζαγσγή  εγρεηξηδίνπ  γηα  ηελ  ζαθή    πεξηγξαθή  

ηφζν ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζ

σπηθνχ ζην Γήκν,φζν επίζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ. 
 Με Έγθαηξε βεβαίσζε εζφδσλ. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ,   

 Απαηηείηαη ε ζχληαμε Ζκεξνινγίνπ ελεξγεηψλ ‐  ρξνλ

νδηαγξάκκαηνο αλά θαηεγνξία εζφδσλ, ε πινπνίεζε  

ηνπ νπνίνπ ζα ηεξείηαη απαξέγθιηηα. 
Με επαξθήο ιεηηνπξγία 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

Αλάπηπμε  θαη  πινπνίεζε  ελφο  απνηειεζκαηηθνχ  

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο  πιεξνθνξηψλ  

αλαθνξηθά  κε  ηα  έζνδα.  Σν ζχζηεκα     απηφ     ζα  

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  απφ αλαθνξέο/εθζέζεηο/δειηία  

φπσο:  α)  αλαιπηηθά  θαζνιηθά,  β)αλαιπηηθέο  

θαηαζηάζεηο ζπκθσληψλ κεηαμχ Απινγξαθηθνχ  

πζηήκαηνο    θαη    Γεληθήο    Λνγηζηηθήο    ζε    

ηαθηά    ρξνληθά δηαζηήκαηα,  γ)  αλαθνξέο  

πξνυπνινγηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία απηνχ θαη 

επεμήγεζε απνθιίζεσλ, δ) αλαθνξέο ζρεηηθά κε κε  

βεβαησκέλα έζνδα κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο 

ιήμεο, ε)  εθθξεκείο  δφζεηο,  δ)  έιεγρνη  γηα  

θαηεγνξίεο εζφδσλ κε πεξηνδηθή θχζε, ε)  

αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζ) 

ελειηθίσζε απαηηήζεσλ, η) πνξεία είζπξαμεο  

απαηηήζεσλ θ.η.ι. 
Με εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ΛΟΓΟΓΟΗΑ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

Δθπαίδεπζε   θαη   ελεκέξσζε   ηνπ   πξνζσπηθνχ   

ηνπ   Γήκνπ ζρεηηθά   κε   ηελ   ηήξεζε   ησλ   

ζηνηρείσλ   θαη   ηε   ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ  αζθαιψλ  

εξγαιείσλ  γηα  ηελ  θαηαρψξηζε  

ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγ

κή. 
Με εθαξκνγή ζχγρξνλσλ θαλφλσλ 

αξρεηνζέηεζεο θαη ελεκέξσζεο 

ηνπαξρείνπ  ησλ νθεηιεηψλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ, 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ 

Ζ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο δηαηήξεζεο/ αξρεηνζέηεζεο κ

πνξεί λα εθαξκνζηεί ελδεηθηηθά γηα: α) πιεξνθνξίεο ν

θεηιεηψλ ζρεηηθά κε   ηηο   παξνρέο   ειεθηξηθήο  

ελέξγεηαο, β) αλάιπζε ησλ πξνζηίκσλ ΓΣ, ΓΦ, Σ.Α.Π 

γ) αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ηέιε επί  

αθαζάξηζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ, δ) άδεηεο  

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, ε)  κε  ειεθηξνδνηνχκελα  

αθίλεηα θαη  η)  δηαδηθαζίεο  ηήξεζεο  ζηνηρείσλ  

ζρεηηθά κε ηα πξφζηηκα θιήζεσλ Κ.Ο.Κ. θαη  

αληηγξάθσλ απηψλ θ.η.ι. 
Με εθαξκνγή ελνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ 

Νέεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο  

αθξίβεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ

 ζχζηεκα. 
Με εθαξκνγή ηππνπνηεκέλεο  

δηαδηθαζίαο  παξαθνινχζεζεο  θαη  

ειέγρνπ  ζηα  δεδνκέλα  ησλ  

παξνρψλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ 

Τηνζέηεζε    ζρεδίνπ    δξάζεο    γηα    ηελ    

επηβεβαίσζε    θαη επαιήζεπζε  ησλ  ινγαξηαζκψλ  

πνπ  απνζηέιινληαη  απφ  ηνπο παξφρνπο   ειεθηξηθήο   

ελέξγεηαο.   Δηζαγσγή   ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο  

παξαθνινχζεζεο  θαη  ειέγρνπ  ζηα  δεδνκέλα  ησλ  

παξνρψλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. 
Με επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ 

ππφρξενπο 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ 

Δλεξγνπνίεζε  ηεο    δηαδηθαζίαο  πξννδεπηηθήο  

επαιήζεπζεο ησλ   δεδνκέλσλ   ησλ   παξνρψλ   κέζσ   
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επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο. 
Με ζχλδεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρσλ ζρεηηθψλ κε ηηο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηαρχηεξεο είζπξαμεο 

εζφδσλ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ 

  α) ε δεκηνπξγία ελφο    νινθιεξσκέλνπ    αξρείνπ  

κε    φια    ηα   απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά   γηα   ηελ  

έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, β) ε  

θαζηέξσζε κηαο αλαιπηηθήο ιίζηαο κε ηνπο πξνο  

δηάζεζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γ) ε έγθαηξε 

θαηαγξαθή ησλ  ππφρξεσλ  θαη  δ)  ε  ηππνπνίεζε  

ησλ  θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ  πνπ  απαηηνχληαη  

γηα  ηελ  νξζή  πιεξνθφξεζε  

ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηνπο νθεηιέηεο ηνπ. 
Με εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 

ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

ΛΟΓΟΓΟΗΑ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

Αλάπηπμε       εζσηεξηθψλ       δηθιίδσλ       

πξνθεηκέλνπ       λα αληηκεησπηζηνχλ    νη    θίλδπλνη    

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ κεραλνγξαθηθή ππνδνκή πιεξν

θνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ Γηνίθεζε δηαζθαιίδεη φηη νη εζσηεξηθέο δηθιίδεο  

ζηελ Πιεξνθνξηαθή Γηαθπβέξλεζε εθαξκφδνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ    Γηνίθεζε    δηαζθαιίδεη    φηη    νη    δηθιίδεο    

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά    θαη    κε    ζπλέπεηα,    

ζηνρεχνληαο    ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Καζηέξσζε  κηαο  κεραλνγξαθηθήο  εγθαηάζηαζεο  

θαη  δνκήο πιεξνθνξηαθψλ   ζπζηεκάησλ   πνπ   ζα  

εληζρχεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ην Γήκν, ζα πξνζθέξεη πξ

νζηηζέκελε αμία θαη ζα βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηά 

ηνπ. 

Καηαγξαθή     ησλ     δηαδηθαζηψλ     παξαγσγήο     

αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη    αλάθηεζεο    δεδνκέλσλ,    

επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ζεκαληηθψλ κεραλνγξα

θηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαθνξψλ. 
Με ιεηηνπξγία ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ, 

ΛΟΓΟΓΟΗΑ 

Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πξνζαξ

κνζκέλν ζηηο  αλάγθεο  ηνπ  Γήκνπ. Οη   εζσηεξηθέο   

δηθιίδεο   ζα   πξέπεη   λα   επηθεληξσζνχλ   ζε  

νξγαλσηηθά   δεηήκαηα,   ζπζηήκαηα,   εμνπζίεο   θαη  

δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ, κεζφδνπο εξγαζίαο θαη 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαηεπξχηεξα νξγαλσηηθά δεηήκαηα

  

πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε φια ηα  επίπεδα νξγάλσζεο

 θαζψο θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. 
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                                  Μέγεζνο ζπζρέηηζεο 

 

  

 

4.3.3.1    Πιαίζην εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ (internal control) 

 

Γξάθεκα 6: Απεηθόληζε ζπζρέηηζεο θηλδύλσλ θαη γεληθώλ ζηόρσλ δηνίθεζεο Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο 

Κ 

Ι 

Ν 

Γ 

Τ 

Ν 

Ο 
Ι 
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Οη  δπζιεηηνπξγίεο  ζηηο  εζσηεξηθέο  δηθιίδεο,  θπξίσο  ιφγσ  έιιεηςεο  δηαδηθαζηψλ, ζπληείλνπλ  

ζηελ    αδπλακία     πξνζδηνξηζκνχ    ηεο    δπλεηηθήο     βάζεο    ππνινγηζκνχ    

ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.  Δπηπξνζζέησο,  ε  έιιεηςε  ζπζηεκαηηθήο  δηαδηθαζίαο  παξαθνινχζεζεο  

ησλ νθεηιψλ   ησλ ππφρξεσλ    ζέηεη ζε  θίλδπλν ην παξερφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ,  

θαζψο θαη ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

 

 

4.3.3.2   Οξγαλσηηθή δνκή θαη δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

 

 

Ζ    νξγαλσηηθή    δνκή    θαη ε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ   πζηεξνχλ   ζηελ  εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ  

εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ,  κε  ζπλέπεηεο  ηελ  αλεπαξθή  πιεξνθφξεζε  γηα  ηελ  

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε  ηνπ  Γήκνπ  ζε  φια  ηα  επίπεδα  ηεο  ηεξαξρηθήο  ππξακίδαο  θαη  ηελ  

πεξηνξηζκέλε    εθαξκνγή ησλ δηθιίδσλ    ζπκκφξθσζεο.    πγθεθξηκέλα, νη θπξηφηεξεο ειιείςεηο  

ζρεηίδνληαη κε:  α) ηελ  απνπζία  πεξηγξάκκαηνο  ξνήο  εξγαζηψλ  ηνπ  Γήκνπ  ζε  ζπκκφξθσζε  

κε  ηηο  επίζεκεο πνιηηηθέο,    β)  ηηο  αδπλακίεο  ζηελ  ηππηθή  πεξηγξαθή  ησλ  ζέζεσλ  εξγαζίαο  

θαη  ησλ  αληίζηνηρσλ επζπλψλ,  γ)  ηελ  αλεπαξθή  δηάθξηζε  θαζεθφλησλ,  ε  νπνία  είλαη  

επηηαθηηθή  γηα  ηελ  θαζηέξσζε ελφο  απνηειεζκαηηθνχ  πεξηβάιινληνο  δηθιίδσλ  θαη  ηελ  

ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλσλ, δ) ειιηπή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ

 πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αιιά θαη ζηε δηάρπζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Παξά ηελ χπαξμε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ζην Γήκν, ε δνκή ηνπ είλαη  

αλαπνηειεζκαηηθή.  Οη  ζρέζεηο,  νη  ξφινη  θαη  νη  επζχλεο,  ηα  επίπεδα  ηεξαξρίαο  θαη  νη  

ζρέζεηο επνπηείαο  θαη  αλαθνξάο  δελ  απνζαθελίδνληαη.    ην  Γήκν  δελ  βξέζεθε  ζπζρέηηζε  

κεηαμχ  ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο    θαη ζπγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθά   πεξηγξαθφκελσλ επηρεηξεζηαθψλ  

ξφισλ. Δπίζεο, δελ  ππάξρεη  πεξηγξαθή  θαη  αληηζηνηρία  κεηαμχ  ζέζεσλ  εξγαζίαο  θαη  ηππηθψλ  

πξνζφλησλ θαζεθφλησλ. 

 Ζ  έιιεηςε    ζπλερνχο    εθπαίδεπζεο    θαη  θαηάξηηζεο    δπζρεξαίλεη   ηελ  αλάπηπμε  ησλ  

επαγγεικαηηθψλ  δεμηνηήησλ  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  ζηελ  πξνζπάζεηά  ηνπο  λα  ελαξκνληζηνχλ  κε  

ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 

4.3.3.3  Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  

 

 

Σα  επξήκαηα    ειέγρνπ  θαηαδεηθλχνπλ    ηε  δπζιεηηνπξγία     ησλ     πθηζηάκελσλ    δηαδηθαζηψλ  

θαη εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη απνηεινχλ έλα κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε δηαρείξηζε   ησλ εζφδσλ ηνπ. 

 Δλδεηθηηθά  αλαθέξεηαη  ε  έιιεηςε  πνιηηηθήο  γηα  ηε  δεκηνπξγία  αξρείνπ    πξαγκαηηθψλ  

ζηνηρείσλ  θαη  δεδνκέλσλ,  γηα  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  σο  βάζε  γηα  ηηο  απνθάζεηο  πνιηηηθήο  

ζηελ     πξνζπάζεηα     γηα   ηελ    αχμεζε   ησλ ηδίσλ εζφδσλ   ηνπ   Γήκνπ.   Δπίζεο, ε   αλππαξμία 
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ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ   δηαηήξεζεο   δεδνκέλσλ,   έρεη   νδεγήζεη   ζε   παξαιείςεηο   θαη   

ιάζε   ζηελ παξαθνινχζεζε  θαη  ζπιινγή  ζηνηρείσλ,  θαζψο  θαη  ζε  αλάισζε  πξφζζεησλ  

πφξσλ (π.ρ. εξγαηνσξψλ),   πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία απηά λα επηβεβαησζνχλ ή θαη λα δηνξζσζνχλ,  

φπνπ είλαη αλαγθαίν. 

Δπξήκαηα: 

Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο Σακείνπ 

Οη  δηαδηθαζίεο   ζηε    δηαρείξηζε   ηνπ   Σακείνπ  απνδείρζεθαλ κε ζχκθσλεο σο πξνο ηηο βαζηθέο  

δηαδηθαζίεο  εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  (ζεκ.  ην  έληππν  «Κιείζηκν  εκέξαο»  δελ  ππνγξάθεηαη,  

κε έγθαηξε  ζπκθσλία  ησλ  ινγαξηαζκψλ  ηνπ  απινγξαθηθνχ  ζπζηήκαηνο  κε  απηνχο  ηνπ  

Γεληθνχ    Λνγηζηηθνχ    ζπζηήκαηνο,   ν   επηθεθαιήο ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο   είλαη ηαπηφρξνλα  

ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε θαη ηε ζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηηο ζπλαιιαζζφκελεο ηξάπεδεο, φπσο 

επίζεο είλαη ππεχζπλνο  θαη  γηα  ηελ  ππνγξαθή  επηηαγψλ  θαη  ηελ  επξχηεξε  δηαρείξηζε  ησλ  

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (βι. Παξάξηεκα A.9). 

Δγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ 

Οη  ππεξεζίεο  ηνπ  Γήκνπ  δελ  δηαζέηνπλ  εγρεηξίδηα  δηαδηθαζηψλ  γηα  ηελ  αλαγλψξηζε  –

βεβαίσζε – είζπξαμε ησλ εζφδσλ. 

Γηαθξάηεζε εγγξάθσλ 

Σα  έγγξαθα  ζηα  νπνία  απεηθνλίδνληαη  νη  ππνινγηζκνί  ησλ  εζφδσλ  απφ  Γ.Σ.,  Γ.Φ.  

θαη Σ.Α.Π.δελ ήηαλ επαξθή γηα λα αηηηνινγήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ (Παξάξηεκα A.

1.1 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 

 

4.3.3.4   Πιεξόηεηα Δζόδσλ  

 

 

Παξαηεξήζεθαλ  νπζηψδεηο  ειιείςεηο  ζηε  δηαδηθαζία  πξνζδηνξηζκνχ  ηεο  δπλεηηθήο  

βάζεο ππνινγηζκνχ  εζφδσλ  θαζψο  θαη  ζηηο  δηαδηθαζίεο  βεβαίσζεο  εζφδσλ.  Ο  Γήκνο  

παξνπζηάδεη αδπλακίεο   ζηε  ζπιινγή,  ζχγθξηζε   θαη  αλάιπζε  δεδνκέλσλ  θαζψο  θαη  ζηελ   

πινπνίεζε    απνηειεζκαηηθψλ     δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ. Πην  

ζπγθεθξηκέλα, ηα  δεηήκαηα  πνπ  νδεγνχλ  ζε  αλαθξηβείο  θαη  ειιηπείο  βεβαηψζεηο  εζφδσλ  θαη  

θαη’ επέθηαζε    νδεγνχλ    ζε    ππνεθηίκεζε ησλ εζφδσλ   θαη  ησλ απαηηήζεσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο  

Καηαζηάζεηο, είλαη: 

−Αλεπαξθήο    αλαγλψξηζε    ηεο δπλεηηθήο  βάζεο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, ιφγσ 

 αλαπνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

−   Αλαπνηειεζκαηηθή  επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

−   Έιιεηςε δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 
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Γηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ   αλαγλψξηζε  θαη   βεβαίσζε    ζπγθεθξηκέλσλ    θαηεγνξηψλ    εζφδσλ  θπκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξα  

ρακειά επίπεδα εμαηηίαο ηεο απνπζίαο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπξήκαηα: 

 Με ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα 

Γελ  πθίζηαηαη  δηαδηθαζία  ζην  Γήκν  γηα  ηελ  έγθαηξε  θαηάξηηζε  βεβαησηηθψλ  θαηαιφγσλ  

(Παξάξηεκα Α1.1.). 

 Σέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

Ο Γήκνο    δελ δηαζέηεη    δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη    αξρεηνζέηεζεο ησλ   ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ  

θαηάιεςεο   θνηλνρξήζησλ ρψξσλ δηφηη: α) Οη απηνςίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δεκνηηθή αζηπλνκία  

γηα ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ   θαηαιήςεσλ θνηλφρξεζησλ   ρψξσλ δελ είλαη   πξνγξακκαηηζκέλεο  

θαη   ζηνρεπκέλεο . Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ απηνςίαο ηα εθηηκψκελα κε βεβαησζέληα έζνδα  

αλήιζαλ πεξίπνπ   ζηηο € 14.000.  β) Ζ είζπξαμε   ηνπ ελ   ιφγσ ηέινπο   πξαγκαηνπνηείηαη νίθνζελ, 

δειαδή   κε  ηελ  νηθεηνζειή  πξνζέιεπζε  ηνπ  ππφρξενπ,  θαζφζνλ  δελ  ηεξνχληαη  ελεκεξσκέλα  

ειεθηξνληθά αξρεία (Παξάξηεκα A 1.5.). 

 Σέινο Γηαθήκηζεο 

Γελ  πθίζηαηαη  ζπγθεθξηκέλε  δηαδηθαζία  γηα  ηελ  θαηαγξαθή  ησλ  λφκηκσλ  

επηγξαθψλ‐ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ (Παξάξηεκα A. 1.6.). 

Γηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Τθίζηαηαη  αδπλακία  ησλ  εζσηεξηθψλ  δνκψλ  λα  αμηνπνηήζνπλ  απνδνηηθά  ηα  δηαζέζηκα    

ζηνηρεία,      ηα      νπνία      ζα        κπνξνχζαλ      λα νδεγήζνπλ     ζηε δηεχξπλζε   ηεο βάζεο ησλ  

νθεηιεηψλ, ζηε κείσζε  ησλ  δηαθπγφλησλ  εζφδσλ  θαη  ηέινο,  ζηελ  έγθαηξε  βεβαίσζε  εζφδσλ  

απφ  δηαζέζηκα πξσηνγελή ζηνηρεία. 

Δπξήκαηα: 

 Σέιε επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ 

Ο   Γήκνο   δελ       δηαζέηεη      δηαδηθαζία    ελεκέξσζεο,   ζπζηεκαηηθήο   παξαθνινχζεζεο     θαη  

επηθαηξνπνίεζεο   ησλ ππφρξεσλ επηηεδεπκαηηψλ,   ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.2539/97 (ΦΔΚ 

244 Α'), γηα ηελ θαηαβνιή  ηνπ ηέινπο  0,5% επί  ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ε  

είζπξαμή ηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη  νίθνζελ.  Ζ πξαθηηθή απηή  έρεη σο  απνηέιεζκα  ηελ αδπλακία  

Γξάθεκα 7: Καηαλνκή εζόδσλ αλά δηαδηθαζία είζπξαμεο 
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ηνπ    Σκήκαηνο Δζφδσλ λα εληνπίζεη  ηνλ  αθξηβή αξηζκφ ησλ  θαηαζηεκάησλ  ηα νπνία  νθείινπλ  

λα ππνβάιινπλ  ην πξναλαθεξζέλ  ηέινο θαη  νδεγεί ζε απψιεηα εζφδσλ (Παξάξηεκα Α.1.4. 

Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ). 

 Δπηπιένλ, ν    Γήκνο    δελ   ππνρξενχηαη    λα αλαδεηήζεη   ηα αλαγθαία    ζηνηρεία απφ    

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζπλέπεηα ην Σκήκα Δζφδσλ λα κελ δηαζέηεη δπλαηφηεηα α

ληηπαξαβνιήο   θαη ειέγρνπ    ησλ    δεισζέλησλ    ζηνηρείσλ απφ    ηνπο    ππφρξενπο, κε επίζεκα 

θνξνινγηθά δεδνκέλα. 

 Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο   απνηέιεζκα ηελ    πηζαλφηεηα    ππνινγηζκνχ   ηνπ αλαινγνχληνο  

ηέινπο επί ιαλζαζκέλεο θνξνινγηθήο βάζεο (Παξάξηεκα Α.1.4. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8: Γηαθνξέο ηειώλ επί αθαζάξηζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ  

 

 

 Πξόζηηκα Παξάλνκεο Γηαθήκηζεο 

Ζ  Γεκνηηθή  Αζηπλνκία    δηελήξγεζε    δεθαελλέα    (19)  απηνςίεο  πνπ  αθνξνχλ   ζε  παξάλνκε  

δηαθήκηζε  θαη  είθνζη  πέληε  (25)  πνπ  αθνξνχλ  ζε  αθίζεο,  θαη  δηαπίζησζε  ελληαθφζηεο  

ηξηάληα ελλέα  (939)  παξαβάζεηο.  Σν  Σκήκα  Δζφδσλ  δελ  πξνέβε  ζηελ  βεβαίσζε  θαη  

Γηάγξακκα 8: Σέιε επί αθαζάξηζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 
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είζπξαμε  ησλ  ζρεηηθψλ  πξνζηίκσλ,  ιφγσ   αδπλακίαο  ηαπηνπνίεζεο  ησλ νθεηιεηψλ.  Ζ  Οκάδα  

Διέγρνπ ππνιφγηζε ελδεηθηηθά  ηα  δηαθπγφληα  έζνδα  ηνπ  Γήκνπ,  βάζεη  ηνπ  ηζρχνληνο  

λνκηθνχ  θαη  θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ – βιέπε πίλαθα 6 (θαη Παξάξηεκα  Α. 1.6. Έθζεζεο  Διέγρνπ 

ΔΛΤΝ ). 

 
Πίλαθαο 9: Παξαβάζεηο δηαθεκίζεσλ  

 

 

 Πξφζηηκα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

Ζ  Οκάδα  Διέγρνπ  δηελήξγεζε  θαζνιηθφ  έιεγρν  ηεο  δηαδνρηθφηεηαο  ησλ  θιήζεσλ,  κέζσ  ηνπ  

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο   ηνπ  

Γήκνπ, γηα ηελ πεξίνδν 2006‐ 2011. Σν πνζνζηφ πξνζηίκσλ πνπ  

δελ θαηαρσξήζεθαλ αλέξρεηαη ζε 18,2%. (Παξάξηεκα Α.2.2. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 Απνδηδφκελα Έζνδα 

Οη αξκφδηεο   ππεξεζίεο   ηνπ Γήκνπ, δελ    πξνρσξνχλ    ζηελ επαιήζεπζε   θαη ζηνλ    έιεγρν ησλ  

απνδηδφκελσλ   πνζψλ  πνπ  εηζπξάηηνληαη  απφ   ηνπο  παξφρνπο  ειεθηξηθήο  ελεξγείαο,  θξαηηθέο  

επηρνξεγήζεηο   θ.η.ι.    Δπηπιένλ,   δελ   ππάξρεη   δπλαηφηεηα   ζπζρέηηζεο   θαη   πξφβιεςεο   ησλ  

πξνυπνινγηζζέλησλ    εζφδσλ     ζε  ζρέζε  κε  ηα  εηζπξαηηφκελα  πνζά,  κε  απνηέιεζκα  λα  κελ  

δηαζθαιίδεηαη ε πιεξφηεηα ησλ εζφδσλ. 

Δπξήκαηα: 

 Σήξεζε ζηνηρείσλ κεηξεηψλ / παξνρψλ ειεθηξνδφηεζεο 

Ο  Γήκνο  δελ    ιακβάλεη    επαξθή  πιεξνθφξεζε  απφ    ηνλ  Γηαρεηξηζηή    Διιεληθνχ     Γηθηχνπ  

Γηαλνκήο  Ζιεθηξηθήο  Δλέξγεηαο    (Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.  Α.Δ.)  γηα  ηε  ρξνληθή  ζηηγκή  θαηά  ηελ  

νπνία ελζσκαηψλνληαη  νη  αιιαγέο  ησλ  κεηξεηψλ  ζηνπο  εθδηδφκελνπο  ινγαξηαζκνχο  

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,  νχηε  δηαζέηεη  αλαιπηηθή  πιεξνθφξεζε  ζρεηηθά  κε  απηνχο  (ζηνηρεία  

ηηκνιφγεζεο, Παξάξηεκα A.1.1.).  Δπηπιένλ    παξαηεξήζεθε   έιιεηςε   δηαδηθαζηψλ   ζηνλ 

 ηνκέα  

επαιήζεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ  δεδνκέλσλ.  χκθσλα  κε  ηα  ζηνηρεία  πνπ  δφζεθαλ  

απφ  ηε  Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.,  παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο  δηαθνξέο  ζηα  δεδνκέλα  ησλ  παξνρψλ  

(κεηξεηψλ)  κεηαμχ  ησλ  δχν  κεξψλ  (Βι. Γξάθεκα 4). 

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (Κ.Α.Π.) θαη επηρνξεγήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ  

Ο  Γήκνο  δελ  γλσξίδεη,  δελ   δχλαηαη  λα   πξνβιέςεη  νχηε  θαη  λα  επαιεζεχζεη   ηα  πνζά   ησλ  

επηρνξεγήζεσλ. 

