
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝΔΙΚΛΙΔΩΝ ΤΡΙΩΝΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΦΟΡΕΩΝΦΟΡΕΩΝ ((ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ., ., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙΚΑΙ ΤΕΙΤΕΙ) ) ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΝΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝΕΣΟΔΩΝ, , ΤΩΝΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΤΩΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑΕΣΠΑ..



ΣκοπόςΣκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η διερεύνηση της
σχέσης μεταξύ των τεσσάρων γενικών στόχων των τριών
Δημόσιων οργανισμών (λογοδοσία, συμμόρφωση, λειτουργίες
και διασφάλιση πόρων) με τα συστατικά στοιχεία της
εκτίμησης κινδύνου και των δραστηριοτήτων των δικλίδων
από το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων.

ΠρώτοΠρώτο ερευνητικόερευνητικό ερώτημαερώτημα: Ποιές είναι οι “κύριες
περιοχές” των γενικών στόχων που αφορούν οι
κίνδυνοι αναλόγως της νομικής και διοικητικής
ταυτότητας αλλά και της διάρκειας ζωής του κάθε
ένα εκ των τριών δημόσιων οργανισμών που
συμμετέχουν στην έρευνα
ΔεύτεροΔεύτερο ερευνητικόερευνητικό ερώτημαερώτημα: : Ανάδειξη βασικών
προτεραιοτήτων της διοίκησης των Οργανισμών για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων αυτών.



ΕιδικόςΕιδικός ΛογαριασμόςΛογαριασμός ΚονδυλίωνΚονδυλίων ΈρευναςΈρευνας ((ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ.) .) τουτου
ΑνωτάτουΑνωτάτου ΤεχνολογικούΤεχνολογικού ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΙδρύματοςΙδρύματος ((ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.) .) 
ΑθήναςΑθήνας..

ΓενικόΓενικό ΝοσοκομείοΝοσοκομείο ΑθηνώνΑθηνών
ΙπποκράτειοΙπποκράτειο

ΔήμοςΔήμος ΑγίουΑγίου ΔημητρίουΔημητρίου ΑττικήςΑττικής

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση του πλαισίου δικλείδων της διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
αναφορικά με τη διαχείριση των έργων που υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και στην
αποτίμηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους.  

Aξιολογήθηκαν ο σχεδιασμός, η ύπαρξη και η λειτουργία των εσωτερικών δικλίδων (internal 
control) που σχετίζονται με τις προμήθειες και τη διαχείριση των αποθεμάτων καθώς και τη
δημοσιονομική διαχείριση σε γενικό επίπεδο. 

Οι βασικοί στόχοι του ελέγχου ήταν η εκτίμηση της πληρότητας των εσόδων στις
Οικονομικές Καταστάσεις του 2011

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Ε.Σ. αποτελεί τον εξωτερικό ελεγκτή των δημόσιων
δαπανών και εσόδων. Η ψήφιση πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο
της οικονομικής διαχείρισης εισήγαγε νέες μορφές ελέγχου (όπως έλεγχο επίδοσης, έλεγχο
συστημάτων, έλεγχο εφαρμογής των συστάσεων ελέγχου), καθώς και τη συμμόρφωση των
ελεγκτικών διαδικασιών με τα ελεγκτικά πρότυπα INTOSAI.

Διεξήχθησαν τρείς δημοσιονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης και συντάχθηκαν οι
αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου σε τρείς δημόσιους φορείς κατά το έτος 2013.



Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η συγκριτικήσυγκριτική ανάλυσηανάλυση μεταξύ τηςτης σχέσηςσχέσης τωντων τεσσάρωντεσσάρων
γενικώνγενικών στόχωνστόχων τωντων τριώντριών οργανισμώνοργανισμών (λογοδοσία, συμμόρφωση, λειτουργίες και
διασφάλιση πόρων) μεμε τατα συστατικάσυστατικά στοιχείαστοιχεία τηςτης εκτίμησηςεκτίμησης κινδύνουκινδύνου καικαι τωντων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων τωντων δικλίδωνδικλίδων από το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων. Από την
σύγκριση αυτή αναμένονται κρίσιμα συμπεράσματα που θα αναδείξουν τις “κύριες
περιοχές” στόχων όπου αφορούν οι κίνδυνοι για τους τρείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου θα
αναδειχθούν περαιτέρω και οι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης των οργανισμών για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων αυτών.

(INTOSAI GOV 9100 (INTOSAI GOV 9100 ““ΚατευθυντήριεςΚατευθυντήριες
γραμμέςγραμμές γιαγια τατα πρότυπαπρότυπα εσωτερικώνεσωτερικών
δικλίδωνδικλίδων στοστο ΔημόσιοΔημόσιο ΤομέαΤομέα))

υφίσταται άµεση σχέση µεταξύ των γενικών στόχων, που
αντιπροσωπεύουν όσα επιδιώκει να επιτύχει η οντότητα, 
και των συστατικών στοιχείων των εσωτερικών
δικλίδων, τα οποία αντιπροσωπεύουν ό,τι είναι
απαραίτητο για την επίτευξη των γενικών στόχων

Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί
το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
(όπως και στην παρούσα εργασία), η
αξιολόγηση τους γίνεται σύμφωνα με
την κρίση του εσωτερικού ελέγχου και
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.



Περίπτωση ΕΛΚΕ Αναφορά και συσχέτιση Κινδύνων-Γενικών Στόχων Διοίκησης – Δραστηριότητων
Δικλίδων «Ε.Λ.Κ.Ε.»



Περίπτωση “ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ”

Αναφορά και συσχέτιση Κινδύνων – Γενικών Στόχων Διοίκησης-
Δραστηριοτήτων Δικλίδων «Ιπποκράτειο»



Περίπτωση Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Αναφορά και συσχέτιση Κινδύνων-Γενικών Στόχων Διοίκησης – Δραστηριοτήτων
Δικλίδων «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»



Συσχέτιση των κινδύνων και των γενικών στόχων της διοίκησης (2)  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο γενικός
στόχος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» ( Διακύμανση
μεγέθους συσχέτισης 6,8,11)

Ακολουθεί ο γενικός στόχος «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΡΩΝ» (Διακύμανση μεγέθους
συσχέτισης 2,3,6)

Στην τρίτη θέση είναι ο Γενικός στόχος της
«ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ» (Διακύμανση μεγέθους
συσχέτισης (2,4,4) και

Στην τέταρτη θέση κατατάσσεται ο
Γενικός στόχος της «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
(Διακύμανση μεγέθους συσχέτισης 2,3,2,).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Γενικός Στόχος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» παίρνει την μεγαλύτερη
τιμή συσχέτισης σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (τιμή συσχέτισης 11)
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Γενικό Στόχο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΡΩΝ» όπου στον υπό εξέταση ΟΤΑ η τιμή συσχέτισης
είναι η μεγαλύτερη (τιμή συσχέτισης 6)
Ομοίως και για τον γενικό στόχο «ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ», 
εμφανίζεται η ίδια εικόνα. Η τιμή που παίρνει το μέγεθος
συσχέτισης με την εκτίμηση κινδύνων είναι 4 για τον ΟΤΑ
και 4 για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο ΟΤΑ συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες τιμές συσχέτισης
στους τρείς από τους τέσσερεις γενικούς στόχους της
διακυβέρνησης μεταξύ των τριών φορέων.
Το Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» κατατάσσεται στην δεύτερη
θέση σε ότι αφορά το μέγεθος των τιμών συσχέτισης των
γενικών στόχων με την εκτίμηση εμφάνισης κινδύνων. 
Το Ε.Λ.Κ.Ε. εμφανίζει τις μικρότερες τιμές συσχέτισης στο ίδ
κριτήριο. 

Ε.Λ Κ.Ε. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ


