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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πολυπλοκότητα λειτουργίας των Δήμων εγκαθιστά την αναγκαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου σε υψηλά επίπεδα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται συνεχώς 

αντιμέτωπη με την καθιέρωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με κύριο σκοπό να 

απαλείψει πλήρως όλα τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς που την 

χαρακτηρίζουν .  

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες οι οποίες 

αναλύουν τον πλέον καθοριστικό ρόλο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους 

φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τα αποτελέσματα των μελετών προκύπτει ότι 

παγκοσμίως έχει γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της εδραίωσης συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 

Σε εθνικό επίπεδο κυριαρχεί η ανυπαρξία ενός αποδοτικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου ή ακόμα και η απουσία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από 

τους Δήμους. Η πολιτική αστάθεια, η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζουν την εποχή μας καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την ομαλή λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλει τόσο 

στη διαχείριση των κινδύνων όσο και στην αντιμετώπιση φαινομένων απάτης. 

Επιπλέον, αποθαρρύνει παραβατικές συμπεριφορές και συντελεί στην ορθή 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.      

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι παρουσιάσει τη σπουδαιότητα 

εδραίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να 

αποδείξει ότι τέτοιους είδους συστήματα συνεισφέρουν στην διαφάνεια πράξεων και 

ενεργειών. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: εσωτερικός έλεγχος , Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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ABSTRACT 

The complexity of the Municipalities function installs the necessity of internal 

audit on high levels. Local government is constantly faced with the establishment of 

internal audit systems with the main purpose to completely eliminate all the 

phenomena of the mismanagement and the corruption. 

Globally several studies have conducted which analyze the crucial role of internal 

audit in local government. The results of the studies show that the importance of 

establishing of internal audit systems is understood globally. 

Nationally dominates the absence of an efficient internal control system, or even 

the absence of internal control systems by municipalities. Nowadays is characterized 

by political instability, complexity and uncertainty, this reason make it very difficult 

to orderly operation of the internal audit in local government level. 

Internal control within the Local Government contributed both of risk 

management and of tackling phenomena of fraud. In addition, discourage phenomena 

like the delinquent behavior and the contribution of the proper operation of the local 

authorities. 

The objective of this thesis is to present the importance of consolidation of the 

internal audit systems in local government. Furthermore to prove that systems like 

these contribute to the transparency of operations and actions. 

 

 

Keywords: internal audit, Local Government 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται παρουσίαση του 

εσωτερικού ελέγχου και έπειτα εξειδικεύεται στον εσωτερικό έλεγχο στους 

Ο.Τ.Α. . Στη συνέχεια, ακολουθεί περιγραφή των ελεγκτικών διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικότερα συμπεράσματα και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν μέσα από την 

παρούσα εργασία είναι κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει στη μείωση του 

κινδύνου. Επιπλέον, ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί κατά πόσο το 

ουσιώδες μέγεθος που χρησιμοποιείται είναι σωστό.  

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι τόσο η παρουσίαση του εσωτερικού ελέγχου 

όσο και η εφαρμογή του στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . 

Συγκεκριμένα , θα εξετάσουμε τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην Δ.Ε.Υ.Α. του 

Δήμου Βόλβης , αφού πρώτα παρουσιάσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της . Οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται ιδιαίτεροι εξαιτίας του εύρους 

και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων που καλούνται να φέρουν εις πέρας . 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να συμβάλλει και στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , αυξάνοντας την διαφάνεια 

τους και καλύπτοντας τις απαιτήσεις όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων και κυρίως 

των δημοτών . Συνοψίζοντας , με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την 

βιωσιμότητα τους και όσο και την εύρυθμη λειτουργία τους .    
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Όσον αφορά την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία έχει βασιστεί στην διεθνή και 

εγχώρια βιβλιογραφία και αρθογραφία. Ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί  και 

αποτελέσματα πρόσφατων επιστημονικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί ,με θέμα 

τον εσωτερικό έλεγχο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση.  

 

 1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στην διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η έννοια του εσωτερικού ελέγχου τόσο 

στην θεωρία όσο και στην πράξη μέσα από την μελέτη περίπτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. . 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα οποία διακρίνονται 

ακολούθως . 

  Το πρώτο κεφάλαιο είναι ένα κατεξοχήν εισαγωγικό κεφάλαιο με αναφορά 

στο περιεχόμενο, στην μεθοδολογία και στην δομή της εργασίας . 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εκτενής επισκόπηση στην 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας . 

Ωστόσο γίνεται αναφορά και στην παγκόσμια αρθρογραφία τόσο στον εσωτερικό 

έλεγχο γενικά, αλλά και σε άρθρα τα οποία έχουν βασιστεί σε μελέτες και υποθέσεις 

εσωτερικού ελέγχου στην εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση παγκοσμίως.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται οι έννοιες της ελεγκτικής επιστήμης αλλά και 

του εσωτερικού ελέγχου. Πραγματοποιείται αναφορά στις διακρίσεις του ελέγχου και 

παρουσιάζεται εκτενώς η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, αναφέρονται 

τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, οι ελεγκτικές διαδικασίες και 

τα οφέλη τα οποία πηγάζουν από την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η δομή και το θεσμικό πλαίσιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.. Επιπλέον, αναλύονται έννοιες άμεσα συνδεδεμένες με τους Ο.Τ.Α., που μας 

βοηθούν στην κατανόηση τη σχέση μεταξύ των Οργανισμών που υπάγονται στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στη σχέση αυτών με το κράτος. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται αναλυτικά ο εσωτερικός έλεγχος στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. Το 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και ο σκοπός του, τα Ελεγκτικά Σώματα τα οποία 

έχουν θεσπιστεί αλλά και η αποτελεσματικότητα όλων αυτών. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μια πλήρη ανάλυση όλων εκείνων των ελεγκτικών 

διαδικασιών που ενεργήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα ελέγχου, ο τακτικός έλεγχος 

στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα μας τόσο για την 

περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης όσο και τους Ο.Τ.Α.. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις 

για μελλοντικές έρευνες με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο στους Ο.Τ.Α. . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ελληνική βιβλιογραφία, η οποία 

αποτέλεσε πηγή άντλησης των βασικών περιεχομένων της. Ωστόσο, μελετήθηκε και 

η διεθνής αρθογραφία με εκτενή αναφορά σε μελέτες που σχετίζονται με τον έλεγχο 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα 

τη φύση και την έκταση του ελεγκτικού έργου. Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου ο οποίος 

αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο του Ελεγκτικού κινδύνου. Ο εσωτερικός 

έλεγχος των επιχειρήσεων μπορεί να παρομοιαστεί με το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου. Εκτείνεται σ’ όλα τα σημεία του οργανισμού της επιχείρησης και είναι 

ειδικά σχεδιασμένος για να υπηρετήσει όλες τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

επιχείρησης 
1
 (Καζαντζής, 2006).  

Το σημερινό σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονοµικό - κοινωνικό 

περιβάλλον, με φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών και των κεφαλαίων, 

του έντονου ανταγωνισμού, των μεγάλων ανισοτήτων και της μεγάλης συγκέντρωσης 

κεφαλαίων, άρα ο ρόλος της Ελεγκτικής επιστήμης τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για 

τον δημόσιο τομέα της οικονομίας σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, 

χαρακτηρίζεται ζωτικός και με διαρκώς αυξανόμενη σημασία
2
. (Καζαντζής,2006). 

                                                 

1
 Πηγή: Ελεγκτική και Εσωτερικός ¨Έλεγχος , Χ. Καλαντζής, Εκδόσεις Business Plus , Αθήνα 2006, 

σελ.247 

2
 Πηγή: Ελεγκτική και Εσωτερικός ¨Έλεγχος , Χ. Καλαντζής, Εκδόσεις Business Plus , Αθήνα 2006, 

σελ.39 
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Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το σύστημα μέσω του οποίου η διοίκηση μιας 

επιχείρησης επιδιώκει τον έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και την πολιτική της
3
( Κάντζου ,2001). 

Εσωτερικοί έλεγχοι είναι οι μέθοδοι και τα μέτρα εποπτείας για την πιστή 

εφαρμογή των αποφάσεων της πολιτικής της διοίκησης, τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

των στοιχείων, τη διαφύλαξη της περιουσίας και την αποφυγή ατασθαλιών
4
( 

Χρυσοβιτσιώτης και Σταυρακόπουλος,1995). 

Έλεγχος είναι η διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού 

και η σύγκριση των επιτεύξεων με τους στόχους που έχει θέσει το Management της 

επιχείρησης ή με τα προβλεπόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα του οργανισμού. 

Ειδικότερη περίπτωση λειτουργίας του ελέγχου ή μέρος αυτού, αποτελεί ο 

εσωτερικός έλεγχος
5
 (Τσακλάγκανος ,1997).  

Εσωτερικός Έλεγχος, για πολλούς είναι σαν τα μέτρα που εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση για να προλάβει τις καταδολιεύσεις των υπαλλήλων της. Στην ουσία, τα 

μέτρα αυτά αποτελούν ένα πολύ μικρό τμήμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο βασικός 

σκοπός του ελέγχου είναι η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας 

οργάνωσης 
6
 (Meigs et al.,1978). 

Εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί μέσα σε μία επιχείρηση 

και ασκείται από τους υπαλλήλους της. Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος δεν εννοούμε 

μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία του ελέγχου, που τυχόν υπάρχει στην επιχείρηση ή 

στους υπαλλήλους οι οποίοι μαζί με τα άλλα καθήκοντα τους , διενεργούν και 

προληπτικό έλεγχο, αλλά εννοούμε όλο το σύστημα οργάνωσης των διαδικασιών 

εκτελέσεως των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής του απεικόνισης. Ο 

ορθός όρος όλου αυτού του συστήματος είναι «σύστημα εσωτερικού ελέγχου». 

Δηλαδή, με τον όρο εσωτερικό έλεγχο εννοούμε τις αρμοδιότητες του προσωπικού, 

τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά τη διαδρομή, τον έλεγχο τους και 

                                                 

3
 Πηγή: Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό λογιστικής, Κ. Κάντζου, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 

Αθήνα 2001 

4
 Πηγή: Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών, τραπεζικών και οικονομικών ορών: 

ερμηνευτικό-χρηστικό, Ι.Χρυσοβιτσιώτης- Ι.Σταυρακόπουλος, Εκδόσεις Παπαζήσης , Αθήνα 1995 

5
 Πηγή: Ελεγκτική, Α.Τσαλαγκάνος, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997,σελ.44 

6
 Πηγή: Ελεγκτική,Walter B. Meigs- E. John Larsen – Robert F. Meigs, Μετάφραση:  Θ. 

Διαμαντόπουλος-Ι. Ταλαρούγκας , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1978, σελ.104 
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ποιοι ήταν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και επιπλέον τους τηρούμενους λογαριασμούς, τον 

τρόπο και τη μέθοδο ενημέρωσης τους και τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για 

την ενημέρωση
7
 (Γρηγοράκος ,1989).   

 

Τα συμβούλια Τοπικής αυτοδιοίκησης (LGC) βασίζονται σε διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και ομοσπονδιακών 

κυβερνήσεων, καθώς και των ψηφοφόρων τους για να μπορέσουν να παρέχουν ένα 

ευρύ φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών. Λόγω των περιορισμών στις ακόλουθες πηγές 

χρηματοδότησης συμβούλια πρέπει να έχουν σε εφαρμογή μια σειρά από στρατηγικές 

και πολιτικές ικανές να παρέχουν καλή διακυβέρνηση και να εκπληρώνουν σωστά τις 

οικονομικές τους ευθύνες. Τα Συμβούλια Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό να 

βοηθηθούν με την επίτευξη της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας των υποχρεώσεών 

τους συχνά ζητούν καθοδήγηση από ειδικούς. Για παράδειγμα, στην αυστραλιανή 

πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW), το Γραφείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει 

αναπτύξει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, τις κατευθυντήριες γραμμές 

Εσωτερικού Ελέγχου. Το 2010 το Γραφείο Νέας Νότιας Ουαλίας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές τονίζοντας ότι μια 

επιτροπή εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική συνιστώσα της χρηστής 

διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές εξήγησε ότι είναι για τη 

βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας των συμβουλίων, οι επιτροπές αυτές 

θα πρέπει να αποτελούνται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη. Για να διατηρηθεί 

η ανεξαρτησία της επιτροπής  ανέφεραν ότι ο Δήμαρχος δεν θα πρέπει να είναι μέλος 

της επιτροπής. Ωστόσο, αυτά είναι μόνο οι κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι 

νομοθετημένες απαιτήσεις ούτε και η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, 

πριν αναθεωρηθούν, έχει αποδειχθεί ότι ήταν αρκετά χαμηλό το επίπεδο 

συμμόρφωσης με αυτές (Jones & Bowrey 2013). Η μελέτη αυτή, με βάση την 

ανασκόπηση των εκθέσεων 2012/2013 για  Συμβούλια Τοπικής Αυτοδιοίκησης , 

συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων και των συναφών γνωστοποιήσεων, 

αξιολογεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές 

του 2010, ειδικά σε σχέση με τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να 

                                                 

7
 Πηγή: Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, Θ.Γρηγοράκος , Έκδοση Σώματος Ορκωτών Λογιστών , Αθήνα 

1989, σελ.18 
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διαπιστωθεί αν οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αποτελεσματικές στη βελτίωση της 

τοπικής διακυβέρνησης του συμβουλίου.
8
 (Jones & Beattie, 2015) 

 

 

Οι Arena & Jeppesen (2016) έχουν ως στόχο να αναλύσει την αύξηση των 

ποικίλων πρακτικών του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στο ρόλο των παραγόντων ενσωμάτωσης σε διάφορες θεσμικές ρυθμίσεις.  

Η ανάπτυξη των τάσεων του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα και τα 

χαρακτηριστικά του πλαισίου του δημόσιου τομέα, στην πραγματικότητα, είναι 

υπόκεινται εγγενώς σε Εσωτερικό Έλεγχο πολλαπλών θεσμικών δυνάμεων που 

αλληλεπιδρούν με το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων των μεμονωμένων 

εσωτερικών ελεγκτών. Η εμπειρική ανάλυση, η οποία βασίζεται σε μεθοδολογία 

μελέτη περίπτωσης, αναδεικνύει τις εγγενείς εντάσεις που συνδέονται με τον 

μεταβαλλόμενο ρόλο των Εσωτερικών Ελέγχων και δείχνει πώς διαφορετικοί τύποι 

Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύχθηκαν σε τρεις ρυθμίσεις περίπτωσης, οι οποίοι 

διαμορφώθηκαν από ειδικούς σε διάφορα θεσμικά πεδία. Αυτό το άρθρο παρέχει μια 

πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μελέτη της υιοθέτησης εσωτερικού ελέγχου και 

ανάπτυξης σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα από την προηγούμενη βιβλιογραφία, 

και αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ σύγχρονης εδραίωσης 

φορέων στα επαγγελματικά συστήματα και το εστιακό κοινωνικό σύστημα ως 

σχετική πηγή της πρακτικής παραλλαγής. Από την άποψη αυτή, η περίπτωση του 

Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να συμβάλει με προηγούμενες μελέτες της μεταβολής 

της πρακτικής στον τομέα της λογιστικής διαχείρισης, ρίχνοντας λίγο φως σχετικά με 

τους τύπους των εντάσεων που προκύπτουν όταν τα άτομα με μικτή επαγγελματική 

ταυτότητα που συμμετέχουν σε έναν τομέα.
9
 (Arena & Jeppesen,2016) 

 

                                                 

8
 Πηγή: Local government internal audit compliance (Article) ,University of Southern Queensland, 

Australia , Australasian Accounting, Business and Finance Journal,Volume 9, Issue 3, 25 September 

2015, Article number 5, Pages 59-71 

9
Πηγή: Arena,M. & Jeppesen,,K.K.(2016),Practice Variation in Public Sector Internal Auditing: An 

Institutional Analysis  (Article),European Accounting Review, Volume 25, Issue 2, 2 April 2016, Pages 

319-345 

https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100379743&origin=recordpage
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=7100153129&origin=recordpage
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Η μελέτη αυτή επιδιώκει να επιβεβαιώσει εάν ο εσωτερικός έλεγχος, ως 

διαδικασία ελέγχου των εταιρειών, λειτουργεί αποτελεσματικά στα αυστραλιανά 

δημόσια πανεπιστήμια. Η μελέτη βασίζεται στην θεωρία του οργανισμού, 

δημοσιευμένη βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για 

την ανάπτυξη ενός πλαισίου εσωτερικής αξιολόγησης του ελέγχου. Ένα ερευνητικό 

εργαλείο στη συνέχεια αναπτύχθηκε από το πλαίσιο και να χρησιμοποιήθηκε ως βάση 

για να εξετάσει εάν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι δομημένη για την ενίσχυση 

της διακυβέρνησης στον αυστραλιανό δημόσιο πανεπιστημιακό τομέα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των πανεπιστημιακών λειτουργιών 

εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν υπό ευέλικτες δομικές και λειτουργικές ρυθμίσεις 

για την επίτευξη θεωρητικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης. Μια μειοψηφία των λειτουργιών δεν συμμορφώνονται με 

κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη του θεωρητικού 

ρόλου του εσωτερικού ελέγχου της. Οι περαιτέρω ευέλικτες ρυθμίσεις δεν εγγυώνται 

τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου τη στιγμή που η συμμόρφωση με τις 

κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Παράγοντες που συμβάλλουν στην μη συμμόρφωση και στις ευέλικτες 

ρυθμίσεις λειτουργίας είναι η μη διαθεσιμότητα των υποχρεωτικών απαιτήσεων για 

τη συμμόρφωση με το επάγγελμα ή την κυβέρνηση της νομοθεσίας. Η μελέτη παρέχει 

κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα με τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη.
10

( Christopher 2015) 

 

 

Ο Goodwin στο άρθρο του, τo οποίο δημοσιεύθηκε ύστερα από έρευνα που 

αφορά  τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου τόσο στον 

δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν 

περιλαμβάνουν οργανωτική κατάσταση, την εξωτερική ανάθεση, με τη χρήση του 

εσωτερικού ελέγχου ως "tour of duty" λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις 

με τον εξωτερικό ελεγκτή. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα των επικεφαλής των 

εσωτερικών ελεγκτών σε φορείς στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα 

                                                 

10
 Πηγή: Christopher, Joe , Educational Management Administration & Leadership. Nov2015, Vol. 43 

Issue 6, p954-971. 18p. 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στην κατάσταση μεταξύ εσωτερικού 

ελέγχου στους δύο τομείς, με εσωτερικούς ελεγκτές του δημόσιου τομέα είναι 

λιγότερο πιθανό να αναφέρουν στον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών. Ενώ 

ένα παρόμοιο ποσό της εργασίας είναι αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες, των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα είναι πιο πιθανό από ό, τι εκείνες του ιδιωτικού 

τομέα να αναθέτουν στο εξωτερικό ελεγκτή. Υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των 

δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και τις αλληλεπιδράσεις με τον εξωτερικό 

έλεγχο στους δύο τομείς. Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των τελών ελέγχου σε σύγκριση με 

εκείνη στον δημόσιο τομέα.
11

 (Goodwin ,2003) 

 

Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την απάτη, που εντοπίζεται στην 

οικονομική και λογιστική δραστηριότητα σε δημόσιους φορείς είναι να δώσει 

εξασφάλιση και να εγγυηθεί αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων και 

των αποτελεσμάτων. Για την παροχή αυτής της εγγύησης εσωτερικού ελέγχου 

παρακολουθεί αν οι συναλλαγές και οι λογιστικές εργασίες που καταχωρούνται 

αντανακλούν ορθά τη φύση των γεγονότων που έλαβαν χώρα και αν είναι πιθανό να 

έχουν παραμορφωθεί. Τα αποτελέσματα μιας αποστολής του εσωτερικού ελέγχου, 

πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνοχή του λογιστικού συστήματος 

οικονομικών, και να αντικατοπτρίζουν σωστά, ειλικρινά και πλήρως τις οικονομικές 

λογιστικές πράξεις από την πρωτοβάθμια λογιστικών εγγράφων και των οικονομικών 

καταστάσεων.
12

(Munteanu et al.,2016) 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος δημοσίου διαφέρει από χώρα σε χώρα, δεδομένου ότι έχει 

να συμμορφωθεί σε αντίστοιχες συνολικές ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση με την 

κυβέρνηση και το ανώτατο όργανο ελέγχου, καθώς και τις ρυθμίσεις της λογοδοσίας 

που υπάρχουν μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι 

να ανακαλύψει κοινά και διαφορετικά στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου σε δώδεκα 

                                                 

11
 Jenny Goodwin, "A comparison of internal audit in the private and public sectors", Managerial 

Auditing Journal, Vol. 19 Iss: 5, pp.640 - 650 

12
 Πηγή:Munteanu, V. , Copcinschi, L., Luschi, C., Lăceanu, A.,  Knowledge Horizons / Orizonturi ale 

Cunoasterii. 4/1/2016, Vol. 8 Issue 2, p14-21. 8p. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Goodwin%2C+Jenny
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κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕΕ-12) Τα καθήκοντα αυτής της έρευνας 

είναι: να αναλυθούν οι δείκτες των εσόδων στις χώρες της ΕΕ, για την ανάλυση των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις χώρες της ΕΕ, για να βγάλουμε συμπεράσματα 

και να υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω ερευνητικές εργασίες σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο της διοίκησης της Λετονίας και βελτιώσεις της συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου. Οι μέθοδοι αυτής της έρευνας είναι η μέθοδος της οικονομικής 

ανάλυσης (μονογραφία) και διαγραμματική μέθοδο. Τα κύρια αποτελέσματα από 

αυτή την έρευνα - δεν είναι όλες τις χώρες ερμηνεύσει την έννοια του εσωτερικού 

ελέγχου με τον ίδιο τρόπο - ορισμένες χώρες έχουν ειδικά ανεξάρτητα θεσμικά 

όργανα εσωτερικού ελέγχου, ενώ άλλες χώρες έχουν αποκεντρωμένο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου το οποίο είναι ενσωματωμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της διαχείρισης. Όλο και περισσότερες χώρες απαιτούν πλέον κορυφαία στελέχη να 

εφαρμόζουν συστήματα για τη διαχείριση ή τον μετριασμό του κινδύνου μη επίτευξης 

καθορισμένων στόχων. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου, αλλά δεν καλύπτει όλα τα συστήματα της δημόσιας διοίκησης 
13

 

(Faitusa,2015). 

 

Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα από επικεφαλή στελέχη ελέγχου και 

στελέχη εσωτερικού ελέγχου από 19 χώρες, έχουμε διερευνήσει  μεταξύ των χωρών 

πιθανές συσχετίσεις ,πολιτιστικές διαστάσεις και παραλλαγές στην αντίληψη χρήση 

αλλά και στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Θεωρούμε ότι η 

αποφυγή της αβεβαιότητας που σχετίζεται αντίστροφα ν τόσο με τη χρήση αλλά και 

τη συμμόρφωση. Μπορούμε επίσης να βασιστούμε και στην ανθρώπινη καθοδήγηση 

που πρέπει να σχετίζεται θετικά με τη συμμόρφωση, αλλά όχι με τη χρήση των 

Προτύπων. Μεταξύ των μεταβλητών ελέγχου, βρίσκουμε θετικές συσχετίσεις για το 

εύρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-IIA) 

αναφορικά με την ένταξη, την επαγγελματική πιστοποίηση του εσωτερικού ελέγχου, 

και τις ώρες της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαίδευση η οποία γίνεται 

τόσο αντιληπτή στη χρήση όσο και στη συμμόρφωση. Τέλος, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές "κόστος συμμόρφωσης" και "Συμμόρφωση που δεν 

                                                 

13
 Πηγή:  Public internal control in the european union, Faitusa Ivita Economic Science for Rural 

Development Conference Proceedings, University of Latvia ,Apr2015, Issue 37, p251-257. 7p. 
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αναμένεται στη χώρα μου" να σχετίζονται αντίστροφα με την αντίληψη χρήσης – 

συμμόρφωσης 
14

 (Abdolmohammadi & Sarens, 2011) . 

 

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

 

Παγκοσμίως έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για τον εσωτερικό έλεγχο 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι εμφανές ότι έχουν αντιληφθεί την σπουδαιότητα 

του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί αρωγό στην ομαλή δημόσια διακυβέρνηση, στην επίτευξη των στόχων των 

Ο.Τ.Α. αλλά και στην εξάλειψη φαινομένων κακοδιοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
 Πηγή: Dimensions and Variations in Perceived Use of and Compliance with Internal Auditing 

Standards in 19 Countries, Abdolmohammadi, M.J., Sarens, G. , International Journal of Accounting, 

Volume 46, Issue 4, December 2011, Pages 365-389 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Η ελεγκτική πραγματεύεται τις αρχές , τους κανόνες και τις προϋποθέσεις 

διενέργειας ελέγχου σε οποιαδήποτε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας. Η 

αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών αλλά και 

η εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος φαίνεται να 

οδήγησαν στην αρχική θεσμοθέτηση του ελέγχου. Οι παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες 

οι οποίες φανερώνουν ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν από τους Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας περίπου στο 3000 

π.Χ.. 

Ελεγκτική είναι ο επιστημονικός κλάδος της συστηματικής διαδικασίας 

συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 

ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν μετρήσιμες πληροφορίες 

συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας , με σκοπό να εξακριβωθεί και να 

γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές 

ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια
15

. 

 

3.2 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

 

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχουν το δικό τους σύστημα ελέγχου το οποίο 

προφανώς και επηρεάζεται τόσο από το διοίκηση όσο και από το σύστημα τους. Ένα 

ορθό σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατάλληλη οργάνωση 

λειτουργιών, σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων, κατανομή ευθυνών, αλλά και 

χρηματοοικονομική και λογιστική οργάνωση. Επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνει και 

όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται με σκοπό την παροχή λογικής διασφάλισης για 

                                                 

15
 Πηγή: Ελεγκτική και Εσωτερικός ¨Έλεγχος , Χ. Καλαντζής, Εκδόσεις Business Plus , Αθήνα 2006 
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α. την ορθή διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων β. όσο τον δυνατόν ακρίβεια 

και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και των οικονομικών καταστάσεων γ. τη 

διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

δραστηριοτήτων τους δ. την ενθάρρυνση προς συμμόρφωση της επιχείρησης στις 

ακολουθούμενες στρατηγικές της διοίκησης αλλά και με τους κανονισμούς της 

λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ειδικά για τις επιχειρήσεις χρήζει σπουδαίας 

σημασίας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA) οι 

παρακάτω παράγοντες εδραίωσαν το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Αρχικά, ο 

σκοπός και το μέγεθος των οικονομικών μονάδων έχουν γίνει πιο σύνθετοι και 

εκτενείς, ως αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους να χρειάζονται στοιχεία, αναλύσεις και 

εκθέσεις από τα επιμέρους συστατικά του εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την ορθή και 

αποτελεσματική διοίκηση. Επιπλέον, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες ενός ορθού 

συστήματος ελέγχου συμβάλλουν στην προστασία της οικονομικής μονάδας από τις 

ανθρώπινες αδυναμίες αλλά και στη μείωση της πραγματοποίησης σφαλμάτων. 

Τέλος, οι εξωτερικοί ελεγκτές πραγματοποιούν ελέγχους εντός των οικονομικών 

ορίων των αμοιβών ελέγχου χωρίς να εμπιστεύονται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

της ελεγχόμενης επιχείρησης.
16

( AICPA, 1947) 

Στις μέρες μας όπου οι επιχειρήσεις αποτελούνται από πολλά διαφορετικά 

τμήματα, δυσκολεύουν τον έλεγχο τους. Με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεχής 

εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της 

επιχείρησης ακολουθούνται σωστά από όλους τους εργαζομένους, αν επιτυγχάνονται 

οι αποδόσεις, αν υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις και αν αυτές ανακοινώνονται 

στους εκάστοτε αρμόδιος και τέλος αν λαμβάνονται διαθρωτικές ενέργειες. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σπουδαίο ρόλο για τον ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. 