 



 

 
54 

   

 

 

4.3.3.5   Έγθαηξε βεβαίσζε εζόδσλ 

 
 

Ζ   έγθαηξε ηακεηαθή βεβαίσζε    ησλ εζφδσλ   δηαζθαιίδεη ην δηαρσξηζκφ ησλ εζφδσλ ζηελ νξζή  

ινγηζηηθή    πεξίνδν  θαζψο    θαη     ηελ  απεηθφληζε     ησλ     δξαζηεξηνηήησλ     ηνπ  έηνπο    ζηηο  

αληίζηνηρεο   νηθνλνκηθέο   θαηαζηάζεηο.   Γηαπηζηψζεθε   φηη   ν   Γήκνο   δελ   δηαζέηεη   επαξθείο  

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηνδηθή/ηαθηηθή ηακεηαθή βεβαίσζε ησλ εζφδσλ ηνπ. 

 Ζ  βεβαίσζε  ησλ  εζφδσλ  δελ  πξαγκαηνπνηείηαη  εγθαίξσο,  παξφιν  πνπ  ε  απαηηνχκελε  

γλψζε,   ζε    αξθεηέο   πεξηπηψζεηο   είλαη     δηαζέζηκε   (ηα     έζνδα   έρνπλ     θαηαρσξεζεί   ζην  

κεραλνγξαθηθφ   ζχζηεκα σο   πξσηνγελή δεδνκέλα) κε ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηε βεβαίσζε  

απηψλ.   ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε βεβαίσζε πξαγκαηνπνηείηαη  ζε επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Ζ ζπλήζεο απηή   πξαθηηθή ελδέρεηαη λα    νδεγήζεη ζε πηζαλέο παξαγξαθέο θαη δηαγξαθέο εζφδσλ  

κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ζε πηζαλέο απψιεηεο ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Δχξεκα: 

 Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ. 

Όπσο  παξνπζηάδεηαη  ζηνλ  πίλαθα  5 «Βεβαηψζεηο  Πξνζηίκσλ  Κ.Ο.Κ.»,  ν  Γήκνο  πξνβαίλεη  ζε  

βεβαίσζε   ησλ    πξνζηίκσλ    Κ.Ο.Κ.    πέληε    έηε    κεηά ηελ θαηαγξαθή   ηεο παξάβαζεο απφ ηε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία.  Δπηπιένλ ην πνζφ ησλ €85.581,00 γηα πξφζηηκα ‐  θιήζεηο   

πνπ αθνξνχλ ην  

έηνο 2007 δελ έρεη αθφκε βεβαησζεί. (Παξάξηεκα A.2.2. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 
Πίλαθαο 10: Βεβαηώζεηο πξνζηίκσλ ΚΟΚ  

Γηάγξακκα 9: ύγθξηζε δεδνκέλσλ παξόρσλ 
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 Πεξηνδηθφηεηα  

Ζ  βεβαίσζε  εζφδσλ  κε  πεξηνδηθφ  ραξαθηήξα  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  έηνπο  βαζίδεηαη   

απνθιεηζηηθά ζηελ   πξσηνβνπιία    ηνπ    αξκφδηνπ    ππαιιήινπ    ή    ηνπ    ππφρξενπ,   ρσξίο  λα  

πθίζηαηαη κεραληζκφο  πξνγξακκαηηζκνχ  θαη  παξαθνινχζεζεο  κε  απνηέιεζκα  λα  κελ  

δηαζθαιίδεηαη  ε  πιεξφηεηά ηνπο. 

Δπξήκαηα: 

 Πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθνχο Φφξνπο, Γεκνηηθά Σέιε θαη Σέιε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Βεβαηψζεθαλ    απφ ην   Γήκν, κε   βεβαησηηθά   ζεκεηψκαηα   γηα ηνπο 2 απφ ηνπο 12 κήλεο γηα ην  

ειεγρφκελν έηνο (πνζφ αλαγλψξηζεο € 5.027,68, Παξάξηεκα A.1.1. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 Έζνδα απφ ηέιε επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ 

Ο Γήκνο   δελ έρεη    θαζνξίζεη   κία   ζπγθεθξηκέλε   δηαδηθαζία γηα ην πιήζνο ησλ νθεηιεηψλ πνπ  

έρνπλ   απνδψζεη ην ηέινο θαη ηηο πεξηφδνπο ησλ απνδφζεσλ (ηξηκεληαίεο ή κεληαίεο). Δηδηθφηεξα, 

84  πεξηνδηθέο  θαηαβνιέο,  πνπ  αθνξνχζαλ  45  νθεηιέηεο,  ζε  ζχλνιν  220  δελ  δειψζεθαλ  

νχηε βεβαηψζεθαλ γηα ην έηνο 2011. (Παξάξηεκα A.1.4. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 

 

4.3.3.6   Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο  

 

 
Γηαπηζηψζεθε    έιιεηςε    ελφο    απνδνηηθνχ    πιεξνθνξηαθνχ     ζπζηήκαηνο    δηνίθεζεο,    ελφο  

ζπζηήκαηνο     δειαδή,   πνπ     πξέπεη   λα   παξέρεη   αλαγθαία     πιεξνθφξεζε   κε   ζηφρν     ηελ  

απνηειεζκαηηθή   δηνίθεζε   ηνπ   Γήκνπ.   Πην   ζπγθεθξηκέλα,   αλαγθαία   ελεκεξσηηθά   δειηία‐  

θαηαζηάζεηο  δελ    είλαη   δηαζέζηκα ή δελ παξάγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε δηνηθεηηθφ  

επίπεδν, δπζρεξαίλνληαο ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. 

Δχξεκα: 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο θαηαζηάζεηο‐ ελεκεξσηηθά δειηία πνπ δελ παξάγνληαη: 

α) Δλειηθίσζε Τπνινίπσλ ησλ  απαηηήζεσλ, β) Καηαζηάζεηο ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ, γ) Αλαθνξέο  

Πξνυπνινγηζκνχ,  δ)  Γείθηεο  απφδνζεο  θαη  πνηφηεηαο  (π.ρ.  ρξφλνο  αληαπφθξηζεο  ζε  

αηηήκαηα πνιηηψλ,  δείθηεο  ηθαλνπνίεζεο  ζε  ππνβαιιφκελα  παξάπνλα,  δηνηθεηηθή  αλάιπζε  

θφζηνπο  θαη πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θ.η.ι.). 

 εκαληηθά   κεηνλεθηήκαηα  αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ πνπ  

ζρεηίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο (Παξάξηεκα Α.11 Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ): 

α) Γηαθπβέξλεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

Ο   Γήκνο   δελ   δηαζέηεη  πιαίζην   δηαθπβέξλεζεο  ησλ  πιεξνθνξηαθψλ   ζπζηεκάησλ  κε  ζθνπφ  

ηελ  αληηκεηψπηζε  ζρεηηθψλ  θηλδχλσλ,  θαζψο  θαη  ζηξαηεγηθή  ελαξκφληζεο  ησλ  

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  κε  ηηο  αλάγθεο  ηνπ  νξγαληζκνχ  θαη  ησλ  δνκψλ  απηνχ,  

πξνθεηκέλνπ   λα   επηηεπρζεί   ζπλερήο παξαθνινχζεζε   ηεο   απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ  

παξέρνληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη  εμσηεξηθνχο  παξφρνπο.  Οη  εζσηεξηθέο  δηθιίδεο  ζηνπο  ηνκείο  

πξνγξακκαηηζηηθψλ αιιαγψλ, αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαη απφθηεζεο ινγηζκηθνχ παξνπζηάδνπλ  

ζεκαληηθέο ειιείςεηο. 

β) Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο  

Απνπζία    δηαδηθαζηψλ    δηαρείξηζεο  αζθάιεηαο    ησλ  πιεξνθνξηαθψλ      ζπζηεκάησλ,  πνπ  λα  



 

 
56 

πεξηιακβάλεη    δηαδηθαζίεο  θαη  πνιηηηθέο  ζρεδηαζκέλεο  λα  επηηξέπνπλ  πξφζβαζε  ζε  δεδνκέλα  

ζχκθσλα   κε    ηελ    εμνπζηνδφηεζε    ηεο  δηνίθεζεο  (π.ρ.  εζσηεξηθέο  δηθιίδεο  πξφζβαζεο  θαη  

ηαπηνπνίεζεο, εζσηεξηθέο δηθιίδεο δηθηπαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θέληξνπ δεδνκέλσλ). 

γ) Γηαζθάιηζε αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

Γελ  ππάξρεη    ηππνπνηεκέλε    δηαδηθαζία    ιήςεο    αληηγξάθσλ    αζθαιείαο    θαη    δηαδηθαζίεο  

αλάθηεζεο   δεδνκέλσλ,    πνπ λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε δηαζθάιηζε γηα ηελ απνηξνπή πηζαλήο  

απψιεηαο ή   θαηαζηξνθήο ηνπ   κεραλνγξαθηθνχ   εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

4.3.3.7   Δίζπξαμε Δζόδσλ  

 

 
Ο ρακειφο βαζκφο είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ ην Γήκν νθείιεηαη   θαηά θχξην ιφγν ζηελ έιιεηςε  

νινθιεξσκέλεο    πνιηηηθήο     γηα     ηελ  είζπξαμε     ησλ    απαηηήζεσλ (βαζκφο    είζπξαμεο   γηα  

απαηηήζεηο   ηνπ  έηνπο 2011, 8,18%  ζπλνιηθφ εηζπξαρζέλ   πνζφ γηα   απαηηήζεηο  ηνπ έηνπο 2011,  

€135.895). 

 ην    γξάθεκα  5  παξνπζηάδεηαη  ν  βαζκφο    εηζπξαμηκφηεηαο   αλά    θαηεγνξία  εζφδσλ,     

απφ ηνλ νπνίν ζπλάγεηαη φηη νη πξαθηηθέο είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ ηνλ Γήκν είλαη κε επαξθείο ή

 κε απνηειεζκαηηθέο,    ελψ  παξάιιεια  δελ  έρνπλ    απνζαθεληζηεί    θαη  δελ  έρνπλ  

αληηκεησπηζζεί ζπζηεκαηηθά,  νη  παξάγνληεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηα  αίηηα  θαη  ηηο  ζπλέπεηεο  

ηεο  αχμεζεο  ησλ αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ (Παξάξηεκα A.7.). 

 

 

 

 Δηδηθφηεξα,    πξνθχπηεη  φηη  δελ    πθίζηαληαη  επαξθήο  εζσηεξηθή  δνκή  θαη  αληίζηνηρεο  

δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ,  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  είζπξαμε  ησλ  εζφδσλ  θαη  ησλ  απαηηήζεσλ  ηνπ  

Γήκνπ, εμαηηίαο:    α)  ηεο  έιιεηςεο     επαξθψλ    ζπζηεκάησλ    δηαρείξηζεο,  β)    ηεο     απνπζίαο  

δηππεξεζηαθνχ ζπληνληζκνχ θαη, γ)    ηεο αλεπάξθεηαο    ησλ ζηνηρείσλ   πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε  

κέηξσλ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. 

 Δπηπιένλ, ν   Γήκνο   δελ δηαζέηεη ζχζηεκα  παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ  

εηζπξαμηκφηεηαο   ησλ   απαηηήζεσλ,   απφ ην νπνίν  ζα κπνξνχζαλ λα εθδνζνχλ αλαθνξέο ζρεηηθά  

Γηάγξακκα 10: Αλάιπζε βαζκνύ εηζπξαμηκόηεηαο απαηηήζεσλ 2011 
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κε:  α)  ηελ  ελειηθίσζε  ησλ  απαηηήζεσλ  ησλ  νθεηιεηψλ,  β)  ηνλ  αξηζκφ  ησλ  νθεηιεηψλ  ζηνπο  

νπνίνπο έρνπλ ζηαιεί εηδνπνηεηήξηα, γ) ην ζχλνιν   ησλ εηζπξαρζέλησλ  νθεηιψλ, δ) ηηο νθεηιέο ζε  

δηνηθεηηθή  ή   δηθαζηηθή   ακθηζβήηεζε,  ε)  ηηο  νθεηιέο   πνπ   παξαγξάθεθαλ   ή  πνπ  πξέπεη  λα  

δηαγξαθνχλ  βάζεη  επαξθνχο  αηηηνιφγεζεο, δ) ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ  

κε  δπλαηφηεηα  παξαθνινχζεζεο  ησλ ελεξγεηψλ  απφ  ηηο   αξκφδηεο  ππεξεζίεο, θηι. 

   

 
 

  

 

 Πξφζζεηεο    ζπζηεκηθέο    ειιείςεηο   έρνπλ  εληνπηζηεί  ζηηο  αθνινπζνχκελεο  δηαδηθαζίεο  

είζπξαμεο   απαηηήζεσλ γηα ηηο  θαηεγνξίεο  εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηξίηνπο θαη εηδηθφηεξα  

εθείλσλ κέζσ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Γήκνο 

δελ       έρεη          πηνζεηήζεη          κηα         ζηαζεξή         θαη         αμηφπηζηε         δηαδηθαζία     γηα    

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απηέο δελ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Δπξήκαηα: 

Σα ηέιε   (πεξηιακβάλνληαη ν Γ.Σ, Γ.Φ  θαη ν Σ.Α.Π.)  πνπ   επηζηξέθνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην Γήκν  

Αγίνπ  Γεκεηξίνπ  αλέξρνληαη  ζε  €120.106,20  θαη  αθνξνχλ  663  νθεηιέηεο (Παξάξηεκα Α.1.1 

Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 

 

4.3.3.8   πκκόξθσζε κε ην λνκνζεηηθό θαη ξπζκηζηηθό πιαίζην  

 

 
ε    ζπγθεθξηκέλεο    θαηεγνξίεο    εζφδσλ    παξνπζηάδεηαη    δπζρέξεηα    ζπκκφξθσζεο    κε   ην  

πθηζηάκελν  ξπζκηζηηθφ  πιαίζην.  Οη  ζπζηεκηθέο  απηέο  αδπλακίεο  επεξεάδνπλ  ηελ  πνηφηεηα  

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ, ηε ινγνδνζία εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη  ηε δηαζθάιηζε ηεο

  

Γξάθεκα 11: Δλειηθίσζε απαηηήζεσλ 
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πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ. 

Δπξήκαηα: 

 Απαιιαγέο 

Ζ  απαιιαγή  ζπγθεθξηκέλσλ  θαηεγνξηψλ  δεκνηψλ  απφ  Γ.Σ.  θαη  Γ.Φ.  γηα  ην  νηθνλνκηθφ  έηνο  

2011   δελ   έγηλε   ζχκθσλα   κε  ηηο   δηαηάμεηο  ηνπ  λφκνπ,  θαζφηη  ε  απφθαζε   ηνπ   Γεκνηηθνχ  

πκβνπιίνπ δελ ειήθζε,   σο φθεηιε,   απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 

17.(Παξάξηεκα Α.1.1. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 Αθπξψζεηο πξνζηίκσλ Κ.Ο.Κ. 

Ζ  αθχξσζε  ησλ πξνζηίκσλ  Κ.Ο.Κ.  πξαγκαηνπνηείηαη  κε αδηαθαλή  θαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, 

ελψ  παξάιιεια  ε δηαδηθαζία  δελ  δηελεξγείηαη  απφ ηελ αξκφδηα  ππεξεζία,  ζχκθσλα  κε ηα φζα  

νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  (Παξάξηεκα Α.2.2. Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ). 

 Πξφζηηκα γηα παξάλνκε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

Γελ  επηβιήζεθαλ πξφζηηκα  γηα παξάλνκε  θαηάιεςε  θνηλνρξήζησλ  ρψξσλ,  αλ  θαη  πθίζηαληαη  

εθζέζεηο βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (Παξάξηεκα Α.1.5. 

Έθζεζεο  Διέγρνπ ΔΛΤΝ ). 

 

    

4.3.3.9   Γηαθύιαμε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη πόξσλ  

 

 
Σα  πεξηνπζηαθά    ζηνηρεία     ηνπ    Γήκνπ    δελ    πξνζηαηεχνληαη    επαξθψο    έλαληη   ππαξθηψλ  

θηλδχλσλ    φπσο θαηά θχξην ιφγν ε θινπή ρξεκάησλ θαη ε απψιεηα δεδνκέλσλ). Ζ νκάδα ειέγρνπ  

θαηέγξαςε   φηη ε   Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλεο ζχξεο θαη θάκεξεο  

αζθαιείαο    γηα     ηελ  αζθάιεηα  ησλ  θαζεκεξηλψλ  ζπλαιιαγψλ  κε  κεηξεηά,  αλ   θαη  θαηά  ηα  

πξνεγνχκελα  έηε    έρνπλ   ήδε πξαγκαηνπνηεζεί δχν θινπέο (ζηηο 27/01/2009 θαη ζηηο 27/02/2010 

αληίζηνηρα). 

  

 

4.3.3.10.     πζηάζεηο  

 

 
Όζνλ  αθνξά    ζην   θχξην    ζέκα  ηνπ  ειέγρνπ   ην  ζχζηεκα    εζσηεξηθψλ    δηθιίδσλ    γηα     ηε  

δηαζθάιηζε  ηεο  πιεξφηεηαο  ησλ εζφδσλ  ηνπ  Γήκνπ  ζα πξέπεη  λα  ηνληζηεί  φηη 

νη ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ  ησλ  Ο.Σ.Α.  θαίλνληαη  πεξηνξηζκέλεο  θαη  ζα  κπνξνχζαλ  λα  

εληζρπζνχλ  κέζσ ζπλεξγαζηψλ,  πξνγξακκάησλ  εθπαίδεπζεο,  κεηαθνξάο  ηερλνγλσζίαο,  θαζψο  

θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ  

έρνπλ εληνπηζηεί πξνθείκελνπ  λα  αλαπηχμεη  ηθαλή  ζηξαηεγηθή  θαη  λα  πξνρσξήζεη  ζηελ  

πινπνίεζή ηεο. Ζ αλάθακςε εμαξηάηαη απφ ηε δέζκεπζε γηα ζεζκηθή επζπγξάκκηζε, πνιηηηθή 

βνχιεζε θαη ηθαλφ ζρεδηαζκφ. 

