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ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ο.Σ.Α. 
 Θεσξεηηθή δηεξεύλεζε θαη αλάδεημε ηνπ ξόινπ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ΔΔ, σο ελόο πνιπδηάζηαηνπ δηνηθεηηθνύ 

εξγαιείνπ θαη εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα θάζε ΟΣΑ.

 Γηαπίζησζε ζπκβνιήο ηνπ ΔΔ ζηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ, κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ.

 Καηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη δηεξεύλεζε 

εθαξκνγήο ΔΔ ζηνπο ΟΣΑ.



ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
 Αλάδεημε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΔΔ, ζηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ 

απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ δηαθζνξάο ή/θαη απάηεο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ζην ρώξν ησλ ΟΣΑ. 

 Γηαπίζησζε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηώλ εθαξκνγήο ηνπ. 

 Καηάζεζε πξνηάζεσλ.



ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Κεφάλαιο 1ο: ΔΙΑΓΩΓΗ 

Κεφάλαιο 2ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ

Κεφάλαιο 3ο: ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 
(νξηζκνί & έλλνηεο, ηζηνξηθή αλαδξνκή, δηαθξίζεηο, θιάδνη, δηαθξίζεηο 

ειέγρσλ)

Κεφάλαιο 4ο: ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  (νξηζκνί & έλλνηεο, 

δηάθξηζε «ΔΔ» & «ΔΔ», ΤΔΔ, ΚΔΓ, Πξόηππα, ζρεδηαζκόο θαη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ΔΔ θαη δηθιείδεο αζθαιείαο)

Κεφάλαιο 5ο: ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & Ο.Σ.Α. (ΔΥΣΑ, 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, πξόγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ, δηεζλείο θαηεπζύλζεηο, 

έιεγρνο επξσπατθώλ ΟΣΑ, ΔΔ & ΔΔ ΟΣΑ ζηελ Διιάδα, ΔΔ & ΓΠΔ).

Κεφάλαιο 6ο: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ 



ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

Οπιζμόρ: Η ειεγθηηθή είλαη ν θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο, πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαηύπσζε αξρώλ θαη 

θαλόλσλ, πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή νηθνλνκηθώλ ειέγρσλ. 

Οη έιεγρνη απηνί ζηνρεύνπλ ζηελ εμαθξίβσζε θαη επαιήζεπζε 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ ρ/ν πιεξνθνξηώλ 

πνπ παξέρεη ε Λνγηζηηθή. 

Λέξειρ – θπάζειρ κλειδιά: πζηεκαηηθή δηαδηθαζία, 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 

θαζνξηζκόο ηνπ βαζκνύ αληαπόθξηζεο κεηξήζηκσλ 

πιεξνθνξηώλ κε θαζνξηζκέλα ηεθκήξηα, ηθαλό θαη 

αλεμάξηεην πξόζσπν, δηαηύπσζε ηεο γλώκεο ηνπ ειεγθηή, 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα.



ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

 Βαζική διάκπιζη ελέγσων: 

 Δζωηεπικόρ έλεγσορ

 Δξωηεπικόρ έλεγσορ

 Άλλερ διακπίζειρ, ωρ ππορ: 

 ηο ςποκείμενο: Δζσηεξηθή, Δμσηεξηθή, Κξαηηθή.

 άλλα κπιηήπια: ηδηόηεηα ηνπ ειεγθηή, εύξνο, ζθνπόο,    

πεξηνδηθόηεηα, λνκνζεηηθό πιαίζην, ηνκέαο δηεξεύλεζεο.

Κλάδοι Δλεγκηικήρ: Ιδησηηθή, δεκόζηα.

Παπάμεηποι ηηρ Δλεγκηικήρ: αληηθείκελν ειέγρνπ, 

ππνθείκελν ειέγρνπ, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, αλαγθαηόηεηα.



ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Οπιζμόρ:Ο ΔΔ είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη 

αμία θαη λα βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. Βνεζά 

απηή λα εθπιεξώζεη ηνπο ζθνπνύο ηεο, πξνζθέξνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή, απζηεξή πξνζέγγηζε, απνηηκώληαο θαη 

βειηηώλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ (risk management), ηνπ ΔΔ (controls) 

θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο δηνίθεζεο (governance procedures). 

Γιάκπιζη όπων «ΔΔ» & «ΔΔ»

ΤΔΔ: Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο, ζηόρνη, αξκνδηόηεηεο 

& αξρέο.



ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Κώδικαρ Γεονηολογίαρ:                          
Απσέρ: Αθεξαηόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα θαη Ακεξνιεςία, 

εκπηζηεπηηθόηεηα – ερεκύζεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα & 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά.

Ππόηςπα (θνπόο, θαηεγνξίεο)

σεδιαζμόρ διενέπγειαρ ΔΔ

Δλεγκηικέρ διαδικαζίερ

ΔΔ

Γικλείδερ αζθαλείαρ ΔΔ



ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΟΣΑ

 Ιζηοπική αναδπομή ΟΣΑ – «Ππόγπαμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» -

ΔΥΣΑ-Γιεθνείρ καηεςθύνζειρ-«Δγσειπίδιο καλών 

ππακηικών» ηος ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ για ηη 

«Γημόζια ηθική ζε ηοπικό επίπεδο»

Έλεγσορ Δςπωπαϊκών ΟΣΑ

ΔΔ & ΔΔ ΟΣΑ ζηην Δλλάδα

Παποσή ΤΔΔ από εξωηεπικούρ ζςμβούλοςρ

ΔΔ ΟΣΑ & ΓΠΔ



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  ΓΙΑ          

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

 ςμπεπάζμαηα:

Οη ΟΣΑ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, δελ εθαξκόδνπλ 

ΔΔ θαη δελ πξνβιέπνπλ ΤΔΔ ζην νξγαλόγξακκά ηνπο.

Τπνιεηηνπξγία ΟΣΑ θαη αλάδεημε ζεκαληηθόηεηαο 

εθαξκνγήο ΔΔ & ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ.

 Ο ΔΔ ησλ ΟΣΑ πεξηνξίδεηαη ζε ειέγρνπο λνκηκόηεηαο θαη 

θαλνληθόηεηαο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο.

Πποηάζειρ: 

 ύζηαζε απηνηεινύο ΤΔΔ & άκεζε εθαξκνγή ΔΔ.

Άκεζε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Διέγρνπ ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρσλ θαη ζηνπο Ο.Σ.Α



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  ΓΙΑ          

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

 ηόσοι:

 Αθνκνίσζε ησλ ζύγρξνλσλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο θαη 

πνηνηηθόηεξν απνηέιεζκα ζηνπο δηελεξγνύκελνπο ειέγρνπο.

 Απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη βάζε 

ζρεδηαζκνύ θαη επίηεπμεο ζηξαηεγηθώλ απνθέληξσζεο.

Οξζνινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θόζηνπο. 

 Γηαζθάιηζε πξνζηαζίαο από ηελ θαηαδνιίεπζε, θαη 

ειαρηζηνπνίεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ή/θαη ελδερόκελεο 

απάηεο, θαζώο θαη ησλ γεληθόηεξσλ θηλδύλσλ.



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  ΓΙΑ          

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

 Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο απνδνηηθόηεηαο, θαη ηεο ζπλνιηθήο νξγαλσζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηνπο.

Αιιαγή λννηξνπίαο θαη θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εζηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.

 Πξόζδνζε αμίαο ζην έξγν ηνπο θαη αλάθηεζε αμηνπηζηία 

ηνπο.

 Δμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπο.



 α ρ     ε ς σ α π ι ζ η ώ ! ! ! 

.