Το σύστημα και η ποιότητα που χρησιμοποιούνται στον εσωτερικό έλεγχο της 

επιχείρησης είναι και αυτά που θα καθορίσουν το πρότυπο και τη διαδικασία 

εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές καλούνται να εξετάσουν και 

να αξιολογήσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να πεισθούν για την 

αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων και να καθορίσουν το πρόγραμμα και το 

χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση 

                                                 

16
 Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ,AICPA,1947, www.theii.org 
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γνώμης πάνω στην ειλικρίνεια και αξιοπιστία των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων.   

3.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι έλεγχοι διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία και διακρίνονται ανάλογα με το 

εύρος , την περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Η διάκριση σε 

εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο πραγματοποιείται ανάλογα με την εξάρτηση του 

προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρία . Εξωτερικός καλείται ο έλεγχος ο οποίος 

διενεργείται από πρόσωπο είτε φυσικό είτε νομικό ,το οποίο δεν έχει εξαρτημένη 

σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν σχετίζεται οικονομικά με αυτήν ,ούτε με τους 

μετόχους ή τη διοίκηση αυτής , έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ,στις 

περιπτώσεις που απαιτείται , και διαθέτει τα προβλεπόμενα αυξημένα προσόντα. Από 

την άλλη πλευρά , εσωτερικός έλεγχος καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που 

διαθέτει επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας , αλλά έχει 

και την ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα 

με τα άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της . Ο εσωτερικός ελεγκτής 

είναι «υποχρεωμένος» να υπακούσει στον εσωτερικό κανονισμό και υποδείξεις της 

διοίκησης της εταιρίας , οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά 

πρότυπα
17

 . 

3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η έννοια της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζεται ακολούθως : «Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι 

μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και 

οργανωμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την 

επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση 

και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψή του, 

                                                 

17
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 6 
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βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του 

στόχους». 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια υπηρεσία της επιχείρησης η οποία είναι 

επιφορτισμένη κυρίως με καθήκοντα διενέργειας ελέγχου. Η επισκόπηση των μέτρων 

ελέγχου είναι προφανώς μία από τις σημαντικότερες αποστολές και ευθύνες της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Άρα, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι το μέτρο 

ελέγχου το οποίο μετρά και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων 

μέτρων ελέγχου
18

.     

Σκοπός της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών: «Η βοήθεια προς τα μέλη του οργανισμού στην 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους . Προς το σκοπό αυτό η υπηρεσία του 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει με αναλύσεις αξιολογήσεις , συστάσεις 

,συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες»
19

. 

 

Οι βασικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι οι 

ακόλουθες
20

: 

 Εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διαδικασίες της 

διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης  

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και την 

αξιοπιστία των παραγόμενων πληροφοριών 

 Ενημέρωση της διοίκησης της εταιρίας περί αποτελεσμάτων ελέγχου 

με την υποβολή ενστάσεων και προτάσεων 

 Έλεγχο ως προς την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των 

στοιχείων, των λογιστικών εγγραφών, των λογιστικών βιβλίων και των 

οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης 

                                                 

18
 Πηγή: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου επιχειρήσεων, Γ. Φίλος, Εκδόσεις IQ GROUP, Αθήνα 

2004,σελ.18 

19
 Πηγή: Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ,AICPA,1947, www.theii.org 

20
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 102 
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 Αξιολόγηση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας των 

εργαζομένων  

 Έλεγχος πολιτικών προσλήψεων, αξιολογήσεων και προαγωγών του 

προσωπικού 

 Εκτίμηση κόστους τμήματος και σύγκριση με τον προϋπολογισμό  

 Αξιολόγηση της απόδοσης επενδύσεων σε σχέση με τον αρχικό 

προϋπολογισμό 

 Εξέταση της διαχείρισης των κινδύνων και των αιτιών που τις 

προκάλεσαν 

 Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και όλων των παροχών προς τα 

μέλη της εταιρίας σχετικά με τις αποφάσεις που πάρθηκαν 

 Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρίας με τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με τα μέλη που απαρτίζουν τη διοίκηση της 

εταιρίας        

 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι μια διακεκριμένη υπηρεσία της 

επιχείρησης η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. 

Αποτελεί το πιο έμψυχο κομμάτι μιας επιχείρησης με υποστηρικτικές δομές και 

κατευθυντήριες γραμμές σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης. Συμπερασματικά, το 

έργο του ελεγκτή είναι προληπτικό, κατασταλτικό και δημιουργικό. 

 

3.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

 Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου χρίζει μεγάλης σπουδαιότητας για μία 

επιχείρηση, έτσι δεν περιορίζεται στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Ωστόσο η κάθε εταιρία θέτει τους δικούς της σκοπούς  και τις δικές της 

αρμοδιότητες από την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου, αυτά γνωστοποιούνται 

στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της Εταιρίας.  

Με σκοπό τη μέτρηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει 
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εκδώσει σχετικά πρότυπα τα οποία καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της 

υπηρεσίας αυτής. 

Τα πρότυπα αυτά κυρίως αφορούν το ρόλο αλλά και τη προσωπικότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή: 

 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

 Σωστή επαγγελματική κατάρτιση 

 Πλαίσιο δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου 

 Διαδικασίες Εσωτερικού ελέγχου 

 Τρόπο της Διοίκησης του τμήματος Εσωτερικού ελέγχου 

 

3.6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Αρχικά , τίθενται οι στόχοι και το αντικείμενο του ελέγχου ώστε να εγκριθεί από 

τη διοίκηση της εταιρίας . Έπειτα, σειρά έχει ο σχεδιασμός του ελέγχου, ο οποίος 

παρακολουθείται συνεχώς με σκοπό την εξασφάλιση των στόχων του ελέγχου. Ο 

προσδιορισμός της σχέσης κόστους/ωφέλειας είναι αυτός που λαμβάνεται υπόψη για 

το σχεδιασμό του ελέγχου. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσδιορισμού του κατά το 

στάδιο του σχεδιασμού, τότε πραγματοποιείται σε προηγούμενα στάδια του ελέγχου. 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται για τις 

λειτουργίες της εταιρίας , αξιολογείται με βάση τα ισχύοντα πρότυπα της εταιρίας 

αλλά και με την ισχύουσα κλαδική νομοθεσία . Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να 

γνωστοποιεί τις διαδικασίες που ακολουθεί γραπτώς στον εσωτερικό ελεγκτή. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγκαίρως τους υπευθύνους 

για την φύση και το χρόνο του ελέγχου, εκτός και αν πρόκειται για αιφνιδιαστικό 

έλεγχο. Τέλος, στην έκθεση ελέγχου καταγράφεται το τελικό πόρισμα του εσωτερικού 

ελεγκτή.  

Οι διαδικασίες ελέγχου κρίνονται και αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 Συχνότητα 

 Έγκριση 

 Επίπεδο Ανάλυσης  

 Διανομή   
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3.7 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Φύλλα εργασίας ενός ελέγχου είναι τα στοιχεία ολόκληρου του φακέλου ο οποίος 

δημιουργείται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Φύλλα εργασίας ονομάζονται όλα τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που συντάχθηκαν ή συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου. Στην ουσία περιλαμβάνουν συνοπτικά όλα εκείνα τα γραπτά αποδεικτικά 

στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνουν οι ελεγκτές με σκοπό να τεκμηριώσουν την 

εργασία που έκαναν, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολούθησαν και τελικά τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν
21

.   

Τα φύλλα εργασίας είναι αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να βασιστούν 

ακόμα και τα συμπεράσματα του ελέγχου. Επιπλέον, τα φύλλα εργασίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως επίλυση τυχόν αμφιβολιών που μπορεί να προκύψουν από τα 

ευρήματα. 

Τα φύλλα εργασίας εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη δομή και ακριβές περιεχόμενο. Αρχικά, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 

η επικεφαλίδα, στην οποία θα αναφέρεται, η επωνυμία της επιχείρησης και της 

ελεγχόμενης δραστηριότητας, ο τίτλος του φύλλου εργασίας, η διάρκεια της 

ελεγχόμενης περιόδου αλλά και ο χρόνος σύνταξης του συγκεκριμένου φύλλου 

εργασίας. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναφορά το όνομα του εσωτερικού ελεγκτή που 

έχει αναλάβει την σύνταξη του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας (συνήθως με τη 

μορφή των αρχικών του ονοματεπώνυμου του) και στην ένδειξη κωδικοποίησης του 

φύλλου εργασίας εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται στο 

περιεχόμενο η πηγή που χρησιμοποιήθηκε για να αντληθούν τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας εσωτερικού 

ελέγχου.  Στη συνέχεια, πρέπει να γίνεται εκτενής αναφορά στο πραγματοποιηθέν 

ελεγκτικό έργο. Σε περίπτωση που ευρήματα αυτά κριθούν αρκετά σημαντικά, θα 

πρέπει να παρουσιαστούν στην πλέον κατάλληλη μορφή στην έκθεση ελέγχου. Τέλος, 

πρέπει να περιέχονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ελεγκτική 

εργασία που διενεργήθηκε. 

                                                 

21
 Πηγή: Ελεγκτική και Εσωτερικός ¨Έλεγχος , Χ. Καλαντζής, Εκδόσεις Business Plus , Αθήνα 

2006,σελ.207 
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     Κατηγορίες φύλλων εργασίας μπορεί να είναι τα προγράμματα εργασίας, 

αναλύσεις λογαριασμών, εγκύκλιοι, αντίγραφα επιστολών ή παραστατικών, 

προσωρινά ισοζύγια, αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, πρακτικά 

συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, 

ερωτηματολόγια για την αποτύπωση και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου 

αλλά και τα δείγματα των προϊόντων της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η πλέον συνήθης 

μορφή τους είναι η ηλεκτρονική, αλλά μπορεί να υπάρχουν και έγγραφη μορφή. 

Καθορίζονται ως βασικοί σκοποί των φύλλων εργασίας εσωτερικού ελέγχου τους 

ακόλουθους σκοπούς. Αρχικά, να βοηθούν στην οργάνωση και στην εκτέλεση του 

ελέγχου και να υποβοηθούν στην ανασκόπηση του ελεγκτικού έργου. Τέλος, ότι τα 

συμπεράσματα έχουν βασιστεί στην κατάλληλη καταγραφή των τεκμηρίων
22

.  

Η αποτελεσματικότητα της ορθής συμπλήρωσης των φύλλων εργασίας εξαρτάται 

ακόμα και από το περιεχόμενο αυτών, το οποίο θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον, όταν η συμπλήρωση 

γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από όλους τους εσωτερικούς ελεγκτές της επιχείρησης, 

με σκοπό στην διευκόλυνση της επισκόπησης, στην παρακολούθηση της πληρότητας 

και στην ταξινόμησή τους. Τέλος, όταν τηρείται το χρονοδιάγραμμα και 

συμπληρώνονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
23

 

  

3.8 ΟΦΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή 
24

: 

 Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας 

 Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση 

 Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών 

 Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση 

στόχων 

                                                 

22
 Πηγή: Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων (ΔΠΕ) ,Β. Λουμιώτης, Β. Τζίφας, Εκδόσεις 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα 2012 ,σελ.59 

23
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 130 

24
 Πηγή: http://www.mazars.gr/Archikhe-Selhida/Ypereshies/Etairikhe-Diakyvhernese-kai-Esoterikhos-

Helegchos/Esoterikhos-Helegchos 
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 Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών 

 Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης 

 Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

διοικητικών αναφορών 

 

3.9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Ε. 700 ο ελεγκτής οφείλει να διαμορφώσει γνώμη επί των 

οικονομικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των συμπερασμάτων που εξάγονται 

από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά  τεκμήρια και να εκφράσει σαφώς τη γνώμη αυτή 

μέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώμης
25

. 

Μία από τις σημαντικότερες φάσεις της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου είναι η 

φάση έκδοσης των εκθέσεων. Οι εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών αποτελούν την 

ισχυρότερη μαρτυρία και απόδειξη για το επαγγελματικό επίπεδο των ελεγκτών και 

για την αξιολόγηση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης
26

.  

Οι ελεγκτές θα πρέπει να διατυπώσουν τις εκθέσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή και 

επαγγελματική επιμέλεια. Ουσιαστικά οι εκθέσεις ελέγχου είναι το σημείο ένωσης 

μεταξύ των ελεγκτών και των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

επαγγελματική επάρκεια ενός ελεγκτή είναι πολύ πιθανό να κριθεί από το 

περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου
27

. 

Στο τελικό στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας, το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει 

έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, την οποία υποβάλλει στον επικεφαλής του 

ελεγκτικού σώματος, µε εντολή του οποίου διενεργείται ο έλεγχος. Η συγγραφή της 

έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου αποτελεί σημαντικό στάδιο της διαδικασίας και θα 

πρέπει να γίνεται µε άκρως επαγγελματικό τρόπο. Η ικανότητα γραπτής έκφρασης 

και η σαφήνεια στο λόγο από τους ελεγκτές µέλη του ελεγκτικού κλιμακίου, οι οποίοι 

                                                 

25
 Πηγή: Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), Βασίλειος Λουμιώτης – 

Βασίλειος Τζίφας , Αθήνα 2012 , σελ.305 

26
 Πηγή:  Ελεγκτική και Εσωτερικός ¨Έλεγχος , Χ.Καλαντζής, Εκδόσεις Business Plus , Αθήνα 

2006,σελ.427 

27
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013 , σελ.652     
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συντάσσουν την έκθεση, αποτελεί συστατικό στοιχείο για τη ποιότητα της έκθεσης 

του ελέγχου
28

. 

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου. Η Έκθεση 

κοινοποιείται στους άμεσα ενδιαφερόμενους, κυρίως οι ελεγχόμενοι αλλά και φορείς 

που πιθανώς εμπλέκονται στην εκάστοτε περίπτωση. Η έκθεση ελέγχου έχει ακριβές 

περιεχόμενο και ακριβής σκοπό. Επίσης , θα πρέπει να γνωστοποιείται η μεθοδολογία 

του ελέγχου που ακολουθήθηκε και να βασίζεται σε επαρκώς κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια. Οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα, 

σαφήνεια, λακωνικότητα , περιεκτικότητα και να καταρτίζονται εγκαίρως. Στην 

έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου δεν καταγράφονται όλες οι διαπιστώσεις και τα 

ευρήματα του ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχουν οι φάκελοι του ελέγχου, που τηρούνται 

τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη μορφή και τα φύλλα ελέγχου που 

απαρτίζονται από την κύρια πληροφόρηση, συντάσσονται από τους ελεγκτές, και 

συνοδεύουν το πρωτότυπο της έκθεσης. Συμπερασματικά, οι έγκαιρα καταρτιζόμενες 

εκθέσεις  ασκούν μεγαλύτερη επίδραση, όταν υποβάλλονται την κατάλληλη χρονική 

στιγμή και χωρίς περιττή καθυστέρηση.  