 Με βάζε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ην Δ.. πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο: 
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4.3.3.11    Πιαίζην Δζσηεξηθώλ Γηθιίδσλ (internal control) 

 

 
Βαζηθή  πξνυπφζεζε  γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθή  θαη  απνδνηηθή  ιεηηνπξγία  ελφο  δεκνζίνπ  

νξγαληζκνχ       απνηειεί   ε       χπαξμε     μεθάζαξεο      νξγαλσηηθήο    δνκήο,       ζπγθεθξηκέλσλ  

δηαδηθαζηψλ    θαη    θαζεθφλησλ     πξνζσπηθνχ     θ.ν.θ.   (φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην  

Παξάξηεκα ηνπ «INTOSAI GOV  9100  ‐   Καηεπζπληήξηεο  γξακκέο  γηα  ηα  πξφηππα  

εζσηεξηθψλ  δηθιείδσλ  ζην  Γεκφζην Σνκέα»).  Σν  Δ..  πξνηείλεη  ζην  Γήκν  Αγίνπ  Γεκεηξίνπ  

ηελ  αλάπηπμε  ελφο  πνιπεηνχο  ζρεδίνπ δξάζεο  κε  ζπγθεθξηκέλα  βήκαηα,  πξνθεηκέλνπ  λα  

εληζρπζεί  ε  δηαθπβέξλεζε  ηνπ  νξγαληζκνχ. 

 ηηο    επφκελεο    παξαγξάθνπο  δηαηππψλνληαη  ζπγθεθξηκέλεο  πξνηάζεηο  (ζπζηάζεηο)  

πξνο  ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 

 

4.3.3.12  Οξγαλσηηθή Γνκή θαη Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

 

 

Ζ     απνηχπσζε    ηεο    νξγαλσηηθήο θαη   δηνηθεηηθήο   δνκήο ηνπ  Γήκνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  

αλαιπηηθή   πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα φιν ην πξνζσπηθφ, λα πξνζδηνξίδεη ηε ξνή ηεο δηνηθεηηθήο  

πιεξνθνξίαο  κέζα  ζην  Γήκν  θαη  λα  δηαζθαιίδεη  ηελ  ινγνδνζία  ζρεηηθά  κε  ηελ  επίηεπμε  

ησλ ζηφρσλ  θαη  ζθνπψλ  ηνπ.  Δπηπιένλ,  νη  πεξηγξαθέο  ησλ  θαζεθφλησλ  πξέπεη  λα  βνεζνχλ  

θάζε εξγαδφκελν ψζηε λα γλσξίδεη:(α) ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο ηνπ,(β) ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ

 ηνπ αλαηίζεληαη (γ) ηνλ πξντζηάκελν  θαη ηνπο πθηζηάκελνπο, (δ) ηελ Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα θαη (ε) 

ηα    ειάρηζηα   πξνζφληα θαη/ ή δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηηζέκελεο  ζε  

απηφλ εξγαζίαο.   Καζφζνλ νη   νξγαλσηηθέο αλάγθεο  θαη δνκέο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά  

ηαθηά    δηαζηήκαηα,  νη  πεξηγξαθέο  ησλ  θαζεθφλησλ  πξέπεη  πεξηνδηθά  –  θαη  ζπζηεκαηηθά  λα  

αλαζεσξνχληαη.  

  

 

4.3.3.13  Αλαγλώξηζε θαη Δίζπξαμε Δζόδσλ 

 

 
- Παξαθνινχζεζε  

Αλαθνξηθά   κε   ηελ αλαγλψξηζε   θαη είζπξαμε   ησλ εζφδσλ    απφ ην   Γήκν, ην Δ.. πξνηείλεη ε  

Γηνίθεζε  λα    ιάβεη  ηα  απαηηνχκελα  κέηξα   κε  γλψκνλα  ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  πιεξφηεηαο  ηεο  

ζπγθξφηεζεο  ηεο  βάζεο  νθεηιεηψλ,  ηε  βεβαίσζε  εζφδσλ  ζε  πξαγκαηηθφ  ρξφλν  θαζψο  θαη  

ηελ  επίζπεπζε    ηεο    είζπξαμεο   ησλ   εζφδσλ   κέζσ   ηεο   αλάπηπμεο   θαη    πινπνίεζεο   ελφο  

απνηειεζκαηηθνχ   ζπζηήκαηνο  παξαθνινχζεζεο  πιεξνθνξηψλ.    

- Πνιηηηθή δηαηήξεζεο εγγξάθσλ  
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Σν   πξνζσπηθφ   ηνπ   Γήκνπ   πξέπεη   λα   είλαη εθπαηδεπκέλν   θαη   

ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιψλ εξγαιείσλ  

γηα  ηελ  θαηαρψξηζε  ησλ  απαηηνχκελσλ    δεδνκέλσλ  ζηε  ζσζηή  

ρξνληθή ζηηγκή. Οη αλσηέξσ ζπζηάζεηο κπνξνχλ, ελδεηθηηθά,   λα εθαξκνζηνχλ ζε  πεξηπηψζεηο 

φπσο πιεξνθνξίεο    νθεηιεηψλ     ζρεηηθά  κε   ηηο  παξνρέο  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο,  ζηελ  

αλάιπζε  ησλ πξνζηίκσλ Γ.Σ., Γ.Φ., Σ.Α.Π.,  θ.ι.π. 

- Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ  

Πξνηείλεηαη λα γίλεη εηζαγσγή   κίαο  ηππνπνηεκέλεο   δηαδηθαζίαο   

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ζηα δεδνκέλα ησλ παξνρψλ κεηαμχ ηνπ  Γήκνπ θαη ηεο Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., 

πνπ  ελδεηθηηθά  κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:  α)  ηε  δηαδηθαζία  κφληκεο 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία  ηηκνιφγεζεο  θαη  αληίζηνηρεο  είζπξαμεο  ησλ  εζφδσλ  

(Γ.Σ., Γ.Φ., Σ.Α.Π.) απφ  ηνπο  εθδηδφκελνπο  ινγαξηαζκνχο  ηνπ  παξφρνπ  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο  

β) ηελ ηαθηηθή επηβεβαίσζε θαη επαιήζεπζε  ησλ  δηαθνξψλ  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ  παξνρψλ,  

ζπλνδεπφκελε  απφ κηα ηππηθή δηαδηθαζία δηφξζσζεο ιαζψλ απφ ην Γήκν θαη ηε Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. θαη  

γ) ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ  επηζηξεθφκελσλ  ηειψλ  απφ  ηε  Γ.Δ.Ζ.  Δπηπιένλ,  πξέπεη  λα  

ελεξγνπνηεζεί  κηα  δηαδηθαζία πξννδεπηηθήο  επαιήζεπζεο  ησλ  δεδνκέλσλ  ησλ  παξνρψλ  κέζσ  

επηθαηξνπνηεκέλσλ  ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο. 

- Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ  

Ο Γήκνο   πξέπεη λα    ιάβεη φια   ηα   απαηηνχκελα   κέηξα,     εηδηθά   ζε θαηεγνξίεο εζφδσλ φπνπ  

ε   απηνςία   είλαη   απαξαίηεηε   (π.ρ.   λφκηκε   ή   παξάλνκε       δηαθήκηζε,   άδεηεο   ιεηηνπξγίαο  

θαηαζηεκάησλ,  ηέιε  θνηλφρξεζησλ  ρψξσλ)  κε  ζηφρν  ηε  βειηίσζε  ηεο  εηζπξαμηκφηεηαο  θαη  

ηεο δηεχξπλζεο ηεο βάζεο νθεηιεηψλ.   

 Δηδηθά ζε φ,ηη   αθνξά   ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ  

ρψξσλ,  ηα   πξνγξάκκαηα  ειέγρνπ  πξέπεη  λα  εζηηάδνπλ :  α) ηε   δεκηνπξγία   ελφο  

νινθιεξσκέλνπ αξρείνπ κε φια ηα απαξαίηεηα   δηθαηνινγεηηθά   γηα  ηελ   έθδνζε   αδεηψλ   

ιεηηνπξγίαο   ησλ  θαηαζηεκάησλ,   β)  ηελ θαζηέξσζε  κηαο  αλαιπηηθήο  ιίζηαο  κε  ηνπο  πξνο  

δηάζεζε  θνηλφρξεζηνπο  ρψξνπο,  γ)  ηελ  έγθαηξε θαηαγξαθή  ησλ  ππφρξεσλ  θαη  δ)  ηελ  

ηππνπνίεζε  ησλ  θαηαρσξεκέλσλ  δεδνκέλσλ πνπ  απαηηνχληαη  γηα  ηελ  νξζή  πιεξνθφξεζε ηνπ  

Γήκνπ ζρεηηθά κε ηνπο νθεηιέηεο ηνπ. 
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4.3.3.14   Πιεξνθνξηαθή Γηαθπβέξλεζε  

 

 
Σν     Δ..     πξνηείλεη      θαη’  ειάρηζην,  ε  Γηνίθεζε  ηνπ  Γήκνπ  πξέπεη  λα  ζρεδηάζεη  

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ππνδνκή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πινπνηψληαο ην πξψην   επίπεδν γηα έλα πεξηβάιινλ δηθιίδσλ. Μεηά  

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηθιίδσλ, ε Γηνίθεζε νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, πινπνηψληαο 

ην δεχηεξν επίπεδν  ηνπ  πεξηβάιινληνο  δηθιίδσλ.  Σν  ηειεπηαίν  θαη  επηζπκεηφ  επίπεδν  είλαη  ε  

Γηνίθεζε    λα     δηαζθαιίζεη   ηελ    απνηειεζκαηηθή   θαη ζπλεπή   ιεηηνπξγία ηνπο, κε    

ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ Γηνίθεζε νθείιεη λα εζηηάζεη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

•    Γηαδηθαζίεο  δηαθπβέξλεζεο:  Καζηέξσζε  πιαηζίνπ  πιεξνθνξηαθψλ  ζπζηεκάησλ πνπ  ζα  

εληζρχεη  θαη  ζα  δηεπθνιχλεη  ην  Γήκν,  ζα  πξνζθέξεη  πξνζηηζέκελε  αμία θαη  ζα  βειηηψλεη  

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο ζα έπξεπε λα έρεη ηνλ έιεγρν ζε φ,ηη 

αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, πινπνίεζε, έιεγρν  θαη  ζπληήξεζε  ησλ  ινγηζκηθψλ  πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ  ην  Γήκν (εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο αλάπηπμεο) 

•    Γηθιίδεο    εθαξκνγψλ:    ρεδηαζκφο    θαη    πινπνίεζε    νξζψλ    δηθιίδσλ    ζηα    

πιεξνθνξηαθά       ζπζηήκαηα,      δηαζθαιίδνληαο      αμηνπηζηία,     δηαζεζηκφηεηα,     αθξίβεηα θαη  

πξνζβαζηκφηεηα. 

•    Γηθιίδεο  πξφζβαζεο  ρξεζηψλ:  Καζηέξσζε  δηαδηθαζηψλ  γηα  ην  ππνζχζηεκα ρξεζηψλ   πνπ   

ζα   εμαζθαιίδεη   ηελ πξφζβαζε  εγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ ζηελ πιηθνηερληθή θαη δηθηπαθή ππνδνκή  

ηνπ Γήκνπ   

 Γηάγξακκα 12:  Μνληέιν ελίζρπζεο εζόδσλ 
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• Γηθιίδεο  αδηάιεηπηεο  ιεηηνπξγίαο  Πιεξνθνξηαθψλ  πζηεκάησλ:  Καηαγξαθή  

ησλ δηαδηθαζηψλ  παξαγσγήο  αληηγξάθσλ  αζθαιείαο,  αλάθηεζεο  θαη  δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ,   

επίβιεςε   θαη   παξαθνινχζεζε   ζεκαληηθψλ   κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαθνξψλ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
63 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

5.1  πκπεξάζκαηα 
 

  

χκθσλα κε ην Πξώην Κεθάιαην (1), ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εδξάδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνηειεί έλα θξίζηκν ζεκείν γηα κηα ηζρπξή δηαθπβέξλεζε ε 

νπνία επεξεάδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη νη πφξνη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα απφ δεκφζηα θεθάιαηα θαη ε ρξήζε ηνπο πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ απαηηεί γεληθά ηδηαίηεξε κέξηκλα, είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί ε 

ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο ησλ πφξσλ ηνπ. Μηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζε 

ζεκαληηθνχο εγγελείο θηλδχλνπο κε άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ δηαρείξηζε απηψλ ησλ πφξσλ.  

ην Γεύηεξν Κεθάιαην (2) ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ 

παγθνζκίσο απφ ην 1991-2007 ζε δεκφζηνπο νξγαληζκψλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα άιινηε ζε αλεπηπγκέλε κνξθή θαη 

άιινηε ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε αλαιφγσο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη. 2. ην ζέκα ηεο 

αλεμαξηεζίαο νη θνξείο ζεσξνχλ φηη δελ ηίζεληαη ηδηαίηεξνη πξνβιεκαηηζκνί θαη φηη ν βαζκφο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ βαζκφ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. 3. Φνξείο φπσο 

Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 4. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνξέσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ειέγρνπ αθνξά θπξίσο ηελ ρξεζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.   

ην  Σξίην Κεθάιαην (3) γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ζεζκηθά ε ρψξα έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ θαζηέξσζε θαη κεζνδνινγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πηνζεηψληαο ηα παγθφζκηα πξφηππα. 

ην Σέηαξην Κεθάιαην (4) παξνπζηάδεηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

απηήλ. Πξνέθπςαλ νη πεξηνρέο κεηαμχ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ (Λεηηνπξγίεο,  Γηαζθάιηζε Πφξσλ, 

Λνγνδνζία θαη πκκφξθσζε) ησλ ηξηψλ δηνηθήζεσλ  ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ – Δ.Λ.Κ.Δ., 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ, ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ - κε ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε 

θίλδπλν, ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςε ζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί ην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (φπσο θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία), ε αμηνιφγεζε ηνπο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία.
7
 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ηνπο ηξείο θνξείο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 

                                      

7  Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ: Γηεζλέο Πιαίζην γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή  

           ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (IPPF), Αζήλα, 2013. 
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ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 Καη ζηνπο ηξείο δεκφζηνπο θνξείο ν γεληθφο ζηφρνο «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ» είλαη ε πεξηνρή 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπο πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε 

θίλδπλν. 

 Ο Γεληθφο ηφρνο «ΤΜΜΟΡΦΩΖ» είλαη ε πεξηνρή ηεο δηαθπβέξλεζεο   πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε θίλδπλν θαη ζηνπο ηξείο θνξείο. 

 Καη ζηνπο ηξείο θνξείο  παξαηεξείηαη πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε θίλδπλν θαη ζηνπο 

ηέζζεξεηο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπο. 

 Γελ ιεηηνπξγεί ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηξείο θνξείο.  
 

  ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩ  ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΤΥΔΣΙΗ 

ΜΔ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ  ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 

 

 Ζ  θαηάηαμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλφηεηεο έθζεζεο 

ηνπο ζε θίλδπλν έρεη σο εμήο: (Γξάθεκα 13)  

 ηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ν γεληθφο ζηφρνο «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ»  ( Γηαθχκαλζε κεγέζνπο 

ζπζρέηηζεο  6,8,11) 

 Αθνινπζεί ν γεληθφο ζηφρνο «ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ»  (Γηαθχκαλζε κεγέζνπο ζπζρέηηζεο 

2,3,6) 

 ηελ ηξίηε ζέζε είλαη ν Γεληθφο ζηφρνο ηεο «ΛΟΓΟΓΟΗΑ» (Γηαθχκαλζε κεγέζνπο 

ζπζρέηηζεο (2,4,4)    θαη 

 ηελ ηέηαξηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ν Γεληθφο ζηφρνο ηεο «ΤΜΜΟΡΦΩΖ» (Γηαθχκαλζε 

κεγέζνπο ζπζρέηηζεο 2,3,2,). 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΔΝΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΛΟΓΩ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 

ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 
 

 Ο Γεληθφο ηφρνο «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ» παίξλεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ζπζρέηηζεο ζρεηηθά 

κε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνλ Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο (ηηκή ζπζρέηηζεο 

11) 

 Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Γεληθφ ηφρν «ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ» φπνπ ζηνλ ππφ 

εμέηαζε ΟΣΑ ε ηηκή ζπζρέηηζεο είλαη ε κεγαιχηεξε (ηηκή ζπζρέηηζεο 6) 

 Οκνίσο θαη γηα ηνλ γεληθφ ζηφρν «ΛΟΓΟΓΟΗΑ», εκθαλίδεηαη ε ίδηα εηθφλα. Ζ ηηκή 

πνπ παίξλεη ην κέγεζνο ζπζρέηηζεο κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ είλαη 4 γηα ηνλ ΟΣΑ θαη 4 

 γηα ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν. 

 Ο ΟΣΑ ζπγθεληξψλεη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζπζρέηηζεο ζηνπο ηξείο απφ ηνπο ηέζζεξεηο 

γεληθνχο ζηφρνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θνξέσλ. 

 Σν Ννζνθνκείν «Ηππνθξάηεην» θαηαηάζζεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε ζε φηη αθνξά ην 

κέγεζνο ησλ ηηκψλ ζπζρέηηζεο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ κε ηελ εθηίκεζε εκθάληζεο 

θηλδχλσλ. 

