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Περίληψη 
Η βελτίωση του δημοσιονομικού ελέγχου αποτελεί τη βάση, για τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι καλές 

πρακτικές που εφαρμόζονται, διεθνώς, κατά τον σχεδιασμό των ελεγκτικών μοντέλων 

και κατά την υλοποίηση των ελέγχων αυτών. Ενδιαφέρον εύρημα αποδείχθηκε η 

ανάγκη προσαρμογής του κάθε εφαρμοζόμενου μοντέλου στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Μέσα από μελέτες και έρευνες διεθνών 

οργανισμών, προκύπτει η ανάγκη να ακολουθούνται κοινά ελεγκτικά και διοικητικά 

πρότυπα, προσαρμοσμένα στις κατά περίπτωση ανάγκες. Επίσης, προέκυψε η ανάγκη 

για διεξαγωγή ελέγχων απόδοσης (value for money). Οι ποιοτικοί και 

αποτελεσματικοί έλεγχοι απόδοσης εντοπίζουν και προτείνουν λύσεις για τη ρίζα της 

δυσλειτουργίας μιας διαχείρισης, οπότε το όφελος είναι ουσιαστικό, διαρκεί και 

αφήνει περιθώρια εξέλιξης, αφού η βάση για βελτίωση της ποιότητας ξεκινά από τα 

νέα θεμέλια που κτίζονται κάθε φορά. Επίσης, συνεισφέρει στην οχύρωση της 

διαχείρισης από νέες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, απάτης ή διαφθοράς ενισχύοντας 

τα συστήματα ελέγχου. Η διάθεση διεθνώς, να μοιράζεται η εμπειρία και η γνώση 

των ελέγχων, μέσω της διατύπωσης συνεχώς ανανεωμένων προτύπων αποτελεί 

εχέγγυο της συνεχούς εξέλιξης. Τέλος, ο ρόλος των προσωπικών δεξιοτήτων και 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του κάθε ελεγκτή είναι βαρύνουσας σημασίας 

και αποτελεί το λόγο της πολύ προσεκτικής επιλογής του προσωπικού στον έλεγχο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος αποτελεί το όχημα, μέσω του οποίου η 

δημοσιονομική διαχείριση οδηγείται σε συνεχή βελτίωση, εντοπίζοντας τα 

προβλήματα στη ρίζα τους, προτείνοντας τρόπους εξυγίανσης και αποκατάστασης της 

δυσλειτουργίας εκ των βάθρων. Η τιμωρία ως μοναδικό μέσο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων, θεωρείται πλέον μη αποτελεσματική λύση, ενώ η πρόβλεψη και 

πρόληψη ώστε να μην επαναλαμβάνονται ασύμφορες ή μη νόμιμες διαδικασίες είναι 

ο βασικός σκοπός του δημοσιονομικού ελέγχου. 

Ο τρόπος δόμησης ενός μοντέλου ελέγχου αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

μπορεί να κτιστεί το οικοδόμημα ενός αποτελεσματικού συστήματος διεξαγωγής 

ελέγχων. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορούν να εντοπιστούν και να αναλυθούν 

οι παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός μοντέλου ελέγχου κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες του εκάστοτε φορέα ή ευρύτερα κράτους.  

Η προσαρμογή των μοντέλων ελέγχου, ξεκινά από τη βάση που παρέχουν τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και κυρίως οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. 

Εντοπίζοντας τα κοινά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, δύο φορέων κοινού 

αντικειμένου, σε δύο διαφορετικές χώρες, μπορεί να επιλεγεί μια καλή πρακτική, η 

οποία είναι ήδη αποδοτική σε παρόμοιο περιβάλλον. Προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της πρακτικής είναι να υποστεί την απαραίτητη 

επεξεργασία προσαρμογής. 

Ο έλεγχος απόδοσης, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις, τα πρότυπα και 

διεξάγεται με επαγγελματισμό, προσφέρει τα μέγιστα για την επίτευξη χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι καλές πρακτικές σε συνδυασμό με τα αυξημένα 

προσόντα ενός ελεγκτή, παράγουν ποιοτικότερο αποτέλεσμα που σημαίνει 

εξοικονόμηση πόρων, αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, καλύτερο κλίμα ικανοποιημένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί «πελάτες». 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η άντληση των πληροφοριών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μοντέλων που 

έχουν υιοθετηθεί από διάφορες χώρες και φορείς, έχουν αντληθεί κυρίως από μελέτες 

και έρευνες διεθνών οργανισμών και ανωτάτων οργάνων ελέγχου. Επίσης, 

μελετήθηκαν εκθέσεις ελέγχου απόδοσης, ενώ επικαιροποιήθηκαν στοιχεία των 

μελετών μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων ελέγχου. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχων (INTOSAI) έχει διατυπώσει τα Διεθνή 

Πρότυπα Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (ISSAI) που αφορούν σε εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο, ενώ ανάλογα και πιο εξειδικευμένα είναι τα πρότυπα που 

διατυπώνει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Τα εγχειρίδια αποτελούν τη 

συγκέντρωση των εμπειριών ελεγκτών, σε συνδυασμό με τα ελεγκτικά πρότυπα, ώστε 

να καθοδηγηθεί ο έλεγχος προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδικά για τους ελέγχους 

απόδοσης προτείνονται μοντέλα προσομοίωσης, ώστε να είναι εφαρμόσιμα στην 

πράξη. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
Το μέρος Α της εργασίας απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, το πρώτο από τα 

οποία περιέχει βασικές έννοιες σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο, ανάπτυξη των 

ειδών και των μοντέλων ελέγχου, επισημαίνονται τα πρότυπα που αποτελούν βάση 

για τη βελτίωση των διαδικασιών του ελέγχου, οι παράγοντες που συμβάλουν στο 

σχεδιασμό ενός μοντέλου ελέγχου. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία 

του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

που είναι και το ζητούμενο για την επίτευξη ενός αποδοτικού δημόσιου τομέα. Στο 

τρίτο κεφάλαιο αναλύονται καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία του 

ελέγχου και αναπτύσσεται ο σχεδιασμός ενός ελέγχου απόδοσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

1. Ο έλεγχος και οι βασικές διακρίσεις του 
Έλεγχος είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της διεξαγωγής μιας διαδικασίας ή ενός συνόλου 

δραστηριοτήτων μιας οντότητας, έτσι ώστε να εντοπίζονται δυσλειτουργίες και να 

είναι δυνατή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. 

Η διάκριση των ελέγχων γίνεται βάση διάφορων κριτηρίων ως εξής: 

1. Ανάλογα με το αν αυτός που διεξάγει τον έλεγχο προέρχεται από τον 

ελεγχόμενο φορέα ή όχι, διακρίνονται σε α) εξωτερικούς (external) 

ελέγχους, οι οποίοι διεξάγονται από εξωτερικούς ελεγκτές, και δε 

συνδέονται με κάποιου είδους σχέση εργασίας με τον ελεγχόμενο φορέα 

(Maher 2004), β) εσωτερικούς (internal) ελέγχους, οι οποίοι 

οργανώνονται και διεξάγονται από τον ελεγχόμενο φορέα και 

συγκεκριμένα από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, τους εσωτερικούς 

ελεγκτές (Leclerc et al 1996). Τέλος, σε μικτούς ελέγχους, οι οποίοι 

οργανώνονται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και προβλέπεται η 

συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές. 

2. Ανάλογα με εύρος του ελέγχου, διακρίνονται σε α) ειδικούς ελέγχους, οι 

οποίοι εξετάζουν μία συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα, όπως είναι 

η εκτέλεση δαπανών (προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων), ταμείο, 

αποθέματα κλπ. β) σε γενικούς ελέγχους, οι οποίοι εξετάζουν όλο το 

εύρος των δραστηριοτήτων ενός φορέα. 

3. Ανάλογα με το σκοπό τους και το χρονικό σημείο διεξαγωγής τους, 

διακρίνονται σε α) προληπτικούς (ex post) ελέγχους, οι οποίοι 

πραγματοποιούνται πριν την εκτέλεση κάποιας ενέργειας, και 

οργανώνονται από τον ίδιο το φορέα, συνήθως, με σκοπό την πρόληψη 

εμφάνισης πιθανών κινδύνων. Σε β) κατασταλτικούς (ex ante) ελέγχους, 

οι οποίοι διεξάγονται εκ των υστέρων, έχοντας ως στόχο τη διαπίστωση 
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της ορθής εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών, την εύρεση 

παρατυπιών και κακοδιαχείρισης (Ruffner et al 2004) (EUROSAI 2007). 

4. Ανάλογα με τη διάρκειά τους διακρίνονται σε α) μόνιμους (διαρκείς), οι 

οποίοι διεξάγονται σε συνεχή βάση και υλοποιούνται, σε πραγματικό 

χρόνο, συνήθως κατά την εκτέλεση της υπό έλεγχο δραστηριότητας, β) 

τακτικούς (περιοδικούς), οι οποίοι διεξάγονται βάση ετήσιου 

προγράμματος που εκπονείται από την ελεγκτική αρχή, με σκοπό την 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων με το νομικό  

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, καθώς και τον εντοπισμό 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. γ) έκτακτους 

(περιστασιακούς), οι οποίοι διεξάγονται σε πιο απρόσμενες χρονικές 

στιγμές και έχουν σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών αποκλίσεων των 

στόχων του προϋπολογισμού, της τήρησης της νομιμότητας επί των 

διαδικασιών, αλλά και των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

 

2. Τα είδη δημοσιονομικού ελέγχου αναφορικά με το 

αντικείμενο έλεγχου 
Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος έχει ως σκοπό, να διασφαλίζει την 

έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των παραγόντων της εκάστοτε πολιτικής σκηνής αλλά 

και της κοινής γνώμης σχετικά με το επίπεδο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Αφορά 

κυρίως σε επιτόπιους ελέγχους από ομάδες ελεγκτών, που ακολουθούν, ανάλογα με 

το είδος του ελέγχου και τους στόχους που χρειάζεται να επιτευχθούν, διάφορες 

στρατηγικές κατά περίπτωση, με τη χρήση αρμοζουσών τεχνικών κάθε φορά (Σαρμάς 

2006 σελ. 7). Μερικά από αυτά τα είδη αναφέρονται παρακάτω: 

1. Οικονομικοί έλεγχοι (financial audits): οι ελεγκτές φέρουν γνώμη σχετικά με 

την τήρηση των λογιστικών αρχών, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις 

και την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που τεκμαίρονται από 

αυτές (Goodson et al 2012). 

 Πιστοποίηση της ανάληψης οικονομικών ευθυνών από τους υπόλογους 

φορείς, η οποία συνεπάγεται την εξέταση και αξιολόγηση οικονομικών 

αρχείων, καθώς και τη διατύπωση απόψεων για τις οικονομικές εκθέσεις. 
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 Πιστοποίηση της ανάληψης οικονομικών ευθυνών από την κυβέρνηση ως 

σύνολο (αφορά κυρίως στον Γενικό Ελεγκτή). 

2. Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits): οι λειτουργικοί έλεγχοι ή αλλιώς 

διευθυντικοί, διεξάγονται με σκοπό την αξιολόγηση των λειτουργιών αλλά και 

των ελέγχων που αυτές υφίστανται, βάση των πρότυπων που έχουν τεθεί από την 

ίδια τη διοίκηση. 

3. Έλεγχοι συμμόρφωσης (compliance audits): Οι έλεγχοι συμμόρφωσης οδηγούν 

στο να καθοριστεί, το επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση, με τις θεσμοθετημένες 

πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

(νομοθετικό πλαίσιο, κανονισμοί, όροι συμβάσεων). Περιλαμβάνεται συνολικά η 

λειτουργία του ελεγχόμενου φορέα, εκτέλεση προϋπολογισμού, διοικητική 

λειτουργία και διοικητικές αποφάσεις (NAOF 2015 p.16). 

4. Διοικητικοί έλεγχοι (management audits): Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν τη 

διοικητική λειτουργία γενικότερα. Το πεδίο δράσης είναι σχετικά διευρυμένο σε 

σχέση με τους οικονομικούς και τους λειτουργικούς ελέγχους, ενώ το κύριο 

αντικείμενο των ελέγχων αυτών αφορά σε οργανωτική δομή, ανθρώπινο δυναμικό 

και εντοπισμό διοικητικών δυσλειτουργιών και την πηγή ύπαρξης αυτών. 

5. Έλεγχοι αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικότητας (efficiency, 

effectiveness, economy audits 3Es): Οι έλεγχοι αποδοτικότητας, 

αποτελεσματικότητας και οικονομικότητας αποτελούν το όχημα για την επίτευξη 

του ελέγχου απόδοσης ή «value for money» ελέγχου, σύμφωνα με τη 

χρησιμοποιούμενη ορολογία από το Γραφείο Εθνικού Ελέγχου στη Μεγάλη 

Βρετανία. 

α) αποδοτικότητα (efficiency): σχετίζεται με την παραγωγικότητα και τη σχέση 

εισροών και εκροών. Στόχος είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα (ποιοτικά και 

ποσοτικά) με τη χρήση λιγότερων πηγών του δημοσίου. Ουσιαστικά ελέγχεται το 

αποτέλεσμα σε σχέση με το κόστος και η ύπαρξη τυχόν δυσκολιών (bottlenecks) 

ή επικαλύψεων που μπορούν να αποφευχθούν (ECA 2015 p.21). 

β) αποτελεσματικότητα (effectiveness): σχετίζεται με τα αποτελέσματα, αν είναι 

τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον αντικειμενικό σκοπό του ελεγχόμενου φορέα. 

Σε πιο ολοκληρωμένους ελέγχους τα αποτελέσματα αυτά απαιτείται να είναι 

«SMART» (specific, measurable, achievable, relevant, timely), δηλαδή 

συγκεκριμένα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, σχετικά και εντός χρονικού περιθωρίου 

(ECA 2015 p.23). 
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γ) οικονομικότητα (economy): σχετίζεται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι 

εισροές (πόροι) από τον ελεγχόμενο φορέα (πιστώσεις, προσωπικό, εξοπλισμό 

εγκαταστάσεις και λοιπά). Εξετάζεται αν υπήρξαν σπατάλες, περιττή χρήση 

πόρων που δεν ήταν απαραίτητη για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή αν υπήρξαν 

χρεώσεις μεγαλύτερες από αυτές που επικρατούν ή ακόμα και αν δαπανήθηκαν 

πόροι σε προϊόντα ανώτερης ποιότητας από αυτή που προβλεπόταν (ECA 2015 

p.18). 

6. Έλεγχοι κανονικότητας και νομιμότητας (regularity / legality): είναι οι έλεγχοι 

κατά τους οποίους ερευνάται η νομιμότητα μιας δαπάνης, αν δηλαδή προβλέπεται 

από διάταξη νόμου και η κανονικότητα μιας δαπάνης, αν δηλαδή υπάρχουν 

επαρκή δικαιολογητικά, ώστε να αποδεικνύεται η ολοκλήρωσή της. 

7. Έλεγχος απόδοσης ή πλήρης (Performance or Comprehensive audit):  είναι ο 

έλεγχος που περιλαμβάνει έρευνα των 3Εs (αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, 

οικονομικότητα), και αφορά στη συνολική λειτουργία του ελεγχόμενου φορέα. 

Είναι, σύμφωνα με τον Ιωάννη Δ. Σαρμά στο Καλύτερο Κράτος (2006), η ουσία 

του σύγχρονου δημοσιονομικού ελέγχου, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο έλεγχο 

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

8. Έλεγχοι Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Technology Audits): 

Κατά τον έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων εξετάζεται η αποτελεσματικότητα 

και η επάρκεια των αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, 

καθώς και ο τρόπος χρήσης αυτών. Προβλέπεται αξιολόγηση στον τρόπο που 

εισέρχονται αλλά και εξέρχονται δεδομένα, στον τρόπο επεξεργασίας τους, στη 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης σχεδίων, στην ασφάλεια 

γενικότερα και στον τρόπο εγκατάστασης (Yee et al. 2008) 

9. Έλεγχοι Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System Audits): 

Αφορούν σε ελέγχους, κατά τους οποίους αξιολογούνται τα Συστήματα 

Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί από τους ελεγχόμενους φορείς. 

Σκοπός είναι εντοπισμός αδυναμιών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των Συστημάτων αυτών, ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί 

του φορέα. 
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10. Έλεγχοι παρακολούθησης (Follow up): Οι έλεγχοι αυτοί σχετίζονται με τη 

παρακολούθηση από τον ελεγκτή ή από τη διοίκηση ενός οργανισμού, της 

συμμόρφωσης, δηλαδή των διορθωτικών ενεργειών που έχουν υποδειχθεί κατά τον 

έλεγχο. 

 

3. Διακυβέρνηση του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με τα σύγχρονα 

πρότυπα ελέγχου 
Οι ελεγκτές του δημοσίου τομέα έχουν σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνησή του. 

Εξαιτίας του τεράστιου αριθμού δημόσιων οντοτήτων παγκοσμίως, ποικίλουν κατά 

πολύ και οι δομές τους, με συνέπεια να μη μπορεί να υπάρξει ένα μοναδικό 

αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης. Αυτό που θα μπορούσε να λειτουργήσει, είναι η 

διατύπωση κοινών αρχών που αφορούν σε όλες τις δομές διακυβέρνησης. Με αυτές 

δίνονται κατευθύνσεις ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι και να ικανοποιούνται οι 

ενδιαφερόμενοι. Μερικές από τις βασικές αρχές διακυβέρνησης είναι οι εξής: 

 Ορισμός κατεύθυνσης (Setting Direction). Η ορθή διοίκηση ορίζει 

πολιτικές για να καθοδηγούνται οι ενέργειες του οργανισμού. Στο 

δημόσιο τομέα οι πολιτικές μπορεί να κατευθύνονται από εθνικούς 

στόχους, στρατηγικά σχέδια, στόχους απόδοσης, νομοθετική 

καθοδήγηση, ορισμένους εποπτεύοντες οργανισμούς ή νομοθετικές 

επιτροπές. Οι πολιτικές και οι προτεραιότητες των δημόσιων οργανισμών, 

μπορούν να εντοπιστούν από το στρατηγικό και το επιχειρησιακό σχέδιο 

ή τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται περιορισμένοι 

πόροι για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 Ενστάλαξη Ηθικής (Instilling Ethics). Η ορθή διακυβέρνηση 

περιλαμβάνει σαφής και καθορισμένες ηθικές αξίες, στόχους, στρατηγικές 

και εσωτερικό έλεγχο. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζει πολιτικές και 

διαδικασίες ώστε να ενθαρρύνει υπαλλήλους, των οποίων η συμπεριφορά 

είναι συνεπής με τις ηθικές και αξίες του δημόσιου οργανισμού. Ένα 

σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη αυτής της 

συμπεριφοράς είναι ο καθορισμός και η επιβολή καθαρών γραμμών 

λογοδοσίας έτσι ώστε ο καθένας να είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει, θετικό 

ή αρνητικό. 
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 Εποπτεία των αποτελεσμάτων (Overseeing Results). Η ορθή 

διακυβέρνηση απαιτεί συνεχή εποπτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι πολιτικές και οι στρατηγικές εφαρμόζονται όπως αναμενόταν και η 

ολική απόδοση των φορέων του δημοσίου φτάνει τα προσδοκώμενα, 

συμφώνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

 Έκθεση Λογοδοσίας (Accountability Reporting). Επειδή οι οντότητες 

του δημοσίου χρησιμοποιούν πόρους και εξουσία για να επιτύχουν τους 

επιδιωκόμενους στόχους, αυτές θα πρέπει να λογοδοτούν για το πώς 

χρησιμοποίησαν τους πόρους καθώς και για την ποιότητα των στόχων 

που έχουν επιτευχθεί. Κατά συνέπεια, η ορθή διακυβέρνηση απαιτεί 

τακτικά οικονομικές αναφορές και αναφορές απόδοσης, που έχουν 

επικυρωθεί για την ακρίβειά τους από ανεξάρτητο ελεγκτή. Λογοδοσία 

επίσης σημαίνει επιβολή κυρώσεων, σε όσους έχουν κάνει εσφαλμένη 

χρήση των πόρων και με διαφορετικούς σκοπούς από τους 

προβλεπόμενους. 

 Διόρθωση Τακτικής (Correcting Course). Όταν ένας οργανισμός δεν 

έχει επιτύχει τους αναμενόμενους οικονομικούς και επιχειρησιακούς 

στόχους και όταν ανιχνεύονται προβλήματα στις διαδικασίες ή στη χρήση 

των πόρων, ένα σύστημα ορθής διακυβέρνησης θα αναγνωρίσει τη ρίζα 

του προβλήματος και θα καθορίσει διορθωτικές δράσεις, καθώς και 

διαδικασίες παρακολούθησης για να διαπιστωθεί, αν εφαρμόστηκαν 

αποτελεσματικά. Τα ευρήματα και οι προτάσεις των ελεγκτών αποτελούν 

σημαντική πληροφόρηση για τη διακυβέρνηση, ώστε να εντοπίζει 

αδυναμίες και ελλείψεις έγκαιρα και κατάλληλα. 

Η ιδιαιτερότητα του δημόσιου τομέα χαρακτηρίζεται από τη μη κερδοσκοπική 

του φύση, την πολιτική επιρροή που ασκείται, την εξουσία πάνω στους πολίτες και 

τις οικονομικές οντότητες, έτσι θα πρέπει να υπάρχει θεσπισμένη προστασία, ώστε να 

υφίσταται δικαιοσύνη και λογοδοσία για όποιον κάνει χρήση της εξουσίας και 

παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of 

Internal Auditors – IIA) αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παρέχει μεγαλύτερη 

καθοδήγηση και ασφάλεια στα διοικητικά στελέχη αναλύει επιπλέον βασικές αρχές 

κρίσιμες, για τη διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα. 
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 Λογοδοσία (Accountability). Λογοδοσία είναι η διαδικασία κατά την 

οποία, ένας δημόσιος οργανισμός, αλλά και τα άτομα που τον απαρτίζουν 

καθίστανται υπεύθυνα, για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δημοσίου χρήματος, της απόδοσης 

που επιτεύχθηκε και την υποβολή τους στον απαιτούμενο εξωτερικό 

εξονυχιστικό έλεγχο. Επιτυγχάνεται εφόσον όλες οι πλευρές κατανοήσουν 

επαρκώς τις ευθύνες τους και έχουν πλήρως καθορισμένους ρόλους μέσα 

σε μια εύρωστη και ξεκάθαρη δομή. Στην ουσία λογοδοσία είναι να 

λογοδοτεί κάποιος για την ευθύνη που έχει. 

 Διαφάνεια (Transparency). Η αρχή της διαφάνειας σχετίζεται με το 

πόσο ανοικτή είναι μια δημόσια οντότητα προς τους ενδιαφερόμενους. Η 

ορθή διακυβέρνηση περιλαμβάνει γνωστοποίηση των πληροφοριών στους 

ενδιαφερομένους, ώστε να είναι ενήμεροι σχετικά με την απόδοση, τη 

λειτουργία και ότι είναι απαραίτητο για να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα 

και οι ενέργειες της εκάστοτε οντότητας. Σε πολλές χώρες η νομοθεσία 

επιβάλλει την ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα 

στην Ελλάδα με το Ν.3861/13.07.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπου πρέπει να 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα Διαύγεια κάποιες κατηγορίες εγγράφων. 

Παρόλα αυτά, κάποιες φορές, τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται για 

εθνικούς ή και προσωπικούς σκοπούς. 

 Ακεραιότητα (Integrity). Με την αρχή της ακεραιότητας, ουσιαστικά 

ζητείται από τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους να λειτουργούν 

με ηθικές αξίες και αρχές, σύμφωνα με τις πολιτικές και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα του δημόσιου φορέα. Η διάβρωση της 

δημόσιας εμπιστοσύνης που προκαλείται από αναξιόπιστες ενέργειες και 

πληροφορίες, υπονομεύει τη νομιμότητα του φορέα και την ικανότητά 

του να διοικεί.   

 Δικαιοσύνη (Equity). Η αρχή της δικαιοσύνης σχετίζεται με το πόσο 

δίκαια ασκεί την εξουσία του ο δημόσιος τομέας. Το δημόσιο δίνει στους 

φορείς πόρους και εξουσία για να διεξάγουν το έργο τους. Παρόλα αυτά, 

η κακή χρήση της δημόσιας εξουσίας, η σπατάλη των πόρων και κάθε 

πιθανή περίπτωση διαφθοράς, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις δεσμεύσεις 

του δημόσιου φορέα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του στους πολίτες.  
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(International Federation of Accountants – IFAC (2001); CCAF (1994); 

Leclerc et al (1996) p.14; Power p.9 (1994) p.9)) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

1. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος  
Ο δημοσιονομικός έλεγχος περιλαμβάνει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό 

έλεγχο. Οι ελεγκτικές δραστηριότητες και οι σχέσεις αναφορών υπάρχουν σε 

διαφορετικά συστήματα δικαιοδοσιών και διακυβερνήσεων. Κλειδί για την επίτευξη 

των στόχων είναι να ρυθμιστεί κατάλληλα η ελεγκτική διαδικασία με 

επαγγελματισμό, λογοδοσία, διαφάνεια και συνεργασία ανάμεσα σε εξωτερικό και 

εσωτερικό έλεγχο, ώστε οι δραστηριότητες να είναι αποδοτικές, αποτελεσματικές και 

οικονομικές. Οι δύο μορφές ελέγχου, σήμερα έχουν περίπου τα ίδια πρότυπα 

συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.  

 

2. Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) 
 

2.1. Ορισμός - έννοια εσωτερικού ελέγχου 

O εσωτερικός έλεγχος αποτελεί πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των 

διοικήσεων των φορέων, προκειμένω να επιτύχουν περιορισμό των δαπανών στο 

ελάχιστο, αποφυγή της κακοδιαχείρισης και πιθανών οικονομικών εγκλημάτων, 

αναζητώντας συγχρόνως τη βελτίωση της παραγόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος. 

Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) 

παρουσίασε το 1999 έναν ορισμό του εσωτερικού ελέγχου: «Ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, που διασφαλίζει, συμβουλευτική δραστηριότητα, 

ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός 

οργανισμού. Να βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, 

υιοθετώντας μια επαγγελματική συστηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση 

της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης».  
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Επίσης, σύμφωνα με τον Asare, το 2009, θεωρεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος, ως 

μέτρο ελέγχου, δεν ελαχιστοποιεί μόνο τις ευκαιρίες για διαφθορά, αλλά διασφαλίζει 

και την αποτελεσματική, φυσική παρακολούθηση των επενδυτικών αγαθών που 

αγοράζονται και την πραγματική χρησιμοποίηση για την αποφυγή απάτης και 

κατάχρησης. 

 

2.2. Έννοιες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία 

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός διοικητικού συστήματος, ενός 

οργανισμού, είναι ο εσωτερικός έλεγχος, του οποίου απώτερος σκοπός είναι η 

αξιολόγηση της απόδοσης της διοίκησης και η εφαρμογή των κανονισμών και 

διαδικασιών που έχουν ως στόχο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

(Τσακλαγκάνος 2008 σ. 43). 