 

Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να διακριθούν με 

βάση τη γνώμη του ελεγκτή στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

 Εκθέσεις με σύμφωνη γνώμη 

Εκφράζεται μόνο όταν έχουν συγκεντρωθεί τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια και 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και τα ανάλογα λογιστικά πρότυπα και χωρίς να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις από τη προηγούμενη χρονιά.  

 Εκθέσεις με επιφύλαξη γνώμης 

Εκφράζεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν παρατηρήσεις , οι οποίες επηρεάζουν 

την εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,αλλά δεν είναι τόσο ουσιώδεις 

και διάχυτες ώστε να παραπλανούν την συνολική εικόνα της εταιρίας. 

 Εκθέσεις με αδυναμία έκφρασης γνώμης 

Εκφράζεται σε περιπτώσεις όπου αδυνατούμε να αποκτήσουμε επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια . Η αδυναμία απόκτησης των τεκμηρίων επιφέρει 

                                                 

28
 Πηγή: Εγχειρίδιο Ελέγχου, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης , Αθήνα 2007 σελ.51 
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σημαντικές και διάχυτες επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

συνεπώς αδυναμία του ελεγκτή να εκφραστεί για την αξιοπιστία των καταστάσεων.    

 Εκθέσεις με αρνητική γνώμη 

Εκφράζεται σε περιπτώσεις ύπαρξης ουσιωδών και διάχυτων παρατηρήσεων, οι 

οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

καθιστώντας την ελλιπή ή παραπλανητική.  

 

Ωστόσο, έπειτα από την έκθεση ελέγχου μπορεί να διατυπωθεί η παράγραφος 

παρατηρήσεων και έμφασης.        

  Ο ελεγκτής υποχρεούται να διατυπώσει παρατηρήσεις σε περίπτωση που 

διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις παραδεκτές λογιστικές αρχές ,τα λογιστικά 

πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς με αποτέλεσμα να υπάρχει 

επίδραση στην εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακόμη και σε 

περιπτώσεις όπου περιορίζεται το ελεγκτικό του έργο, όπως η άρνηση παροχής 

πληροφοριών στον ελεγκτή. Τέλος, οι παρατηρήσεις πρέπει να διακρίνονται για τη 

σαφήνεια, τη συντομία  και την πληρότητα τους. 

  Η παράγραφος έμφασης , παρατίθεται στο τέλος της έκθεσης, έπειτα από την 

παράγραφο με τη γνώμη. Η παράγραφος αυτή περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες 

οι οποίες πρέπει να γνωστοποιηθούν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, με τέτοιο τρόπο που να μην εμφανίζονται ως παρατηρήσεις οι οποίες 

θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση της γνώμης. 

Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές : 

1. Προφορικές εκθέσεις  

Συνίσταται μόνο σε περιπτώσεις  που υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσας λήψης μέτρων 

ή στην περίπτωση που αποτελεί προοίμιο για μεταγενέστερη έκδοση γραπτής 

έκδοσης .  

2. Ενδιάμεσες γραπτές εκθέσεις 

Οι ενδιάμεσες γραπτές εκθέσεις χρησιμοποιούνται μόνο για την ανακοίνωση 

πληροφοριών που απαιτούν άμεση προσοχή, είτε για ανακοίνωση μιας αλλαγής στο 

πλαίσιο του ελέγχου για την υπό έλεγχο δραστηριότητα ή για ενημέρωση της 

διοίκησης για την πρόοδο του υπό έλεγχο δραστηριότητα ή ακόμα για την ενημέρωση 

της διοίκησης για την πορεία του ελέγχου. 

3. Εκθέσεις με τη μορφή ερωτηματολογίου 
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Οι εκθέσεις αυτής της μορφής χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για εσωτερική χρήση 

στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

4. Γραπτές εκθέσεις  

Η δομή και το περιεχόμενο των γραπτών εκθέσεων διαφέρει μεταξύ εταιριών αλλά 

και μεταξύ των αναθέσεων ελέγχου. Η μορφή αυτών των εκθέσεων θα πρέπει 

πάντοτε να φέρει την υπογραφή του εκάστοτε ελεγκτή. 

5. Σύνοψη γραπτών εκθέσεων 

Πολλές επιχειρήσεις συνηθίζουν να εκδίδουν εξαμηνιαία ή ετήσια έκθεση με τη 

σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου που είχαν εκδοθεί κατά την περίοδο αναφοράς. Οι 

εκθέσεις αυτής της μορφής απευθύνονται κυρίως στη επιτροπή ελέγχου και στην 

ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. 

6. Εκθέσεις με ηλεκτρονική μορφή  

Σε περίπτωση κατάθεσης της έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να κρατείται και 

μια έκθεση σε έγγραφη μορφή και υπογεγραμμένη στο Τμήμα εσωτερικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο.Τ.Α. : ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον 

δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε τους δήμους και τους Οργανισμούς αυτών . Καθώς 

καλούνται πλέον δίχως ιδιαίτερη χρηματοδότηση να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 

τους και να συνεχίσουν την υγιή λειτουργία τους .    

 Στις μεταβολές αυτές της διοικητικής οργάνωσης συνετέλεσε το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» . Το  πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης. Βέβαια μέσα από αυτό το πρόγραμμα αμβλύνεται το εύρος των 

λειτουργιών των οργανισμών , ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος απάτης 

και διαφθοράς. Ωστόσο εδώ προκύπτει και η σπουδαιότητα των εσωτερικών ελέγχων 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , αφού οι έως τώρα χρησιμοποιούμενες 

μορφές ελέγχων δεν επαρκούν. Συνεπώς , ορθό θα ήταν να εξετάσουμε τα αίτια 

ύπαρξης της τόσο έντονης   διαφθοράς στους Οργανισμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης . 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχειριζόταν παραδοσιακά ένα μικρό ποσοστό του 

ΑΕΠ, χρειάστηκε να διαχειριστεί, από τη δεκαετία του ΄90 και μετά, πολύ 

μεγαλύτερα ποσά του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και υπό τον έλεγχο της ΕΕ.  

Απέκτησε νέες, πιο σύνθετες αρμοδιότητες και λειτουργίες. Παράλληλα, δεν είναι 

εύκολο να απαλλαγεί από παλιές νοοτροπίες, όπως η νοοτροπία που παρερμηνεύει 

την αυτοδιοίκηση ως νομιμοποίηση μιας άλλης, χαλαρότερης σχέσης προς τις αρχές 

και τους κανόνες δικαίου ή τη νοοτροπία που προβάλλει το αιρετό της ανάδειξης των 

δημάρχων – προέδρων κοινοτήτων και την ικανοποίηση μιας ιδιάζουσας έννοιας του 

τοπικού συμφέροντος, ως επιχείρημα για την παραβίαση της  νομιμότητας. Ως 

αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται θύλακες κακοδιοίκησης που ευνοούν την 

ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς, ενώ γεννιέται στον πολίτη ένα αίσθημα 

προκατάληψης και δυσπιστίας απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. (Ι.Τ.Α. 2006) 

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του ΣΕΕΔΔ ή 

του Γενικού Επιθεωρητή της Δημόσιας διοίκησης τα περισσότερα προβλήματα που 
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εντοπίζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση συνδέονται με το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός υπηρεσιών με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο πολίτης ανήκουν στους ΟΤΑ. 

4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. 

  To βασικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. αποτελείται από τον ιδρυτικό τους 

νόμος 1069/80. Οι Δ.Ε.Υ.Α. ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν.1069/80 

(αρ.1 παρ. 1). O Ν.1069/80 τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: 

Ν.2065/92, Ν.2130/93, Ν.2218/94, Ν.2307/95, Ν.2503/97, Ν.2647/98, 

Ν.2839/2000, Ν.3013/2002, Ν.3274/2004, Ν.3320/2005, Ν.3731/2008, 

Ν. 3801/2009. Ο Ν. 1069/80 ως ειδικός νόμος για τις Δ.Ε.Υ.Α. υπερισχύει για τα 

ζητήματα που σαφώς ρυθμίζει κάθε άλλης νομοθετικής διάταξης. 

Σε περίπτωση που κάποιο ζήτημα δεν προβλέπεται από τον Ν. 1069/80 (νομοθετικό 

κενό) ισχύει συμπληρωματικά ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 

3463/2006)σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80. 

Το άρθρο 252 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. προβλέπει ότι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται 

βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, 

αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. Οι Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται 

στην παραπάνω διάταξη του Δ.Κ.Κ., αφού η σύστασή τους γίνεται με βάση ειδικές 

διατάξεις νόμου και συγκεκριμένα του Ν. 1069/80. 

 

4.3 ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 

 

1)Αυτοτέλεια: η έννοια της αυτοτέλειας σημαίνει ότι κάθε οργανισμός Τ.Α. Ά και 

Β΄ Βαθμού ασκεί δημόσια διοίκηση με δική του ευθύνη, χωρίς να υπόκειται σε 

διαταγές των οργάνων του κράτους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας. 

Ο τοπικός οργανισμός αποφασίζει αν θα εκτελέσει και θα διεκπεραιώσει κάποια 

τοπική υπόθεση με δικά του όργανα, στο πλαίσιο όμως της νομιμότητας, δηλαδή των 

νόμων και διατάξεων του κράτους
29

.  

2)Εποπτεία:Η εποπτεία με τον ευρύ ορισμό διαχωρίζεται σε νομοθετική, 

δικαστική και διοικητική. Οι δύο πρώτες κατέχουν το αποκλειστικό προνόμιο να 

                                                 

29
 Πηγή:  Τοπική αυτοδιοίκηση, Ευρυδίκη Μπεσίλα – Βήκα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 

2007,σελ.232,250 
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ανήκουν στο μονοπώλιο του κράτους ενώ η διοικητική εποπτεία αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της Τ.Α..Η διοικητική εποπτεία
30

 είναι συνδεδεμένη με την 

αυτοδιοίκηση και εκφράζει τις σχέσεις μεταξύ των νομικών προσώπων και ιδιαίτερα 

ανάμεσα στους ελέγχοντες και τους εξαρτημένους
31

, συμβάλλοντας έτσι στην 

επαγρύπνηση για πράξεις που είναι σύμφωνες με τον νόμο (νομιμότητα). Ωστόσο, η 

διοικητική εποπτεία διέπεται από ορισμένες αρχές που είναι καθορισμένες από το 

Σύνταγμα: α) ο έλεγχος πρέπει να είναι κατασταλτικός και όχι προληπτικός
32

, β) ο 

έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα
33

, γ) η 

εποπτική αρχή δεν μπορεί να μεταρρυθμίζει τις πράξεις των οργάνων της 

αυτοδιοίκησης, 
34

δ) η εποπτική αρχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα 

των οργάνων της αυτοδιοίκησης, καθώς μία τέτοια ενέργεια θα καταργούσε την 

Τ.Α.
35

.   

4.4 ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΤΑ 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί μόνο 

τμήμα της διοικητικής οργάνωσης του κράτους αλλά και πραγμάτωση της 

δημοκρατικής αρχής σε τοπικό επίπεδο. Η εξουσία των ΟΤΑ είναι τμήμα της  

εξουσίας του κράτους που παραχωρείται στους ΟΤΑ, έτσι προκύπτει και η κρατική 

εποπτεία.  

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

διοικητικής εποπτείας, εκφράζει την αρχή της ενότητας του κράτους και του δικαίου. 

Ήδη προκύπτει πως η εποπτεία οφείλει να υπηρετεί στοχεύει στη συνεργασία 

                                                 

30
 Πηγή: Τοπική αυτοδιοίκηση, Ευρυδίκη Μπεσίλα – Βήκα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007,σελ.399 

31
 Για παράδειγμα προκειμένου να είναι έγκυρη μία απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου , θα πρέπει 

πρώτα να υπάρχει έγκριση από την αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο κάθε δήμος, ως προς 

την νομιμότητα για την πραγματοποίηση της και όχι προς την σκοπιμότητα. 

32
 Προληπτική είναι η εποπτεία στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στη 

προηγούμενη έγκριση της περιφέρειας , γεγονός που μειώνει έτσι την αυτοτέλεια τους 

33
 Δηλαδή αν είναι σύννομη η πράξη που θα ενεργήσει ο οργανισμός, και όχι έλεγχος για ποιο λόγο θα 

ενεργήσει (μείωση αυτοτέλειας) 

34
 Δηλαδή να τις αλλοιώνει ή να προσθέτει ή να αφαιρεί δικά του στοιχεία 

35
 Για παράδειγμα δεν μπορεί ο Γ.Γ. της Περιφέρειας να υποκαταστήσει τον Δήμαρχο ή το 

Περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο. 
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κράτους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ενιαίου συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής. 

Συνεπώς, οι σχέσεις κράτους – ΟΤΑ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντιδικία, 

αντιθετικές και συγκρουσιακές, αλλά ως σχέσεις συνεργασίας, συμπληρωματικές, 

που πρέπει να υπόκεινται στον ενιαίο συντονισμό της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του 

κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Η διοικητική εποπτεία περιορίζεται από το 

Σύνταγμα τόσο στον έλεγχο της νομιμότητας και όσο απόκλιση του ελέγχου της 

σκοπιμότητας. Ο έλεγχος της νομιμότητας στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας επί 

των ΟΤΑ έχει ως στόχο το γεγονός η τοπική αυτοδιοίκηση να μην υπερβαίνει το 

νομοθετικό πλαίσιο αυτό-διοίκησης που της έχει αναγνωριστεί. Όπως ορίζει η 

νομολογία, ο έλεγχος της νομιμότητας στο πλαίσιο της εποπτείας δεν συνίσταται 

απλώς στην εκτίμηση από πλευράς κρατικής διοίκησης της νομιμότητας της 

διαδικασίας και της συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης, αλλά περιλαμβάνει την έλλειψη αιτιολογίας, την ευθεία παράβαση νόμου, 

την παράβαση δεδικασμένου που απορρέει από δικαστική απόφαση, την ανάκληση 

πράξεων κατά παράβαση των κανόνων περί ανακλήσεων, την πλάνη περί τα 

πράγματα, την κατάχρηση εξουσίας και την κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας. Η 

εποπτεία δεν μπορεί να ασκείται δια της σιωπής. Ο έλεγχος πρέπει να είναι 

πραγματικός και όχι πλασματικός.
36

 

 

4.5 ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΟΤΑ 

 

Γενικά, διαφθορά  ορίζεται η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας που 

πραγματοποιείται μέσα σε ένα σύνολο φυσικών προσώπων με σκοπό το προσωπικό 

όφελος, το φαινόμενο αυτό είναι διαχρονικό και διαχωρικό. 

Η τελική εκδοχή της σημερινής κατάστασης στο ελληνικό κράτος και ειδικότερα 

στους ΟΤΑ προέρχεται έπειτα από έντονη πολιτική αστάθεια, σαφώς οικονομική 

κρίση αλλά και την ελληνική κουλτούρα. Η μετάβαση σε μία εποχή νέων διοικητικών 

δομών δεν μπορεί να απαλείψει κατευθείαν όλη την ροή των γεγονότων της ιστορίας 

μας που οδηγηθήκαμε στα αποτελέσματα αυτά. Η διαφθορά ως ένα σύνολο πράξεων 

και παραλείψεων μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα σύνολο συστημάτων δράσης. Ως η 

πιο πρόσφατη δράση στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να 

                                                 

36
 Πηγή: Τοπική αυτοδιοίκηση, Ευρυδίκη Μπεσίλα – Βήκα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007,σελ.399  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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χαρακτηριστεί το πρόγραμμα Καλλικράτης, το οποίο έθεσε γερά τις βάσεις για 

ουσιώδεις αλλαγές στον τομέα αυτό. 

 

4.6 ΚΑΚΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΑ 

 

Κατανομή Βασικών Υποθέσεων Διαφθοράς ή Κακοδιοίκησης ανά φορέα
37

 

 

 

 

Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2015 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα της Κατανομής Βασικών Υποθέσεων Διαφθοράς ή 

Κακοδιοίκησης ανά φορέα, ο μέγιστος αριθμός υποθέσεων συγκεντρώνεται στα 

ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με ποσοστό 31,60% . Ωστόσο , σε υψηλά ποσοστά  της 

τάξεως των 22,41% κυμάνθηκαν και υποθέσεις που αφορούν την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Τέλος ,σημαντικά υψηλά ποσοστά σημειώθηκαν στις υποθέσεις οι 

                                                 

37
 Πηγή: http://www.synigoros.gr/resources/docs/apotimisidrastiriotitas.pdf 
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οποίες αφορούσαν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης . 

 

 

4.7 ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

Σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι να καταφέρει να παρέχει 

εξειδικευμένο επίπεδο υπηρεσιών προς τη διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και να αξιολογεί συνεχώς αν οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι 

ορθότερες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, να παρέχει μέτρα και 

συστήματα στα οποία στηρίζει ο οργανισμός τη λειτουργία του και προφανώς το 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου βοηθά τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς 

τους σκοπούς παρέχοντας μία συνεχή επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων, των μέτρων 

εσωτερικού ελέγχου και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι επίσης σπουδαίος για τα μέλη της διοίκησης των οργανισμών αλλά και για τα 

Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία αποτελούνται από τους αιρετούς. Συνεπώς, όφελος 

έχουν και οι δημότες, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.      

 

4.8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική υπηρεσία , σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να προσθέτει αξία και 

να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Μέσω τεχνικών και επιστημονικών 

προσεγγίσεων , αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

περιορισμό ή την εξάλειψή του , βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς τους στόχους . (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στους Ο.Τ.Α. είναι η παροχή εξειδικευμένων και 

επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τη εκάστοτε διοίκηση των Ο.Τ.Α. με 

σκοπό την ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της , παρέχοντας 
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της αναλύσεις , εκτιμήσεις , συστάσεις και παρατηρήσεις  επί των λειτουργιών και 

συναλλαγών των Ο.Τ.Α. .  

Ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α.  είναι η 

διαμόρφωση του συστήματος διαδικασιών της επιχείρησης , σύστημα στο οποίο 

αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών , λογιστικών , 

μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης , στην κατάλληλη κατανομή 

των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της , στην προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων , στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας  των 

λογιστικών εγγράφων και των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητά της
38

 . 

 

4.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη 

των αντικειμενικών σκοπών και στόχων των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως 

αυτοί έχουν καθοριστεί κατά το στάδιο της λειτουργίας της Σχεδίασης και του 

Προγραμματισμού. Κάθε οργανισμός έχει οργανωμένο το δικό του Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο μέσα από σχετικές πολιτικές, κανονισμούς, οδηγίες, 

εγκυκλίους και επιμέρους διαδικασίες αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητές του
39

. 

Οι Ο.Τ.Α. έρχονται αντιμέτωποι με ένα σχετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο το 

οποίο συνθέτει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου τους. Όχι μόνο οι Ο.Τ.Α. αλλά και 

το κράτος είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των Συστημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου των Ο.Τ.Α. . Σε περιπτώσεις μη ορθής λειτουργίας τους, το κράτος οφείλει 

να λαμβάνει τα επιπλέον μέτρα. 

Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ αποσκοπούν στα εξής
40

: 

 Να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. 

                                                 

38
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 101 

39
 L. B. Sawyer και M. A. Dittenhofer, Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal 

Auditing, The Institute of Internal Auditors, 1996, pp. 114-118. 

40
Πηγή: Διατριβή ,Οι επιδράσεις του Θεσμικού Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Βέλτιστων 

Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ,Α. Κουτούπης, Αθήνα 2009,σελ.314  
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 Να εξασφαλίζουν οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των 

πόρων τους. 

 Να εξασφαλίζουν την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών 

καταστάσεων τους. 

 Να αποδίδουν ικανοποιητικές και οικονομικές υπηρεσίες στους σχετιζόμενους 

με αυτούς (stakeholders). 

 Να συμμορφώνονται με τους νόμους, τις εγκυκλίους και τις άλλες οδηγίες του 

κράτους 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για 
41

: 

 επίλυση των υφιστάμενων αδυναμιών σε διάφορες υπηρεσίες  

 προώθηση αποτελεσματικής χρήσης για το δημόσιους πόρους  

 αξιοπιστία πληροφοριών για την ορθή λήψη αποφάσεων 

4.10 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑ 

Τα Ελεγκτικά Σώματα των ΟΤΑ είναι τα ακόλουθα: 

 Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Οικονομική Επιτροπή 

 Συνήγορος του πολίτη 

 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας 

 Συμπαραστάτης του Δήμου και της Επιχείρησης 

Αναλυτικότερα: 

 

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι 

όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης , υπαγόμενο στον Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

 Σκοπός του είναι να διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

                                                 

41
 Πηγή: Keeping an eye on subnational governments: internal control and audit at local levels M. 

Baltaci and S. Yilmaz, World Bank Institute Washington, D.C.,2006 ,σελ.13 
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της δημόσιας διοίκησης, με το να επισημάνει γεγονότα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, 

αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και 

κακής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στόχοι του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να αυξήσει 

την αποδοτικότητα της διοικητικής δράσης .  Επιπλέον, να βελτιώσει την ποιότητα 

και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, να 

περιορίσει την σπατάλη και να προστατεύσει τις αρχές νομιμότητας . Τέλος ,να 

κατοχυρώσει διαφάνεια σε όλες τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. συμβουλεύει τους Δήμους αφού πρωτίστως τους αξιολογήσει  σε 

θέματα που αφορούν κυρίως το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου τους. Επιπροσθέτως , 

θα επισημάνει κινδύνους που μπορεί να αποτελούν απειλή για την ομαλή λειτουργία 

των ΟΤΑ. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν λαμβάνει το ίδιο μέτρα αντιμετώπισης των Κινδύνων 

και αφετέρου ούτε κάποιο στέλεχος του μπορεί να εμπλακεί με τις δραστηριότητες 

και λειτουργίες ελέγχου των δήμων. 

Μετά το πέρας της επιθεώρησης ή του ελέγχου, ο αρμόδιος επιθεωρητής-ελεγκτής 

συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα του 

Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην έκθεση αυτή αποτυπώνονται  η υφιστάμενη κατάσταση της 

ελεγχόμενης υπηρεσίας, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι 

εκθέσεις των επιθεωρητών-ελεγκτών υποβάλλονται στον Ειδικό Γραμματέα του 

Σώματος και γνωστοποιούνται στον Υπουργό. Τέλος, οι ελεγχόμενες υπηρεσίες έχουν 

την υποχρέωση αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των εκθέσεων των επιθεωρητών-

ελεγκτών σε αυτές , να λογοδοτήσουν για τις ενέργειες ακολούθησαν, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην έκθεση. 

Η έκθεση πεπραγμένων συντάσσεται κατ' έτος και υποβάλλεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών. Περιεχόμενα της έκθεσης πεπραγμένων αποτελούν το ετήσιο 

πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος, η βασική θεματολογία ελέγχων, οι 

σημαντικότερες υποθέσεις και επιπλέον διατυπώνονται γενικές προτάσεις για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπώς και τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες 

κανονιστικές ρυθμίσεις
42

. 

                                                 

42
 Πηγή: Διατριβή ,Οι επιδράσεις του Θεσμικού Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και των 

Βέλτιστων Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ,Α. Κουτούπης, Αθήνα 2009,σελ.317 
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Συνοψίζοντας , βασικότερος σκοπός του ΣΕΕΔΔ είναι η προστασία των 

συμφερόντων των ΟΤΑ και γενικότερα του Δημοσίου , αλλά και των πολιτών . 

Ωστόσο, προσπαθεί να μειώσει τα φαινόμενα κακοδιοίκησης που δυστυχώς 

υπάρχουν. 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο οικονομικού ελέγχου των 

ΟΤΑ. Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει ο έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ, εφ’ όσον 

τούτο προβλέπεται από το νόμο, και ο έλεγχος των απολογισμών αυτών. Ο έλεγχος 

που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των ΟΤΑ είναι είτε κατασταλτικός, είτε 

προληπτικός και διαχωρίζεται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της 

διαχείρισης και σε έλεγχο ουσιαστικό, δηλαδή εξακρίβωσης της αλήθειας των επί των 

δικαιολογητικών αναφερόμενων γεγονότων ή στοιχείων
43

. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο περιορίζεται στη διενέργεια μόνο ελέγχων νομιμότητας, 

εφόσον από το Σύνταγμα απαγορεύονται ρητά οι έλεγχοι σκοπιμότητας. Το ελληνικό 

Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι αρμόδιο 

να διενεργεί ελέγχους απόδοσης (performance audits) στα δημόσια οικονομικά, 

παρόλο που γίνονται κάποιες σύντομες αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις του για την 

οικονομικότητα των εκτελούμενων δράσεων. 

Τα Εντάλματα Πληρωμών των ΟΤΑ ελέγχονται προληπτικά από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και αν η δαπάνη δεν είναι νόμιμη τότε δεν θεωρούνται. Επιπλέον, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατασταλτικά τους λογαριασμούς των ΟΤΑ, και αν οι 

υπόλογοι (ταμίες, δήμαρχοι, μέλη του δημοτικού συμβουλίου κλπ) έχουν προκαλέσει 

με ενέργειές τους με δόλο, βαρεία ή ελαφρά αμέλεια ελλείμματα, καταλογίζονται από 

τον Επίτροπο ή το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    

 Στο άρθρο 11 του Ν3697/2008 προβλέπεται ότι σε κάθε Δήμο που έχουν 

πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, ή έχουν έσοδα πάνω από 1,5 εκ. ευρώ το 

χρόνο, εγκαθίσταται και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα, για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών του οικείου κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, 

καθώς και έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων, που ισχύουν κάθε φορά. 
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 Πηγή: Διατριβή ,Οι επιδράσεις του Θεσμικού Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και των 

Βέλτιστων Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, 
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Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος λογιστής, το έργο μπορεί να ανατεθεί 

σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία, που πληρούν τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητά 

τους και την ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων από Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές. Διαμορφώνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σε θέματα 

διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά και παρακολουθείται από σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου
44

. 

 

Οικονομική Επιτροπή 

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) 

συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) ελέγχει την υλοποίηση του 

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, 

στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.  

 Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, γ) προελέγχει 

τον απολογισμό, δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από ε- κείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 

αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Επιπλέον,για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, 

καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο, ζ) 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών, η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, 

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της 
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 Πηγή: Υπό τον έλεγχο του ΥΠΟΙΟ τα οικονομικά των ΟΤΑ, Επιθεώρηση, Ουρανία Σούλτη,2008 , 

σελ.32 



39 

 

περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και 

ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 

κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους, ιβ) αποφασίζει για την υποβολή 

προσφυγών στις διοικητικές αρχές, ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων 

βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό 

και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ, ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.     

 Επίσης, μπορεί να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν 

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, 

κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η 

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

Κ.Δ.Κ..           

 Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές 

απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η 

παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός 

και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί 

με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, 

σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.  

  Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική 

αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να 

αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 

 Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη 
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πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 

αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι 

αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του
45

. 

 

Συνήγορος του Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο 

σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών της Διοίκησης, άρα μεταξύ πολιτών 

και δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και μερικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 46.  

 Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους, εκ 

των οποίων ο ένας ορίζεται ως Βοηθός Συνήγορος για το παιδί ως Βοηθοί Συνήγοροι 

επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που διαθέτουν υψηλή επιστημονική 

κατάρτιση και απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Ο Συνήγορος του Πολίτη 

και οι Βοηθοί Συνήγοροι δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για 

γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, 

εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου
47

.      

 Ο Συνήγορος εξετάζει φαινόμενα κακοδιοίκησης και παραβίασης 

δικαιωμάτων, όπως χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, μη επαρκή 

πληροφόρηση, κακή επικοινωνία και πλημμελή εξυπηρέτηση, προβλήματα 

οργάνωσης και εφαρμογής των διοικητικών διαδικασιών. Μεγάλος αριθμός 

υποθέσεων αφορά μη απάντηση ή καθυστέρηση απάντησης σε αιτήσεις πολιτών, 

καθώς και ελλιπή ή πλημμελή αιτιολόγηση των πράξεων της διοίκησης
48

. 

Σκοπός της Διαμεσολάβησης του ΣτΠ είναι: 

 Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 

 Η υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του 

                                                 

45
 Πηγή: Νόμος 3582/2010 , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Τεύχος Ά, Άρθρο 72 

46
 Πηγή:  Ν 3094/2003 παρ.1,άρθρο 1,παρ.1 ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003,Συνήγορος του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις 

47
 Πηγή:  Ν 3094/2003 παρ.1,άρθρο 1, παρ.2 ,ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003,Συνήγορος του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις 

48
 Πηγή: http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.interventionareasstate 
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 Η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης 

 Η τήρηση της νομιμότητας      

«Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή του την προάσπιση και 

προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού, καθώς και την προώθηση της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού.
49

» 

Ο ΣτΠ ξεκινά τη διερεύνηση έπειτα από αναφορά του πολίτη. Ωστόσο, πρέπει 

πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και μόνο αν η 

προσπάθεια χαρακτηριστεί προβληματική να προβεί σε περεταίρω ενέργειες. 

  

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας  

Για την εποπτεία και τον πειθαρχικό έλεγχο ιδρύεται στην έδρα κάθε 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί 

αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Η Υπηρεσία 

αυτή είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον 

πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος  

και  μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως, με σκοπό τη διασφάλιση της 

νομιμότητας στη δράση τους
50

. 

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση 

Προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας». Ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία και 

διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα, που καθορίζονται αποκλειστικά στο νόμο. Μπορεί 

να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατά 

τη διάρκεια της θητείας του τελεί αυτοδικαίως σε απόσπαση από την οργανική του 

θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας. Η επιλογή του 

Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). 

                                                 

49
 Πηγή: Ν.3304/2005 παρ.1, άρθρο 20, ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005. 

50
  Πηγή: Νόμος 3582/2010 , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Τεύχος Ά,Μέρος Ε’, άρθρο 215 
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Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται ως ακολούθως
51

: 

 Ελεγκτής Νοµιµότητας.  

 ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.  

i. Τµήµα Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων 

ii. Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων 

 

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης 
52

 

 Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως 

συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με 

δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη 

της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν 

μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του 

συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που 

προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη 

θητεία των δημοτικών αρχών.        

  Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών 

αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η 

οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια 

πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η 

ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.     

  Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, 

δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση 

των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και 

                                                 

51
 Πηγή: Ν4257/2014,Κεφάλαιο Α΄ θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α., άρθρο 218, ΦΕΚ Α’ 

93/14.04.2014  

52
 Πηγή: Νόμος 3582/2010 , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Τεύχος Ά, Μέρος Α’, άρθρο 77 
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διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι 

υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους 

ενδιαφερόμενους.          

  Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της 

επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως 

ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, 

καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.       

  Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. 

Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση 

προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, 

τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών 

προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και 

κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο 

η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. 

 Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία 

ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την 

καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. 

 

4.11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

 

Η αποτελεσματικότητα της εργασίας του Εσωτερικού Ελεγκτή εξαρτάται κυρίως 

από χαρακτηριστικά στοιχεία του ίδιου του Ελεγκτή, όπως η αντικειμενικότητα, η 

ανεξαρτησία, η ικανότητα και η εμπιστευτικότητα. Από την πλευρά των ελεγχόμενων 

Ο.Τ.Α. θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία δράσης και κινήσεων και άμεση πρόσβαση 

στα αρχεία τους οποιαδήποτε στιγμή. 
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Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην 

αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου είναι σαφώς το 

προσωπικό άριστα επιστημονικά εξειδικευμένο αλλά και με ευσυνειδησία. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κάθε συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, τα μέλη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το μόνιμο προσωπικό με σκοπό να παραμένουν 

ανεπηρέαστοι στην εργασία τους. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει οργανωτικό σχέδιο 

το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια όλους τους τομείς ευθύνης των λειτουργιών και 

των τμημάτων της εκάστοτε επιχείρησης. Το ορθώς σχεδιασμένο οργανωτικό σχέδιο 

βοηθά στην εξασφάλιση του σωστού διαχωρισμού καθηκόντων και των ευθυνών 

μέσα σε μία επιχείρηση. Σπουδαίος παράγοντας μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα 

καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα, το οποίο βέβαια να παρέχει τις κατευθυντήριες 

οδηγίες χρησιμοποίησης του εκάστοτε συστήματος μέσω ενός εγχειριδίου.  Τέλος, 

άλλος ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός είναι η υπηρεσία εσωτερικών 

ελεγκτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να δρουν με επαγγελματισμό και να 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόμη, θα πρέπει να 

διατηρούν συνεχείς επαφές με την διοίκηση του οργανισμού, με σκοπό να 

ενημερώνονται συνεχώς για το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΛΒΗΣ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου μας στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης– 

Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού Νομού Θεσσαλονίκης αριθ.πρωτ. 

100165/13.11.2014, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΣΟΛ με το έγγραφο 4114/04.11.2014 

του Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., οριστήκαμε ελεγκτές για τη χρήση 2013, της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.). Έπειτα, από 

αυτή την κοινοποίηση μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. 

Το αντικείμενο του ελέγχου μας προσδιορίζεται από το άρθρο 18 του Ν. 

1069/1980 και από το περιεχόμενο της σχετικής, για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης 

συνίσταται δηλαδή, στη διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου στη διαχείριση της 

χρήσεως 2013. 

 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού, εφαρμόστηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες 

που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων, αφού λάβαμε υπόψη μας και τη Νομοθεσία, η οποία 

αφορούσε τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013.  Με βάση αυτές τις 

αρχές, ο έλεγχός μας έγινε δειγματοληπτικά σε μια τέτοια έκταση που κρίναμε 

ικανοποιητική για τις ανάγκες του ελέγχου. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και 

στοιχεία που τήρησε η Δ.Ε.Υ.Α.Β. και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 

πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η ευθύνη της σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Η δική μας ευθύνη 

περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
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5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 17 του Ν.1069/1980, διενεργείται "επί τη βάσει ιδίου προϋπολογισμού 

εσόδων και εξόδων", τον οποίο σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου δ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Επιχείρησης "ψηφίζει ένα μήνα, τουλάχιστον, προ της ενάρξεως εκάστου 

οικονομικού έτους". 

Ο προϋπολογισμός της χρήσεως 2013  επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 65/2014 

απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά του από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Διοίκησης Ν. Θεσσαλονίκης όπως προκύπτει με το υπ’αρ. πρωτ. 1705/30.05.2014 

έγγραφό της. Ο απολογισμός συντάχθηκε από τις οικονομικές υπηρεσίες και 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την υπ΄αριθμ. 65/2014  

απόφασή του. Επίσης, η επιχείρηση συνέταξε ισολογισμό της διαχειριστικής 

περιόδου 1.1.2013-31.12.2013, ο οποίος επίσης  εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την ανωτέρω  υπ΄αριθμ. 65/2014  απόφασή του . 

 

5.3 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στα φύλλα εργασίας του ελέγχου αποτυπώθηκαν πληροφορίες που καλύπτουν τη 

διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου , τη φύση, το χρόνο, την έκταση που έλαβαν οι 

ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά και τα ευρήματα, τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ελεγκτική διαδικασία.  

Τα φύλλα εργασίας συντάχθηκαν με κάθε λεπτομέρεια και επαρκή τεκμηρίωση 

για κάθε ένα λογαριασμό ξεχωριστά ανά ομάδα λογιστικού σχεδίου, ανεξάρτητα από 

το αν εμφανίζει μηδενικό υπόλοιπο ο συγκεκριμένος λογαριασμός στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το περιεχόμενο φύλλων εργασίας αντλήθηκε από 

τα ισοζύγια, τον ισολογισμό αλλά και καθολικό ημερολόγιο της χρήσης που 

ελέγχουμε. Στα φύλλα εργασίας αναφέρθηκαν επίσης η ημερομηνία σύνταξης τους, 

το όνομα της ελεγκτικής εταιρίας, και το όνομα του ελεγκτή ο οποίος υπογράφει και 

τα φύλλα εργασίας του ελέγχου. Μετά το πέρας της σύνταξης φύλλων εργασίας  

ταξινομούνται στο φάκελο του ελέγχου.     
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5.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Με σκοπό την ορθή επιλογή δείγματος χρησιμοποιήσαμε το Materiality Test  με 

σκοπό τον καθορισμό του Ουσιώδες Μεγέθους. Τα αποτελέσματα του Materiality 

Test χρησιμοποιήθηκαν στον έλεγχο των εσόδων, των εξόδων αλλά και των αγορών. 

Η ακριβής διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι η εξής. Αρχικά, ξεκινάμε επιλέγοντας 

τη κατάλληλη Βάση Υπολογισμού και καθορίζοντας το ποσό της. Η επιλεγμένη Βάση 

Υπολογισμού είναι ένα στοιχείο ή συστατικό των οικονομικών καταστάσεων. 

Προκειμένου να αποφασίσουμε ποια Βάση Υπολογισμού θα χρησιμοποιήσουμε, 

εξετάσαμε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων υπό το πρίσμα των ποιοτικών 

παραγόντων / περιστάσεων (δηλ. φύση και μέγεθος της οντότητας και στάδιο του 

κύκλου ζωής της, κλάδος και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η 

οντότητα, φύση ιδιοκτησίας, πηγές χρηματοδότησης, μεταβλητότητα της σχετικής 

Βάσης Υπολογισμού κλπ.). ορίζουμε ως ποσό βάσης τα έσοδα. Ως Βάση 

Υπολογισμού του Ουσιώδους Μεγέθους επιλέχθηκε το σύνολο των εσόδων (τζίρος) 

της εταιρείας καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος της εταιρείας , το οποίο 

παρουσίασε σημαντικές αυξήσεις την τελευταία τριετία 2012 - 2014 σε βαθμό δε,  

που να αγγίζει την τάξη του 250%.       

 Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι επρόκειτο για μια υγιή επιχείρηση, 

αναπτυσσόμενη που στηρίζεται αποκλειστικά στα ίδια κεφάλαια της. Το ποσό των 

εσόδων το βλέπουμε από το ισοζύγιο προ κλεισίματος και το Excel μέσω της 

διαδικασίας κ των συναρτήσεων που έχουμε ορίσει μας υπολογίζει το «Γενικό 

Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους – Overall Materiality(ΟΜ)». Για τον υπολογισμό του 

Γενικού Επιπέδου Ουσιώδους Μεγέθους επιλέξαμε μεσαίο ποσοστό, ήτοι 2% καθώς 

πρόκειται για μια υγιή επιχείρηση δίχως να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. 

Έπειτα, χρησιμοποιώ το «ΟΜ» στον καθορισμό Ουσιώδους Μεγέθους Εκτέλεσης και 

πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε το Ουσιώδες Μέγεθος Εκτέλεσης (PM), το οποίο 

αντιπροσωπεύει το ποσό ή τα ποσά που τίθενται από τον Ελεγκτή σε μικρότερο 

επίπεδο από το Γενικό Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους, ώστε να μειώνεται σε 

κατάλληλα χαμηλό επίπεδο η πιθανότητα το άθροισμα των μη διορθωμένων και μη 

εντοπισμένων σφαλμάτων να υπερβαίνει το Γενικό Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους.    

Το Ουσιώδες Μέγεθος Εκτέλεσης βρίσκεται γενικά μεταξύ 60% και 85% του 

Συνολικού Ουσιώδους Μεγέθους. Συχνά ο ελεγκτής χρησιμοποιεί το 75% του 
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Συνολικού Ουσιώδους Μεγέθους, εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι για να το αυξήσει ή να 

το μειώσει.          

 Στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης επιλέχθηκε ο μέσος όρος των ανωτέρων 

ποσοστών, διότι ο κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας (IR * CR) είναι μεσαίος. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκε το «Επιλεγμένο Ποσό (ΟΜ)» για τον καθορισμό ορίου των σαφώς 

ασήμαντων σφαλμάτων (clearly trivial). Επιλέχθηκε ένα ποσοτικό όριο κάτω από το 

οποίο τα σφάλματα θα θεωρούνται σαφώς ασήμαντα και δεν θα απαιτείται να 

συγκεντρωθούν, δεδομένου ότι ο ελεγκτής προσδοκά ότι η συγκέντρωση τέτοιων 

ποσών δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Το όριο 

σαφώς Ασήμαντων Σφαλμάτων συνήθως προσδιορίζεται σαν ποσοστό από 1% έως 

5% επί του Γενικού Επιπέδου Ουσιώδους Μεγέθους (Overall Materiality) με βάση 

την προσδοκία του ελεγκτή για τη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων σφαλμάτων. 

Επιλέχθηκε ο μέσος όρος των ανωτέρω ποσοστών, δεδομένου ότι και το Performance 

Materiality επιλέξαμε τον αντίστοιχο όρο. 

Εάν σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, για μια ή περισσότερες 

συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων, 

το Γενικό Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους όπως υπολογίσθηκε, δεν αντανακλά τις 

προσδοκίες / απαιτήσεις των χρηστών, είναι δυνατόν να καθορίζεται Ειδικό Επίπεδο 

Ουσιώδους Μεγέθους που θα εφαρμόζεται σε εκείνες τις ειδικές κατηγορίες 

συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων 
53

(ΔΠΕ 320, §10).  

Ως ενδεικτικές περιπτώσεις αναφέρονται: 

• Συναλλαγές με συγγενή πρόσωπα (φυσικά και νομικά) 

• Αμοιβές της Διοίκησης 

• Ειδικής φύσης γνωστοποιήσεις που θεωρούνται σημαντικές λόγω του κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (π.χ. έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις). 

• Ειδικά θέματα που γνωστοποιούνται χωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή των χρηστών (π.χ. μία νεοαποκτηθείσα 

θυγατρική επιχείρηση). 