 Σν Δ.Λ.Κ.Δ. εκθαλίδεη ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ζπζρέηηζεο ζην ίδην θξηηήξην. 
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                     Δ.Λ Κ.Δ.                                 “ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ”         ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

    

 

 

 

 

ΤΥΔΣΙΗ ΣΩΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΜΔ ΣΑ ΓΔΝΙΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ 
  

Δ.Λ.Κ.Δ. 

Ο  έιεγρνο   θαηέιεμε   ζην   γεληθφ   ζπκπέξαζκα   φηη ηo πιαίζην   δηθιείδσλ  δηνίθεζεο  ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ.  ιεηηνπξγεί  ζε  ηθαλνπνηεηηθφ  βαζκφ.  Ωζηφζν,  ε  απνηειεζκαηηθφηεηά  ηνπ  κπνξεί  λα 

ελδπλακσζεί πεξαηηέξσ.    

 Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζην πεδίν ηεο ελδπλάκσζεο πξέπεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα πνπ αθνξά ηνλ Γεληθφ ηφρν 

“ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΔ”.  Ο  Δ.Λ.Κ.Δ. έρεη ήδε πηζηνπνηεζεί  κε  ην  πηζηνπνηεηηθφ  «Δπηβεβαίσζεο  

Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρσλ Πξάμεσλ Δ.Π.» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζηηο 18/03/2009, 

γεγνλφο πνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ θαζψο θαη ζην εχξεκα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ζρεηηθά 

κε ηελ ρακειή ζπζρέηηζε εθηίκεζεο θηλδχλσλ κε ηνπο άιινπο ηξείο Γεληθνχο ηφρνπο 

(ΛΟΓΟΓΟΗΑ, ΤΜΜΟΡΦΩΖ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ). 

 

 

Ννζνθνκείν “ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ” 
 

 

πλνιηθά,  ν  έιεγρνο  ηνπ Δ.. θαηέιεμε  ζην  ζπκπέξαζκα  φηη  ππάξρεη  αβεβαηφηεηα  φζνλ  

αθνξά  ζηελ θαηάιιειε  δηαρείξηζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ  πξνκεζεηψλ  θαζψο  θαη  ηε  δηαθχιαμε  

ηεο  πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.  Οη  αλαπνηειεζκαηηθέο  δηαδηθαζίεο  εζσηεξηθψλ  δηθιίδσλ  

(internal  control)  πνπ ζρεηίδνληαη  κε  ηηο  πξνκήζεηεο  θαη  ηε  δηαρείξηζε  ησλ  απνζεκάησλ  

Γξάθεκα 13:  πλνιηθή  παξνπζίαζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο δηνίθεζεο  γηα 

                         ΔΛΚΔ, ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ, ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
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νδεγνχλ  ζε  θηλδχλνπο  πνπ  αθνξνχλ  ζηε  λνκηκφηεηα,  ηελ  θαλνληθφηεηα,  ηελ  εζθαικέλε  

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε  θαη, ηειηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη ν Γεληθφο ηφρνο ηεο δηαθπβέξλεζεο 

“ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ” έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, γεγνλφο 

πνπ επαιεζεχεηαη απφ ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα θαζψο ε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

πξνκήζεηεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ 

πνπ λα εκπιέθεη φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο  ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη αθφκε εθηθηή θαη σο εθ ηνχηνπ πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ζηηο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο  πζηεξνχλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ζηηο  εζσηεξηθέο δηθιίδεο.  

 ε φηη αθνξά ηνπο ινηπνχο Γεληθνχο ηφρνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο επαιεζεχνληαη επίζεο θαη  έρνπλ σο εμήο: 1. Ο Γεληθφο ηφρνο 

“ΛΟΓΟΓΟΗΑ” είλαη ε δεχηεξε ζεκαληηθή πεξηνρή σο πξνο ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ δηφηη ε κε 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ επηθέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ν απμεκέλνο θίλδπλνο 

εκθάληζεο γεγνλφησλ κε ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, απμάλεη θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. 2. Ο Γεληθφο  ηφρνο  “ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ”   

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε  πηζαλφηεηα  εκθάληζεο θηλδχλνπ  δηφηη αθελφο θαη 

εζθαικέλα, (θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο), νη πφξνη ηνπ λνζνθνκείνπ  είλαη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη δελ αληηκεησπίδνληαη σο επελδπηηθά πξντφληα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ν 

Γεληθφο ηφρνο “ΤΜΜΟΡΦΩΖ”  θηλείηαη επίζεο ζε ρακειφ πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κε ηελ 

εκθάληζε θηλδχλνπ δηφηη ε νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ απαηηεί θαη ηελ 

εκπινθή άιισλ θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο.
8
    

 

 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Δ.. είλαη ε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, σο 

απφξξνηα εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο. Οη δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο (internal control),  

θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο δηαδηθαζηψλ, ζπληείλνπλ ζηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο 

βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Δπηπξνζζέησο ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο ησλ νθεηιψλ ησλ ππφρξεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ην παξερφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ 

θαη ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

                                      

8  Διεγθηηθό πλέδξην (2013), “ Έθζεζε ειέγρνπ γηα ηνλ δεκνζηνλνκηθό έιεγρν  θαη   έιεγρν   

ζπκκόξθσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πξνκεζεηώλ θαη ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ηνπ γεληθνύ   λνζνθνκείνπ Αζελώλ 

“ Ιππνθξάηεην”, ζει. 6.   
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δεκνηψλ. 

 Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη ν Γεληθφο ηφρνο ηεο δηαθπβέξλεζεο 

“ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ” έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ν Γεληθφο 

ηφρνο “ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ” ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηνπο Ο.Σ.Α., πεξηιακβάλεη σο πξναηξεηηθή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   Ωο εθ 

ηνχηνπ είλαη ζαθέο   φηη   είλαη    απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ζεκαληηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε  ηεο  

πιεξφηεηαο  ησλ  εζφδσλ  (βεβαίσζε  θαη  είζπξαμε  φισλ  ησλ  δπλεηηθψλ  θαη   λνκίκσλ    

εζφδσλ) ζηε βάζε ηεο ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ θαη  ηεο  ινγνδνζίαο,  

ηα νπνία θαη ζα απνηειέζνπλ εξγαιεία ζπλδξνκήο ζηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ 

“ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ”.  Πξφηππα  πνπ  έρνπλ  πηνζεηεζεί  δηεζλψο  θαη  αθνξνχλ  ζηελ  νξζή  

δηαθπβέξλεζε  θαη  ην ζχζηεκα   εζσηεξηθψλ   δηθιίδσλ κπνξνχλ    λα   απνδεηρηνχλ    ρξήζηκνη    

νδεγνί γηα ηελ αλαδηάξζξσζε   θαη αλαδηνξγάλσζε φρη κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ   

αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ    ηεο   ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο.    

 Σέινο ν Γεληθφο ηφρνο “ΛΟΓΟΓΟΗΑ”, (ν νπνίνο  ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπλδέεηαη επζέσο 

θαη άκεζα κε ηνλ Γεληθφ ηφρν “ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΡΩΝ”), θαηαιακβάλεη κόλν  ηελ ηξίηε ζέζε 

ζηελ ζπζρέηηζε κε ηελ εθηίκεζε εκθάληζεο θηλδχλσλ ζηνλ Ο.Σ.Α. Απηφ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη  

απφ ηελ  θνηλή αληίιεςε θαη ηελ Πνιηηηθή Δζληθή Πξαθηηθή σο πξνο ηελ “ΛΟΓΟΓΗΑ” ζηελ  

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.   Γηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο, θαιχθζεθαλ θαηά θαηξνχο αλαδξνκηθά χζηεξα 

απφ ηελ ςήθηζε ζεηξάο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηε Βνπιή.  Οκνίσο, δεκνηηθέο αξρέο θαη 

αληηπνιηηεχζεηο πνπ έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε ζηελ δηαθλεηα θαη ηελ ινγνδνζία ζε πξσηνβάζκην 

επίπεδν, δελ αζθνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νχηε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία 

θαζήθνληα. Σν παξαπάλσ Δζληθφ Πνιηηηθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο επαιεζεχεη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο σο πξνο ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο “ΛΟΓΟΓΟΗΑ” θαη 

“ΤΜΜΟΡΦΩΖ” ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ο.Σ.Α. θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο 

ζηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ εθηίκεζε εκθάληζεο θηλδχλσλ.  

 

4.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε 

 

 

ην πιαίζην ππνθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – ηα νπνία δελ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο παξαπάλσ θνξείο –, πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα εηδηθψλ ειέγρσλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξηψλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

νη νπνίεο απφ ηελ  ζπγθξηηηθή αλάιπζε εκθάληζαλ ηελ  κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε σο πξνο ηελ 

εκθάληζε θηλδχλνπ ζην ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κεηαμχ φκνησλ  θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο επαιεζεχνληαη αλά είδνο θνξέα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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