Ο εσωτερικός έλεγχος χωρίζεται σε δύο βασικές έννοιες το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου (Internal control system) και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal 

Audit). Ειδικότερα: 

 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) αφορά στις διαδικασίες και 

ελέγχους που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση ενός οργανισμού, με 

σκοπό την ομαλή και παραγωγική διακυβέρνηση του φορέα καθώς και 

την επίτευξη των λειτουργικών στόχων. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά ουσιαστικά στον έλεγχο της δομής και 

της λειτουργίας του ΣΕΕ. Επίσης, ελέγχεται η επάρκειά του και ο 

εντοπισμός αδυναμιών, ώστε αυτές να εξαλείφονται. Απώτερος στόχος 

είναι η επίτευξη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με έμφαση 

στην απόδοση, αποτελεσματικότητα και οικονομικότητα. Ο έλεγχος 

αυτός ασκείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ). 

Κατά τον Α. Τσακλάγκανο εντοπίζεται ανάμεσα στους βασικούς 

σκοπούς του Εσωτερικού Ελέγχου η α) προστασία της περιουσίας από 

διαφθορά ή κακή διαχείριση, β) προώθηση ακρίβειας λογιστικών 

καταστάσεων, γ) ενθάρρυνση μετρησιμότητας, συγκρισιμότητας, δ) 

αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. 
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2.3. Η αναγκαιότητα και χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου 

Η ανάγκη για την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου προκύπτει από διάφορες αιτίες, 

οι οποίες οδηγούν στην ίδρυση και την υποστήριξη του τμήματος- υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου. Το μεγάλο μέγεθος ενός φορέα σε όλες τις πτυχές (διάρθρωση - 

δομή, προσωπικό, αρμοδιότητες, γεωγραφική αρμοδιότητα), προκαλεί δυσχέρεια στη 

λειτουργία του. Για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των φορέων απαιτείται 

εκσυγχρονισμένο σύστημα διοίκησης και συνεχής εσωτερικός έλεγχος, ώστε να 

διαπιστώνεται, εάν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι στρατηγικές ακολουθούνται, ορθά 

από διοίκηση και εργαζομένους. Επίσης σημαντικότατο είναι το γεγονός ότι το 

σύστημα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί πρότυπο και οδηγό για τον 

εξωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός έλεγχος εξετάζει την αξιοπιστία του ΣΕΕ ώστε να 

διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των οικονομικών καταστάσεων (Τσακλάγκανος 2008 σ.48). 

Η αποτελεσματική εκ των έσω επίβλεψη και παρακολούθηση είναι βαρύνουσας 

σημασίας για την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, αφού μια από τις αρμοδιότητες 

του εσωτερικού ελέγχου είναι να συμβουλεύει, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία του 

φορέα. Σημαντικό μέρος της δουλειάς των εσωτερικών ελεγκτών αποτελούν οι 

έλεγχοι απόδοσης ή «value for money» (Asare 2009). 

Με τον εσωτερικό έλεγχο παρέχεται διασφάλιση στη διοίκηση του οργανισμού 

ότι οι κίνδυνοι είναι διαχειρίσιμοι και ότι η λειτουργία κινείται στα πλαίσια της 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, οικονομικότητας και ηθικής (ANAO 2012 

p1). 

 

2.4. Δομή, οργάνωση και διάκριση λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου 

Κατά τον σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνοντα υπόψη 

συνολικά όλες οι παράμετροι, που επηρεάζουν έναν οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι, η 

κουλτούρα τους, η δομή του φορέα, το περιβάλλον είναι πτυχές που συντελούν στη 

δημιουργία διαφορετικών μοντέλων ελέγχου, τα οποία όμως θα πρέπει να 

λειτουργούν σύμφωνα με κοινά πρότυπα. Θα ήταν υπερβολή, να υποστηριχθεί ότι θα 

μπορούσε ένα συγκεκριμένο μοντέλο εσωτερικού ελέγχου να έχει εφαρμογή, στο 

σύνολο του δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα διακρίνονται τρεις περιπτώσεις 

διαφορετικών δομών οργάνωσης εσωτερικού ελέγχου, κεντρική, αποκεντρωμένη και 
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υβρίδιο. Κάθε περίπτωση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 

Παρακάτω αναλύονται κάποιες εκ των περιπτώσεων: 

α) Κεντρική δομή εσωτερικού ελέγχου (Centralized) 

Η κεντρική δομή εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, μπορεί να 

αποτελείται από έναν προϊστάμενο διεύθυνσης και μία επιτροπή ελέγχου. Συνεπώς,  

θα υπάρχει ένας και μοναδικός σχεδιασμός ελέγχου, προσαρμοσμένος ελάχιστα ίσως, 

στις ανάγκες του κάθε φορέα, ήτοι μία σχεδόν τυποποιημένη προσέγγιση και 

κατεύθυνση του ελέγχου. 

Τα κύρια οφέλη αυτής της δομής είναι: 

 Ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν και αυξημένη 

εμπειρία. 

 Πιο διασφαλισμένη ανεξαρτησία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

 Ευκολότερη ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων, συγκέντρωση 

εμπειριών. 

 Συχνότερες αναφορές  

Τα μειονεκτήματα είναι κυρίως: 

 Μειωμένη αντίληψη περί των διεργασιών του οργανισμού 

 Μειωμένη φυσική παρουσία στα λειτουργικά τμήματα. 

β) Αποκεντρωμένη δομή εσωτερικού ελέγχου (Decentralized)  

Η αποκεντρωμένη δομή εσωτερικού ελέγχου σημαίνει προσαρμοσμένη 

λειτουργία σε κάθε φορέα, με διαφορετικό προϊστάμενο εσωτερικού ελέγχου και 

διαφορετική επιτροπή ελέγχου, κατά συνέπεια εξατομικευμένη, στις ανάγκες του 

κάθε φορέα, κατεύθυνση - προσέγγιση του ελέγχου. Αυτό οδηγεί μία κυβέρνηση στην 

εφαρμογή πολλών και διαφορετικών διαδικασιών μεταξύ των κυβερνητικών φορέων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή τη περίπτωση, είναι η καλή συνεργασία και 

επικοινωνία των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου μεταξύ των οργανισμών, ώστε να 

επιτευχθεί αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. 

Τα οφέλη της δομής είναι: 
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 Λεπτομερέστερη γνώση και κατανόηση των διεργασιών και των κινδύνων 

ενός οργανισμού. 

 Αμεσότερη και πιο στοχευμένη ανταπόκριση. 

 Δυνατότητα συμβουλευτικού ρόλου με αποτέλεσμα την ευκολότερη 

αποφυγή λαθών. 

 Εντονότερη φυσική παρουσία μέσα στο φορέα. 

Αρνητικά αποτελούν τα εξής: 

 Η ασυνέπεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου μεταξύ των 

υπηρεσιών. 

 Ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου 

 Αναφορές σπανιότερες και λιγότερη ακρίβεια 

 Μικρότερη η δυνατότητα αξιοποίησης καλύτερων πρακτικών και 

προχωρημένης τεχνογνωσίας. 

γ) Υβριδική δομή εσωτερικού ελέγχου (Hybrid)  

Η υβριδική δομή εσωτερικού ελέγχου συνδυάζει στοιχεία της κεντρικής και της 

αποκεντρωμένης δομής, ανάλογα με τον τρόπο σχεδιασμού. Μπορεί να υπάρχει μια 

ενιαία επιτροπή ελέγχου με στελέχη από πολλούς φορείς, η οποία μπορεί να δίνει 

κατευθύνσεις για επιλεγμένα θέματα, ενώ άλλα, να επαφίενται στη κρίση ενός 

εσωτερικού τμήματος ελέγχου ή της διοίκησης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 

υφίσταται μία επιτροπή ελέγχου ανά υπουργείο, έχοντας υπό την αρμοδιότητά της το 

υπουργείο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Παραδείγματα τέτοιων δομών 

υπάρχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία τα οποία, 

αναπτύσσονται σε κεφάλαιο παρακάτω. 

Τα οφέλη είναι και αυτά συνδυαστικά των δύο ανωτέρω περιπτώσεων: 

 Διασφάλιση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου, εξαιτίας της ύπαρξης ενός επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και 

μιας επιτροπής ελέγχου. 

 Βαθύτερη κατανόηση κυβερνητικών στόχων και κινδύνων που 

εγκυμονούν.  
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 Ευκολότερος ο εντοπισμός, μετά από σύγκριση διαδικασιών, των 

βέλτιστων πρακτικών και η χρήσης τους. 

 Υψηλός βαθμός φυσικής παρουσίας στον οργανισμό. 

 Εύκολη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου των 

οργανισμών. 

Μειονεκτήματα αποτελούν τα  εξής: 

 Δυσχέρεια στη λειτουργία και διοίκηση του όλου εγχειρήματος. 

 Πολύπλοκη δομή και σύστημα λογοδοσίας που μπορεί να οδηγήσουν σε 

δυσλειτουργίες και μειωμένη αποτελεσματικότητα. 

(Asare 2009) 

Ο τρόπος που δομείται ο εσωτερικός έλεγχος του δημόσιου τομέα εξαρτάται 

από τη δομή του κράτους γενικότερα, αλλά μπορεί να διαχωριστεί σε κάποιες 

κατηγορίες αναλόγως. 

Υπάρχουν χώρες όπως η Τανζανία και η Γκάνα στην Αφρική, των οποίων ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι κομμάτι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μπορεί 

επίσης να λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως στη 

Δημοκρατία της Κένυα . Η Ελλάδα έως 31/12/2016, πριν την ισχύ του ν.4270/2014 

(ΦΕΚ Α 143), είχε ένα ενδιάμεσο μοντέλο, αφού ο εσωτερικός έλεγχος διεξαγόταν 

από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που ανήκαν στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους και αυτό υπαγόταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

αφορούσε σε ένα μικρό κομμάτι των κρατικών δαπανών. 

Η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότιος Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο εξουσίας, σε σχέση με το υπουργείο, για να αναφέρεται ο 

εσωτερικός έλεγχος. Στην Ιαπωνία αυτό γίνεται στα 4 από τα 6 υπουργεία. Σε 

Βραζιλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Φιλανδία και Ολλανδία ο 

εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο εξουσίας. 

Ένας άλλος διαχωρισμός είναι, στο αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι στις 

αρμοδιότητες του εσωτερικού έλεγχου, η διεξαγωγή έρευνας για απάτη και διαφθορά. 

Για παράδειγμα στην Ιαπωνία και τη Φιλανδία οι έρευνες διεξάγονται παράλληλα, 
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ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά και τη Σουηδία το φαινόμενο αυτό είναι 

περιορισμένο σε κάποια υπουργεία (OECD 2011). 

 Το Διεθνές Πρότυπο των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (International 

Standards of Supreme Audit Institutions) ISSAI 1610 αναφέρει τα κριτήρια που 

συνδράμουν στην αξιολόγηση των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου, στο 

δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με το πρότυπο ο εσωτερικός έλεγχος: 

 Ορίζεται από τη νομοθεσία ή από τους κανονισμούς. 

 Λογοδοτεί στα ανώτερα διοικητικά στελέχη ως υπόλογος. 

 Αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου στην ανώτερη διοίκηση. 

 Προωθεί αυστηρά, οργανωτικό και διοικητικό διαχωρισμό από τον 

ελεγχόμενο φορέα. 

 Αντιστέκεται στις πολιτικές πιέσεις και εκπονεί αντικειμενικά 

αποτελέσματα, χωρίς εκφοβισμούς περί αντιποίνων. 

 Απαγορεύει τον συσχετισμό του προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου, 

που είχε εμπλακεί σε σύγκρουση συμφερόντων με το ελεγχόμενο τμήμα  

 Διευκολύνει τη πρόσβαση στη διοίκηση του φορέα. 

 

3. Εξωτερικός Έλεγχος (External Audit) 
 

3.1. Ορισμός – έννοια εξωτερικού ελέγχου 

Ο εξωτερικός έλεγχος διεξάγεται από άτομα, τα οποία δεν έχουν συσχετισθεί με 

τα στελέχη του φορέα, ούτε έχουν εγκλιματισθεί, με τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Η έλλειψη σχέσεων με τους 

ελεγχόμενους αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη, της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και 

ορθότητας των πορισμάτων. 

Σύμφωνα με τη Neva Maher, ο εξωτερικός έλεγχος αναφέρεται σε ένα έλεγχο, 

που διενεργείται από ένα σώμα, εξωτερικό και ανεξάρτητο του ελεγχόμενου φορέα, 

με σκοπό να αναφέρει μια άποψη μέσω έκθεσης - αναφοράς για τους λογαριασμούς 

και τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει νομιμότητα - 

κανονικότητα των διαδικασιών, καθώς και έλεγχο της οικονομικής διοίκησης και 

απόδοσης. Βασικό αντικείμενο των εξωτερικών ελέγχων είναι πλέον, ο έλεγχος 
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απόδοσης (performance audit ή value for money) με τον οποίο ελέγχεται η 

αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και οικονομικότητα της λειτουργίας του 

ελεγχόμενου φορέα στο σύνολό του (Allen et al 2001 p.341). 

 

3.2.  Η αναγκαιότητα του εξωτερικού ελέγχου 

Σύμφωνα με το Τσακλαγκάνο1, ο εξωτερικός έλεγχος σήμερα θεωρείται 

περισσότερο ως λειτούργημα, παρά ως επάγγελμα. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα 

των οικονομικών σχέσεων, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για διεξαγωγή 

εξωτερικών ελέγχων και η δόμησή του ως λειτούργημα, μέσα σε ένα οριοθετημένο 

πλαίσιο δράσης. 

Ο εξωτερικός έλεγχος, αλλά και γενικότερα ο έλεγχος, θεωρείται ο 

ακρογωνιαίος λίθος, της ορθής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα. Παρέχοντας 

αμερόληπτες, αντικειμενικές αξιολογήσεις για το αν έγινε διαχείριση της δημόσιας 

περιουσίας, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, οι εξωτερικοί ελεγκτές βοηθούν τους 

δημόσιους οργανισμούς να επιτύχουν λογοδοσία, ακεραιότητα, βελτίωση 

διαδικασιών και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των λοιπών 

ενδιαφερομένων. Ο ρόλος των ελεγκτών του δημοσίου είναι να στηρίξουν την ευθύνη 

της διακυβέρνησης για εποπτεία, διορατικότητα και πρόβλεψη. Για την επίτευξη των 

ρόλων τους οι ελεγκτές χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι τα διάφορα είδη ελέγχου 

και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν (Goodson et al 2012) (NAOF 2015 

p12). 

 Η εποπτεία σχετίζεται με το αν οι δημόσιες οντότητες εκτελούν το σκοπό 

για τον οποίο δημιουργήθηκαν και έργο της είναι να ανιχνεύεται και να 

αποτρέπεται η διαφθορά.  

 Η διορατικότητα βοηθά στη λήψη αποφάσεων παρέχοντας αντικειμενική 

αξιολόγηση των προγραμμάτων, διαδικασιών, πολιτικών και 

αποτελεσμάτων. 

 Η πρόβλεψη βοηθά στο να ανιχνεύονται τάσεις και αναδυόμενες 

προκλήσεις. 

 

                                                             
1 Τσακλαγκάνος Α. Άγγελος, 2008. Ελεγκτική, Αδελφών Κυριακίδη Θεσσαλονίκη σελίδα 17 
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3.3. Ανώτατα Όργανα Ελέγχου 

Οι οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τον εξωτερικό έλεγχο των 

κυβερνητικών ενεργειών αναφέρονται συνήθως, απευθείας, στη βουλή και είναι 

γνωστά ως Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ΑΟΕ). Στις μέρες μας δεν υπάρχει 

ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, χωρίς την ίδρυση ενός Ανώτατου Οργάνου 

Ελέγχου. 

Πρωταρχικός σκοπός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου είναι να εξετάσουν, αν 

οι δημόσιες πιστώσεις ξοδεύονται αποδοτικά, αποτελεσματικά, οικονομικά και 

σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές και 

προτεραιότητες. Ένα υγιές Ανώτατο Όργανο Ελέγχου μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο 

στο να επιβεβαιώνει, ότι τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά, να 

αναγνωρίζει τις σπατάλες και να προτείνει στους δημόσιους οργανισμούς τρόπους 

ώστε να λειτουργούν καλυτέρα. Ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι με αντικειμενικές 

και αυστηρές εκθέσεις ελέγχου, με τις οποίες αναφέρει ευεργετικές αλλαγές, στον 

τρόπο που οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα.  

Η διασφάλιση ότι το δημόσιο χρήμα ξοδεύεται ορθά, συνεισφέρει στην εθνική 

ανάπτυξη, γενικότερα, στην καταπολέμηση της απάτης και τη μείωση της φτώχειας. 

Ένα αποτελεσματικό ΑΟΕ μπορεί να κάνει τη δουλειά των κοινωνικών και 

αναπτυξιακών εταίρων ευκολότερη, παρέχοντας την ασφάλεια ότι οι συμφωνημένοι 

στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν. Γενικότερα παρέχεται η 

διασφάλιση στα κοινοβούλια, στους πολίτες και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι 

το δημόσιο χρήμα χρήζει καλής διαχείρισης (OECD 2011 p.13). 

3.4. Είδη Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου 

Γενικά, υπάρχουν τρία είδη (μοντέλα) ΑΟΕ που διαχωρίζονται από τον τρόπο 

λειτουργίας και δομής, αλλά κυρίως, από τη δικαιοδοσία τους και τις εξουσίες, που 

τους έχουν παρασχεθεί.  

 Το Westminster μοντέλο ή αλλιώς γνωστό ως αγγλοσαξονικό ή ακόμα 

και κοινοβουλευτικό μοντέλο. Συναντάται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 

περισσότερες χώρες της Κοινοπολιτείας, κάποιες χώρες τις Αφρικής και 

τις Ευρώπης, όπως Δανία, Φιλανδία και χώρες της Λατινικής Αμερικής 

όπως το Περού. Στο μοντέλο αυτό υπάρχει ο Γενικός Ελεγκτής (General 

Auditor) ως επικεφαλής και το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου (National Audit 
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Office), το οποίο αποτελείται από τους ελεγκτές. Σε αντίθεση με τα ΑΟΕ 

που έχουν δικαστικές αρμοδιότητες, δεν μπορούν να απευθύνονται στην 

εκτελεστική εξουσία, ούτε να επιβάλουν κυρώσεις. Για την ορθή 

λειτουργία του μοντέλου αυτού είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή 

νομοθετική εξουσία. 

 Το Δικαστικό ή Ναπολεόντειο (Judicial or Napoleonic) μοντέλο, το 

συναντάμε, σε χώρες τις Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης, γαλλόφωνες 

χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Συχνά, είναι γνωστά ως ελεγκτικά 

δικαστήρια ή ελεγκτικά συνέδρια. Αποτελούν δικαστήρια με δικαστικές 

εξουσίες. Στη Γαλλία είναι το Court de Comptes, στην Ιταλία το Corti dei 

Conti, στην Ισπανία το Tribunal de Cuentas και στην Ελλάδα το Ελληνικό 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Με το μοντέλο αυτό το ΑΟΕ λειτουργεί σαν 

δικαστική αρχή ανεξάρτητα από τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται κυρίως από δικαστές, οι οποίοι 

έχουν τη δυνατότητα, να επιβάλουν κυρώσεις και οι αποφάσεις που 

εκδίδει αποτελούν δικαστικές αποφάσεις. Στο μοντέλο αυτό, τα ΑΟΕ 

δίνουν έμφαση στους ελέγχους συμμόρφωσης νομιμότητας και 

κανονικότητας σε σχέση με την απόδοση και γενικότερα τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση, με πιο κοντινό παράδειγμα την Ελλάδα, η 

οποία σύμφωνα με την αναφορά του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου του 

Ηνωμένου Βασιλείου το 2005 και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012, 

αποτελούσε τη μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ασκεί έλεγχο 

απόδοσης. 

 Το Συμβούλιο ή Κολεγιακό μοντέλο, το συναντάμε σε μερικές χώρες της 

Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, στην Αργεντινή και σε 

μερικές χώρες της Ασίας όπως η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας. 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το Westminster, με 

ειδοποιό διαφορά, την εσωτερική δομή του οργανισμού. Οι εκθέσεις 

αναφοράς και σε αυτό το μοντέλο, πηγαίνουν στη νομοθετική εξουσία, 

αλλά επικεφαλής του ΑΟΕ είναι μια ομάδα μελών αντί ενός ατόμου. 

(OECD (2011) p.19; Van Zyl Albert et al (2009); Allen Richard et al (2001) p.342)) 

Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στη λειτουργία των ΑΟΕ που τα 

διακρίνουν σε περισσότερες κατηγορίες. Οι διαχωρισμοί έχουν σχέση, με το αν είναι 
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συνταγματικά κατοχυρωμένα τα ΑΟΕ, σε ποιον αναφέρονται, βουλή ή άλλο θεσμό 

και στο αν υπάρχουν παράλληλα περισσότερα όργανα ελέγχου, που λειτουργούν 

επικουρικά ή και συμπληρωματικά, εξαιτίας εδαφικής για παράδειγμα αρμοδιότητας. 

Μερικά από τα κριτήρια διαφοροποίησης είναι τα ακόλουθα: 

 Χρήση κατασταλτικού ή προληπτικού ελέγχου ή ακόμα και συνδυασμός 

των δύο. 

 Εξουσίες, ενώ κάποια ΑΟΕ αναφέρουν μόνο στην αρμόδια αρχή δίωξης, 

άλλα έχουν την εξουσία να διώξουν και να τιμωρήσουν παραβατικές 

συμπεριφορές. 

 Ασυλία, κάποια ΑΟΕ έχουν ασυλία σε σχέση με το περιεχόμενο των 

εκθέσεων ενώ για άλλα υπάρχει ο κίνδυνος μηνύσεων. 

 Αναφορά στη Βουλή, κάποια ΑΟΕ αναφέρονται στη Βουλή με τις 

εκθέσεις τους και άλλα στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 Δημοσιοποίηση αναφορών, κάποια ΑΟΕ δημοσιεύουν όλες τις εκθέσεις, 

άλλα τις δημοσιεύουν όταν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό, 

για μεγαλύτερη ασφάλεια από επηρεασμό των συμπλεκομένων. Μετά από 

ένα σημαντικό χρονικό διάστημα συνήθως δημοσιεύονται τα περισσότερα 

αποτελέσματα των εκθέσεων. 

 Κάλυψη, ο όγκος των ελέγχων που θα πρέπει να καλύψει ένα ΑΟΕ 

διαφέρει, αφού μπορεί να υποχρεούται, να αναφέρει α) επί του συνόλου 

των φορέων, β) ενός ποσοστού αυτών ή γ) να λειτουργεί δίνοντας  

προτεραιότητα, σε πιο σημαντικούς φορείς, όπως για παράδειγμα 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και δειγματοληπτικά βάσει στατιστικών 

μοντέλων προχωρά σε έλεγχο λοιπών φορέων. 

 Αρμοδιότητα ελέγχου, υπάρχουν ΑΟΕ που στην ελεγκτική αρμοδιότητά 

του περιλαμβάνεται το σύνολο της περιφέρειας μιας χώρας, ενώ αλλού 

υπάρχουν περιφερειακές δομές για την εκτέλεση των ελεγκτικών 

καθηκόντων. 

 Τα είδη των ελέγχων διαφέρουν στα ΑΟΕ των χωρών. Ο έλεγχος 

κανονικότητας και νομιμότητας είναι σχεδόν καθολικά δεδομένο, αλλά 

μπορεί να δίνεται έμφαση στους ελέγχους συμμόρφωσης ή στους 

ελέγχους απόδοσης. 
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 Το Υπουργείο Οικονομικών έχει άμεση σχέση με τα ΑΟΕ σε κάποιες 

χώρες ενώ αλλού είναι ανεξάρτητοι φορείς. 

 Ο τρόπος στελέχωσης των ΑΟΕ αποτελεί σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα όργανα ελέγχου και την ποιότητα των ελέγχων. Η στελέχωση μπορεί 

να γίνεται με επιλογή σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης 

για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού ή να είναι αναγκασμένο να 

στελεχωθεί από συγκεκριμένες πηγές του ήδη υπάρχοντας προσωπικού 

του δημοσίου. 

 

3.5. Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) λειτουργεί, κατά κάποιο 

τρόπο σαν ομπρέλα για την κοινότητα εξωτερικών ελέγχων των κυβερνήσεων. 

Παρέχει ένα πλαίσιο για τα ΑΟΕ, έτσι ώστε να προωθείται η ανάπτυξη, να μοιράζεται 

η γνώση, να βελτιώνεται η κυβερνητική ελεγκτική παγκοσμίως, να ενισχύονται οι 

ικανότητες των ΑΟΕ, με αποτέλεσμα την αυξημένη επιρροή των οργάνων ελέγχου, 

εξαιτίας του αυξημένου κύρους.  

Μέσω επιτροπών, ομάδων εργασίας, ενημερωτικών εγγράφων και συνεδρίων, 

παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας στους δημοσιονομικούς ελεγκτές παγκοσμίως, 

να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να μένουν ενήμεροι για τις τελευταίες 

εξελίξεις στην ελεγκτική, αλλά και άλλες εφαρμογές προτύπων και καλύτερων 

πρακτικών. Οι διεργασίες αυτές διεξάγονται στη Γραμματειακή βάση του οργανισμού 

στη Βιέννη. Κάθε τρία χρόνια λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τα ισχύοντα 

πρότυπα από το Διεθνές Συνέδριο Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International 

Congress of Supreme Audit Institutions – INCOSAI). Το στρατηγικό σχέδιο του 

INTOSAI έχει τέσσερις κεντρικούς στόχους: 

 Επαγγελματικά πρότυπα 

 Μοίρασμα γνώσεων 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων 

 Μεγιστοποίηση της αξίας του INTOSAI ως διεθνούς οργανισμού 

(OECD (2011) p17; Azuma (2008)) 
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Το INTOSAI εξέδωσε δύο έγγραφα, τη δήλωση της Λίμα (Limas Declaration) 

το 1977 και τριάντα χρόνια αργότερα, τη δήλωση του Μεξικό (Mexico Declaration) 

όπου περιγράφονται οι θεμελιακές προϋποθέσεις, γνωστές και ως πυλώνες (pillars) 

για την ύπαρξη ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών. Αυτά είναι: 1) το νομικό 

καθεστώς, 2) οι επικεφαλής των ΑΟΕ, 3) οι διαδικασίες, 4) η πρόσβαση στην 

πληροφορία, 5) η αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου, 6) περιεχόμενο και 

συνέπεια των εκθέσεων ελέγχου, 7) αποτελεσματικοί μηχανισμοί follow up, 8) πόροι 

(INTOSAI 2016). 

Το INTOSAI, από το 2010, έχει εκδώσει ένα σύνολο προτύπων, υψηλής 

ποιότητας, τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων ( International 

Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI), σύμφωνα με τα οποία μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και ποιοτικά ένα ΑΟΕ πετυχαίνοντας το 

σκοπό του. Μια γενική και σύντομή περιγραφή των προτύπων θα εντόπιζε την 

σημασία που δίνουν τα πρότυπα, στην καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και 

του σκοπού του φορέα, του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, των σχέσεων 

που έχουν αναπτυχθεί με όλους τους συσχετιζόμενους, τον εντοπισμό και την 

ανάλυση πιθανών κινδύνων, το νομικό – οικονομικό πλαίσιο που διέπει το φορέα,  τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

αυτά για να μπορέσει να σχεδιαστεί ο έλεγχος ώστε το αποτέλεσμά του να συνδράμει 

στη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας του οργανισμού (Sarmas 2012 p.85-90). 

 

4. Επιτροπή Ελέγχου 

4.1. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Επιτροπή 

Ελέγχου (Audit Committee) αφορά στο διοικητικό σώμα, το οποίο είναι 

επιφορτισμένο με την εποπτεία των λειτουργιών ελέγχου και συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού (IIA Practice Advisory 2060-2 toy 2004).   

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα 

και την αποτελεσματικότητα, του ελέγχου στο δημόσιο τομέα, παρέχοντας 

ανεξάρτητη εποπτεία στις εργασίες, το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα του 

εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, αξιολογεί τους πόρους που 
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χρησιμοποιούνται από τον έλεγχο, μεσολαβεί στις σχέσεις του ελέγχου με τον 

οργανισμό (OECD Report (2011) p13,24; ANAO p. 8 (2012)).  

Κάθε δημόσιος οργανισμός θα πρέπει να αξιολογεί τη διοικητική του δομή έτσι 

ώστε να μπορεί να καθορίσει αν μια επιτροπή ελέγχου είναι απαραίτητη και που. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιτροπή ελέγχου είναι υποεπιτροπή της νομοθετικής 

εξουσίας, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Λογαριασμών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

μέλη της αποτελούν μέρος του Συμβουλίου των Διευθυντών (π.χ. Υπουργεία). Ο 

τρόπος σχηματισμού της επιτροπής ποικίλει αφού μπορεί τα μέλη να εκλέγονται από 

τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και αυτά να αποτελούν απλούς πολίτες, 

επίσης μπορεί να είναι υπουργοί ή διοικητές και να μην έχουν άμεση σχέση με το 

φορέα (Baltaci et al (2006); Leclerc et al p.308 (1996)).  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/25-08-2008) «κάθε 

οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που 

αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση 

σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής». Η διάταξη αυτή αποτελεί ενσωμάτωση μέρους 

των προτύπων ISSAE 9100 στην Ελληνική νομοθεσία. 

 

4.2. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου 

Μερικές από τις αρμοδιότητες της  Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

 Να διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι κατανοητές, 

διαφανείς και αξιόπιστες. 

 Να διασφαλίζει ότι η διαχείριση κινδύνου είναι πλήρης και συνεχής και 

όχι περιστασιακή. 

 Να βοηθά ώστε να υπάρχει οργανωσιακή δέσμευση ότι ο έλεγχος είναι 

αποτελεσματικός. 

 Να επανεξετάζει τις πολιτικές του οργανισμού σε σχέση με τη 

συμμόρφωση σχετικά με νόμους, κανονισμούς, ηθική και έρευνες για 

κακή συμπεριφορά και διαφθορά. 
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 Να επανεξετάζει τις σε εξέλιξη και ολοκληρωμένες δικαστικές 

διαδικασίες που σχετίζονται με το φορέα. 

 Συνεχή επικοινωνία με την ανώτερη διοίκηση, για την υπάρχουσα 

κατάσταση, την πρόοδο, τις νέες εξελίξεις και τα προβλήματα που 

υφίστανται. 

  Να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές επικοινωνούν με την 

Επιτροπή Ελέγχου και πλέον των προγραμματισμένων συναντήσεων. 

 Να επανεξετάσει το σχεδιασμό των ελέγχων, τις εκθέσεις και τα 

αποτελέσματα αυτών. 

 Να καθιερώσει μία άμεση σχέση με τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

(IIA 2012) 

4.3. Καλύτερες πρακτικές της Επιτροπής Ελέγχου 

Όπου υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου, ανάλογα και με τις αρμοδιότητες που έχει, θα 

πρέπει να προσπαθήσει για: 

 Να λειτουργεί υπό επίσημη εντολή,  σύμφωνα με τη νομοθεσία, με σαφή 

διαταγή να ολοκληρώσει την εντολή. 

 Να συμπεριλαμβάνει ανεξάρτητα μέλη, που κατέχουν ειδικευμένη γνώση 

πάνω στον έλεγχο, στα οικονομικά και στη διαχείριση κινδύνου. 

 Να διοικείται από ένα πρόσωπο που δεν αναφέρεται διοικητικά στο 

Ανώτερο διοικητικά όργανο του φορέα. 

 Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διοίκησης του οργανισμού, της 

διαχείρισης του κινδύνου, των πλαισίων ελέγχου και τη συμμόρφωση με 

τους κανόνες και τους νόμους. 

 Να παρέχει εποπτεία στις εσωτερικές και εξωτερικές ενέργειες και τους 

χρησιμοποιούμενους πόρους, εξέταση της απόδοσης του ελέγχου και 

έγκριση του διορισμού ή της απόλυσης του εσωτερικού ή εξωτερικού 

ελεγκτή. 

 Να εποπτεύει τις οικονομικές αναφορές και τα λογιστικά πρότυπα. 

 Να παρέχει άμεση σύνδεση των τακτικών αναφορών με το ανώτερο 

διοικητικό συμβούλιο του φορέα ή άλλο σώμα. 

(Goodson et al 2012) 
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5. Βασικές προϋποθέσεις του αποτελεσματικού ελέγχου 
 

5.1. Βασικά στοιχεία για αποτελεσματικούς ελέγχους στο δημόσιο τομέα 

Στόχος της αποτελεσματικής ελεγκτικής δραστηριότητας στο δημόσιο είναι να 

ενδυναμώνεται η διακυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν 

απέναντί τους, ένα δημόσιο που λογοδοτεί ορθά και αποτελεσματικά. Οι ενέργειες 

των ελεγκτών είναι καθοριστικές για την ορθή διακυβέρνηση, οπότε θα πρέπει να 

προωθείται από αυτούς η αξιοπιστία, η αμεροληψία, η αρμόζουσα συμπεριφορά, ενώ 

συγχρόνως επιτυγχάνουν τη μείωση του κινδύνου των φαινομένων διαφθοράς. Η 

ακεραιότητα και η αξιοπιστία ενδυναμώνουν την ελεγκτική δραστηριότητα. Τα μέσα 

για την επίτευξη των στόχων αυτών ποικίλουν, αλλά απαραίτητα βασικά εργαλεία 

του ελέγχου είναι: 

 Ανεξαρτησία (Independence). Η ανεξαρτησία αποτελεί δομικό υλικό 

του επιτυχημένου ελέγχου, σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να λειτουργεί 

ανεπηρέαστος από δυνάμεις που ενδιαφέρονται να καθοδηγήσουν τον 

έλεγχο. Η αντικειμενικότητα σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία οδηγούν 

σε ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα ελέγχου, τα οποία είναι χρήσιμα 

για τη βελτίωση της διαχείρισης (ANAO 2012). 

Η ανεξαρτησία εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο διορισμού και 

αποδέσμευσης, του επικεφαλής του ελέγχου. Σύμφωνα με το Διεθνές 

Επαγγελματικό Πλαίσιο Εφαρμογής (International Professional Practical 

Framework – IPPF) «ο υπεύθυνος ελέγχου, αναφέρεται λειτουργικά στο 

διοικητικό συμβούλιο και διοικητικά στο διευθύνοντα σύμβουλο του 

οργανισμού». Είναι απαραίτητο ο επικεφαλής του ελέγχου να 

προστατεύεται, εφόσον λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τα ελεγκτικά 

πρότυπα. Σημαντική είναι επίσης για την ανεξαρτησία, η δυνατότητα να 

επιλέγει το προσωπικό που συνδράμει στον έλεγχο. 

 Επίσημη Εντολή (Formal Mandate). Οι εξουσίες, τα καθήκοντα και οι 

υποχρεώσεις του ελεγκτή θα πρέπει να διατυπώνονται στο σύνταγμα ή σε 

κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης θα πρέπει να καθορίζονται οι 

διαδικασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου φορέα μαζί με 

την υποχρέωση συνεργασίας με τον έλεγχο. 
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 Απεριόριστη πρόσβαση (Unrestricted Access). Οι έλεγχοι θα πρέπει να 

διεξάγονται με τη δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης σε ανθρώπινο 

δυναμικό, περιουσιακά στοιχεία, στα αρχεία του φορέα ανάλογα με το 

ελεγκτικό αντικείμενο, για την αποδοτική ολοκλήρωση της ελεγκτικής 

διαδικασίας. 

 Επαρκής Χρηματοδότηση (Sufficient Funding). Η χρηματοδότηση της 

ελεγκτικής διαδικασίας, θα πρέπει να είναι ανάλογη των αρμοδιοτήτων 

και του ελεγκτικού αντικειμένου, που αναλαμβάνεται. Η χρηματοδότηση 

δε θα πρέπει να εξαρτάται από τον ελεγχόμενο φορέα, αφού αυτό επιδρά 

στην ικανότητα του ελέγχου να εκτελεί τις αρμοδιότητές του. 

 Ικανή Ηγεσία (Competent Leadership). Ο επικεφαλής του ελέγχου θα 

πρέπει να επιλέγει και να διοικεί το ειδικά καταρτισμένο, ανθρώπινο 

δυναμικό, ανεξάρτητα, αμερόληπτα, και αποτελεσματικά, ανεπηρέαστος 

από διοικητικούς ή πολιτικούς παράγοντες. Επίσης, θα πρέπει να έχει 

γνώση των ελεγκτικών προτύπων που εφαρμόζονται, κατά προτίμηση οι 

γνώσεις αυτές να είναι πιστοποιημένες, να είναι ικανός να εποπτεύσει και 

να διαχειριστεί κάθε ελεγκτική λειτουργία. Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής 

θα πρέπει να αποτελεί δημόσιο εκπρόσωπο, αναφορικά με τον έλεγχο. 

 Αντικειμενικό Προσωπικό (Objective Staff). Το προσωπικό που 

συμμετέχει στον έλεγχο θα πρέπει να είναι αντικειμενικό, να κρατά 

αμερόληπτη στάση και να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Για 

την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, δε θα πρέπει να υπάρχει σχέση 

ανταγωνισμού ή προσωπικού ενδιαφέροντος μεταξύ του ελεγκτή και του 

ελεγχόμενου. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δύσκολο για ένα άτομο να 

κρατήσει υπεύθυνη και αμερόληπτη στάση, αλλά και αν ακόμα κρατήσει, 

είναι υπό αμφισβήτηση, έτσι και αλλιώς. 

 Ικανό Προσωπικό (Competent Staff). Η ελεγκτική δραστηριότητα θα 

πρέπει να στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πολλές 

γνώσεις και δεξιότητες, ικανό να διεξάγει τους ελέγχους σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εντολής ελέγχου. Οι ελεγκτές θα πρέπει να 

επιμορφώνονται συνεχώς και να ενημερώνονται με τις τελευταίες 

ενημερώσεις στα ελεγκτικά πρότυπα κατ’ ελάχιστον. 



29 
 

 Υποστήριξη των ενδιαφερομένων (Stakeholder Support). Η αποστολή 

του ελέγχου θα πρέπει να γίνει κατανοητή από ένα σύνολο αιρετών και 

διορισμένων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως επίσης από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και τους συσχετιζόμενους πολίτες. 

 Επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα (Professional audit standards). Τα 

επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα παρέχουν το πλαίσιο για να προωθηθεί 

η ποιότητα της ελεγκτικής εργασίας, η οποία είναι συστηματική, 

αντικειμενική και βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία. Παράδειγμα 

αποτελεί το Διεθνές Επαγγελματικό Πλαίσιο Εφαρμογής (International 

Professional Practical Framework – IPPF) που διακηρύχθηκε από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 

5.2. Βασικά προσόντα ελεγκτή 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του ελέγχου είναι η 

ικανότητα του ελεγκτή να μην αναπτύσσει οικονομικές, προσωπικές, επαγγελματικές 

ή σχέσεις οικειότητας με άτομα που σχετίζονται άμεσα με τον ελεγχόμενο φορέα και 

φυσικά με την οντότητα σαν νομικό πρόσωπο. 

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχει ένας ελεγκτής είναι:  

1) Αντικειμενικότητα, είναι η ικανότητα του ελεγκτή να κρίνει ανεπηρέαστος 

από προσωπικά πιστεύω και προσπάθειες καθοδήγησης του ελέγχου. Θα 

πρέπει να είναι αμερόληπτος και να χρησιμοποιεί πραγματικά, μετρήσιμα 

δεδομένα. 

2) Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός είναι η αίσθηση ευθύνης και 

καθήκοντος, που θα πρέπει να διακατέχει τον ελεγκτή και η χρήση κάθε 

δυνατού μέσου για την ορθή ανάλυση των δεδομένων. 

3) Απαραίτητες γνώσεις. Θα πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, 

εμπειρία, εξειδίκευση, ενώ οι γνώσεις τους θα πρέπει να ανανεώνονται 

διαρκώς. Γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζει: 

 Τεχνικές, μεθοδολογία, πρότυπα που σχετίζονται με τον έλεγχο 

 Διοίκηση (Management) 

 Λογιστική και αρχές οικονομικής θεωρίας 
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 Στοιχειώδη νομικά 

 Στοιχειώδη ψυχολογία 

4) Απαραίτητες Δεξιότητες οι οποίες αποκτιούνται από τον ελεγκτή μέσα 

από την εμπειρία του και την ανατροφή του. Αυτές είναι: 

 Ηθική και εχεμύθεια, λόγω της φύσης και του αντικειμένου του 

ελέγχου. 

 Επαγγελματική συνείδηση, που σημαίνει τιμιότητα, αυστηρότητα και 

αντικειμενικότητα 

 Να εμπνέει αίσθημα δικαιοσύνης ώστε να κερδίζει την εκτίμηση και 

την εμπιστοσύνη των ελεγχόμενων. 

 Κριτικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη. 

 Υπομονή, επιμονή και παρατηρητικότητα, αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ελεγκτή 

 Διακριτικότητα και σεβασμός 

 Σταθερός στις απόψεις του χωρίς όμως να είναι ανένδοτος 

 

Πίνακας 1 Βασικά καθήκοντα ελεγκτή και ελεγχόμενου 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ  

Προστατεύει τα συμφέροντα των αρχών, 

των υπαλλήλων, των πολιτών.  

Τηρεί τα στοιχεία με τον προκαθορισμένο τρόπο/ με 

αυτόν που προβλέπεται από τα αρμόδια όργανα.  

Ελέγχει την κανονικότητα των πράξεων 

και την αξιοπιστία των πληροφοριών 

βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογικής 

προσέγγισης.  

Βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, σαν να δεχόταν 

καθημερινό έλεγχο. Ακολουθεί τις πρέπουσες 

διαδικασίες.  

Διαπιστώνει παραλήψεις και εντοπίζει 

παραβάσεις.  

Προσκομίζει τα στοιχεία που του ζητούνται κατά την 

διενέργεια του ελέγχου.  
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Διατηρεί την ανεξαρτησία του και 

διαμορφώνει γνώμη αντικειμενική πέραν 

οποιασδήποτε επιρροής.  

Διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου  

Ενημερώνει τον ελεγχόμενο.  Προσαρμόζει την εργασία του σύμφωνα με τις 

συστάσεις  

(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΕΝΝΟΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

1. Ορισμός του ελέγχου απόδοσης και η σημασία της 
μετρησιμότητας  

 

1.1.  Έλεγχος Απόδοσης (Performance Audit) 

Ο έλεγχος απόδοσης είναι στην ουσία, έλεγχος χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης (μια πιο κοντινή απόδοση στα ελληνικά), αφορά στη συνολική λειτουργία 

ενός φορέα και ουσιαστικά περιλαμβάνει πολλών ειδών ελέγχους, αλλά εστιάζει στο 

δημόσιο συμφέρον και ειδικά στην απόδοση που έχει επιτευχθεί από την άσκηση 

δραστηριότητας. Μέχρι τώρα ο δημοσιονομικός έλεγχος συσχετιζόταν με τον 

οικονομικό έλεγχο όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ο έλεγχος απόδοσης (performance audit) ή «value for money» έλεγχος είναι μία 

οπτική του ελέγχου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή πλήρης ελέγχου 

(comprehensive audit) με έμφαση στα 3Es (αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, 

οικονομικότητα). Φυσικά, η νομιμότητα και η κανονικότητα είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι ο κύριος σκοπός του ελέγχου. 

 

1.2. Μετρησιμότητα (Measurable) 

Η δυνατότητα μέτρησης των χρησιμοποιούμενων πόρων και των εκπονούμενων 

αποτελεσμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα για την 

αποδοτικότητα, αλλά και να είναι δυνατή η σύγκριση όμοιων περιπτώσεων. 

Αποτελεσματική πρακτική είναι η χρήση βασικών κριτηρίων, βάση των οποίων 

μετριούνται οι πόροι και τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο και την 

επίτευξη των στόχων. Παρακάτω αναλύονται κάποιοι δείκτες ενδεικτικά, καθώς σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραμετροποιούνται αναλόγως:   
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 Εισροές, που αφορούν σε πρώτες ύλες και υπηρεσίες, πιστώσεις, ώρες 

απασχόλησης και συναφή. Το κόστος αποτελεσματικότητας μπορεί να 

υπολογιστεί με βάση το κόστος των εισροών. 

 Εκροές, που αφορούν στη μέτρηση των υπηρεσιών και προϊόντων, 

δείκτης που σχετίζεται με τη παραγωγικότητα. 

 Αποτέλεσμα, που αφορά στο κατά πόσο το εκπονούμενο αποτέλεσμα 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της πολιτικής του φορέα. 

 Ενδιάμεσα αποτελέσματα τα οποία αφορούν στην επίτευξη ενδιάμεσων 

στόχων, ως την ολοκλήρωση του σκοπού. 

 Κοινωνικοί δείκτες ώστε να λαμβάνεται υπόψη το αντίκτυπο στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Οι μετρήσεις μπορεί να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. Βασικά κριτήρια για 

αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης απόδοσης είναι τα εξής: 

 Θα πρέπει τα μέτρα να είναι σχετικά και χρήσιμα 

 Να είναι σαφή και κατανοητά 

 Το κόστος μέτρησης θα πρέπει να είναι λογικό 

 Δυνατότητα να παρακολουθούνται τα μέτρα 

Η πιο αποτελεσματική τεχνική για τη μετρησιμότητα ώστε να είναι 

υλοποιήσιμος ο έλεγχος απόδοσης είναι η συγκριτική αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται 

από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί από τις πιο αποτελεσματικές 

τεχνικές για το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας οντότητας. 

 

2. Διαδικασία ελέγχου στο δημόσιο τομέα 
 

2.1. Τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου 

Η διαδικασία για τη διενέργεια ελέγχων στο δημόσιο αποτελείται από τρία 

βασικά στάδια. Ο όγκος και η ιδιαιτερότητα των εργασιών, εξαρτάται από το 

αντικείμενο και το είδος του ελέγχου. Ο πλήρης έλεγχος απόδοσης είναι πιο 

απαιτητικός, προσφέρει όμως περισσότερα οφέλη, άμεσα και μακροπρόθεσμα. 
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Το πρώτο στάδιο ελέγχου αφορά  στο σχεδιασμό του. Κατά το στάδιο αυτό 

πραγματοποιείται συλλογή στοιχειών και νομοθετικού – κανονιστικού πλαισίου που 

αφορούν στον ελεγχόμενο φορέα. Αποτελεί προετοιμασία της ομάδας ελέγχου, ώστε 

να γνωρίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, να αξιολογήσει τους κινδύνους και να 

καθοδηγηθεί ο έλεγχος. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην εξέταση ή εκτέλεση του 

ελέγχου. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται έρευνα, με επιτόπιες επισκέψεις και άλλα 

εργαλεία συλλογής στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία των ευρημάτων. Το τρίτο 

στάδιο αφορά στην κατάρτιση της έκθεσης. Στην έκθεση θα πρέπει να 

αποτυπώνεται κάθε χρήσιμη πληροφορία, σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, 

καθώς και προτάσεις και υποδείξεις που θα πρέπει να δεσμεύουν τον ελεγχόμενο 

φορέα. 

 

 

 

Εικόνα 1 Τα στάδια του ελέγχου 

(ΓΕΔΔ 2007) 
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2.2. Πρώτο στάδιο: ο σχεδιασμός του ελέγχου 

Ο σχεδιασμός του ελέγχου συνδράμει, στο να διαπιστωθεί, αν αξίζει να 

διεξαχθεί ο έλεγχος, αν αυτός είναι εφικτός, αλλά βοηθά και να καθοριστούν 

συγκεκριμένοι στόχοι, να καταρτιστεί μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση 

του ελέγχου και να προβλεφτούν οι αναγκαίοι πόροι. Εάν δεν σχεδιαστεί σωστά ο 

έλεγχος υπάρχει ο κίνδυνος, το ελεγκτικό έργο να αποδειχθεί μη αποδοτικό ή 

αναποτελεσματικό. Κύριος σκοπός του σταδίου αυτού είναι η κατανόηση της 

λειτουργίας και της ύπαρξης του ελεγχόμενου φορέα και ο εντοπισμός πιθανών 

κινδύνων.  

Οι βασικές ενέργειες του σχεδιασμού του ελέγχου, αποτελούν τα βασικά 

βήματα καλών πρακτικών για τη διενέργεια ελέγχων. 

1) Προκαταρκτική Μελέτη, κατά την οποία διεξάγεται, η συγκέντρωση 

πληροφοριών που σχετίζονται με το πλαίσιο που περιβάλει του λειτουργία 

του ελεγχόμενου φορέα (σύστημα εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας), 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του, οικονομικές καταστάσεις, 

αποτελέσματα άλλων ελέγχων, πληροφόρηση σχετικά με το περιβάλλον και 

τους ενδιαφερόμενους. 

2) Ανάλυση αρχικών δεδομένων, η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει ώστε να 

εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο τα δυνατά σημεία του φορέα, οι αδυναμίες 

του, οι ευκαιρίες για βελτίωση και οι απειλές που ελλοχεύουν. Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια πρώιμη SWOT ανάλυση, ώστε να εντοπιστεί: 

 Το αντικείμενο του ελέγχου 

 Το μέγεθος του ελέγχου 

 Ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου (μέθοδοι και τεχνικές) 

 Η οργάνωση του χρονοδιαγράμματος 

3) Στη συνέχεια καταρτίζεται το πρόγραμμα του ελέγχου στο οποίο 

καθορίζονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, το εύρος, οι στόχοι η 

μεθοδολογία του ελέγχου, τα βασικά στάδια τα οποία πρέπει να 

υλοποιηθούν, οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ δίνονται πληροφορίες 

για τον προγραμματισμό των ενεργειών της ελεγκτικής ομάδας. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Διατύπωση των ερωτημάτων ελέγχου.  
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• Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ότι τα ερωτήματα μπορούν να 

απαντηθούν,   

• Να είναι συναφή και ελέγξιμα 

• Να επικεντρώνονται στα συστήματα ελέγχου και τις 

επιδόσεις. 

 Καθορισμός πεδίου αναφοράς του ελέγχου. Θα πρέπει να 

καθορίζεται το Τι; Ποιος; Που; Πότε; 

 Καθορισμός εφαρμοστέων κριτηρίων ελέγχου. Θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικά, συναφή εφικτά από αναγνωρισμένες πηγές. 

 Προσδιορισμός απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων και των 

πηγών τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να είναι επαρκή 

συναφή και αξιόπιστα. 

 Καθορισμός της εφαρμοστέας μεθοδολογίας ελέγχου. Θα πρέπει 

να γίνει επιλογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων αλλά 

συνδυασμός αυτών σύμφωνα με τα ερωτήματα ελέγχων. 

 Ανάλυση πιθανών παρατηρήσεων, συστάσεων και αντίκτυπου 

του ελέγχου. Πρόβλεψη αποτελεσμάτων 

 Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος, των πόρων και των 

ρυθμίσεων εποπτείας και επισκόπησης. Το χρονοδιάγραμμα θα 

πρέπει να είναι ρεαλιστικό να μη ξεπερνά τους 13 μήνες 

 Επικοινωνία με την ελεγχόμενη οντότητα. Η επικοινωνία σε όλα 

τα στάδια του ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του 

ελέγχου σε διάφορες φάσεις. 
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Εικόνα 2 Στάδιο Σχεδιασμού Ελέγχου 

 (ECA 2015) 

 

2.3. Δεύτερο στάδιο: η εκτέλεση του ελέγχου 

Μετά την τέλεση του σχεδιασμού του ελέγχου, ξεκινά το δεύτερο στάδιο, το 

οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών για τη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, βάσει των 
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προκαθορισμένων κριτηρίων, την κατάρτιση των διαπιστώσεων του ελέγχου και την 

εκκαθάριση τυχών αμφιβολιών σε σχέση με αυτές.  Ο έλεγχος θα πρέπει να 

διεξάγεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ώστε να τηρείται 

χρονοδιάγραμμα και ύψος των πόρων, αλλά κατά τη διάρκεια του ελέγχου μπορεί να 

αναθεωρείται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Το στάδιο αυτό 

περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

1) Η συλλογή επαρκών, συναφών και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων 

ελέγχου. Συγκεντρώνονται προκειμένου να στοιχειοθετήσουν τα 

συμπεράσματα του ελέγχου και να αποτυπωθούν οι προτάσεις. Επομένως τα 

στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή σε ποσότητα ώστε να υπάρχει μεγάλη 

έκταση αναφοράς, συναφή με τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα 

ερωτηματολόγια ελέγχου, καθώς έγκυρα και αντικειμενικά. Κριτήρια για 

την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων για τα αποδεικτικά στοιχεία είναι: 

 Ο σκοπός χρήσης των στοιχείων 

 Η σπουδαιότητα από άποψη διαπιστώσεων ή οικονομική άποψη 

 Ο βαθμός ανεξαρτησίας των αποδεικτικών στοιχείων 

 Το κόστος συλλογής επιπλέον στοιχείων σε σχέση με το όφελος που 

θα προκύψει 

 Ο κίνδυνος εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων 

Η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων εξαρτάται από την ποιότητα και 

των αριθμό των διαθέσιμων πηγών, δίνοντας τη δυνατότητα διασταύρωσης 

στοιχείων. Τρεις είναι οι μεγαλύτερες πηγές για τους ελέγχους απόδοσης: 

 Πληροφορίες προερχόμενες απευθείας από ελεγκτές, ωστόσο η 

ποιότητα των στοιχείων εξαρτάται από την ικανότητα των ελεγκτών 

στην εφαρμογή των σχετικών μεθόδων. 

 Πληροφορίες από την ελεγχόμενη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή οι 

ελεγκτές θα πρέπει να καθορίζουν την αξιοπιστία των στοιχείων 

μέσω δικλίδων και διασταυρώσεων για επαλήθευση. 

 Πληροφορίες προερχόμενες από τρίτους. Η αποδοχή τέτοιων 

πληροφοριών ως αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από το βαθμό 

επιβεβαίωσης της ποιότητάς τους και από τη σπουδαιότητά τους σε 

σχέση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. 
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2.3.α. Τα είδη των αποδεικτικών στοιχείων 

Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι τεσσάρων ειδών ως εξής: 

α)  Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία όπως σημειώσεις, φωτογραφίες, 

γραφικές παραστάσεις, χάρτες ή οπτικοακουστικό υλικό. Θεωρητικά 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αλλά η ομάδα ελέγχου πρέπει να 

γνωρίζει ότι η παρουσία τους μπορεί να αλλοιώσει αυτό που θα συνέβαινε εάν 

δεν υπήρχε έλεγχος. Η επιτόπια επιθεώρηση και παρατήρηση των προσώπων, 

περιουσιακών στοιχείων ή καταστάσεων είναι ο μοναδικός τρόπος συλλογής. 

β) Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά έγγραφα, εκθέσεις 

αποτελεσμάτων, δημοσιεύσεις, συμβάσεις με τρίτους, εγχειρίδια και κανονισμοί 

λειτουργίας. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να βρεθούν σε ηλεκτρονική ή  

έντυπη μορφή. 

γ) Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία, στοιχεία απορρέουν από συζητήσεις 

με στελέχη/εργαζομένους της ελεγχόμενης μονάδας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων 

μέσω συνεντεύξεων. 

δ) Αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως δείκτες και στοιχεία 

στατιστικής ανάλυσης, στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης 

 

2.3.β. Μέθοδοι συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 

Η χρησιμοποίηση ορθής μεθοδολογίας για συλλογή δεδομένων, συμβάλλει 

στην απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων µε οργανωμένο και επιστημονικά 

παραδεκτό τρόπο. Το γεγονός αυτό κάνει ευκολότερη την θεμελίωση των 

διαπιστώσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων. Οι 

μέθοδοι συλλογής στοιχείων χρησιμοποιούνται σε έναν έλεγχο εξαρτώνται από 

το αντικείμενο του ελέγχου, και από το χρόνο στον οποίο πρέπει να διεξαχθεί ο 

έλεγχος. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι: 

Οι αυτοψίες οι οποίες αφορούν σε επιτόπιες επισκέψεις των ελεγκτών στις 

εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα. Στόχος είναι να προμηθευτεί τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ο ελεγκτής, ώστε να διαπιστώσει την ορθή ή 
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όχι λειτουργία του φορέα και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα. Για την 

επίσκεψη αυτή, ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, 

ώστε να επικεντρώνει την έρευνα του, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Πολλές 

φορές είναι δυνατή η χρήση εμπειρογνώμονα για ειδικά επιστημονικές 

παρατηρήσεις που θα πρέπει να γίνουν. Η ποιότητα της επιτόπιας επίσκεψης, 

ενός ικανού ελεγκτή, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε 

ερωτηματολόγιο. 

Η Συνέντευξη είναι μία από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους κατά τον 

έλεγχο και διεκπεραιώνεται με τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης από τον 

ελεγκτή στον ελεγχόμενο, θέτοντας μια σειρά ερωτήσεων. Στόχος του ελεγκτή 

είναι να εκμαιεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο και που 

πιθανόν να μην είχε διαφορετικά πρόθεση να αποκαλύψει ο ελεγχόμενος. Τα 

συστατικά μιας επιτυχημένης συνέντευξης είναι η προγενέστερη προετοιμασία 

του ελεγκτή, η δημιουργία καλού κλίματος εμπιστοσύνης, ο χρόνος πρέπει να 

είναι επαρκής, να μην υπάρχει παρουσία τρίτου, να σχεδιαστεί η σειρά και η 

δομή των ερωτήσεων, να καλύπτει όλο το αντικείμενο και να αναφέρονται τα 

αδύνατα και θετικά σημεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη. Υπάρχουν τρία 

είδη συνέντευξης η κατευθυνόμενη, η ημικατευθυνόμενη και η ελεύθερη 

συνέντευξη. 

Τα ερωτηματολόγια ελέγχου αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των 

ελεγκτών. Μέσω των ερωτημάτων δημιουργείται μια βάση δεδομένων. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ερωτηματολόγια ελέγχου τα οποία έχουν συνταχθεί 

με τη μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στους στόχους των ελέγχων. Το 

ερωτηματολόγιο δομείται από μια σειρά σύντομων ερωτήσεων, με στόχο την 

υποβοήθηση των ελεγκτών, να συλλέξουν πληροφορίες με οργανωμένο τρόπο, 

ώστε να εξαχθούν πλήρη και ασφαλή συμπεράσματα. 

Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζονται στις ανάγκες 

του εκάστοτε ελέγχου ώστε να είναι αποτελεσματικά, αφού κάθε έλεγχος και 

κάθε φορέας είναι διαφορετικός. Για το λόγο αυτό υπάρχουν κάποιες βασικές 

αρχές που τηρούνται για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου. 

● Το  ερωτηματολόγιο πρέπει να αποτελείται από 30 το πολύ βασικές 

ερωτήσεις. 
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● Οι ερωτήσεις ως προς το είδος διακρίνονται σε ερωτήσεις ανοικτού και 

κλειστού τύπου (Διχοτοµικές, Πολλαπλών Επιλογών, Σταθμισµένες και 

Ιεραρχημένες). Για τους ελέγχους ως πιο κατάλληλο είδος θεωρούνται οι 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

● Η υιοθέτηση ερωτήσεων που μπορούν να απαντηθούν με ναι/ όχι, 

συμβάλλει σε μια πιο αμερόληπτη και τυποποιημένη προσέγγιση ελέγχου. 

Χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, μπορεί να δοθούν και άλλες απαντήσεις 

με σαφή αιτιολόγηση. 

● Οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι υπεραναλυτικές. Θα πρέπει να 

αφήνουν στο ελεγκτή του ερωτηματολογίου τη δυνατότητα να βρει 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

Τέλος ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και στη σειρά με την οποία 

εμφανίζονται οι ερωτήσεις 

2) Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Η γνώση των τεχνικών ανάλυσης από 

τους ελεγκτές είναι απαραίτητη για την ορθή συλλογή δεδομένων. Οι 

τεχνικές ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι ποσοτικές ή 

ποιοτικές, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και εργασίες τρίτων, εφόσον είναι συναφής και 

αξιολογηθούν. 

Σε κάθε στιγμή οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι για τον 

εντοπισμό σφαλμάτων και απάτης, εκτιμώντας τις ενδείξεις με στόχο 

περαιτέρω διερεύνηση και να γίνεται εκτίμηση του κινδύνου, ώστε να 

εκτιμάται η δυνατότητα βελτίωσης των συστημάτων ελέγχου. Στις 

περιπτώσεις ευρημάτων απάτης θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες για την πάταξή της. 

3) Η ανάλυση χρειάζεται χρόνο και χρήση πολλών τεχνικών για την ασφαλή 

εξαγωγή αποτελεσμάτων. Έτσι εκπονούνται οι διαπιστώσεις του ελέγχου, 

οι οποίες μετά από επιπλέον αξιολόγηση κοινοποιούνται στο φορέα έτσι 

ώστε να επαληθευτούν ή να διορθωθούν, τυχόν ελλείψεις ή να 

διευκρινιστούν λάθη προτού τη σύνταξη της έκθεσης. 

4) Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η τεκμηρίωση των αποδεικτικών στοιχείων 

του ελέγχου, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητά τα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Η ορθή τεκμηρίωση των αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου βοηθά στη 

διασφάλιση των κατωτέρω: 

• Ύπαρξη στερεής βάσης όσον αφορά τις διαπιστώσεις του ελέγχου 

και το περιεχόμενο του σχεδίου τελικής έκθεσης (γεγονός που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης) 

• Δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τις διαπιστώσεις, τα 

συμπεράσματα και τις συστάσεις του ελέγχου 

• Ύπαρξη κατάλληλης βάσης για τον έλεγχο των δικλίδων ποιότητας, 

τόσο κατά τη διάρκεια του ελέγχου όσο και για μεταγενέστερες 

επισκοπήσεις (διασφάλιση ποιότητας). 

 

Εικόνα 3 Στάδια Διεξαγωγής Ελέγχου 
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 (ECA 2015) 

2.4. Τρίτο στάδιο κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου 

Μετά τις τελικές διαπιστώσεις και ευρήματα ακολουθεί η σύνταξη της έκθεσης 

των αποτελεσμάτων ελέγχου που αποτελεί το τελικό πόρισμα του ελέγχου. Το 

έγγραφο αυτό κοινοποιείται στους εμπλεκομένους φορείς, ενώ σε περιπτώσεις 

παρατυπιών ή φαινομένων διαφθοράς, αποστέλλεται στα αρμόδια διοικητικά ή 

δικαστικά όργανα, για απόδοση ευθυνών. 

Αναφορικά με την ποιότητά της, η έκθεση θα πρέπει να είναι: 

 Αντικειμενική και ανεπηρέαστη από επιρροές τρίτων 

 Πλήρης ώστε να περιλαμβάνει όλες τις συναφής πληροφορίες 

 Σαφής ώστε να είναι ευανάγνωστη και εύληπτη 

 Πειστική ώστε να πείθεται ο αναγνώστης ως προς το περιεχόμενό της 

 Συναφής, επίκαιρη και με προστιθέμενη αξία 

 Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή 

 Εποικοδομητική ώστε να χαίρει αποδοχής από τον ελεγχόμενο φορέα 

 Ευσύνοπτη ώστε να μην είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται  

Αρχικά θα πρέπει να εντοπίζεται σε ποιους ακριβώς απευθύνεται η έκθεση και 

στη συνέχεια να σχεδιάζεται. Ο σχεδιασμός προϋποθέτει τη σύνταξη ενός σκελετού 

σε πρώιμο στάδιο, την κατάρτιση ενός προσχεδίου μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης θα πρέπει να υπάρχει εστίαση σε ουσιώδη και 

συναφή ζητήματα, να προχωρά με βάση το προσχέδιο και να παραπέμπει στα 

ευρήματα του ελέγχου. 

Οι εκθέσεις συνήθως έχουν πέντε κύριες ενότητες, οι οποίες είναι: 

 Η σύνοψη αποτελεί μία σύντομη περίληψη που δίνει έμφαση στα κύρια 

σημεία και στα συμπεράσματα 

 Η εισαγωγή στην οποία αναφέρεται το πλαίσιο που περιβάλει το φορέα 

και λοιπά στοιχεία για αυτόν 

 Πεδίο αναφοράς, τρόπος προσέγγισης και μεθοδολογία του ελέγχου 

 Παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται η προοδευτική ανάπτυξη των 

επιχειρημάτων και επισήμανση σημαντικών στοιχείων 
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 Συμπεράσματα, συστάσεις και αποτελέσματα. Θα πρέπει να δίνονται 

σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα του ελέγχου, διατύπωση συστάσεων 

σχετικά με τα κύρια προβλήματα, αναφορά και στα θετικά ευρήματα. 

Κυριότερο κομμάτι της ενότητας αυτής, αποτελούν οι προτάσεις για 

βελτίωση της απόδοσης, που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας του φορέα 
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Εικόνα 4 Στάδια Διεξαγωγής Ελέγχου 

              (ECA 2015)   
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Πίνακας 2 Προβλήματα κατά τον έλεγχο και αντιμετώπισή τους 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Επιθετικότητα  

● Υπενθύμιση της υποστηρικτικής πλευράς του ελέγχου 

για αφοπλισμό της τυχόν κακής προδιάθεσης του 

ελεγχομένου.  

● Επιβράβευση των καλών πρακτικών για ανάπτυξη 

θετικής προσέγγισης του ελέγχου.  

● Χαλάρωση της ατμόσφαιρας με φιλική, θετική στάση 

προς τον ελεγχόμενο.  

Ανταγωνιστική συμπεριφορά από 

πλευράς ελεγχόμενου  

● Ανωτερότητα στην συμπεριφορά, ώριμη αντιμετώπιση 

και μη συμμετοχή στο παιχνίδι που διαμορφώνει ο 

ελεγχόμενος.  

● Αποφυγή ανάπτυξης διάθεσης επίδειξης ισχύος.  

● Τα σχόλια δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σε πρώτο βαθμό 

ούτε να τα παίρνει ο ελεγκτής σε προσωπικό επίπεδο.  

Δημιουργία/ πρόκληση 

εκνευρισμού/ Διαπληκτισμοί  

● Ψύχραιμη αντιμετώπιση.  

● Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της 

επιθετικότητας.  

Χλευασμός / ειρωνικά σχόλια 

από άλλους υπαλλήλους ή και 

τον ίδιο τον ελεγχόμενο  

● Ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με την περίπτωση της 

επιθετικότητας, τα σχόλια αντιμετωπίζονται ουδέτερα 

και αποφεύγεται η προσωπική αντιπαλότητα  

● Δεν λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό τα ειρωνικά σχόλια.  

● Γνώσεις ψυχολογίας της συμπεριφοράς μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δύσκολων αντιδράσεων 

από μέρους ελεγχομένου.  

Αμυντική στάση/ παθητικότητα / 

έλλειψη συνεργασίας  

● Εκφράζει την άλλη πλευρά του χλευασμού και της 

επιθετικότητας. Η παθητικότητα υποδεικνύει 

περιφρόνηση του ελεγκτή και του ελεγκτικού έργου.  

● Ο ελεγκτής δείχνει θετική στάση, ανοιχτή διάθεση και 

προβάλλει τον υποστηρικτικό ρόλου του ελέγχου  

● Εστίαση στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που 
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προβλέπονται.  

Εκφοβισμός του ελεγκτή από τον 

ελεγχόμενο  

● Ο ελεγκτής διαμορφώνει συμπεριφορά που προβάλλει 

την ανεξαρτησία του και δεν συμμετέχει στο παιχνίδι που 

διαμορφώνει ο ελεγχόμενος.  

● Σημειώνονται αναλυτικά στα πορίσματα τέτοιες 

συμπεριφορές από πλευράς ελεγχόμενου.  

Κολακεία  

Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναπτύξει υψηλή αυτογνωσία 

που να του επιτρέπει την διατήρηση της ανεξαρτησίας 

του μακριά από οποιουσδήποτε επηρεασμούς. 

Οικειότητα (Φιλική στάση)  

● Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τον ελεγχόμενο.  

● Αποφυγή ανάπτυξης υπερβολικής οικειότητας.  

● Επίδειξη επαγγελματισμού στην αντιμετώπιση των 

καταστάσεων.  

Κωλυσιεργία / καθυστερήσεις 

κατά την έναρξη του ελέγχου ή 

στην προσκόμιση των στοιχείων  

● Καλός χρονοπρογραμματισμός του ελέγχου.  

● Συνέπεια των ελεγκτών και ακριβής τήρηση των 

προβλεπόμενων ωραρίων (ιδιαίτερα κατά την έναρξη ή 

στα διαλείμματα).  

● Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης 

του ελεγκτικού έργου (ιδιαίτερα για ελέγχους με μεγάλο 

εύρος).  

● Υπενθύμιση των υπολειπόμενων ενεργειών και τήρηση 

αναλυτικών σημειώσεων.  

● Τονίζεται στον ελεγχόμενο ότι η μη-προσκόμιση των 

ζητούμενων στοιχείων θεωρείται παρακώλυση του 

ελεγκτικού έργου και σημειώνεται το πρόβλημα στα 

πορίσματα.  

Μη προσκόμιση στοιχείων  

● Υπενθύμιση του στόχου του ελέγχου και των στοιχείων 

που λείπουν.  

● Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν συμμορφώνεται 

έπειτα από αλλεπάλληλες υποδείξεις, τονίζεται ότι η μη-

προσκόμιση στοιχείων αποτελεί σοβαρή παρατυπία.  



48 
 

Μη διαθεσιμότητα προσωπικού  

● Στους τακτικούς / προγραμματισμένους ελέγχους: 

Προγραμματίζεται το εύρος του ελέγχου και προβλέπεται 

το απαραίτητο προσωπικό.  

● Στους έκτακτους ελέγχους, σε περίπτωση μη-διαθέσιμου 

προσωπικού: Σχεδιάζεται ο όγκος του ελέγχου με λογικές 

απαιτήσεις, αλλά και η έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού 

μπορεί να θεωρηθεί λογική και αναμενόμενη.  

Φλυαρία / παρέκκλιση από τον 

στόχο του ελέγχου  

● Εστίαση στο στόχο του ελέγχου.  

● Υπενθύμιση των υπολειπόμενων στοιχείων και εστίαση 

στο χρονοδιάγραμμα.  

● Παρακολούθηση της ομαλής πορείας του ελέγχου μέσω 

βοηθητικών πινάκων για ακριβή χρονοπρογραμματισμό 

των δραστηριοτήτων του ελέγχου.  

Έλλειψη επαρκούς χρόνου για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου  

● Καλός χρονοπρογραμματισμός και χρήση βοηθητικών 

εργαλείων για την παρακολούθηση της πορείας του 

ελέγχου.  

● Στην περίπτωση που έκτακτα δεδομένα έφεραν αυτό το 

αποτέλεσμα ο έλεγχος πρέπει να διακόπτεται και να 

ορίζεται νέα ημερομηνία για συμπληρωματικά στοιχεία.  

Έλλειψη επικοινωνίας  

● Ο ελεγκτής πρέπει να ακούει προσεκτικά και να 

επικοινωνεί άμεσα με τον ελεγχόμενο (και όχι μέσω του 

διοικητικού προσωπικού).  

● Ο ελεγκτής είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ελέγχου για ό,τι αφορά τον έλεγχο.  

● Ο ελεγκτής είναι συνεργάσιμος και αναπτύσσει τον 

συμβουλευτικό, υποστηρικτικό του ρόλο.  

Παρεμπόδιση λόγω άλλων 

εσωτερικών προβλημάτων του 

ελεγχόμενου οργανισμού  
Εστίαση στον στόχο του ελέγχου.  

(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 2002) 
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3. Τεχνικές για ελέγχους απόδοσης και πότε χρησιμοποιούνται 
Σύμφωνα, με τον Bourn (2008 p.291) υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής κατά την έρευνα και αναλόγως την περίσταση 

παρακάτω παρουσιάζεται καθοδηγητικός πίνακας. 

Πίνακας 3 Τεχνικές Ελέγχων Απόδοσης 

Τεχνική Σε τι αφορά Πότε είναι καλυτέρα να 

χρησιμοποιηθεί 

Μετά Αξιολόγηση 

/ Ανάλυση 

Σύνθεση ευρημάτων από 

πολλές μελέτες αξιολόγησης 

και κομμάτια έρευνας  για να 

δομήσουν μια συνολική εικόνα 

βασισμένη σε κοινά ή 

συνδυαστικά συμπεράσματα 

Όταν υπάρχει μια τεράστια 

ποσότητα δευτερευόντων 

αξιολογήσεων διαθέσιμες (π.χ. για 

υγεία και κοινωνία), όπου η 

αξιολόγηση μπορεί να είναι 

κοστολογικά απαγορευτική. Καλή 

για διαχρονική ανάλυση. 

Οργανωτική 

χαρτογράφηση 

Καθορίζει διαγραμματικά από 

επίσημες και ανεπίσημες 

σχέσεις και συνδέσεις μεταξύ 

οργανισμών. Περιλαμβάνει 

κίνητρα και επιχειρηματικές 

διαδικασίες για την προώθηση 

αποτελεσματικών συνεργασιών 

Για να εξηγηθεί πως οι οργανισμοί 

συνεργάζονται για την επίτευξη 

κοινών στόχων (ένωση κυβέρνησης 

και παροχής υπηρεσιών) 

Συλλογή 

πληροφοριών 

μέσω εργαλείων 

διαδικτύου  

Χρήση του διαδικτύου για την 

εύρεση και συλλογή υλικού 

ώστε να γνωρίσουν την άποψη 

των ενδιαφερομένων πάνω σε 

μια μελέτη. Π.χ. αποστολή 

ερωτηματολογίων  μέσω 

διαδικτυακής έρευνας, 

συνεντεύξεις στο διαδίκτυο. 

 

Για τη σκοπιμότητα, προκαταρκτική 

έρευνα για τη συλλογή 

πληροφοριών για μια υπόθεση. 

Κατά τη μελέτη συλλογή 

δεδομένων και απόψεων. 

Λογικά μοντέλα Απόκτηση των απόψεων των Όταν τα αποτελέσματα των 
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οργανισμών για τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα 

των προγραμμάτων και 

υπηρεσιών για να χαρακτεί το 

λογικό μονοπάτι από τις 

εισροές έως τα αποτελέσματα, 

που βοηθά στην καλύτερη 

αναγνώριση αιτίας 

αποτελέσματος 

πράξεων μπορεί να είναι αβέβαια 

και οι παράγοντες που συμβάλουν 

καθόλου ξεκάθαρα. Κάνει εφικτό 

για τον εξεταστή να κάνει 

κατανοητό το  πρόγραμμα και τις 

προσδοκίες των πελατών και βοηθά 

στην αναγνώριση σημαντικών 

σημείων απόδοσης. 

Ανάλυση κόστους 

οφέλους και 

κόστους 

αποτελεσματικότ

ητας 

Υπολογίζοντας τα κόστη 

(άμεσα και έμμεσα) και τα 

αναμενόμενα οφέλη (απτά και 

όχι) από τα αποτελέσματα μιας 

δραστηριότητας 

Εκτίμηση των συνολικών οφελών 

των προτάσεων επιλογών, 

προτεραιοτήτων και αποφάσεων 

Εκτίμηση 

κινδύνου 

Δοκιμασία της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνου του 

οργανισμού, ώστε να 

αξιολογηθεί. Καλό για να 

διαπιστωθεί αν οι πόροι για τη 

διαχείριση κινδύνου είναι 

συνεπής με το επίπεδο ρίσκου 

του οργανισμού και των 

ενδιαφερομένων 

Κατά το στάδιο της μορφοποίησης 

για την επίτευξη των στόχων (value 

for money και αποτελέσματα). 

Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για 

τη θεώρηση της εκτίμησης κινδύνου 

για ένα μεγάλο έργο ή δημόσια 

υπηρεσία. Συμπεριλαμβάνει 

εκτίμηση πράξεων για 

εντοπισμένους κινδύνους και 

ενδεχόμενο σχεδιασμό 

Γνωστική 

χαρτογράφηση 

Μια πολύπλευρη τεχνική που 

μπορεί για παράδειγμα να κάνει 

τους άμεσα συμμετέχοντες 

ενδιαφερόμενους να 

χαρτογραφήσουν όλους τους 

πιθανούς παράγοντες που 

συνεισφέρουν σε πραγματικά ή 

αντιληπτά αποτελέσματα 

Στην αρχή της έρευνας για να 

αναγνωριστούν οι ερωτήσεις – 

θέματα κλειδιά. Καλό για 

προβλήματα μορφοποίησης 

Ανάλυση Χαρτογράφηση ενός συνόλου Στο στάδιο μορφοποίησης με 
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αποφάσεων με 

πολλά κριτήρια 

αποφάσεων, των επιλογών στα 

βασικά στάδια που οδηγούν σε 

προσδοκώμενα και 

απροσδόκητα αποτελέσματα 

προβλήματα για τον εντοπισμό των 

βασικών θεμάτων, μπορεί να 

εξετάσει και τους κύριους 

ενδιαφερόμενους 

Κρυφός Πελάτης 

Mystery 

Shopping 

Συγκεκαλυμμένα παίζει το 

ρόλο του χρήστη της 

υπηρεσίας, έτσι ώστε να έχει 

προσωπική εμπειρία και να 

εκτιμήσει την απόδοση της 

υπηρεσίας από πρώτο χέρι 

Για την ποιότητα της υπηρεσίας 

ταυτόχρονη ανάλυση και διάγνωση 

Πολυπαραγοντική 

ανάλυση 

Επιτρέπει στον εξεταστεί να 

δοκιμάσει τη βασική επιρροή 

μιας εκροής - αποτελέσματος 

εκτιμώντας την αλλαγή που 

φέρει μια ανεξάρτητη 

μεταβλητή στη σταθερή 

Πολυπαραγοντικές τεχνικές 

παρέχουν ένα εύρωστο δρόμο να 

γίνουν ειδικές προβλέψεις για 

πιθανή οικονομία σχετιζόμενη με 

αλλαγή στην πρακτική. Βάζει τον 

εξεταστή σε πλεονεκτική θέση να 

κάνει πρακτικές προτάσεις με ορθή 

βάση 
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ΜΕΡΟΣ Β 
Στο Β μέρος αναπτύσσονται τρία μοντέλα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, 

έτσι όπως υφίστανται στην Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο, υπάρχουν στοιχεία και των τριών δομών (αποκεντρωμένης, 

κεντρικής, υβριδική). Από την άλλη σε σχέση με τον εξωτερικό έλεγχο, το μοντέλο 

της Ισπανίας είναι δικαστικό, της Ολλανδίας κολεγιακό και της Μεγάλης Βρετανίας 

είναι το Westminster μοντέλο. Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνουμε τη συνολική 

εφαρμογή καλών και διαφορετικών πρακτικών στις ανωτέρω χώρες, καθώς και την 

αποτελεσματικότητά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
  

1. Γενικά χαρακτηριστικά Ισπανικού Κράτους 
Η Ισπανία έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ. το 1986 και το 1988 εισήλθε στην 

Ευρωζώνη, αρχίζοντας τη διαδικασία (η οποία ολοκληρώθηκε το 2003) εγκαθίδρυσης 

του Ευρώ ως μοναδικό νόμισμα της χώρας. Είναι μια μεγάλη χώρα, περίπου 506,000 

τετραγωνικών χιλιομέτρων και με πληθυσμό κοντά στα 46,7 εκατομμύρια. Η Ισπανία 

είχε μία ξαφνική οικονομική ανάπτυξη, καθώς και βαθιές κοινωνικοοικονομικές 

εξελίξεις. Το 90 τοις εκατό της οικονομίας της αποτελείται από το τομέα υπηρεσιών 

και της βιομηχανίας, ενώ η γεωργική οικονομία έχει μειωθεί δραστικά, εξαιτίας της 

έντονης οικονομικής ανάπτυξης και βρίσκεται κάτω από το 4 τοις εκατό του ΑΕΠ 

(NAO 2005 p.241). 

Δομή κράτους 

Η Ισπανία, σύμφωνα με το σύνταγμά της χωρίζεται σε 17 αυτόνομες περιοχές, 

κάθε μία από αυτές έχει τη δική της Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο. Οι περιοχές αυτές 

ποικίλουν σε έκταση, πληθυσμό, οικονομία, και επιθυμία για αυτοδιαχείριση. Κάθε 

περιοχή ή έθνος έχει τη δική του οικονομική επάρκεια, η οποία διαφέρει από περιοχή 

σε περιοχή και για το λόγο αυτό ο δημόσιος τομέας και κατά συνέπεια τα ελεγκτικά 

ιδρύματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και καθήκοντα (EURORAI 2004 p.77) 

(NAO 2005 p.241).  

 

2. Ελεγκτικά σώματα 
Από το 19ο αιώνα ο δημοσιονομικός έλεγχος στην Ισπανία έχει ανατεθεί σε δύο 

οργανισμούς, τον οργανισμό Intervención General del Estado (IGAE) που 

μεταφράζεται σαν Γενικός Ελεγκτής Κρατικής Διοίκησης όντας υπεύθυνος για τον 

εσωτερικό έλεγχο και το  Tribunal de Cuentas ή αλλιώς το Ισπανικό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον εξωτερικό έλεγχο. Το Ισπανικό Ελεγκτικό 

Συνέδριο από την αρχή ακολούθησε το Γαλλικό μοντέλο και κατά συνέπεια 

λειτουργούσε ως δικαστήριο με ανάλογες διαδικασίες σε σχέση με τους 
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λογαριασμούς. Τώρα πια, στη σφαίρα ελέγχου Δημόσιου Τομέα, συνταγματική 

εντολή δίνει μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω το παλιό μοντέλο 

που χαρακτηριζόταν από ένα εσωτερικό έλεγχο του οποίου ο κύριος ρόλος ήταν ο 

προληπτικός έλεγχος των εξόδων και ένα εξωτερικό έλεγχο χωρίς δημοκρατική 

νομιμότητα, αφού τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ήταν ανεξάρτητα (Milagros 

2005). 

Η αναμόρφωση του IGAE έγινε μετά την έγκριση του προϋπολογισμού το 

1977, όταν εκτός από τον έλεγχο νομιμότητας καθιερώθηκε, ο δημοσιονομικός 

έλεγχος και ο έλεγχος απόδοσης. Επίσης καθιερώθηκε το διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα στο δημόσιο τομέα, ώσπου τον Δεκέμβριο του 2003 με την έγκριση του 

προϋπολογισμού, διατυπώθηκαν οι εξής καθοδηγητικές αρχές:  

 Σταθερότητα προϋπολογισμού 

 Πολυετής προγραμματισμός 

 Διαφάνεια, διάχυση πληροφοριών 

 Αποτελεσματικότητα στη χρήση και κατανομή των πηγών του δημοσίου 

Η πολιτική και διοικητική οργανωτική δομή, που ορίστηκαν με την 

αναθεώρηση του Συντάγματος το 1978, αναγνωρίζει την ύπαρξη περιφερειακού και 

τοπικού δημόσιου τομέα, παράλληλα με τον κρατικό δημόσιο τομέα, παρέχοντας τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει σώματα δημοσίου ελέγχου (εσωτερικό και εξωτερικό 

έλεγχο), για κάθε διοικητικό επίπεδο. Υπό αυτή την έννοια, σε κάθε αυτόνομη 

οντότητα δημιουργήθηκε ένας General Intervention (Γενικός Έλεγχος) που είναι 

υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο, εξαρτώμενος από το εκτελεστικό όργανο. 

Συγχρόνως υπήρξε μία σταδιακή δημιουργία περιφερειακών σωμάτων υπεύθυνα για 

τον εξωτερικό έλεγχο (NAO 2005 p.241) (Milagros 2005 p.100). 

 

3. Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που εκτελείται από ένα όργανο που είναι 

κομμάτι της δομής του ελεγχόμενου σώματος, μπορεί επίσης ο ελεγκτής και 

ελεγχόμενος να ανήκουν και οι δύο σε ένα ευρύτερο οργανισμό (Pedroche Rojo 

2003). Όπως αναφέρθηκε, την ευθύνη για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 
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έχει ο IGAE και ενώ πριν το 1977, οι έλεγχοι είχαν προληπτικό χαρακτήρα, στην 

πορεία άρχισαν να διεξάγονται και κατασταλτικοί, συμπληρωματικά. Ο νόμος του 

Προϋπολογισμού του 1977 εισήγαγε τον οικονομικό – δημοσιονομικό έλεγχο στις 

λειτουργίες του IGAE, ενώ συγχρόνως του ανέθεσε τη διοίκηση και τον συντονισμό 

των δημόσιων λογαριασμών (Milagros 2005 p.102). Βασική νομοθεσία για τον 

εσωτερικό έλεγχο αποτελεί ο νόμος 47/2003, σχετικά με το Προϋπολογισμό (LGP), 

καταργώντας το Βασιλικό Διάταγμα 1091/1988 από το Ιανουάριο του 2005 (NAO 

2005 p.241) 

 

3.1. Αρμοδιότητες IGAE 

Οι τωρινές αρμοδιότητες του IGAE είναι: 

 Εσωτερικός έλεγχος που περιλαμβάνει παρεμβατικές λειτουργίες και 

δημοσιονομικό έλεγχο. 

 Η διοίκηση και διαχείριση δημόσιων λογαριασμών. 

 Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δημόσιων λογαριασμών. 

Η παρεμβατική-ελεγκτική λειτουργία αφορά σε ελέγχους μεταβιβάσεων 

δημοσίου χρήματος, που εκτελούνται είτε από τη κεντρική διοίκηση ή από τις 

περιφερειακές διοικήσεις. Οι έλεγχοι έχουν να κάνουν πιο συγκεκριμένα με 

εισπράξεις, πληρωμές, επενδύσεις, ακολουθώντας μία αρχή να μη στηρίζεται η 

εκτέλεση του προϋπολογισμού στις αποφάσεις ενός ατόμου, η οποία ειπώθηκε από 

τον Pascual García, José το 2002 σύμφωνα με τον Milagros Garcia Crespo το 2005. 

Ο δημοσιονομικός έλεγχος που ασκείται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου 

στην Ισπανία, αφορά στην αξιολόγηση της νομιμότητας, αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας και οικονομικότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Κάτω από 

το πρίσμα της λειτουργίας του IGAE έχει δύο πτυχές: 

1. Μόνιμος ή συνεχής έλεγχος. Εκτελείται συνεχώς και συντόμως μετά την 

εκτέλεση των ελεγχόμενων ενεργειών. Διενεργείται από τον ελεγχόμενο 

φορέα, με προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Γενική Κρατική 

Παρέμβαση. Σε περιπτώσεις οργανισμών για τους οποίους δεν έχει 

προβλεφθεί μόνιμος έλεγχος κατά αποκλειστικότητα, αυτός διεξάγεται, 

αλλά έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. 
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2. Κανονικός, τυπικός έλεγχος. Είναι μέρος του ετήσιου σχεδίου ελέγχου 

που εγκρίνεται από το IGAE και περιλαμβάνει τις οντότητες που θα 

ελεγχθούν, τον τρόπο και τα όργανα ελέγχου. Είναι συμβατός με άλλα 

είδη εσωτερικού ελέγχου και διενεργείται σε οργανισμούς και οντότητες 

που δεν έχουν μόνιμο έλεγχο.                                 (Milagros 2005 p.101) 

 

3.2.  Λειτουργίες IGAE 

Ο οργανισμός IGAE ετοιμάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου (Annual Audit 

Plan) που ενσωματώνει μέτρα που σχετίζονται με το αντίστοιχο οικονομικό έτος, 

αναφορικά με επιχορηγήσεις αλλά και τις λοιπές κινήσεις λογαριασμών. 

Ο IGAE μπορεί να αποφασίσει να διεξάγει ελέγχους, που συνδυάζουν 

ελεγκτικούς στόχους κανονικότητας, συμμόρφωσης και διαχείρισης των 

λογαριασμών. Για τη διεκπεραίωση αυτών των ελέγχων μπορεί να ζητήσει τη 

συνδρομή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, οι οποίες όμως πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις οδηγίες του. Τα αποτελέσματα αυτών των 

ελέγχων καταγράφονται σε γραπτές αναφορές, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν 

καθοριστεί και στέλνονται στη διεύθυνση της διοίκησης του σχετικού κάθε φορά 

φορέα.  

Ο IGAE υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού 

Οικονομικών, γενική αναφορά που περιέχει σημαντικά αποτελέσματα και 

συμπεράσματα των διεξαχθέντων ελέγχων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης, οι 

αναφορές απόδοσης, οι οποίες περιλαμβάνουν προτάσεις για ενέργειες των 

διοικήσεων προς βελτίωση καταστάσεων και διόρθωση λειτουργιών και εντοπίζονται 

κυρίως όταν: 

 Έχει ανιχνευτεί μια δυσλειτουργία, αλλά η διεύθυνση δε μπόρεσε να το 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. 

 Τα αποτελέσματα ενός ελέγχου δε γίνονται αποδεκτά από τον 

ελεγχόμενο φορέα. 

 Έχει συμφωνηθεί να γίνεται έτσι, στην περίπτωση που δεν έχουν παρθεί 

μέτρα για τη λύση ενός ήδη γνωστού προβλήματος. 
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Οι προαναφερόμενες αναφορές απόδοσης κοινοποιούνται στο εποπτεύον 

Υπουργείο του εκάστοτε φορέα και σε περίπτωση διαφωνίας, κοινοποιούνται στο 

Υπουργικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι όποιες αποφάσεις 

παρθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο δεσμεύουν όλη τη διοίκηση, ελεγκτές και 

ελεγχόμενους (European Commission 2012 p.196-199) (Milagros 2005 p.101,120). 

Ο νόμος 43/2003 περιλαμβάνει, επίσης, τα είδη ειδικών ελέγχων που 

ακολουθούν και διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του IGAE: 

Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών 

Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η κανονικότητα των λογαριασμών, με σκοπό να 

διασφαλισθεί ότι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσω αυτών των λογαριασμών, είναι η 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής θέσης της 

ελεγχόμενης οντότητας. Να διαφανεί ότι οι δαπάνες εκτελούνται σύμφωνα με τις 

αρχές και τους κανόνες της λογιστικής και του προϋπολογισμού, παρέχοντας την 

κατάλληλη πληροφόρηση για ερμηνεία, κατανόηση και κατ’επέκταση διαφάνεια 

(IGAE 2016). 

Έλεγχος συμμόρφωσης 

Ο IGAE διεξάγει ελέγχους συμμόρφωσης σε οργανισμούς και οντότητες του 

δημόσιου τομέα που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου. Ο τύπος 

αυτός ελέγχου περιλαμβάνει επιλεκτικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία 

που σχετίζεται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προμηθειών, το προσωπικό τα 

έσοδα και γενικότερα οποιαδήποτε οικονομική και δημοσιονομική δραστηριότητα 

μπορεί να διεξάγεται από τους ελεγχόμενους φορείς. 

Λειτουργικός έλεγχος 

Ο IGAE διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο στους φορείς και τις οντότητες του 

δημοσίου τομέα που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου. Το πεδίο 

εφαρμογής του έλεγχου αυτού καθορίζεται παρακάτω: 

 Έλεγχος προγραμμάτων προϋπολογισμού: περιλαμβάνει την ανάλυση και 

καταλληλότητα των στόχων, τη ρύθμιση και αυτοαξιολόγηση των 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση, την επαλήθευση 
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και αξιοπιστία του ισολογισμού, τις αναφορές της διοίκησης και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, η εξέταση 

εναλλακτικών και τα αποτελέσματα σε σχέση με τις πηγές του δημοσίου 

μετά την εκτέλεση των προγραμμάτων του προϋπολογισμού. 

 Συστήματα ελέγχου και διαδικασίες: αυτό περιλαμβάνει ενδελεχή 

εξέταση των διαδικασιών οικονομικής διοίκησης, με σκοπό την 

αναγνώριση πιθανών ελλείψεων ή απαρχαιωμένων διαδικασιών, έτσι 

ώστε να προτείνονται διορθωτικά μέτρα ή η αντικατάσταση 

διαδικασιών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης. 

 Έλεγχος οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας: 

αυτός ο έλεγχος σχετίζεται με το επίπεδο οικονομικότητας, 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που έχει επιτευχθεί με τη 

χρήση των πηγών του δημοσίου. 

 Έλεγχος προγραμμάτων δημοσίων συμβάσεων: σε περιπτώσεις 

συμβάσεων ή συμφωνιών παραγγελίας, ανάμεσα στην πολιτεία και σε 

άλλες οντότητες, εξετάζεται αν σχετικά με τη συμβολή του δημοσίου 

επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι, εξάγοντας κάποιους μικροοικονομικούς 

δείκτες οι οποίοι καθορίζουν την πρόταση βελτίωσης.  

 Έλεγχος λογαριασμών φόρων: πρόκειται για έλεγχο λογαριασμών φόρων 

και πηγών από άλλες διοικήσεις, όπως και της Κρατικής Υπηρεσίας 

Φορολογικής Διοίκησης (Agencia Estatal de Administración Tributaria), 

που διεξάγονται ετησίως και σύμφωνα με τις οδηγίες του IGAE. 

 Έλεγχος ιδιωτικοποιήσεων: ο IGAE θα πρέπει να ελέγξει κάθε εμπορική 

επιχείρηση στην οποία μπορεί η πολιτεία να συμμετέχει στο κεφάλαιο. 

Ο έλεγχος αυτός έχει να κάνει με τα οικονομικά και λογιστικά 

αποτελέσματα.                                                        (Milagros 2005 p.123) 

 

3.3. Συντονισμός του εσωτερικού ελέγχου 

Το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης και η ύπαρξη σωμάτων ελέγχου, ανά 

περιοχή και τόπο, έχει οδηγήσει τον IGAE σε ένα σύστημα ενιαίου ελέγχου, όπου τα 

ελεγκτικά σώματα (Γενικοί Ελεγκτές και Γραφεία Ελέγχου) διατηρούν την 
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ανεξαρτησία τους, αλλά συντονίζουν τις ενέργειές τους ώστε να μη 

αλληλεπικαλύπτονται οι αρμοδιότητές τους (Perez 2008). 

Ο ουσιαστικά ο ενιαίος έλεγχος περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες που 

επιτρέπουν ενιαία δράση από όλα τα ελεγκτικά σώματα. Βάση αυτής της δράσης 

αποτελεί η κοινή μεθοδολογία και η αμοιβαία αναγνώριση των ελεγκτικών 

αποτελεσμάτων. Βασικές αρχές για τη λειτουργία του ενιαίου ελέγχου είναι: 

1. Καθιέρωση ενιαίου πλαισίου για όλα τα ελεγκτικά σώματα, καθώς και 

κοινοί κανόνες για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Ύπαρξη τεχνικών 

κανόνων ελέγχων που επιτρέπουν την εφαρμογή κοινών σταθερών για 

τη διεξαγωγή ελέγχων και την εκπόνηση μελετών. 

2. Εκπόνηση συντονισμένου σχεδίου ελέγχου ώστε να μη συμπίπτουν οι 

δράσεις διαφορετικών σωμάτων. Συνεχή επικοινωνία και διάδραση 

μεταξύ των ελεγκτικών σωμάτων. 

3. Κάθε ελεγκτικό σώμα θα πρέπει να αποδέχεται τη δουλειά και τα 

συμπεράσματα των άλλων ελεγκτικών σωμάτων με την προϋπόθεση να 

διεξάγονται με κοινή μεθοδολογία και κανόνες, καθώς και υπό την 

επίβλεψη του ανώτερου ελεγκτή. 

Τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, για την επίτευξη του 

ενιαίου ελέγχου και του απαιτούμενου συντονισμού είναι: 

 Οδηγός για τα συστήματα και λειτουργίες των ελέγχων. 

 Σταθερά, ιδίου τύπου συμβάσεις με τους ιδιώτες ελεγκτές. 

 Ορισμός απαραίτητων προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούν οι ιδιώτες 

ελεγκτές. 

 Οδηγός ποιότητας ελέγχων. 

 Ορισμένη διαδικασία τυχαίου δείγματος. 

 

4. Εξωτερικός έλεγχος  
Ο εξωτερικός έλεγχος στην Ισπανία διεξάγεται από το Tribunal de Cuentas 

δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη συνδρομή των περιφερειακών ελεγκτικών 

σωμάτων. 

 



60 
 

4.1.  Ελεγκτικό Συνέδριο 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από 12 μέλη (συμβούλους ελέγχων), τα 

οποία εκλέγονται από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 60 τοις εκατό. Για το 

δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλος, είναι προϋπόθεση να υπάρχει 15 χρόνια 

επαγγελματική πιστοποιημένη εμπειρία ως ελεγκτής ή νομικός του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ή δημόσιος λογιστής, δικαστής, καθηγητής πανεπιστημίου, δημόσιος 

λειτουργός του οποίου η θέση έχει ως απαραίτητο προσόν ανώτατη ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση (νομικός ή οικονομολόγος). Τα μέλη αυτά είναι ανεξάρτητα και 

αμετακίνητα, κατέχουν θέση δικαστών και είναι ίσα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Οι ανώτερες αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη απαρτία δηλαδή τα 12μέλη συν τον 

κατήγορο (NAO 2005 p.240). Η Ολομέλεια έχει την εξουσία: 

 να εγκρίνει το πρόγραμμα ελέγχων,  

 να συμφωνήσει με την έναρξη των διαδικασιών ελέγχων,  

 να καθιερώσει τεχνικές κατευθύνσεις για να καλύψει διαφορετικές 

διαδικασίες, 

 να εγκρίνει αναφορές ελέγχου 

 να αναδείξει θέματα συγκρούσεων που επηρεάζουν τις εξουσίες του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 να εξετάσει τις προσφυγές που προέρχονται από διοικητικές αποφάσεις 

που εξέδωσαν όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζεται από το Μονάρχη για τρία 

έτη, ενώ εκλέγεται από την Πλήρη Απαρτία του Συμβουλίου. Στα καθήκοντα του 

είναι να συγκαλεί και να προεδρεύει την Ολομέλεια και τη Διοικητική Επιτροπή, να 

επιθεωρεί τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να διασφαλίζει το συντονισμό 

και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και φυσικά να διατάζει την 

εκτέλεση δαπανών (Tribunal de Cuentas 2016). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίζεται σε δύο τομείς ανάλογα με τις λειτουργίες του, 

ο ένας τομέας αφορά στην ελεγκτική λειτουργία και ο άλλος στην δικαστική. Κάθε 

ένας τομέας έχει και ένα ορισμένο πρόεδρο. Οι πρόεδροι των τομέων μαζί με τον 

πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν μαζί τη Διοικητική Επιτροπή. Η 

Διοικητική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 διατήρηση μόνιμης σχέσης με τη Βουλή 

 σχεδιασμό και προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας 
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 δημιουργία εργασιακού προγράμματος  

 

(NAO 2005 p.242) 

 

4.2. Ελεγκτική λειτουργία  

Το Τμήμα Ελέγχου (Secciσn de Fiscalizaciσn) αποτελείται από τους 

σύμβουλους ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τα 7 ελεγκτικά τμήματα, τα οποία έχουν 

ως εξής: 

Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα  

Ιστορική εξέλιξη 

Το σημερινό Ελεγκτικό Συνέδριο της Ισπανίας (Tribunal de Cuentas) ιδρύθηκε με 
το Σύνταγμα του 1978, αν και οι ρίζες του εξωτερικού ελέγχου του δημοσίου 
βρίσκονται στον 15ο αιώνα. Ορόσημα της νεώτερης ιστορίας αποτελούν τα 
παρακάτω: 

1924 Ίδρυση του Tribunal Supremo de la Hacienda Publica – διεξαγωγή 
εσωτερικών- εξωτερικών ελέγχων της διοίκησης του δημοσίου. 

 
1931 Σύνταγμα σύνδεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη βουλή 
 
1953 Κανονιστικός νόμος τοποθέτησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Βασιλείου 

υπό τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Οργάνου της Πολιτείας και του Cortes 
Orgαnicas. 

 
1978 Καθορίστηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη τωρινή του μορφή ως «το 

Ανώτατο Ίδρυμα Ελέγχου, υπεύθυνο για τον έλεγχο λογαριασμών και της 
οικονομικής διοίκησης της Πολιτείας και του δημόσιου τομέα». Το Σύνταγμα 
ορίζει τη λειτουργία , την ανεξαρτησία, τις αρχές και τη θέση των μελών. 
Επίσης προβλέπει περεταίρω νομοθεσία προς ρύθμιση της σύνθεσης, του 
οργανισμού, των διαδικασιών και καθηκόντων. 

 
1982 Με τον οργανικό νόμο 2/1982 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρυθμίστηκαν 

εξουσίες που προορίζονται για το Ανώτατο Ίδρυμα Ελέγχου (ΑΙΕ). 
Επικύρωσε την ανεξαρτησία του ΑΙΕ και του έδωσε την εξουσία να εγκρίνει 
το δικό του προϋπολογισμό. 

 
1988 Ο λειτουργικός νόμος 7/1988 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρύθμισε τις 

διαδικασίες με τις οποίες διεξάγεται η ελεγκτική και η δικαστική λειτουργία. 

Πίνακας 4 Ιστορική Εξέλιξη ΑΟΕ Ισπανίας 
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 Γενική Δήλωση Δημοσίων Λογαριασμών και Οικονομικών των 

Υπουργείων 

 Πολιτικών Διοικητικών Περιοχών 

 Διοίκησης Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Δράσης 

 Δημόσιων Επιχειρήσεων 

 Οικονομικές Δημόσιες Οντότητες και Ιδρύματα 

 Αυτόνομες Κυβερνήσεις  

 Τοπικές Οντότητες 

Ένας από τους 7 συμβούλους αναλαμβάνει χρέη Προέδρου του τομέα και έχει 

ως υποχρέωση τη διαχείριση των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και την εξέταση 

των σχεδίων εκθέσεων πριν κατατεθούν στην Ολομέλεια για έγκριση. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο έλεγχος είναι μόνιμος, συμβουλευτικός και έχει 

ως στόχο τη συμμόρφωση των οικονομικών και δημοσιονομικών δραστηριοτήτων 

του δημόσιου τομέα με τις αρχές νομιμότητας, οικονομικότητας, 

αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των προγραμμάτων εσόδων και εξόδων 

(Perez 2008). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα βοηθητικά στοιχεία 

κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, όπως: 

 Αποτελέσματα εσωτερικών ελέγχων 

 Αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων που διεξήχθησαν από περιφερειακά 

ελεγκτικά σώματα 

 Χρήση ελεγκτικών διαδικασιών κατά τον έλεγχο συγκεκριμένης 

οντότητας δημοσίου συμφέροντος 

 Απαίτηση για συνεργασία 

Οι αναφορές υπόκεινται, εφόσον υπάρχει βούληση προς αυτό και μετά την 

κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους σε μια αντιφατική διαδικασία όπου 

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ότι στοιχεία και έγραφα θελήσουν. Με 

αυτό τον τρόπο η αναφορά θα μπορούσε να τροποποιηθεί (Tribunal de Cuentas 

2016). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει ελέγχους εκτός του εγκεκριμένου 

προγράμματος με βάση το νόμο. Αυτοί οι έλεγχοι σχηματίζουν μια ετήσια αναφορά 

και μία τελική δήλωση δίνοντας μία συνολική εικόνα των λογαριασμών. Επίσης, 

εκτός από το δημόσιο τομέα έχει υποχρέωση να ελέγχει τα πολιτικά κόμματα και 
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γενικότερα τους φορείς που το δημόσιο επιχορηγεί ή τους φορείς που έχουν 

ιδιοκτησιακή σχέση με αυτό. Τέλος επιθεωρεί και τον τρόπο διενέργειας ελέγχου του 

IGAE (Milagros 2005 p.111). 

 

4.3. Δικαστική λειτουργία 

Ο τομέας της δικαστικής λειτουργίας (Secciσn de Enjuiciamiento) αποτελείται 

από τον πρόεδρο και τρεις συμβούλους. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από ένα 

σύμβουλο πρωτόδικα και σε περίπτωση έφεσης, εκ της έδρας, από τον πρόεδρο του 

τομέα και τους υπόλοιπους δύο συμβούλους. Υπάρχει ένας εκλεγμένος από την 

ολομέλεια Γενικός Γραμματέας με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του προέδρου. Η 

δικαστική λειτουργία ασκείται, όταν είναι πιθανό να απαιτηθεί ποινική δίωξη 

σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου. 

Η συνεργασία των φορέων με το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωτική, καθώς 

είναι δεσμευμένοι να παρέχουν κάθε είδους πληροφορία και στοιχείο που είναι 

χρήσιμο για τον έλεγχο που ασκείται. 

Προσωπικό 

Το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από 800 άτομα τα 450 εκ 

των οποίων ειδικευμένοι. Οι ειδικευμένοι χωρίζονται σε ανώτερους και νεότερους 

ανάλογα με την εμπειρία τους. 200 από αυτούς είναι ανώτεροι και 250 νεότεροι. Οι 

κλάδοι στους οποίους χωρίζονται είναι δύο δικηγόροι και ελεγκτές και κατά συνέπεια 

υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι και από τους δύο κλάδους. Υπάρχουν επίσης και 

ειδικοί στην πληροφορική καθώς και λοιπό διοικητικό προσωπικό (NAO 2005 

p.243). 
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Εικόνα 5 Δομή Οργανόγραμμα Ισπανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου 2016 

Ολομέλεια 

 
 

Διοικητική Επιτροπή 

 
Τμήμα ελέγχου 

 
Τμήμα δικαστικής λειτουργίας 

 
(Tribunal de Cuentas 2016) 
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5. Περιφερειακά Ελεγκτικά Ιδρύματα 
Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Ιδρύματα ιδρύθηκαν στις περισσότερες από τις 

αυτόνομες κοινότητες. Ανέπτυξαν τις αρμοδιότητες τους ανεξάρτητα, χωρίς να 

επηρεαστούν από τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ελέγχουν τους 

λογαριασμούς των περιφερειακών διοικήσεων σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες 

και παρουσιάζουν τις αναφορές τους στα περιφερειακά κοινοβούλια. Ελέγχουν 

περιφερειακά οντότητες του δημοσίου (επιχειρήσεις, πρακτορεία, πανεπιστήμια) και 

αν το επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν, ελέγχουν 

και πολιτικά κόμματα περιφερειακά. Τέλος δεν έχουν δικαστικές αρμοδιότητες 

(EURORAI 2004 p.79). 

Στις περιπτώσεις αυτόνομων κοινοτήτων που δεν έχουν ιδρύσει περιφερειακά 

ελεγκτικά ιδρύματα, το βάρος του ελέγχου βαρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο 

λειτουργικός νόμος επιβάλει στα ελεγκτικά ιδρύματα να είναι συνεργάσιμα και με 

την ίδρυση κοινών κριτηρίων και τεχνικών,  παρέχονται οι εγγυήσεις για μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των καθηκόντων και την αποφυγή 

διπλοεργασιών.  Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Ιδρύματα θα πρέπει να στέλνουν τις 

αναφορές τους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκδοση συμπερασμάτων.  

Για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, από τη διεξαγωγή 

ελέγχων και συμπερασμάτων όλων αυτών των ελεγκτικών σωμάτων και κυρίως του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από την ποιοτική λειτουργία των ελέγχων είναι 

απαραίτητος ο συντονισμός όλων των σωμάτων ελέγχου (εσωτερικού ή εξωτερικού), 

για την αποφυγή περιττών διαδικασιών, ανάλωσης δημοσίου κεφαλαίου αλλά και η 

διεύρυνση του πεδίου ελέγχου και σκέψης σχετικά με τον έλεγχο (Perez 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
 

1. Γενικά χαρακτηριστικά Ολλανδικού κράτους 
Η Ολλανδία υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Benelux2(1944), του ΝΑΤΟ(1949) και 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα(1952) που μετεξελίχθηκε στη 

μετέπειτα Ε.Ε.. Σειρά είχε η ΕΟΚ(1957). Το επίσημο νόμισμα του κράτος είναι το 

ευρώ. Κατέχοντας λιγότερο από 42,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 

περίπου 16,9 εκατομμύρια, αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μισή χώρα χρειάζεται συνεχώς αντιπλημμυρικά έργα. Το 60 

τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας οφείλεται στον τομέα των υπηρεσιών, το υπόλοιπο 30 

τοις εκατό προέρχεται από βιομηχανία και το εναπομείναν ποσοστό στην αγροτική 

παραγωγή. Το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, ενώ η χώρα είναι ο 

μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου των Δυτικών Χωρών. Η Ολλανδία είναι μία 

χώρα που ασχολείται παραδοσιακά με το εμπόριο, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τη 

ναυτιλία συμβάλλοντας στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών (ΝΑΟ 

2005 p.190).  

 

Δομή του Κράτους 

Το πολίτευμα του Ολλανδικού Κράτους είναι συνταγματική μοναρχία. Το 

σύνταγμα αποτελεί την ανώτερη εξουσία αφού καθορίζει μέχρι και τη βασιλική 

διαδοχή. Αρχηγός του κράτους και βασιλιάς του Ολλανδικού Κράτους από τις 30 

Απριλίου 2013 είναι ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος (πρώτος άνδρας στο αξίωμα τα 

τελευταία 120 χρόνια).  

Η Ολλανδία έχει 13 υπουργεία τα οποία μπορεί να διοικούνται από ένα ή δύο 

υπουργούς. Οι υπουργοί αυτοί έχουν την πολιτική ευθύνη για τις πολιτικές που 

ακολουθούν τα υπουργεία τους. Το πλήθος των υπουργών στηρίζεται από γενικούς 

γραμματείς, ενώ έχουν στη διάθεσή τους πολιτικό προσωπικό, για τη διεκπεραίωση 

των στόχων. Τα υπουργεία έχουν μεγάλη αυτονομία και καλύπτουν θέματα 

διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Η Γενική 

                                                             
2 H Μπενελούξ (Benelux) ήταν μια οικονομική ένωση στη δυτική Ευρώπη που περιελάμβανε τρεις γειτονικές χώρες 
Βασίλεια, το Βέλγιο(België), την Ολλανδία (Nederland), και το Λουξεμβούργο (Luxemburg) 
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Διεύθυνση του Προϋπολογισμού με το Υπουργείο Οικονομικών συντονίζουν την 

οικονομική διοίκηση, όλων των υπουργείων (Stuiveling et all 2005 p.56).  

Η Ολλανδία έχει παράδοση στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις. 

Υπάρχουν 12 επαρχίες, κάθε μία από τις οποίες διοικείται από το επαρχιακό 

συμβούλιο, το εκτελεστικό όργανα της εκάστοτε επαρχίας και τον βασιλικό επίτροπο. 

Επιπλέον χωρίζεται η χώρα σε 480 δήμους. 

 

2. Εξωτερικός Έλεγχος 

 

2.1.  Το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο (Algemene Rekenkamer) 

Το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο της Κεντρικής 

Κυβέρνησης, έχει ένα συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία μέλη, ένας εκ των 

οποίων είναι ο πρόεδρος. Τα μέλη διορίζονται από τη Κυβέρνηση, μετά από πρόταση 

της Βουλής και η θητεία τους διαρκεί ως τη συνταξιοδότησή τους. Το συμβούλιο 

υποστηρίζεται από περίπου 300 άτομα προσωπικό, τα οποία διευθύνονται από ένα 

Γενικό Γραμματέα. Το 80 τοις εκατό του προσωπικού είναι πτυχιούχοι οικονομικών, 

νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, λογιστικών και στατιστικών επιστημών, ενώ όλο το 

προσωπικό είναι υποχρεωμένο να περνά από εκπαίδευση ενός έτους για την 

οικειοποίηση της προσέγγισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Stuiveling et all 2005 

p.66). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από πέντε διευθύνσεις, τρεις με ελεγκτικό 

αντικείμενο και δύο υποστηριχτικές. Οι διευθύνσεις ελεγκτικού αντικειμένου 

χωρίζονται σε τμήματα, κυρίως με βάση τα υπουργεία. Κάθε τμήμα αποτελείται από 

δέκα με είκοσι ελεγκτές που βρίσκονται στα υπουργεία, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό 

βρίσκεται τοποθετημένο στα κεντρικά (ΝΑΟ 2005 p.192). 
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Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα  

Ιστορική εξέλιξη 

Οι ρίζες του κρατικού ελέγχου στην Ολλανδία ανιχνεύονται στο 14ο αιώνα. Μέσα 
στα επόμενα 600 χρόνια, ο οργανισμός έχει υποστεί πολλές αλλαγές, αλλά 
παραδοσιακά διεξάγει τον έλεγχο για λογαριασμό του βασιλιά. 

1447 Το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο εμφανίζεται στη Βουργουνδική 
Ολλανδία. Η Ολλανδία τότε αποτελούνταν από μια συσπείρωση 
Πριγκιπάτων, που διοικούσαν δούκες της Βουργουνδίας. Οι δούκες αυτοί 
είχαν ανάγκη από μηχανισμούς για να εποπτεύουν τις απομακρυσμένες 
περιουσίες τους. 

 
1608 Η Γενική Διοίκηση της Συνομοσπονδίας της Ουτρέχτης εγκατέστησε ένα                          

δικαστήριο για τον έλεγχο με ονομασία De Generaliteitsrekenkamer στη 
Χάγη. 

 
1802 Στα χρόνια της Βαταβικής Δημοκρατίας, που δημιουργήθηκε από την 

επιρροή των Γάλλων το 1798, το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο στη Χάγη. 
 
1814 Ιδρύθηκε το σημερινό Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι η πρώτη χρονιά 

αποκατάστασης του κανόνα του Οίκου των Πορτοκαλί. Ο βασιλιάς 
Γουίλιαμ διέθεσε τη νομοθεσία του πρώτου Συντάγματος του Βασιλείου των 
Κάτω Χωρών. Το Σύνταγμα του 1814 είναι το πρώτο στο οποίο εμφανίζεται 
το όνομα Algemene Rekenkamer και έδωσε στο ελεγκτικό ίδρυμα 
συνταγματική βάση. 

 
1927 Το 1814 δίνεται στο Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο η αρμοδιότητα να 

ελέγχει και να εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς των υπουργείων και 
του λοιπού κράτους. Οι απαραίτητες διαδικασίες ήταν αντικείμενο ειδικού 
νόμου που ονομάστηκε οδηγία και από το 1927 ο νόμος αυτό αποκαλούνταν 
Comptabiliteitswet (Πράξη Κυβερνητικών Λογαριασμών). 

 
1976 Το 1976, το Comptabiliteitswet υπέστη μια σημαντική αλλαγή, δίνοντας στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους απόδοσης. Η 
ανάγκη αυτή ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την 
περίοδο αυτή υπήρξε η ανάγκη για έλεγχο των δημοσίων εξόδων κα 
βελτίωση της αποδοτικότητας. 

 
1985 Στη δεκαετία το 1980 υπήρξαν πολλά προβλήματα με τους κυβερνητικούς 

λογαριασμούς. Μια έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 1985, ανέδειξε 
την έλλειψη προσωπικού στα τμήματα ελέγχου, αδύναμο πρόγραμμα 
έλεγχων και ελλιπές λογιστικό σύστημα και διαδικασίες. Το 1986 ο 
Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια Λειτουργική Λογιστική 
Αναμόρφωση. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με 
τη σημαντικότατη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
1998 Η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευρύνθηκε στην ποιότητα της 

οικονομικής διοίκησης και των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Πίνακας 5 Ιστορική Εξέλιξη ΑΟΕ της Ολλανδίας 
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Χαρακτηριστικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι δε μπορεί να κρίνει ούτε 

να επιβάλει κυρώσεις σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα δημόσια έξοδα και επίσης 

δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Εφετείο. Η νομική του υπόσταση βρίσκεται στο 

Σύνταγμα. Έχει ένα ευρύ πεδίο ελέγχου και σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει την 

ευθύνη του ελέγχου εσόδων και εξόδων του Κράτους (Algemene Rekenkamer 2016). 

Επίσης δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει τοπικές και επαρχιακές διοικήσεις, παρά 

μόνο, σύμφωνα με πληροφόρηση από το εμπλεκόμενο υπουργείο, να προβεί σε 

έλεγχο συγκεκριμένης πράξης. Δεν έχει πρόσβαση στα λογιστικά γραφεία και 

συστήματα και μοναδική εξαίρεση στη δυνατότητα ελέγχου τοπικών και επαρχιακών 

διοικήσεων είναι όταν γίνεται χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων (European Commission 

p.192(2012); Stuiveling et all 2005 p.71(2005)). 

 

Αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ως σκοπό να ελέγξει και να βελτιώσει 

την κανονικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και την ακεραιότητα του 

δημοσίου. Ελέγχει επίσης, την τήρηση των δεσμεύσεων της Ολλανδίας, σύμφωνα με 

τις διεθνείς συμφωνίες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και συσσωρευμένη 

εμπειρία κοινοποιείται στην κυβέρνηση, στη βουλή και τους ελεγχόμενους φορείς. 

Ένας ακόμα στόχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συνεισφέρει στη χρηστή 

δημοσιονομική διοίκηση, μέσω της συνεργασίας και στην ανταλλαγή γνώσεων στην 

ενδοχώρα αλλά και το εξωτερικό. Θεωρεί την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη 

χρησιμότητα ως εγγύηση για τη δουλειά του και την ανεξαρτησία, την 

1999 Αλλαγή διαδικασίας σύνταξης προϋπολογισμού, με ονομασία «από πολιτική 
προϋπολογισμού σε πολιτική λογοδοσίας», βασισμένη στην αρχή των 
αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού. Αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια, 
καλύτερη πληροφορία στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
αποτέλεσαν κίνητρο για το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμετάσχει ενεργά στη 
διαδικασία, που υπήρξε πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.  

 
2001 Η προαναφερθείσα διαδικασία έγινε πράξη, με τακτοποίηση των τεχνικών 

λεπτομερειών με τη νέα Πράξη Κυβερνητικών Λογαριασμών. Ο πρώτος 
προϋπολογισμός που συντάχτηκε με βάση το νέο μοντέλο είναι το 2002 και 
δείχνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τακτοποιήσει η κυβέρνηση στα 
πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 
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αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως εγγύηση για τη μεθοδολογία της 

δουλειάς του (Algemene Rekenkamer 2016). 

Έχει απεριόριστη πρόσβαση σε έγγραφα, ακόμη και προσωπικές σημειώσεις, 

κατά τον έλεγχο, αλλά οι σχέσεις με τους ελεγχόμενους φορείς είναι σε πολύ καλό 

επίπεδο κυρίως εξαιτίας της συνεχής παρουσίας μέσα στο φορέα. Οι εξουσίες αυτές 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντικές στη χώρα αυτή καθώς έχει 

μεταβιβάσει πολλές αρμοδιότητες σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως για 

παράδειγμα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το νόμο περί 

Λογαριασμών Δημοσίου του 2001, ελέγχει την κανονικότητα και απόδοση σε φορείς 

όπως: 

 Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες το δημόσιο έχει 

ιδιοκτησιακό δικαίωμα. 

 Οργανικές οντότητες και συμπράξεις τις οποίες το δημόσιο έχει άμεσα ή 

έμμεσα επιχορηγήσει, δανείσει ή έχει εγγυηθεί για αυτές. 

 Οργανικές οντότητες που η λειτουργία τους ρυθμίζεται από το νόμο και 

χρηματοδοτείται, εξολοκλήρου ή εν μέρει, από έσοδα εισφορών που 

ιδρύθηκαν με νόμο. Όπως για παράδειγμα στην κοινωνική ασφάλιση, την 

εκπαίδευση, την εργασία και τα ραδιοτηλεοπτικά ιδρύματα. 

 

Σχέσεις με τη Βουλή και την κυβέρνηση 

Σκοπός του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η βελτίωση της 

εσωτερικής λειτουργίας και της εξωτερικής απόδοσης της κεντρικής κυβέρνησης και 

των ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτή. Η σχέση με τη βουλή έχει σταδιακά 

εξελιχθεί, αφού αυτή χρησιμοποιεί αναφορές του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κάνει 

ερωτήσεις προς τους υπουργούς, οι οποίοι έχουν προθεσμία δύο μηνών για να 

απαντήσουν (NAO 2005 p.195). Ουσιαστικά ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της κυβερνητικής πολιτικής αλλά όχι την πολιτική (Shand et al 1996 

p.94). 

 

2.2. Περιφερειακά ελεγκτικά σώματα 

Από το 2002 με νόμο θεσπίστηκε η υποχρέωση των επαρχιών και των δήμων να 

συστήσουν μία επιτροπή ελέγχου ή ένα τοπικό γραφείο ελέγχου, μέχρι το 2006. Η 

σύνθεση, ο σκοπός και ο τύπος ελέγχου καθορίζονται από ένα τοπικό κανονισμό 
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μέσα στα πλαίσια όμως της σχετικής νομοθεσίας που υπάρχει και ορίζει κάποιες 

σταθερές (Stuiveling et all 2005 p.64). Από τη στιγμή που ιδρύεται ένα γραφείο 

ελέγχου, εγγύηση για την ανεξαρτησία του αποτελεί: 

 Ο διορισμός ενός ελεγκτή ή ενός συμβούλου για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα 6 ετών. 

 Η εξουσία του να επιλέγει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ελέγχου χωρίς τη 

συγκατάθεση του συμβουλίου ή κάποιου άλλου. 

 Πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και μέρος. 

 Η δυνατότητα να κοινοποιεί αναφορές στο δημοτικό συμβούλιο και 

συγχρόνως να τις δημοσιεύει. 

 

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε τα επαρχιακά 

ούτε τα τοπικά γραφεία ή οι επιτροπές ελέγχου πιστοποιούν τους δημόσιους 

λογαριασμούς. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τον εσωτερικό έλεγχο. Αν και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την αρμοδιότητα διασφάλισης του ενοποιημένου 

προϋπολογισμού. Ένα επαρχιακό ή τοπικό γραφείο ή επιτροπή ελέγχου έχει την 

αρμοδιότητα να ελέγξει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και κανονικότητα από 

όλες τις απόψεις (συμπεριλαμβανόμενου φυσικά και των εσόδων εξόδων) λειτουργίας 

της τοπικής λειτουργίας της διοίκησης. Επίσης, έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν 

την αποδοτική λειτουργία των δήμων, των επαρχιών, του Επίτροπου Διοίκησης, 

ακόμα και του ίδιου του συμβουλίου διοίκησης του τοπικού φορέα (EURORAI 2004 

p.52). 

 

2.3. Σχέσεις μεταξύ των ελεγκτικών ιδρυμάτων 

Τα αποκεντρωμένα ελεγκτικά ιδρύματα λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους 

και δεν έχουν ιεραρχική σχέση με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρόλα αυτά, η ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ελεγκτικών ιδρυμάτων καθιερώθηκε από το 2004 

με συνέδρια ειδικών πάνω στον έλεγχο με τίτλο Ολλανδική Κοινωνία Γραφείων 

Δημοσίου Ελέγχου και Επιτροπών Δημοσίου Ελέγχου (NVRR). Το NVRR διατηρεί 

μία προσβάσιμη για το κοινό ηλεκτρονική ιστοσελίδα,  η οποία περιέχει εκατοντάδες 

αναφορές της τελευταίας εικοσαετίας, είναι ενημερωμένη και αποτελεί εργαλείο στα 

χέρια των ελεγκτών, για τους μετέπειτα ελέγχους αλλά και οδηγό για τους 

ελεγχόμενους φορείς (NVRR 2016). 
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Επιπροσθέτως των θεσπισμένων διαδικασιών, το NVRR έχει αναπτύξει ένα 

εγχειρίδιο ελέγχου. Σχεδιασμένο από τις εμπειρίες πολλών επιτροπών και γραφείων 

ελέγχου, αντικατοπτρίζει τις κοινές πρακτικές, σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες. 

Τα διαδικαστικά βήματα έχουν ως εξής: 

 Επιλογή του αντικειμένου ελέγχου 

 Σχεδιασμός ελέγχου 

 Σκέψη για ανάθεση του ελέγχου αλλού (μερικώς) 

 Συλλογή πληροφοριών 

 Καταγραφή του προσχέδιου της αναφοράς του ελέγχου 

 Εκκαθάριση: συλλογή απόψεων ελεγχόμενων και σύνταξη απαντητικού 

σημειώματος 

 Δημοσίευση και δηλώσεις τύπου 

 Διευκρίνιση στην επιτροπή του συμβουλίου συζητώντας την αναφορά 

 Αξιολόγηση 

 

3. Εσωτερικός έλεγχος 

 

3.1.  Επιτροπή Ελέγχου 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, δημιουργήθηκαν οι Επιτροπές Ελέγχου, 

σε κάθε υπουργείο, των οποίων πρόεδρος είναι ο εκάστοτε γενικός γραμματέας και 

υποχρεωτικά μέλη, ο διευθυντής του τμήματος Χρηματοπιστωτικών και Οικονομικών 

Υποθέσεων και ο διευθυντής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου. 

Έργο των Επιτροπών Ελέγχου αποτελεί η κατάθεση απόψεων περί του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχου, η σημείωση των σημαντικότερων ευρημάτων των ελέγχων 

και των προτάσεων βελτίωσης, η παροχή συμβουλών και να η εκτέλεση μέτρων ώστε 

να ξεπεραστούν αναδυόμενα εμπόδια. Τέλος, η παροχή συμβουλών σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο και την πολιτική ελέγχου (Stuiveling et all 2005 p.64). 

 

3.2.  Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου (ΤΕΕΥ) 

Υπό το νόμο των Κυβερνητικών Λογαριασμών του 2001 κάθε υπουργός είναι 

υπεύθυνος για την κανονικότητα, ευταξία και τη δυνατότητα ελέγχου της διοικητικής 

λειτουργίας του υπουργείου του. Οι υπουργοί παραγγέλλουν στα ΤΕΕΥ, να ελέγξουν: 
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 τη διοικητική λειτουργία, τα σχετικά αρχεία που διατηρούνται για το 

σκοπό αυτό,  

 τις οικονομικές πληροφορίες των ετήσιων αναφορών,  

 τα υπουργικά ισοζύγια  

 και την πληροφόρηση σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους της 

πολιτικής και της διοικητικής λειτουργίας (Stuiveling et all 2005 p.64). 

Η κορύφωση των ελέγχων βρίσκεται σε μία αναφορά, η οποία περιέχει απόψεις 

για την κανονικότητα των υποχρεώσεων, εξόδων και εισπράξεων, σύμφωνα με τους 

νόμους των προϋπολογισμών και άλλων σχετικών διατάξεων, καθώς και για την 

πραγματική και δίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων του υπουργείου 

(Houting-Stevens et all 1996). Τα ΤΕΕΥ αναφέρουν αρχικά στους υπουργούς. 

Τα ΤΕΕΥ αποτελούν το πρώτο επίπεδο ελέγχου, ενώ η Διεύθυνση Πολιτικής 

Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται ως το 

δεύτερο επίπεδο ελέγχου και τρίτο επίπεδο ελέγχου είναι ο έλεγχος που ασκείται από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Τα ΤΕΕΥ αρχικά διεξάγουν ελέγχους κανονικότητας, αλλά ως συνέπεια του 

μοντέλου σχεδιασμού του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα, 

δημιουργήθηκε η τάση για λειτουργικούς ελέγχους και ελέγχους απόδοσης. 

Σημαντικότατο είναι επίσης το συμβουλευτικό έργο των ΤΕΕΥ, τα οποία 

συμβουλεύουν τη διοίκηση, μετά από αίτημά της, σχετικά με λειτουργικά διοικητικά 

συστήματα και διαδικασίες (προσωπικού, υλικών, εξοπλισμού, προκηρύξεων, 

οργάνωσης οικονομικών) (European Commission 2012 p.194). 

 

3.3.  Διεύθυνση Πολιτικής Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΠΕΕ) 

Το Υπουργείο Οικονομικών είχε αρχικά ιδρύσει, το 1946, μια υπηρεσία με την 

επωνυμία Τμήμα Κεντρικού Ελέγχου (ΤΚΕ), για τον έλεγχο δευτέρου επιπέδου. Έργο 

της αποτελούσε: 

 ο έλεγχος και η εξέταση των αρχείων, των υπουργείων και των 

εξωτερικών τμημάτων.  

 ο συντονισμός των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, με 

σκοπό την επίτευξη της ομοιογένειας στη λειτουργία τους.  

Με τα χρόνια, ο χαρακτήρας του έργου των ΤΚΕ έγινε παραπάνω από 

συντονιστικός και κυρίως: 
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 με την καθιέρωση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, σε όλα τα υπουργεία 

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της οικονομικής διοίκησης των υπουργών  

 και την εξωτερική ανάθεση των ΤΕΕΥ για τον έλεγχο δεσμεύσεων των 

εξωτερικών τμημάτων.  

Το 1993 μετονομάστηκαν σε Διεύθυνση Κεντρικής Κυβερνητικής Λογιστικής και το 

2003, η οποία αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε ΔΠΕΕ (Stuiveling et all 2005 

p.65). 

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο να εποπτεύει το σχεδιασμό του 

ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η ΔΠΕΕ κατά το εποπτικό της έργο 

εκπροσωπεύει τον υπουργό. Ο διευθυντής της ΔΠΕΕ είναι ο Πρόεδρος του 

Συμβουλευτικού Σώματος των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων και 

τα άλλα μέλη είναι οι διευθυντές των ΤΕΕΥ. Στις συναντήσεις του συμβουλευτικού 

σώματος παρευρίσκεται και ένα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ έργο της είναι 

να δίνει κατευθύνσεις, προτάσεις, και συμβουλές με σκοπό την ποιότητα και την 

ομοιογένεια στον έλεγχο. Το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολούν ΔΠΕΕ και 

ΤΕΕΥ είναι κοντά στα 700 άτομα (European Commission 2012 p.192). 

 

 

4. Μοντέλο σύνταξης προϋπολογισμού βασισμένο στα 
αποτελέσματα. 

 

Καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού ελέγχου έχει 

ο προϋπολογισμός και φυσικά ο τρόπος σύνταξής του. Από το 1999 ξεκίνησε η 

ανάπτυξη ενός διαφορετικού μοντέλου σύνταξης προϋπολογισμού με την ονομασία 

«από προϋπολογισμούς πολιτικής σε προϋπολογισμούς λογοδοσίας» (Stuiveling et all 

2005 p.62).  

Το μοντέλο αυτό σύνταξης προϋπολογισμού, βασίζεται στα αποτελέσματα που 

θα έρθουν, δηλαδή εγκαθιδρύει σχέσεις αιτιολόγησης, ανάμεσα στις κυβερνητικές 

πηγές – εργαλεία και τα εξαχθέντα αποτελέσματα, κυρίως με βάση το αντίκτυπο στην 

κοινωνία. 

Ο γενικός στόχος, της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, είναι να αυξήσει την 

πληροφόρηση σε σχέση με την αξία του προϋπολογισμού και τα έγγραφα λογοδοσίας 

(Stuiveling et all 2005 p.61,71-73). Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί, αρχικά 
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φτιάχνοντας τα έγγραφα του προϋπολογισμού και της λογοδοσίας, προσανατολισμένα 

σε μια πολιτική συσχέτισης, με τις υπάρχουσες πηγές της κυβέρνησης και την 

απόδοση και δευτερευόντως, βελτιώνοντας τη συνοχή μεταξύ των ανωτέρω 

εγγράφων (ΝΑΟ 2005 p.197). 

Ο κυβερνητικός προϋπολογισμός θα πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις: 

 Τι πολιτική στόχων θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση; 

 Ποιες κυβερνητικές πράξεις χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι 

αυτοί; 

 Ποιο είναι το κόστος των πράξεων αυτών; 

Επίσης, στην ετήσια αναφορά θα πρέπει να απαντηθούν τρεις ερωτήσεις: 

 Έχει επιτύχει, η κυβέρνηση, τους στόχους που καθορίστηκαν στον 

προϋπολογισμό; 

 Έχει ολοκληρώσει, η κυβέρνηση, τις πράξεις που σχεδιάστηκαν στον 

προϋπολογισμό; 

 Έχει παραμείνει το κόστος μέσα στα όρια του προϋπολογισμού; 

 

5. Είδη ελέγχου και διαδικασίες 
 

5.1.  Έλεγχος κανονικότητας 

Είναι ισχυρή η ευθύνη των υπουργών να διασφαλίσουν την πρέπουσα 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος και λογοδοτούν στον αρχηγό του κράτους για 

αυτό. Σε αυτό το έργο οι υπουργοί στηρίζονται από τα ΤΕΕΥ, τα οποία σχηματίζουν 

τη δική τους άποψη περί των λογαριασμών. 

Η προσέγγιση των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζεται στο σύστημα 

και κατά συνέπεια στη δουλεία των ΤΕΕΥ. Αυτό θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 86 του 

νόμου του 2001 περί Κυβερνητικών Λογαριασμών. 

Ως επακόλουθο, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εμπιστεύεται τον 

εσωτερικό έλεγχο και για το λόγο αυτό ερευνά, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και το 

κλείσιμο των ελέγχων αυτών. Επίσης διεξάγει και επιπρόσθετες έρευνες. Αν 

θεωρηθεί ότι οι έλεγχοι των ΤΕΕΥ είναι αξιόπιστοι, όπως γίνεται συνήθως, τα 

ελεγκτικά ευρήματα υιοθετούνται. Στη συνέχεια καθορίζεται, αν λάθη και 

αβεβαιότητες που τυχόν υπάρχουν, αποτελούν ικανοποιητικό υλικό για να 
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υποβληθούν στην αναφορά της βουλής, όπως επίσης και τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται στο σύστημα διοικητικού οικονομικού ελέγχου (ΝΑΟ 2005 p.197). 

Σε περίπτωση που η δουλειά ενός ΤΕΕΥ, δεν είναι ικανοποιητική το Ελεγκτικό 

Συνέδριο μπορεί να διεξάγει περισσότερους ελέγχους. Μετά την ολοκλήρωση της 

εξέτασης των αναφορών των ΤΕΕΥ και των περαιτέρω ερευνών από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, εκπονούνται 27 αναφορές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται μέσα στην 

ετήσια αναφορά για κάθε ξεχωριστό προϋπολογισμό. Οι αναφορές περιέχουν 

ευρήματα και απόψεις, σχετικά με τη διοίκηση της λειτουργίας και τις οικονομικές 

καταστάσεις των υπουργείων, των τμημάτων, και των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού (Stuiveling et all 2005 p.73)(European Commission 2012 p.194).  

Οι περισσότερες αναφορές - εκθέσεις σημειώνουν αδυναμίες του 

δημοσιονομικού συστήματος ελέγχου. Η άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζεται 

σε μια αληθινή και δίκαιη εικόνα που δίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις και 

την κανονικότητα των υποχρεώσεων, των εξόδων και των εσόδων σε σχέση με τους 

νόμους περί προϋπολογισμού και των σχετικών κανόνων. Οι αναφορές αυτές είναι 

ενοποιημένες έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί μία ολοκληρωμένη άποψη, σχετικά με 

τους κυβερνητικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε να εγκριθούν από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και να αποδεσμευτούν από τον αρχηγό του κράτους (ΝΑΟ 2005 p.198). 

Σε περίπτωση ενστάσεων από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί 

συγκεκριμένων στοιχείων και άρνησης από πλευράς υπουργού να δεχτεί τις 

προτάσεις για αλλαγές, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αναφέρει τις ενστάσεις και 

να αναγκάσει τον υπουργό να στείλει αιτιολογικό έγγραφο προς εξάλειψη των 

ενστάσεων. Το έγγραφο αυτό ονομάζεται Πράξη Απαλλαγής και επιτρέπει τη 

συμπερίληψη μη κανονικών εξόδων σε δημόσιους λογαριασμούς. Από τη στιγμή 

αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία των ετήσιων αναφορών και των πράξεων του 

προϋπολογισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η βουλή απαλλάσσει τον υπουργό 

για την οικονομική διοίκηση της χρονιάς (Stuiveling et all 2005 p.71). 

 

5.2. Έλεγχος απόδοσης 

Οι έλεγχοι απόδοσης αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του έργου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο νόμος (άρθρο 86 του νόμου Κυβερνητικών Λογαριασμών 

2001) απαιτεί το Ελεγκτικό συνέδριο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της πολιτικής που ακολουθείται (όχι την ίδια τη πολιτική) και της 
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διοίκησης των περιουσιακών στοιχείων του κράτους από τα αρχεία που κρατούνται 

για το σκοπό αυτό από τους φορείς της κυβέρνησης (Algemene Rekenkamer 2016). Η 

νομοθεσία δε δίνει τη δυνατότητα στον Αρχηγό του Κράτους να ζητήσει εδικούς 

ελέγχους.  

Η διαδικασία ελέγχου ξεκινά με την κρίση της πολιτικής, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί ένα σύνολο κριτηρίων με τα οποία μπορεί η πολιτική να αξιολογηθεί. Τα 

ειδικά αυτά κριτήρια ποικίλουν σε κάθε έλεγχο, παρόλο που κριτήρια για στόχους και 

πληροφόρηση χρησιμοποιούνται σε όλους τους ελέγχους (Algemene Rekenkamer 

2016). 

Σκοπός είναι κυρίως, η διασφάλιση μελλοντικών αλλαγών, παρά η απόδοση 

ευθυνών. Θεωρείται ότι η παρέμβαση από νωρίς, μπορεί να αποκαλύψει περιοχές τις 

οποίες ο υπουργός πρέπει να διευκρινίσει ή να τις προσδιορίσει περαιτέρω (Algemene 

Rekenkamer 2016). Κάθε εντολή κατασταλτικού ελέγχου ερμηνεύεται σαν εξέταση 

για να επιτραπεί η διαδικασία, κάθε φορά που ένας υπουργός παίρνει μια απόφαση 

που έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις (Stuiveling et al 2005 p.73). 

 

 

5.3.  Εσωτερικός διοικητικός έλεγχος 

Βάση για την καλή λειτουργία της διοίκησης είναι οι αρχές και οι σκοποί που 

διέπουν τη λειτουργία και καθορίζουν τον διοικητικό έλεγχο, εσωτερικά στο φορέα. 

Βασικές στόχοι του διοικητικού ελέγχου, στον Ολλανδικό δημόσιο τομέα, είναι: 

 Σεβασμός στα πλαίσια προϋπολογισμού και των χρηματοπιστωτικών 

θεμάτων 

 Σεβασμός των τριών Ε (effectiveness, efficiency and economy) 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία 

 Σεβασμός στην κανονικότητα (European Commission 2012 p.194) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 

 

1. Γενικά χαρακτηριστικά Ηνωμένου Βασιλείου 
Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει τη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία, 

Σκωτία) και τη Βόρεια Ιρλανδία. Βρίσκεται στη βορειοδυτική, Ευρώπη έχοντας 

έκταση 242,900 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περίπου 65εκατομύρια. Η 

χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2016, 

αποφασίστηκε η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί μόνιμο μέλος του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ (NAO 2005 p.265).  

Ενώ, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν στην 

βιομηχανοποίηση της παραγωγής, γνωρίζοντας τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή 

αποτελεί πλέον λιγότερο από το 20 τοις εκατό του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν). Οι υπηρεσίες όπως χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καλύπτουν πλέον πάνω 

από 70 τοις εκατό του ΑΕΠ. Το επίσημο νόμισμα είναι η λίρα στερλίνας. 

 

 

1.1.  Δομή Κράτους 

Δεν υπάρχει σύνταγμα με τον τρόπο που υφίσταται στα άλλα κράτη. Υπάρχουν 

σχετικοί, απλοί νόμοι και γενικά αποδεκτοί κανονισμοί. Οι πιο σημαντικές 

συνταγματικές αρχές είναι, ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και ότι η βουλή 

είναι το ανώτερο όργανο για τη σύνταξη και έκδοση νόμων. Αν και ως μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να ενσωματώνει και να υπακούει στους ευρωπαϊκούς 

νόμους, η Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί την 

πράξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1972, όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Το 

πολίτευμα της χώρας παραμένει από το 18ο αιώνα κοινοβουλευτική συνταγματική 

μοναρχία. 

Η Βασίλισσα Ελισάβετ η Δεύτερη είναι μονάρχης και 15 άλλων ανεξάρτητων 

πολιτειών, κυρίως στην περιοχή του Ειρηνικού, της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. 
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Επίσης είναι αρχηγός της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ως αρχηγός του κράτος έχει 

την εξουσία: 

 Να καλέσει τη Βουλή, να διακόψει τις εργασίες και να τη διαλύσει. 

 Να διορίζει τον Πρωθυπουργό. 

 Να κηρύσσει πόλεμο. 

 Να διορίζει:  

∙ δικαστές,  

∙ μέλη στη Βουλή των Λόρδων, 

∙ και άλλους κατόχους ανώτερων αξιωμάτων 

 Να δίνει έγκριση (Βασιλική Συγκατάθεση) σε όλη τη νομοθεσία. 

Στην πράξη όλες αυτές οι εξουσίες ασκούνται μετά συμβουλή των υπουργών. Ο 

ρόλος της Βασίλισσας είναι κυρίως εθιμοτυπικός, δίνει ακροάσεις στους υπουργούς 

στη Βρετανία και το εξωτερικό και λαμβάνει λογαριασμό από το Υπουργικό 

Συμβούλιο για τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει και υπογράφει κρατικά έγγραφα 

(NAO 2005 p.265). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει δύο νομοθετικά σώματα. Τη Βουλή των 

Κοινοτήτων (House of Common) και τη Βουλή των Λόρδων (House of Lords). Η 

Βουλή των Κοινοτήτων αποτελείται από 650 εκλεγμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 

τις εκλογικές τους περιφέρειες και η Βουλή των Λόρδων από 800 μέλη (parliament 

uk 2016). 

Η νομοθεσία προωθείται από την κυβέρνηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά 

είναι απαραίτητη η συγκατάθεση της Βουλής των Λόρδων και του μονάρχη. Οι 

Λόρδοι μπορούν να τροποποιήσουν μια νομοθεσία ή να την καθυστερήσουν για ένα 

χρόνο, αλλά δε μπορούν να την απορρίψουν οριστικά. Η εξουσία τους περιορίζεται 

κυρίως στην οικονομική νομοθεσία. Ο ρόλος της Βουλής δεν είναι μόνο η νομοθεσία 

αλλά και το πολύ σημαντικό έργο, του να διασφαλίζει ότι η εκτελεστική εξουσία 

λογοδοτεί για τις πράξεις της (NAO 2005).  

 

 

1.2.  Λοιπές κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις 

Η Σκοτία με περίπου 5 εκατομμύρια πληθυσμό έχει τη δική της Βουλή 129 

μελών, η οποία έχει ολοκληρωμένη νομοθετική εξουσία και περιορίζεται μόνο σε 

θέματα εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας, κοινωνικής ασφάλισης και έναν αριθμό 
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διακεκριμένων θεμάτων όπως είναι ο τζόγος. Η Σκοτία χωρίζεται σε 32 περιοχές, η 

κάθε μία είναι υπεύθυνη για στοιχειώδης κρατική εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, 

τοπικούς δρόμους και αποκομιδή απορριμμάτων (ΝΑΟ 2005 p.265).  

Η Ουαλία με πληθυσμό περίπου 3 εκατομμυρίων έχει μια Εθνική Συνέλευση 60 

μελών, έχει τη διοικητική ευθύνη για διάφορες ουαλικές υποθέσεις και μπορεί να 

ψηφίσει δευτερεύουσα νομοθεσία. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ουαλία αποτελείται 

από 22 περιοχές, που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τη Σκοτία. 

Η Βόρεια Ιρλανδία έχει πληθυσμό κοντά στα 2 εκατομμύρια και διοικείται από 

μία Εκτελεστική Συνέλευση που έχει εξουσίες παρόμοιες με αυτές της Βουλής της 

Σκοτίας. 

Η Αγγλία έχει πληθυσμό πάνω από 50 εκατομμύρια και χωρίζεται σε 

περιφέρειες με μεγαλύτερη αυτή του Λονδίνου που διοικείται από μια συνέλευση και 

ένα δήμαρχο, ενώ οι περισσότερες περιοχές έχουν από ένα συμβούλιο υπεύθυνο για 

τα τοπικά θέματα. 

 

 

2. Ελεγκτικά σώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών σωμάτων ποικίλουν ανάλογα 

με τη δομή της διοίκησης, αλλά και το είδος της αρμοδιότητας. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο λειτουργούν τα κάτωθι ελεγκτικά σώματα, ως εξής: 

 Το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή, 

σε θέματα, όπως για παράδειγμα, η άμυνα, η συλλογή των φόρων, 

εξωτερικές υποθέσεις. 

 Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις σε: 

∙ Σκοτία, είναι ο Γενικός Ελεγκτής της Σκοτίας και ελέγχει για 

παράδειγμα τις υπηρεσίες υγείας στη Σκοτία. 

∙ Ουαλία, είναι ο Γενικός Ελεγκτής της Ουαλίας και ελέγχει για 

παράδειγμα τις υπηρεσίες υγείας στη Ουαλία. 

∙ Βόρεια Ιρλανδία, είναι ο Γενικός Ελεγκτής της Βόρειας Ιρλανδίας 

και ελέγχει για παράδειγμα τις υπηρεσίες υγείας στη Βόρεια 

Ιρλανδία. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρμόδιος για τον 

έλεγχο τέτοιου είδους λειτουργιών. 
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 Οι τοπικές αρχές στην Αγγλία, τη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια 

Ιρλανδία: 

∙ Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Commission) ελέγχει τις τοπικές αρχές 

και κάποιες αρχές υπηρεσιών υγείας στη Ουαλία και την Αγγλία. 

(έως τον Απρίλιο 2015) 

∙ Η Επιτροπή Λογαριασμών (Accounts Commission) ελέγχει τις 

τοπικές αρχές στην Σκοτία, απασχολώντας προσωπικό που 

διοικείται από τον Γενικό Ελεγκτή της Σκοτίας. 

∙ Ο Γενικός Ελεγκτής της Βόρειας Ιρλανδίας είναι υπεύθυνος για την 

επίβλεψη των ελέγχων των τοπικών αρχών, στη Βόρεια Ιρλανδία, 

επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου της Ιρλανδίας.                                      

(NAO (2016); Bourn (2005) p.42)) 

 

 

3. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος δημοσιονομικών 

ελέγχων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αξίζει να σημειωθούν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά, του συστήματος 

ελέγχου του δημοσίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς διαφέρει αρκετά με τα 

υπόλοιπα σε δομή και οργάνωση. 

 Από τη στιγμή, που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καταγραμμένο 

Σύνταγμα, ο έλεγχος του δημόσιου τομέα δεν έχει συνταγματική 

θεμελίωση, όπως σε πολλές χώρες (NAO 2005 p.265). 

 Σε αντίθεση με άλλες χώρες ο δημοσιονομικός έλεγχος δεν έχει δικαστική 

εξουσία. Οι αρχές ελέγχου δε μπορούν να κηρύξουν δαπάνες παράνομες, 

ούτε να τιμωρήσουν άμεσα δημοσίους υπαλλήλους, επίσης δε διεξάγουν 

δημόσιες ακροάσεις, όπως κάνουν τα δικαστήρια. Αυτό που μπορούν να 

κάνουν είναι προτάσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στην αρμόδια 

εκτελεστική αρχή, ότι μια δαπάνη είναι παράνομη ή εκ του περισσού και 

ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ενεργήσει παρανόμως ή σπαταλώντας 

δημόσιο χρήμα. Εξαρτάται από τις αρχές αυτές αν θα κοινοποιήσουν τα 

στοιχεία στην αστυνομία για να ακολουθήσει δίωξη. 

 Σε 4 από τα 6 ελεγκτικά σώματα, την εξουσία έχει ένα άτομο. Στις 

περισσότερες χώρες, ελεγκτικά δικαστήρια διοικούνται από επιτροπή. 
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Γενικά θεωρείται πιο αποτελεσματική μία επιτροπή από ένα άτομο για 

την άσκηση αυτής της εξουσίας. Το να δίνεται η ευθύνη, σε ένα άτομο 

βοηθά στην πιο γρήγορη και άμεση απόδοση ευθυνών, αλλά δε μπορεί να 

έχει το σθένος, την εξουσία, τις εμπειρίες και τις γνώσεις μιας επιτροπής 

από εξέχοντα και διακεκριμένα πρόσωπα. 

 Τα διαφορετικά ελεγκτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 

ξεχωριστές δικαιοδοσίες και δεν έχουν ιεραρχικές σχέσεις το ένα με το 

άλλο, παρόλα αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. 

Για παράδειγμα, το Γραφείο Εθνικού Ελέγχου βασίζεται στη δουλειά της 

Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ελέγχει δαπάνες τοπικών αρχών που 

επιχορηγούνται από λογαριασμούς τμημάτων της κεντρικής κυβέρνησης, 

οι οποίοι με τη σειρά τους ελέγχονται από το Γραφείο. Το Γραφείο 

Εθνικού Ελέγχου και η Επιτροπή Ελέγχου συνεργάζονται επίσης για την 

εκπόνηση συμπληρωματικών αναφορών που αφορά κεντρική διοίκηση 

και τοπικές αρχές, με θέματα όπως η κοινωνική ασφάλιση και άλλα 

κοινωνικά προγράμματα. Τα έξι ελεγκτικά ιδρύματα συνεργάζονται κατά 

τον τρόπο αυτό, μεταξύ τους, κάνοντας αποσπάσεις για διάδοση 

γνώσεων, οργανώνοντας εκπαιδεύσεις, χρησιμοποιώντας τη συγκριτική 

αξιολόγηση στην απόδοση των ελεγκτών κατά τη λήψη αποφάσεων. 
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(ΝΑΟ 2005 p265) 

 

 

4. Γραφείο Εθνικού Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου (NAO) 
Με το νόμο για τον Εθνικό Έλεγχο του 1983, ο Γενικός Ελεγκτής έγινε 

αξιωματούχος της Βουλής των Κοινών. Επίσης με το νόμο αυτόν ιδρύθηκε το 

Γραφείο Εθνικού Ελέγχου, για να βοηθήσει τον Γενικό Ελεγκτή, στο έργο του. Όλες 

οι θεσπισμένες αρμοδιότητες, σχετικά με τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, είναι 

δοσμένες στον Γενικό Ελεγκτή, παρά στο ΝΑΟ, έτσι το προσωπικό του Γραφείου, 

διεξάγει τους ελέγχους, για λογαριασμό του. Το προσωπικό του ΝΑΟ δεν είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και δεν έχουν τις ίδιες απολαβές με τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα  

Ιστορική εξέλιξη 

1314 Οι πρώτες αναφορές για κυβερνητικό έλεγχο εξόδων από τον Ελεγκτή του 
Θησαυροφυλακίου. 

 
1866 Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εγκαθιδρύεται ένα νέο πλαίσιο 

λογοδοσίας και ελέγχου. Η Βουλή των Κοινοτήτων εγκρίνει έξοδα και 
λογαριασμούς και ελέγχονταν από το Γενικό Ελεγκτή και τον Ελεγκτή του 
Θησαυροφυλακίου. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Γενικού Ελεγκτή 
θέτονταν σε επιτροπή της Βουλής των Κοινών, την Επιτροπή Δημοσίων 
Λογαριασμών. Η Επιτροπή έπαιρνε τα αποδεικτικά στοιχεία από τους 
επικεφαλής των τμημάτων οι οποίοι ορίζονταν από το Θησαυροφυλάκιο ως 
δημόσιοι υπόλογοι (Δημόσιοι Λογιστές). 

 
1983 Η Πράξη (Νόμος) Εθνικού Ελέγχου έδωσε στον Γενικό Ελεγκτή μια ειδική 

εξουσία να αναφέρει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θέματα σχετικά με 
οικονομία απόδοση αποτελεσματικότητα, παρέχοντας του απεριόριστη 
πρόσβαση σε έγγραφα, για να μπορεί να διεξάγει το έργο του. Με τη 
νομοθεσία του 1983 ενδυναμώθηκε η ανεξαρτησία του κυβερνητικού 
ελέγχου και ο Γενικός Ελεγκτής έγινε όργανο της Βουλής των Κοινών. 
Επίσης ιδρύεται το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου αντικαθιστώντας το Τμήμα 
Θησαυροφυλακίου και Ελέγχου και έδωσε στο Γενικό Ελεγκτή, τη 
διακριτική ευχέρεια για τον αριθμό του προσωπικού, τους μισθούς και τις 
συνθήκες εργασίας. 

 
2000 Η Πράξη (Νόμος) για τους Κυβερνητικούς Πόρους και Λογαριασμούς 

έφερε σημαντικές εξελίξεις, με κυριότερη αυτή της αλλαγής από ένα 
σύστημα με βάση τα μετρητά σε ένα λογιστικό σύστημα με βάσης τους 
διαθέσιμους πόρους. Επίσης επήλθε αύξηση του θεσπισμένου ελέγχου και 
ακόμα πιο αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στο Γενικό Ελεγκτή. 

Πίνακας 6 Ιστορική Εξέλιξη ΑΟΕ Ηνωμένου Βασιλείου 
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Το Γραφείο Εθνικού Ελέγχου είναι ουσιαστικά μία ανεξάρτητη αρχή (Bourn 2005 

p.38). 

 

4.1.  Δομή του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου 

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται επισήμως από τον μονάρχη με κατεύθυνση από 

τη Βουλή των Κοινοτήτων, πρόταση που προωθείται από τον Πρωθυπουργό, με τη 

σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών, ο οποίος 

κατά παράδοση είναι το αρχαιότερο μέλος της βουλής. Από το 2011 και έπειτα η 

θητεία του Γενικού Ελεγκτή είναι δεκαετής (νόμος Εθνικού Ελέγχου 2011), αλλά δεν 

έχει όριο ηλικίας. Μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του από τη Βασίλισσα με 

κατεύθυνση και από τις δύο βουλές (ΝΑΟ 2016). 

Ένα Ανώτερο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την συνολική κατεύθυνση του 

Γραφείου και εξετάζει την επίδοση σε σχέση με τους στόχους. Το Συμβούλιο έχει ως 

πρόεδρο τον Γενικό Ελεγκτή και περιλαμβάνει τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, 

ανώτερους ιεραρχικά υπαλλήλους και τον Πρόεδρο του Γραφείου της Επιτροπής 

Ελέγχου ως εξωτερικό μέλος του ΝΑΟ (ΝΑΟ 2016).  

Το Γραφείο Εθνικού Ελέγχου αποτελείται από επτά εργασιακές μονάδες, κάθε 

μία από τις οποίες διευθύνεται από ένα Βοηθό Γενικό Ελεγκτή. Έξι από τις επτά 

μονάδες, περιλαμβάνουν ομάδες, διοικούμενες από ένα διευθυντή και διεξάγουν 

οικονομικούς και «value for money» ελέγχους (ελέγχους απόδοσης), για μεμονωμένα 

τμήματα, ομάδες τμημάτων αλλά και σημαντικότερες περιπτώσεις όπως συνεργασίες 

δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Κάθε μονάδα από αυτές είναι υπεύθυνη για 

συγκεκριμένη υποστήριξη λειτουργιών, όπως πληροφορία της τεχνολογίας, πηγές 

χρηματοδότησης ή ανθρώπινου δυναμικού. Η έβδομη μονάδα περιέχει ομάδες για την 

υποστήριξη των λειτουργιών, όπως οργανωσιακές υποθέσεις και επικοινωνία (Shand 

and all (1996) p.99; Bourn (2005) p.39)). 

 

Προσωπικό  

Ο μισθός του Γενικού Ελεγκτή πληρώνεται απευθείας από το Πάγιο Ταμείο, 

χωρίς να χρειάζεται ετήσια έγκριση από το Εκτελεστικό Σώμα ή τη Βουλή. Ο Γενικός 

Ελεγκτής διορίζει το προσωπικό του, καθορίζει τον αριθμό τους, το μισθό τους και 

τις συνθήκες των υπηρεσιών.  
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Ο αριθμός του προσωπικού ανέρχεται περίπου στους 800 και κοντά στους 650 

από αυτούς αποτελούν επαγγελματίες ελεγκτές, ενώ οι υπόλοιποι είναι υποστηριχτικό 

και διοικητικό προσωπικό.  Το προσωπικό έχει μεγάλο εύρος ικανοτήτων και 

γνώσεων, είναι κυρίως απόφοιτοι πανεπιστημίων με λογιστικές δεξιότητες 

επαγγελματικού επιπέδου. Αλλά το εύρος των ειδικευμένων γνώσεων είναι πολύ 

μεγάλο, καθώς είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή «value for money» ελέγχων. Το 

προσωπικό στελεχώνεται από διάφορους ειδικούς, όπως οικονομολόγους, 

στατιστικολόγους, επιχειρησιακούς ερευνητές, κοινωνιολόγους. Επίσης το ΝΑΟ έχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις, 

από τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια (Lashmar 1996 p.149) (NAO 2005 p.39) 

(NAO 2016). 

Το ένα τέταρτο των οικονομικών ελέγχων, το αναθέτει σε ελεγκτικές εταιρείες 

του ιδιωτικού τομέα, επίσης ένα μικρό κομμάτι των «value for money» ελέγχων 

καθώς και μερικές μελέτες δίνονται και αυτά στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου Εθνικού Ελέγχου είναι κοντά στα 71 

εκατομμύρια λίρες. Ο προϋπολογισμός του Γραφείου παρουσιάζεται από τον Γενικό 

Ελεγκτή, στην Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών, μία επιτροπή από μέλη της 

Βουλής που εξετάζει τον προϋπολογισμό και τα σχέδια του ΝΑΟ. Στη συνέχεια η 

επιτροπή εκδίδει άποψη στην Βουλή των Κοινοτήτων, για το αν θα δεχθεί τον 

προϋπολογισμό (Bourn 2005 p.39). Εν ολίγοις η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών: 

 Εγκρίνει τον προϋπολογισμό 

 Εξετάζει τα κόστη και την επίδοση 

 Διορίζει τους εξωτερικούς ελεγκτές 

 Παραγγέλλει «value for money» ελέγχους για την παραγωγικότητα του 

ΝΑΟ (ΝΑΟ 2016) 

 

4.2.  Ο σκοπός, ο ρόλος και το δικαίωμα πρόσβασης του Γραφείου 

Εθνικού Ελέγχου 

Ο Γενικός Ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τον ολικό λογαριασμό της κυβέρνησης 

(Πάγιο Ταμείο/ Consolidated Fund)  και το Ταμείο Εθνικών Δανείων που καλύπτει 

τον εθνικό δανεισμό (από και προς το ταμείο). Είναι υποχρεωμένος να δώσει την 

έγκρισή του, για τις εντολές του Θησαυροφυλακίου, προς μεταβίβαση πιστώσεων, 
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από τα ταμεία αυτά, αφού έχει διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό και 

το ποσό που έχει εγκριθεί από τη Βουλή (EURORAI 2004 p.105). 

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει εκ του νόμου εντολή να εξετάσει και να πιστοποιήσει 

του λογαριασμούς κυβερνητικών τμημάτων και οργανισμών και να αναφέρει τα 

αποτελέσματα στη Βουλή. Έχει καταλυτικό ρόλο στον κύκλο λογοδοσίας των 

οικονομικών του δημοσίου τομέα. Ελέγχει περίπου 500 με 600 λογαριασμούς 

ετησίως (κατά την περίοδο 2015 - 2016 εξετάσθηκαν έσοδα και έξοδα ύψους 1,5 

τρισεκατομμυρίου λιρών σε 368 λογαριασμούς, ενώ επήλθε μείωση δαπανών 1,21 

δισεκατομμύριο), που ανήκουν σε (European Commission 2012 p.271) (ΝΑΟ 2016): 

 τμήματα προμηθειών (νόμος του 2000 Κυβερνητικές Προμήθειες και 

Λογαριασμοί)  

 εκτελεστικά όργανα (νόμος 1973 Εμπορικά Κεφάλαια και νόμος 2000 

Κυβερνητικές Προμήθειες και Λογαριασμοί) 

 διάφορους άλλους οργανισμούς του δημοσίου, μετά από συμφωνία ή 

σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού. (σε αντίθεση με άλλες 

χώρες ο Γενικός Ελεγκτής δεν ελέγχει την Κεντρική Τράπεζα της 

Αγγλίας, αυτή ελέγχεται από ιδιωτική εταιρεία) 

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει αρμοδιότητα επιθεώρησης σε άλλους 3000 

οργανισμούς που λαμβάνουν δημόσιο χρήμα για να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες 

όπως στέγαση, μόρφωση και εκπαίδευση. 

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει θεσπισμένη, αλλά διακριτική αρμοδιότητα να 

εξετάζει, εάν οι ελεγχόμενοι δημόσιοι φορείς χρησιμοποίησαν τις πηγές του δημοσίου 

με οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, αναφέροντας τα 

αποτελέσματα στη Βουλή. Δημοσιεύει περίπου 60 αναφορές για «value for money» 

και επιδόσεις απασχολώντας κοντά στα 220 άτομα προσωπικό για αυτό. Απαραίτητο 

εργαλείο για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους ελέγχων είναι η προσβασιμότητα σε 

έγγραφα αρχεία χωρίς τη δημιουργία εμποδίων από τον ελεγχόμενο (Bourn 2005 

p.41) (NAO 2016). 

 Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται ο έλεγχος του Γραφείου Εθνικού 

Ελέγχου είναι: 

 εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής κεντρικής κυβέρνησης, που 

διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση του δημοσίου χρήματος 
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 διατήρηση αποτελεσματικών τοπικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους 

υπάρχοντες οικονομικούς περιορισμούς 

 βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

υψηλής ζήτησης στο κοινό 

 βελτίωση της διεκπεραίωσης και παράδοσης μεγάλων προγραμμάτων και 

έργων 

 βελτίωση των αποτελεσμάτων ενός ευρέως φάσματος προμηθευτών με 

αποτελεσματική εποπτεία και παρέμβαση 

 ενδυνάμωση της επιρροής και ρύθμιση για να ωθηθούν οι αγορές να 

λειτουργούν αποτελεσματικά                                                (ΝΑΟ 2016) 

Ο τρόπος με τον οποίο ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί την εξουσία είναι: 

 αποφασίζοντας που, πότε και πόσοι «value for money» έλεγχοι θα 

διεξαχθούν 

 καθορίζοντας που και πότε, τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στη 

βουλή 

 χρησιμοποιώντας δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία και προσωπικό και 

ψάχνοντας πρόσθετη πληροφόρηση και εξηγήσεις, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο                                                                             (ΝΑΟ 2016)        

Ο νόμος δεν επιτρέπει στον Γενικό Ελεγκτή να αμφισβητεί την ουσία των 

πολιτικών στόχων. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 

της αντικειμενικότητας και σημαίνει ότι είναι ελεύθερος πολιτικών επιρροών. Από 

την άλλη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται μία πολιτική και διατυπώνεται. 

Θεμελιώδης στόχος της στρατηγικής είναι η λογοδοσία και η διαρκής βελτίωση 

των δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούνται συνεχώς καινούριες 

προκλήσεις και ευκαιρίες με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στο δημόσιο 

τομέα. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει η κατανόηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

εξάσκησης που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των στόχων της κυβέρνησης. 

Οι αρχές της στρατηγικής είναι: 

 παρακολούθηση για μεγάλη διάρκεια του πεδίου του δημόσιου τομέα και 

επικέντρωση στα πιο σημαντικά σημεία 

 χτίσιμο της τεχνογνωσίας σε συστημικά θέματα της διακυβέρνησης και 

μόχλευση της ικανότητας παρακολούθησης της παροχής δημοσίων 

υπηρεσιών, από άκρη σε άκρη 
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 παραγωγή έργου με συγκριτικά μεγαλύτερο αντίκτυπο 

 επικέντρωση σε κύρια θέματα κλειδιά, σχετικά με την παροχή τοπικών 

υπηρεσιών, που θα οδηγήσει σε βελτίωση.                            (ΝΑΟ 2016)  

Στην ενημερωμένη και άψογα οργανωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου Εθνικού 

Ελέγχου, προσφέρονται σαφείς οδηγοί και εγχειρίδια, εγκεκριμένες αναφορές και 

βασικά λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο, στο οποίο έχει πρόσβαση ο 

καθένας, για να καθοδηγηθεί είτε στο έργο του ελέγχου, είτε στην επίτευξη του 

στόχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, από τις διοικήσεις των οργανισμών. 