                                                 

53
 Πηγή: Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων (ΔΠΕ), Β.Λουμιώτης, Β.Τζίφας, Εκδόσεις 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα 2012, σελ.59 
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Επομένως, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο υπολογίζουμε και το ειδικό 

επίπεδο «Ουσιώδους Μεγέθους» (Specific Materiality), στη περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. 

Βόλβης δεν κρίθηκε απαραίτητος ο υπολογισμός  αυτός. 

 

5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (fixed assets), χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία αποκτώνται για μακροχρόνια (δηλαδή μεγαλύτερη του έτους) 

κατοχή και εκμετάλλευση, χωρίς την πρόθεση μεταπώλησης. Τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραγωγικών και επενδυτικών 

σκοπών της οικονομικής οντότητας
54

. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό είναι τα 

ακόλουθα:
55

 

1. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και 

δικαιωμάτων, που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου 

μορφή, στην οικονομική μονάδα, καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 

2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι εξής μερικότερες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων: 

α. Ενσώματα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 10-15): Είναι τα υλικά αγαθά που 

αποκτάει η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεώς της 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από 

ένα έτος. 

β. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 16.00-16.09): 

Είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά που αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με 

σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε 

μεγαλύτερο από ένα έτος. 

γ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασμοί 16.10-16.19): Είναι τα έξοδα που 

αποσβένονται τμηματικά και πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της 

                                                 

54
 Πηγή: Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, Χ. Νεγκάκης – Π. Ταχυνάκης , Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013 , σελ.350 

55
 https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log1.htm 
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οικονομικής μονάδας, για την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως και για την 

επέκταση και αναδιοργάνωσή της. 

δ. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18): Είναι οι 

συμμετοχές σε άλλες οικονομικές μονάδες, οποιασδήποτε νομικής μορφής (δηλαδή  

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε. και άλλες ), οι οποίες εξασφαλίζουν την άσκηση επιρροής 

πάνω σ' αυτές και αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής τους, και οι κατά τρίτων 

απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει 

μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. 

 

Αναφορικά με τον έλεγχο των παγίων περιουσιακών στοιχείων στοχεύει να 

ελέγξει κατά πόσο έχουν καταχωρηθεί και παρουσιαστεί ορθώς στα λογιστικά βιβλία 

της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης . Επιπλέον, να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζονται οι αποφάσεις 

της διοίκησης που έχουν σχέση με τα πάγια της επιχείρησης και ειδικότερα στη 

διαφύλαξη και στην προστασία τους από πιθανούς κινδύνους. Βασικές προϋποθέσεις 

στην απόκτηση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η κατάρτιση 

προϋπολογισμού αγοράς, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ,η 

σύσταση επιτροπής η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της αγοράς του 

παγίου και τέλος τον τρόπο χρηματοδότησης. Αναλόγως βέβαια το ύψος του ποσού 

που απαιτείται να δαπανηθεί για την αγορά του παγίου θα πρέπει να φέρει την 

έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Βασικό τεκμήριο στον έλεγχο πάγιων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το 

Μητρώο Παγίων. Ο έλεγχος ξεκινά με το άθροισμα της αξίας προς απόσβεση ανά 

υποκατηγορία λογαριασμού και τη σύγκριση με το άθροισμα από το ισοζύγιο. 

Επιπλέον, ελέγχονται οι συντελεστές απόσβεσης ώστε να είναι σύμφωνοι με την 

κείμενη νομοθεσία που ίσχυε κατά το ελεγχόμενο έτος αλλά και το είδος του παγίου. 

Στη συνέχεια σε μία νέα καρτέλα στο πρόγραμμα Excel υπολογίζουμε από την αρχή 

τις αποσβέσεις, ώστε να επιβεβαιωθούμε ότι έχουν υπολογισθεί ορθά και έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι κατάλληλοι συντελεστές απόσβεσης. Επιπλέον, ελέγχεται το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο από τους ανάλογους λογαριασμούς όπως 11.99, 66.99 

(δηλαδή ΧΧ.99). Τέλος, συντάσσονται τα Φύλλα Εργασίας Ελέγχου και στα 

Ευρήματα υποχρεούται να αναγραφούν τυχόν διαφορές, λανθασμένοι συντελεστές 

απόσβεσης ή λανθασμένοι υπολογισμοί, αλλά και περιγραφή των διαδικασιών 

ελέγχων που ακολουθήθηκαν σχετικά με το Μητρώο Παγίων. 
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5.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Αποθέματα ορίζονται τα υλικά αγαθά τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην 

επιχείρηση τα οποία είτε προορίζονται προς πώληση μέσα από τη γνωστή πορεία των 

εργασιών της είτε βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής με προορισμό ή την πώληση 

ή την ανάλωση προς παραγωγή έτοιμων αγαθών ή προς συσκευασία έτοιμων αγαθών 

προς πώληση είτε προορίζονται για χρήση προς συντήρηση και επισκευή
56

. 

Στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν υλοποιήθηκε η διενέργεια ελέγχου 

αποθεμάτων, διότι δεν υφίσταται η συγκεκριμένη Ομάδα του ΕΓΛΣ. 

5.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στην ομάδα 3 του ΕΓΛΣ παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα 

αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

 Σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που, κατά το 

κλείσιμο του ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση της οικονομικής μονάδας, της οποίας η 

προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέσα στην επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείο 

λογαριασμό της ομάδας 3
57

.        

 Για τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες κατά την κατάρτιση του 

ισολογισμού μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, καθώς και για τον τρόπο 

παρακολουθήσεώς τους, ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 8 της 

παραγρ.  2.2.112
58

.         

 Οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είχαν σκοπό στον έλεγχο 

ορθής καταχώρησης και παρακολούθησης των χρεογράφων στα λογιστικά βιβλία. 

Ωστόσο, ελέγχτηκε αν φυλάσσονται με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύουν από κλοπή ή 

οποιαδήποτε απώλεια. Επίσης, ελέγχονται τα χρεόγραφα και οι απαιτήσεις με σκοπό 

να συμφωνούν με τα extrait των συναλλασσόμενων τραπεζών.  

                                                 

56
 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log2.htm, ΕΓΛΣ 2.2.200 

57
 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log3.htm , ΕΓΛΣ 2.2.300 

58
 Πηγή: ΕΓΛΣ 2.2.112 περ.8 

 

https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log2.htm
https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log3.htm
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Για τον λογαριασμό των απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα αναλυτικά 

των λογαριασμών με τα αντίστοιχα αναλυτικά ισοζύγια. Πραγματοποιήθηκε σε 

αποστολή επιστολών με σκοπό την επιβεβαίωση απαιτήσεων. Η επιλογή των 

επιστολών έγινε με κριτήριο το αριθμητικό όριο των 5.000 €. Επιπλέον, ερευνήθηκε η 

ύπαρξη τυχόν επιταγών στον κομιστή, και ελέγξαμε αν υπάρχουν απλήρωτες επιταγές 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα εργάσιμων ημερών.     

5.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

Στους υπολογαριασμούς του 38 παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία της οικονομικής μονάδας, στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα 

μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως, τα ληξιπρόθεσμα 

τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας, εκτός αν υπάρχει 

ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεώς τους, οπότε πρόκειται για δεσμευμένες 

καταθέσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 33.17 «λογαριασμοί 

δεσμευμένων καταθέσεων σε Ευρώ» και 33.18 «λογαριασμοί δεσμευμένων 

καταθέσεων σε Ξ.Ν.», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 13 της παρ. 

2.2.304
59

. 

Η πιο σημαντική ελεγκτική διαδικασία για τα ταμειακά διαθέσιμα είναι η 

διασταύρωση πραγματικών και λογιστικών στοιχείων. Πραγματοποιήθηκε φυσική 

καταμέτρηση των διαθεσίμων και έπειτα ακολούθησε κατάρτιση του σχετικού 

πρακτικού, το οποίο υπογράφηκε από τον ελεγκτή και από τον ταμεία. Η μέθοδος 

αυτή είναι η πλέον αλάνθαστη, διότι καταρτίζοντας το πρακτικό μπορούμε να 

προβούμε σε ελέγχους οι οποίοι σχετίζονται με το παρελθόν και το μέλλον. Πέρα από 

τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ελέγχθηκαν αν την συγκεκριμένη ημέρα υπήρχε 

κάποια είσπραξη στο ταμείο με τραπεζική επιταγή, ωστόσο δεν υπήρχε καμία 

συναλλαγή τέτοιας μορφής. Επιπλέον, ελέγχθηκε η συμφωνία κινήσεων από τις 

τράπεζες με βάση τα ανάλογα παραστατικά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αποστολή 

επιστολών στις τράπεζες όπου η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης διατηρεί λογαριασμούς κατά το 

έτος που ελέγχεται.  

                                                 

59
 Πηγή:https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log_o38.htm , ΕΓΛΣ 2.2.309 

https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/log_o38.htm
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5.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στην ομάδα τέσσερα(4) του ΕΓΛΣ παρακολουθούνται η καθαρή θέση της 

οικονομικής μονάδας, οι προβλέψεις και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε οικονομικής μονάδας, 

το οποίο για τις εταιρείες αποτελείται από το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, από τα 

κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε υπόλοιπο εις νέο (κερδών 

ή ζημιών)
60

. 

 Ελέγχθηκαν και συμφωνήθηκαν το εταιρικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 

και υπολογίσθηκαν τα υπόλοιπα ενάρξεως και λήξεως για το έτος 2013. Στη 

συνέχεια, ελέγχθηκαν και συμφωνήθηκαν οι λογαριασμοί οι οποίοι αφορούν 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων. Τέλος, υπολογίσθηκαν οι προβλέψεις για αποζημίωση 

του προσωπικού έως το έτος 2013 , με βάση τα έτη που έχουν συμπληρώσει ως 

εργαζόμενη στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης από την ημέρα της πρόσληψής τους.  

5.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις 

εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της 

επόμενης χρήσεως. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η 

προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της επόμενης χρήσεως, θεωρούνται 

βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5. 

 Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε 

ισολογισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση 

που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμη μεταφέρεται στον αρμόδιο λογαριασμό της 

ομάδας 5 (πέντε)
61

. 

Στην ομάδα πέντε(5) του ΕΓΛΣ παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες 

για τις ποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης 

χρήσεως. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που με την πάροδο του 
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χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 2 

της παρ. 2.2.406
62

. 

Κατά το ελεγχόμενο έτος 2013 η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει υποχρεώσεις ως προς τους 

προμηθευτές της, το ελληνικό Δημόσιο και προς τους Ο.Τ.Α., τα ανάλογα ποσά των 

λογαριασμών αυτών ελέγχθηκαν και συμφωνήθηκαν από τις οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, ελέγχτηκαν οι υποχρεώσεις από φόρους-τέλη και οι 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.   

5.11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Στην ομάδα 7(επτά) απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έσοδα τα 

οποία αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως (οργανικά)
63

. 

Προκειμένου να αποφασιστεί ποια παραστατικά θα ζητηθούν από τον λογιστή της 

Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ώστε να  ξεκινήσει ο έλεγχος. Είναι σαφές πως θα χρησιμοποιηθεί 

δείγμα αυτών. Με την βοήθεια του MUS Test, ως βάση υπολογισμού τα έσοδα και 

συντελεστή εμπιστοσύνης σε επίπεδο 80-90% δηλαδή 1,6 ορίζεται ο ουσιώδης 

κίνδυνος. Χρησιμοποιώντας το Ουσιώδες Μέγεθος Εκτέλεσης (PM) το οποίο το είχε 

υπολογισθεί νωρίτερα με το Materiality Test τώρα υπολογίζεται το Interval. Από το 

Ισοζύγιο προ κλεισίματος και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας φίλτρα και 

απομονώνοντας μόνο την ομάδα 2(δύο), υπολογίζεται το σύνολο της Χρέωσης της 

και το τοποθετείται στο πεδίο Population Total Book Value.   

 Έπειτα, αντλούνται οι πληροφορίες για τα παραστατικά εσόδων από το Γενικό 

Ημερολόγιο, παίρνονται μόνο τα χρεωστικά υπόλοιπα απαλείφοντας το αρνητικό 

πρόσημο όπου υπάρχει και σβήνονται τελείως τα πιστωτικά υπόλοιπα. Σε όσα 

παραστατικά υποδείξει το πρόγραμμα την ένδειξη Sample 1 ή Sample 2 ή Sample 3, 

μόνο αυτά παρουσιάζονται σε μία καινούρια καρτέλα στο Excel, αυτά τα 

συγκεκριμένα παραστατικά ορίζουν το τελικό δείγμα . Οι υπεύθυνοι του λογιστηρίου 

είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τα παραστατικά που τους ζητήθηκαν από την κάθε 

εγγραφή εσόδων, τα οποία σίγουρα είναι τα τιμολόγια, τα εντάλματα πληρωμών και 

όποιο άλλο στοιχείο χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εγγραφής. 

 Αρχικά, ελέγχονται τα ποσά που αναγράφονται στα παραστατικά και στο 

πρόγραμμα να συμφωνούν. Επιπλέον, αν έχει πραγματοποιηθεί ορθώς η λογιστική 
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τους καταχώρηση και η απεικόνιση στα λογιστικά βιβλία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. 

Τέλος, αφού πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες ελεγκτικές διαδικασίες γράφονται 

τα απαιτούμενα σχόλια . 

 

5.12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

Στην ομάδα 6 (έξι) απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έξοδα που 

αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως (οργανικά), καθώς επίσης και οι 

ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που 

ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος
64

. 

Προκειμένου να αποφασιστεί ποια παραστατικά θα ζητηθούν από τον λογιστή της 

Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης για να παραχωρηθούν με σκοπό να ξεκινήσει ο έλεγχο. Είναι 

προφανές ότι θα χρησιμοποιηθεί δείγμα αυτών. Με την βοήθεια του MUS Test, ως 

βάση υπολογισμού τα έσοδα και συντελεστή εμπιστοσύνης σε επίπεδο 80-90% 

δηλαδή 1,6 ορίζουμε τον ουσιώδη κίνδυνο. Χρησιμοποιώντας το Ουσιώδες Μέγεθος 

Εκτέλεσης (PM) το οποίο το είχε υπολογισθεί νωρίτερα με το Materiality Test 

υπολογίζουμε το Interval. Από το Ισοζύγιο προ κλεισίματος και συγκεκριμένα 

χρησιμοποιώντας φίλτρα και απομονώνοντας μόνο την ομάδα 6(έξι), υπολογίζεται το 

σύνολο της Χρέωσης της και το τοποθετείται στο πεδίο Population Total Book Value. 

Από την ομάδα 6 (έξι) εξαιρούνται οι λογαριασμοί που αφορούν τις Αμοιβέςω60.ΧΧ 

και τις Αποσβέσεις 66.ΧΧ.  Έπειτα, αντλούνται οι πληροφορίες για τα παραστατικά 

εξόδων από το Γενικό Ημερολόγιο, παίρνοντας μόνο τα χρεωστικά υπόλοιπα, 

απαλείφοντας το αρνητικό πρόσημο όπου υπάρχει και σβήνονται τελείως τα 

πιστωτικά υπόλοιπα. Σε όσα παραστατικά υποδείξει το πρόγραμμα την ένδειξη 

Sample 1 ή Sample 2 ή Sample 3, τα παρουσιάζονται σε μία καινούρια καρτέλα στο 

Excel, αυτά τα συγκεκριμένα παραστατικά ορίζουν το τελικό δείγμα . Οι υπεύθυνοι 

του λογιστηρίου είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τα παραστατικά που τους ζητήθηκαν 

από την κάθε εγγραφή εξόδων, τα οποία σίγουρα είναι τα τιμολόγια, τα εντάλματα 

πληρωμών ,η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όποιο άλλο στοιχείο 

χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Αρχικά, ελέγχονται τα ποσά 

που αναγράφονται στα παραστατικά και στο πρόγραμμα να συμφωνούν. Επιπλέον, αν 

έχει πραγματοποιηθεί ορθώς η λογιστική τους καταχώρηση και η απεικόνιση στα 
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λογιστικά βιβλία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Επιπλέον, πρέπει πάντα να εξετάζεται εάν η 

ημερομηνία του εντάλματος πληρωμής τους είναι μεταγενέστερη αυτής της έγκρισης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, αφού πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες 

ελεγκτικές διαδικασίες γράφονται τα απαιτούμενα σχόλια. 

5.13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Στο λογαριασμό 18.11 «δοσμένες εγγυήσεις» παρακολουθούνται τα ποσά που 

καταβάλλονται ως εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως (π.χ. εγγυήσεις στη ΔΕΗ, 

στον ΟΤΕ ή σε εκμισθωτές ακινήτων)
65

. 

Αναφορικά με τον έλεγχο των εγγυήσεων, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο 

στατιστικό μοντέλο, αλλά με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή επιλέχθηκαν 

τρεις εγγυήσεις που έκρινε απαραίτητο. Οι εγγυήσεις αυτές είναι για λογαριασμό της 

Δ.Ε.Η.. Ελέγχθηκαν τα ανάλογα παραστατικά ως προς τη συμφωνία ποσών με το 

Γενικό Ημερολόγιο, την Έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ορθή λογιστική 

τους απεικόνιση και παρακολούθηση. Τέλος, καταγράφονται τα απαιτούμενα σχόλια.  

5.14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στο λογαριασμό 60 (εξήντα) καταχωρούνται όλα τα έξοδα της οικονομικής 

μονάδας που προκύπτουν από την απασχόληση προσωπικού της, το οποίο συνδέεται 

με αυτή με σύμβαση μισθώσεως εργασίας
66

. 

Οι διαδικασίες ελέγχου αμοιβών και εξόδων προσωπικού προϋποθέτουν την 

ύπαρξη των μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν το ελεγχόμενο έτος (εδώ 

2013). Αρχικά, γίνεται έλεγχος αν υπολογίζονται ορθώς οι μηνιαίοι μισθοί των 

εργαζομένων, μέσω επαλήθευσης αριθμητικών πράξεων-ορθότητας της μισθολογικής 

κατάστασης και διασταύρωση αυτής με τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει. 

Επιπλέον, αν πραγματοποιήθηκαν σωστά η λογιστική παρακολούθηση και η 

απεικόνιση της δαπάνης των αμοιβών αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων οι 

οποίες προκύπτουν από αυτές. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος σε σχέση της 

πληρωμής της μισθοδοσίας μέσω τραπεζικών λογαριασμών να συμφωνεί με αυτό της 

μισθοδοτικής κατάστασης. Σ’ αυτό το σημείο είναι ορθό να πραγματοποιηθεί ο 
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υπολογισμός προβλέψεων αποζημίωσης. Σύμφωνα με το  Νόμος 3198/1955  Άρθρο 5 

, ο υπολογισμός της αποζημιώσεως γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του 

τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Κατά τον υπολογισμόν 

τούτον προκειμένου περί υπαλλήλου, αι μηνιαίαι αυτού αποδοχαί δεν λαμβάνονται 

υπ' όψει καθ' ό ποσόν υπερβαίνουν το οκταπλάσιον του ημερομισθίου ανειδικεύτου 

εργάτου, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αριθμόν 30 ( Ο περιορισμός είναι μόνο στους 

υπαλλήλους στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αναλογία επιδομάτων)
67

.  

  

5.15 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Από τα πιο σημαντικά βήματα στην διεκπεραίωση του ελέγχου είναι η αποστολή 

επιστολών επιβεβαίωσης υπολοίπου, οι επιστολές προς τις τράπεζες που η Δ.Ε.Υ.Α. 

Βόλβης διατηρεί λογαριασμούς και οι επιστολές προς τους συνεργαζόμενους 

δικηγόρους οι οποίοι είχαν αναλάβει νομική υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης κατά το 

έτος 2013.  

Αναφορικά με τα υπόλοιπα οφειλετών και τα υπόλοιπα δικαιούχων αποστάλθηκαν 

επιστολές σε ποσά άνω των 1.000,00 €, ποσό το οποίο ορίστηκε εμπειρικά. Οι 

απαντητικές επιστολές που λήφθηκαν δεν αγγίζουν ικανοποιητικό αριθμό . 

Στις επιστολές  εξασφάλισης επιβεβαίωσης (παραστάσεων) δικηγορών 

αποστάλθηκαν επιστολές στους δικηγόρους που είχαν ανατεθεί υποθέσεις για το 

ελεγχόμενο έτος 2013 και είχε εγκριθεί η ανάθεση μέσω απόφασης των Γενικών 

Συνελεύσεων. Οφείλεται να γνωστοποιηθεί ότι δεν λήφθηκαν απαντητικές επιστολές 

από τους νομικούς συμβούλους της επιχείρησης. 

Επιπλέον, στάλθηκαν επιστολές στις τράπεζες τις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 

διατηρούσε λογαριασμούς κατά το έτος 2013. Με τις απαντητικές επιστολές οι οποίες 

λήφθηκαν από τις συναλλασσόμενες τράπεζες συμφωνήθηκαν τα υπόλοιπα που 

αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.    

 

5.16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετά το πέρας των προαναφερθέντων ελεγκτικών διαδικασιών,  τα αποτελέσματα  

αυτών παρουσιάζονται στην έκθεση ελέγχου. Αρχικά, γίνεται μια γενική αναφορά στη 
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Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, τα στοιχεία αντλήθηκαν από το καταστατικό της δημοτικής 

επιχείρησης και οποιεσδήποτε αλλαγές διαπιστώθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, αλλά και στοιχεία που αφορούν την 

περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου όπως το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατά 

την ημερομηνία του ελέγχου. Στη συνέχεια, όλα τα αποτελέσματα του ελέγχου τα 

οποία έχουν προκύψει από τις ελεγκτικές διαδικασίες που παρουσιαστήκαν και 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο αυτό μέσω αριθμητικών πινάκων και συμπερασμάτων. 

Όλες οι ενέργειες του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πλαίσιο 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας το οποίο έχει θεσπιστεί. Έπειτα από τη διατύπωση, 

την καταγραφή και την παρουσίαση των συμπερασμάτων στην έκθεση του ελέγχου, 

είναι υποχρέωση να διατυπωθεί η γνώμη του ελεγκτή.    

 Η γνώμη που εκφράζεται είναι γνώμη με επιφύλαξη και οι παρατηρήσεις οι 

οποίες θα συμπεριληφθούν στην έκθεση είναι οι ακόλουθες: 

 Μη ορθός υπολογισμός αποσβέσεων 

 Επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, η οποία θα επηρεάζει τα 

Αποτελέσματα Χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια 

 Δεν λάβαμε απαντητικές επιστολές από τους νομικούς συμβούλους, οπότε 

διατηρούμε επιφύλαξη για τυχόν αγωγές και δικαστικές διαμάχες  

 Δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές    

Στη συνέχεια αναφέρεται το γεγονός ότι δεν λήφθηκε ικανός αριθμός  

απαντητικών επιστολών, δεν εκφράζεται επιφύλαξη γι’ αυτό αλλά το αναφέρουμε στο 

θέμα έμφασης με σκοπό την πληροφόρηση. 

Στα άλλα θέματα γνωστοποιείται ότι στην προηγούμενη χρήση ο έλεγχος της 

Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είχε διενεργηθεί από άλλο ελεγκτή.   

Στην έκθεση αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ελεγκτή, όπως το Ονοματεπώνυμο 

και ο αριθμός Μητρώου του από το Σ.Ο.Ε.Λ..       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το σπουδαιότερο συμπέρασμα αυτής  της μελέτης στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είναι ότι 

δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται όχι μόνο οι τακτικοί έλεγχοι όπως στην 

περίπτωση μας, αλλά και οι εσωτερικοί έλεγχοι. Είναι προφανές πως η διενέργεια 

εσωτερικών ελέγχων στις Δ.Ε.Υ.Α., αλλά και γενικότερα στους Ο.Τ.Α. μπορεί να 

επιφέρει σπουδαίας σημασίας αποτελέσματα για την ορθή λειτουργία τους. Τέτοιου 

είδους αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι η εξοικονόμηση πόρων, η εύρεση νέων 

τρόπων χρηματοδότησης, αντιμετώπιση ατασθαλιών, η ορθότερη διαχείριση της 

περιουσίας τους, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και όλα 

αυτές οι ενέργειες των οποίων τα αποτελέσματα θα επιφέρουν κέρδη στις δημοτικές 

επιχειρήσεις, θα τις εκσυγχρονίσουν αλλά και θα μειώσουν τα φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και διαφθοράς που πλήττουν τους Ο.Τ.Α. .   

Καίρια διαπίστωση είναι ότι πλέον υπάρχει περιορισμός στις συναλλαγές που 

μπορεί να πραγματοποιήσει ο κάθε εργαζόμενος ,αλλά και κατανομή ευθυνών σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή πέραν των αρμοδιοτήτων του. Σχετικά 

με την περίπτωση αυτή προτείνουμε τη δημιουργία ενός γραπτού κώδικα στον οποίο 

να πραγματοποιείται εκτενής αναφορά σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες 

όλων των εργαζομένων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προς τους δημότες κρίνονται 

ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Το μοναδικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι μετά τη 

δημιουργία του καλλικρατικού πλέον Δήμου Βόλβης αυξήθηκε ο αριθμός των 

δημοτών, αλλά ο αριθμός των εργαζομένων έχει παραμείνει ο ίδιος. Αυτό βέβαια σε 

συνδυασμού με την αύξηση των κατοίκων κατά τους θερινούς μήνες, λόγω εξοχικών 

κατοικιών δυσχεραίνει το έργο τους.  

Ωστόσο, η πορεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταδιακή και 

θετική. Φαίνεται ότι ακολουθεί μία αναπτυξιακή πολιτική η οποία εμπεριέχει και 

επενδυτικό κομμάτι, αυτό της δημιουργίας του Αποχετευτικού Συστήματος. Η 
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επένδυση αυτή έχει ελεγκτικό ενδιαφέρον λόγω του ύψους της επένδυσης της. 

Λάβαμε ενημέρωση για την επένδυση μέσα από τις αποφάσεις του Δ.Σ. διότι 

πραγματοποιείται στη χρήση 2015.   

Αναφορικά με την υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. αυτή 

απουσιάζει ή δεν έχει πλήρη εφαρμογή. Σ’ αυτό συντελεί βέβαια και η απουσία ειδικά 

καταρτισμένου προσωπικού, αλλά και οι οικονομικές συγκυρίες του ελληνικού 

κράτους. Προφανώς, η Ελλάδα υστερεί στην εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου στη 

Δημόσια Διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι φανερό ότι δεν έχουν γίνει καθόλου 

ελεγκτικά βήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απλώς ελέγχονται ως Ανώνυμες 

Εταιρίες (Α.Ε.).   

       

6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διακυβέρνησης και μπορεί 

να είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο σε ιδρύματα του δημόσιου τομέα. 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος στους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή των συστημάτων 

ελέγχου σε όλους τους Δήμους του ελληνικού κράτους. 

Όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, πλέον σε παγκόσμιο 

επίπεδο έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου σε 

επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αρωγό στην ομαλή 

δημόσια διακυβέρνηση αλλά και στην επίτευξη των στόχων των Ο.Τ.Α.. 

Αντιθέτως, στην ελληνική επικράτεια απουσιάζει η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου από τους Δήμους. Τα οφέλη από την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου είναι 

πολλά και μπορούν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στους Ο.Τ.Α. και να απαλείψουν τα 

φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

Μεγάλοι Δήμοι της Ελλάδας έχουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επομένως, θα  

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία συγκριτική μελέτη μεταξύ των Δήμων που 

υποστηρίζουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αυτών που δεν υποστηρίζουν. Τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης μπορούν  να οδηγήσουν σε συμπεράσματα όπως 

τα οφέλη που προκύπτουν από την υπηρεσία αυτή σε Δήμους που δεν διαθέτουν την 

υπηρεσία. Αλλά και στους Δήμους που ήδη διαθέτουν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

την βελτίωση του.  
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Ειδικότερα, στα πλαίσια μελλοντικής έρευνας στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης θα μπορούσε 

να υλοποιηθεί μία οικονομοτεχνική μελέτη με επισκόπηση σε ελεγκτικές διαδικασίες 

που φέρουν επιπλέον κίνδυνο. Ακόμη μία πρόταση μελλοντικής έρευνας είναι η 

εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων Ελέγχου ( Ε.Λ.Π.) στις Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης ανά την Ελλάδα.  
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