 

 

4.3.  Διαδικασίες και είδη ελέγχου του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου 
 

4.3.1. Οικονομικοί έλεγχοι 

Οι οικονομικοί έλεγχοι του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου έχουν ως σκοπό να 

δώσουν μία ανεξάρτητη γνώμη, για τις οικονομικές καταστάσεις των δημόσιων 

φορέων. Όλοι οι οικονομικοί έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα εθνικά ελεγκτικά 

πρότυπα που εκδίδονται από το Συμβούλιο Πρακτικών Ελέγχων, που συμφωνεί με τις 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελεγκτικά πρότυπα της Διεθνής 

Ομοσπονδίας Λογιστών. Κατά τη διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων, προτείνονται 

από το Γραφείο, βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο και την οικονομική διοίκηση. 

Επιπροσθέτως εξετάζεται, αν οι μεταφορές πιστώσεων έχουν την απαραίτητη έγκριση 

από τη βουλή, αν η διαχείριση των δημόσιων πόρων γίνεται με ευπρέπεια και η 

δημόσια λειτουργία διεξάγεται με ευπρεπή νόμιμο τρόπο (Bourn 2005 p.45) (Lashmar 

1996 p.151). 

Ο οικονομικός έλεγχος του Γραφείου Εθνικού Ελέγχου, προσπαθεί να 

αποκτήσει επαρκείς και κατάλληλες αποδείξεις, για τη στήριξη των απόψεων περί 

των οικονομικών καταστάσεων. Αυτό περιλαμβάνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 οι οικονομικές καταστάσεις είναι ακριβείς και πλήρεις και 

αποκαλύπτονται, σύμφωνα με το οικονομικό πλαίσιο αναφοράς  

 το ενεργητικό και το παθητικό υπάρχει, ανήκει στο σώμα και αποτιμάται 

κατάλληλα, με συνέπεια, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική. 

(τα δύο ανωτέρω ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα) 
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 οι συναλλαγές τις οποίες, οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν καταγράψει στα 

λογιστικά βιβλία, συνέβησαν και είναι νόμιμες και κανονικές (ΝΑΟ 2005 

p.264). 

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας του οικονομικού ελέγχου, σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα, δίνεται έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό, με βάση μια πλήρη 

κατανόηση των πράξεων της ελεγχόμενης οντότητας και ειδικά των κινδύνων που 

αυτή αντιμετωπίζει. Οι οικονομικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν αρκετά είδη 

αποδεικτικών στοιχείων για να στηρίξουν την άποψη του ελέγχου, αλλά πάντα 

εξετάζονται μεμονωμένες συναλλαγές. Επίσης, αναγνωρίζουν και αξιολογούν τον 

εσωτερικό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εξετάζουν αν λειτούργησε με τον αναμενόμενο 

τρόπο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η εξέταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

είναι προτιμητέο από τους ελεγκτές, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να προτείνουν 

βελτιώσεις (EYRORAI 2004 p.104). 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει υψηλού βαθμού επαγγελματική κρίση και οι 

διαδικασίες του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου απαιτούν, να καταγράψουν οι ελεγκτές 

τους λόγους για σημαντικές κρίσεις, έτσι ώστε οι ανώτεροι συνάδελφοί τους να το 

επανεξετάσουν. Επιπροσθέτως, πριν δοθεί η άποψη, οι ευαίσθητες κρίσεις γίνονται 

αντικείμενο επανελέγχου από ένα διευθυντή οικονομικού ελέγχου, ο οποίος δεν έχει 

άμεση σχέση με τον έλεγχο και στη συνέχεια δίνεται η άποψη (EYRORAI 2004 

p.105).  

Το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου έχει υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις, σε θέματα 

κυβερνητικής λογιστικής και διακυβέρνησης, με το να προσφέρει συμβουλές και 

βοήθεια, κυρίως, με την εισαγωγή εμπορικού μοντέλου λογαριασμών στον 

κυβερνητικό τομέα. Το εμπορικό μοντέλο λογαριασμών οδηγεί στη βελτίωση της 

ποιότητας της οικονομικής πληροφόρησης (Bourn 2005 p.266).  

Μία καλή κατανόηση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων του 

ελεγχόμενου, καθιστά τον έλεγχο αποδοτικό και αποτελεσματικό, με συνέπεια την 

παροχή εποικοδομητικών συμβουλών στον ελεγχόμενο φορέα, σε ότι αφορά τον 

διοικητικό έλεγχο, δηλαδή τους μηχανισμούς ελέγχου της διοίκησης για βέλτιστο 

οικονομικό αποτέλεσμα, στα πρότυπα του οικονομικού ελέγχου. Το περιβάλλον 

ελέγχου αποτελείται από τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, οι λογιστικές διαδικασίες 

και ο διοικητικός έλεγχος, σχεδιάζονται εφαρμόζονται και λειτουργούν (Lashmar 

1996 p.152). 
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Κατά το πέρας του ελέγχου αποστέλλεται μία επιστολή στο ελεγχόμενο σώμα 

κοινοποιώντας τα αποτελέσματα του ελέγχου και δίνοντας έμφαση στα σημεία οπού 

μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Η ποιότητα του οικονομικού ελέγχου αξιολογείται με: 

 διαδικασίες εσωτερικών αναφορών  

 πρόσκληση του σώματος που ελέγχει τον ιδιωτικό τομέα, προς 

αξιολόγηση της δουλειάς (ΝΑΟ 2005 p.266). 

 

4.3.2. Έλεγχοι «value for money» ή επίδοσης 

Το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεξάγει «value 

for money» έρευνες, σχετικά με την οικονομικότητα, την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα. Έτσι καλύπτεται όλο το φάσμα των εξόδων, των εσόδων και της 

χρήσης των κυβερνητικών πηγών (Lashmar 1996 p.153).  

 Με τον όρο οικονομικότητα εννοείται η ελαχιστοποίηση του κόστους από 

τη χρήση πηγών, με διατήρηση ενός επιπέδου ποιότητας  

 Με τον όρο αποδοτικότητα εννοείται η σχέση μεταξύ του αποτελέσματος 

σε όρους αγαθών, υπηρεσιών και άλλων αποτελεσμάτων και των πηγών 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη παραγωγή τους 

 Με τον όρο αποτελεσματικότητα εννοείται ο βαθμός στον οποίο έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι και η σχέση μεταξύ των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων και των πραγματικών επιπτώσεων για μια δραστηριότητα                              

(Bourn (2005) p.46; Μαυρομάτη (2005)) 

Μέσα από αυτούς τους ελέγχους το Γραφείο προσπαθεί να επιτύχει αρχικά τους 

παρακάτω στόχους: 

 Εξακρίβωση για το αν υπάρχουν χρηστά συστήματα διοικητικού 

ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικότητα, η 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

 Εξέταση για το πόσο καλά λειτουργούν αυτά τα συστήματα και αν 

παρέχουν στη διοίκηση την απαραίτητη πληροφόρηση για την 

παρακολούθηση της αποδοτικότητας ικανοποιητικά. 

 Εκτίμηση, με προκαθορισμένα στοιχεία αν το «value for money» έχει 

επιτευχθεί. 

 Προτάσεις για βελτίωση των οικονομικών και «value for money» 

ελέγχων.                                                                  (Lashmar 1996 p.153) 
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Όπως και στους οικονομικούς ελέγχους, η δουλειά του ελεγκτή που διεξάγει 

ένα «value for money» έλεγχο, δεν αφορά στην κρίση της πολιτικής, αλλά στον 

τρόπο, τα μέσα και συνολικά τις ενέργειες που έγιναν, με σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που ορίστηκαν από μια πολιτική (Μαυρομμάτη 2005).   

Κατά τη διεξαγωγή των «value for money», το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου 

ακολουθεί μια δομή, που σχετίζεται με τη συνεχή ενημέρωση και εμπλουτισμό 

γνώσεων. Παρακολουθούνται, συνεχώς, οι πληροφορίες στο φορέα, οι ακαδημαϊκές 

εξελίξεις, οι κοινοβουλευτικές διαφωνίες και τα νέα του τύπου που θα μπορούσαν να 

έχουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο διεξάγεται μια διαδικασία εκπόνησης ενός 

στρατηγικού σχεδίου, κατά την οποία το προσωπικό προτείνει θέματα προς έρευνα. 

Κάθε ομάδα επιλέγει από τις προτάσεις αυτές των θεμάτων για έρευνα, αυτές 

κατατίθενται στον Γενικό Ελεγκτή και καταστρώνεται ένα σχέδιο ελέγχων. Τα 

κριτήρια επιλογής ποικίλουν: 

 Το χρηματικό ποσό που σχετίζεται 

 Ενδείξεις μειωμένης αποδοτικότητας 

 Το επίπεδο του δημόσιου ενδιαφέροντος 

 Η πιθανή προκύπτουσα προστιθέμενη αξία από την έρευνα  

(Bourn 2005 p.46) 

Πιο ειδικά, έχει επινοηθεί ένας τρόπος βαθμολόγησης, σύμφωνα με τον οποίο 

προκύπτει μία βαθμολογία για κάθε πιθανό θέμα, σε σχέση με τη βαρύτητα που έχει 

κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια είναι επτά και έχουν ως εξής: 

 Σημαντικότητα αναφοράς σε σχέση με την πολιτική και την στρατηγική 

του Γραφείου (εύρος βαθμολογίας  1-10). 

 Σχέση με μια νέα κυβερνητική πολιτική (εύρος βαθμολογίας 1-7). 

 Συνδρομή στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών (εύρος βαθμολογίας 1-6). 

 Το κατά πόσο αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών παρά των διαδικασιών 

(εύρος βαθμολογίας 1-5). 

 Η σημαντική συζήτηση με την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών και η 

διατύπωση καλών προτάσεων για τους ελεγχόμενους φορείς (εύρος 

βαθμολογίας 1-7). 

 Η απασχόληση του Τύπου με το θέμα (εύρος βαθμολογίας 1-6). 

 Ταχύτητα και κόστος διεξαγωγής (εύρος βαθμολογίας 1-9) 
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Κατά συνέπεια ο ανώτερος βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει ένα θέμα είναι 

50 (Μαυρομάτη 2005). 

Η διάρκεια διεκπεραίωσης ενός ελέγχου ποικίλει ανάλογα με το θέμα 12 με 18 

μήνες, αλλά υπάρχει μια τάση μείωσης του απαιτούμενου χρόνου. Η κυρία 

Μαυρομάτη το 2005 αναφέρει ότι τα στάδια ενός ελέγχου είναι επτά και 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 Στρατηγική και σχεδιασμός που διαρκούν 3 μήνες 

 Εξέταση του θέματος διάρκειας 4 μηνών 

 Σύνταξη έκθεσης-αναφοράς που διαρκεί 2 μήνες 

 Περίοδος συμφωνίας (clearance) με τον ελεγχόμενο, με αντιρρήσεις, 

διευκρινήσεις και απαντήσεις διάρκειας 8 μηνών 

 Δημοσίευση που διαρκεί 1 μήνα 

 Συζήτηση με την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών 

 Διατύπωση άποψης από την πλευρά της κυβέρνησης  

 Περίοδος παρακολούθησης των επιπτώσεων (follow up) κάνοντας εφικτή 

την αξιολόγηση του ίδιου του Γραφείου ως προς τα αποτελέσματα που 

φέρει. 

Αφού αξιολογηθούν τα κριτήρια και επιλεγεί ένα θέμα, σειρά έχει η κατάρτιση 

μιας προκαταρκτικής έρευνας (preliminary study). Πρόκειται για τη σύνταξη μιας 

μελέτης, που βοηθά την ομάδα να αποφασίσει, ποια μέθοδο θα ακολουθήσει, πού να 

επικεντρωθεί, αλλά συγχρόνως αποτελεί μια πρώτη ανάπτυξη του θέματος για την 

ενημέρωση της διεύθυνσης. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής 

δεν είναι τα αναμενόμενα, μπορεί το θέμα να εγκαταλειφτεί και προχωρήσει ο 

έλεγχος (Lashmar 1996 p.154). 

Τρία είναι τα γενικά χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχουν οι αποδείξεις και 

τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν κατά τη διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής έρευνας: 

 Σχετικά και επικαιροποιημένα  

 Αξιόπιστα 

 Επαρκή                                                                                            

Στη συνέχεια δημιουργείται ένα χρονοδιάγραμμα και γίνεται κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, ανάλογα με τα προσόντα των μελών της ομάδας. Πολύ σημαντικό 

ρόλο στην κατανομή αυτή, έχει η χρήση εμπειρογνωμόνων (εξωτερικών συνεργατών) 
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σε τομείς που περιστασιακά είναι απαραίτητο, πετυχαίνοντας έτσι πιο 

εμπεριστατωμένες επιστημονικά και αποτελεσματικές απόψεις (Μαυρομμάτη 2005). 

Μερικές από τις πιο συνήθης τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι 

ελεγκτές είναι οι παρακάτω: 

 Συνολική επανεξέταση του σχεδιασμού. 

Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται επανεξέταση του 

σχεδιασμού του φορέα ή του μέρος του φορέα που ελέγχεται και έχει ως 

σκοπό να εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 

ώστε να προταθεί στρατηγική, σχεδιασμός και πρόγραμμα με στόχο 

πάντα την αποδοτικότητα. Για τον ίδιο στόχο, οι ελεγκτές θα εξετάσουν 

συνολικά τις συμφωνίες, τη λειτουργία, τη δομή και φυσικά την 

παρακολούθηση της επίδοσης από τη διοίκηση. 

 Αναλυτική αξιολόγηση. 

Αφορά σε ένα τύπο ουσιαστικού ελέγχου, που περιλαμβάνει σύγκριση 

συναλλαγών, ισοζυγιών και βασικών δεικτών μεταξύ των φορέων ή 

τμημάτων των φορέων, αλλά και σύγκριση μεταξύ των οικονομικών 

ετών. 

 Αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου εγκαθιδρύονται από τη διοίκηση, για 

την νόμιμη, τακτική και εύρυθμη λειτουργία του φορέα, διασφαλίζοντας 

την αξιοπιστία του και φυσικά την περιουσία του. 

 Έλεγχος συμμόρφωσης 

Ο σκοπός αυτών των ελέγχων είναι να επαληθευτεί, αν τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται, όπως προβλέπεται. 

 Έλεγχος ουσίας 

Αφορά σε έλεγχο συναλλαγών και ισοζυγίων και σκοπό έχει να 

διευκρινιστεί η πληρότητα, η εγκυρότητα και η ακρίβεια των λογιστικών 

καταστάσεων. 

 Έλεγχοι με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκολύνει γενικότερα τη δουλειά 

ενός ελεγκτή αλλά σε περιπτώσεις συγκριτικών αξιολογήσεων η 

συνδρομή είναι απαραίτητη. 

 Προφίλ και στατιστική 
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Η γνώση του προφίλ του ελεγχόμενου φορέα και σχετικών στατιστικών 

στοιχείων μπορεί να καθοδηγήσει τον ελεγκτή, σχετικά με κόστη και 

αποτελέσματα που δεν είναι σύμφωνα με την ορθή του λειτουργία. 

 Αξιολόγηση βασικών περιοχών 

Από την εξέταση κύριων και βασικών λειτουργιών ενός φορέα μπορεί να 

εξαχθεί συμπέρασμα για το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα. 

 Οικονομική ανάλυση 

 Συνεντεύξεις προσωπικού του τμήματος, συνολικά του φορέα αλλά και 

από όποιον είναι απαραίτητο. 

 Έρευνες επαγγελματιών και χρηστών των υπηρεσιών 

Χρήση ερευνών για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το φορέα και τον 

κλάδο. 

 Συγκριτική αξιολόγηση 

Συγκριτική αξιολόγηση με άλλους φορείς της ίδιας χώρας αλλά και 

ανάλογους άλλων χωρών.                        (EURORAI (2004) p.107; NAO 

(2016)) 

Οποιαδήποτε τεχνική ή μέθοδος χρησιμοποιηθεί, είναι απαραίτητο αυτή να 

είναι εμπεριστατωμένη και πειστική. Επίσης, γίνεται χρήση ποσοτικών (descriptive 

statistics, exploratory data analysis, tables, graphs) και ποιοτικών μεθόδων, που 

βασίζονται σε κάθε είδους εισερχόμενες πληροφορίες. 

Με τη βοήθεια των ποιοτικών μεθόδων συμπληρώνονται τα αποτελέσματα των 

ποσοτικών μεθόδων που σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικού Ελέγχου έχει 4 

διαφορετικές προσεγγίσεις: 

 Εμπεριστατωμένη θεωρία (grounded theory), κατά την οποία εκπονούνται 

σημαντικά συμπεράσματα, συστηματικά, χωρίς όμως στατιστικό 

υπόβαθρο. Η διαδικασία ξεκινά από ιδεολογική διερεύνηση φράσεων, 

λέξεων, σύνδεση και κατηγοριοποίησή τους και έκδοση γενικών 

συμπερασμάτων. 

 Για την επεξεργασία απαντήσεων σε έρευνες χρησιμοποιείται η ανάλυση 

πινάκων (matrix analysis), δίνοντας στοιχεία συγκέντρωσης αλλά και 

σύγκρισης των απαντήσεων, που είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων 

ερωτήσεων. 
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 Η συχνότητα εμφάνισης αξιοσημείωτων καταστάσεων είναι απαραίτητο 

εργαλείο για τον εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων. 

 Ο ελεγκτής μπορεί να κάνει μια πιθανή υπόθεση και σύμφωνα με τα 

στοιχεία που θα βρει καταλήγει. Επαγωγικός συλλογισμός (analytic 

induction).                                           (Μαυρομμάτη (2005); ΝΑΟ (2016)) 

 

4.3.3. Συγκριτική αξιολόγηση  

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) αποτελεί ίσως το πιο 

αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια ενός ελεγκτή. Απαιτεί δυναμική και εντοπισμένη 

έρευνα αλλά και κριτική ικανότητα, έτσι ώστε να βρεθούν από τη μια οι καλύτερες 

πρακτικές, αλλά συνάμα να είναι εφαρμόσιμες στον ελεγχόμενο φορέα. Αν δεν είναι 

εφαρμόσιμες οι πρακτικές αυτές ή θα πρέπει να βρεθούν άλλες πιο εφαρμόσιμες ή να 

υπάρξει τροποποίηση σε πρακτικές ή μέχρι και οργανωσιακή κουλτούρα. 

Οι καλύτερες πρακτικές μπορεί να εντοπίζονται στον ίδιο το φορέα, αλλά 

διαφορετικό τμήμα, σε διαφορετικό φορέα ή ακόμα και φορέα εξωτερικού. Στόχος 

είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης και επιτυγχάνεται βελτιώνοντας σημεία που 

μπορεί ο φορέας να μην είχε εντοπίσει ότι υπήρχε αδυναμία. Το μυστικό της 

γρήγορης ενσωμάτωσης πρακτικών, εκτός από τον συνεχή εντοπισμό κατάλληλων 

πρακτικών, είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχής βελτίωσης και η αποδοχή 

της σκέψης, ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για καλύτερες αποδόσεις (Cowper et al. 

1997). 

 

4.3.4. Έκθεση – Αναφορά 

Η άποψη του Γενικού Ελεγκτή, για τις οικονομικές καταστάσεις, εκφράζεται με 

ένα πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο τις συνοδεύει. Εφόσον έχει επιπλέον 

παρατηρήσεις, θα πρέπει να τις καταγράψει σε ξεχωριστή έκθεση, σε διαφορετική 

περίπτωση προστίθεται μία παράγραφος, δηλώνοντας τη μη ύπαρξη παρατηρήσεων. 

Οι «value for money» έλεγχοι δημοσιεύονται κατόπιν εντολής από τη Βουλή ενώ 

κάθε χρόνο συντάσσεται μια έκθεση σχετικά με το έργο του Γραφείου πάνω στους 

οικονομικούς ελέγχους (ΝΑΟ 2005 p.266). 

Όταν το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου εντοπίζει ουσιώδεις παρατυπίες και 

παρανομίες ή όταν δε μπορεί να εντοπίσει σαφής αποδείξεις, ότι αυτές δεν 

υφίστανται, τροποποιεί την άποψη του, καταθέτοντας επεξηγηματική αναφορά στη 
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βουλή. Η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών θα ζητήσει πληροφορίες από το δημόσιο 

υπόλογο – λογιστή που σχετίζεται με την υπόθεση (Lashmar 1996 p.150). Γενικότερα 

η Επιτροπή καταθέτει τις δικές της εκθέσεις στη βουλή σχετικά με τα θέματα που 

ασχολείται αυτή, ενώ η κυβέρνηση με τη σειρά της, απαντά δεχόμενη τις προτάσεις ή 

αντιπροτείνοντας ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης του υπό κρίση θέματος (ΝΑΟ 2005 

p.267). 

Η σύνταξη της έκθεσης απαιτεί προσεκτική εργασία. Θα πρέπει το κείμενο να 

είναι απλό, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί εύκολα από ένα μέσο αναγνώστη. Η 

απόφαση για το τι θα συμπεριληφθεί στην έκθεση, λαμβάνεται από το σύνολο της 

ομάδας, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης – γεύματος, ο τρόπος αυτός βοηθά στο να 

αποφεύγονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις (Βourn 2005 p.66). 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Δημοσίων 

Λογαριασμών, η οποία αποτελείται από 15 μέλη της Βουλής (κυβέρνησης και 

αντιπολίτευσης), εκτός από την ομάδα του Γραφείου Εθνικού Ελέγχου με επικεφαλής 

τον Γενικό Ελεγκτή παρευρίσκονται δημοσιογράφοι, καθώς και κάθε 

ενδιαφερόμενος, αφού είναι ανοιχτή για το κοινό. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η 

εσωτερική αξιολόγηση στην οποία υποβάλλεται η ομάδα, με συζήτηση περί των 

δυνατών και αδύνατων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά τη συζήτηση, έτσι ώστε 

αυτά να μην επαναληφθούν (Μαυρομμάτη 2005). 

Η έκθεση θεωρείται επιτυχημένη, εφόσον έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να οδηγεί τον αναγνώστη σε σαφή και ξεκάθαρα συμπεράσματα. 

 Τα συμπεράσματα αυτά να είναι ασφαλή και σίγουρα. 

 Προτροπή και εξασφάλιση προϋποθέσεων για μεταρρυθμίσεις όπου αυτές 

είναι απαραίτητες. 

 Θα πρέπει κατά τη σύνταξη να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των 

ομάδων στις οποίες απευθύνεται η έκθεση, όπως οι ελεγχόμενοι, η 

Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών, η Βουλή, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και γενικότερα οι πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει 

να είναι εποικοδομητική και αποτελεσματική. (Μαυρομμάτη 2005) (ΝΑΟ 

2016) 
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5. Περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες 
 

5.1. Έλεγχος τοπικών αρχών στην Αγγλία 

Μέχρι πριν της μία Απριλίου του 2015, αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των 

τοπικών αρχών της Αγγλίας ήταν η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Commission), όταν και 

έκλεισε. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οι περισσότερες αρμοδιότητες 

μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Γραφείο Ελέγχου αλλά και σε μια ανεξάρτητη εταιρεία 

Ορισμού Ελεγκτών στο Δημόσιο Τομέα (Public Sector Audit Appointments Limited 

PSAA) (Audit Commission 2016). 

Η εταιρεία PSAA ιδρύθηκε από την Ένωση Τοπικών Αρχών (Local 

Government Association LGA) τον Αύγουστο του 2014 και είναι προσωρινά 

υπεύθυνη για τον ορισμό ελεγκτών σε τοπικές αρχές καθώς και τον καθορισμό 

αμοιβών με τον διακανονισμό για τα οφέλη που προκύπτουν από τα αποτελέσματα 

(PSAA 2016). 

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της εταιρείας έχουν ως εξής: 

 Ορισμός ελεγκτών για όλες τις σχετικές αρχές. 

 Καθορισμός κλίμακας εύρους αμοιβών ανάλογα και με τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, ελεγκτικές και συμβουλευτικές. 

 Βοήθεια στην ομαλή μετάβαση στη νέα πράξη, για τον τοπικό έλεγχο και 

διαφάνεια του 2014. 

 Διασφάλιση ότι το δημόσιο χρήμα προστατεύεται κατά τη μετάβαση 

αυτή. 

 Επίβλεψη για την ποιοτική παράδοση υπηρεσιών στους ελεγχόμενους. 

                                                                                                    (PSAA 2016) 

 

5.2.  Επιτροπή Λογαριασμών Σκοτίας, Γενικός Ελεγκτής Σκοτίας και 

Έλεγχος Σκοτίας 

Ο εξωτερικός έλεγχος τοπικών αρχών στη Σκοτία διεξάγεται με τη συνδρομή 

τριών θεσμών, της Επιτροπής Λογαριασμών (Accounts Commission) του Γενικού 

Ελεγκτή της Σκοτίας (Auditor General of Scotland) και του Ελέγχου Σκοτίας (Audit 

Scotland). Η Επιτροπή Λογαριασμών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα του οποίου τα μέλη 

διορίζονται από τον Πρωθυπουργό της Σκοτίας. Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από 

τη Βασίλισσα, ύστερα από πρόταση της Βουλής της Σκοτίας.  Ο Έλεγχος Σκοτίας 
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αποτελείται από προσωπικό, το μεγαλύτερος μέρος του οποίου είναι τοποθετημένο 

στο Εδιμβούργο, όπου είναι και το ¨αρχηγείο¨ του οργανισμού. (Audit Scotland 2016) 

(Bourn 2005 p.43) (EURORAI 2004 p.99). 

 

 

5.3. Το Γραφείου Ελέγχου της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Audit 

Office) 

Γενικός Ελεγκτής στη Βόρειο Ιρλανδία είναι ο Kieran Donnelly και συγχρόνως 

είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Ελέγχου της Βόρειας Ιρλανδίας (NIAO). Στις 

αρμοδιότητες του είναι η εξουσιοδότηση για χρήση ποσών, που προέρχονται από την 

κεντρική κυβέρνηση σε οργανισμούς της Βόρειας Ιρλανδίας, η διεξαγωγή 

οικονομικών και «value for money» ελέγχων σε φορείς της δικαιοδοσίας τους. Οι 

εκθέσεις ελέγχου παραδίδονται στην Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας (ΝΙΑΟ 2016).  

Το ΝΙΑΟ έχει πάνω από 135 άτομα προσωπικό (70% λογιστές) είναι 

ανεξάρτητο (και από το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου) και διεξάγει πάνω από 25 ελέγχους 

ετησίως. Σε αντίθεση με τις άλλες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες, το ΝΙΑΟ δε 

κάνει χρήση ιδιωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών (Bourn 2005 p.43) 

(EURORAI 2004 p.101) (ΝΙΑΟ 2016). 

 
Εικόνα 6 Κατανομή Δημοσίων Εξόδων της Βόρειας Ιρλανδίας 
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(ΝΙΑΟ 2016 https://www.niauditoffice.gov.uk/sites/niao/files/media-

files/niao_information_leaflet.pdf) 

 

5.4.  Γενικός Ελεγκτής Ουαλίας και Γραφείο Ελέγχου Ουαλίας (Wales 

Audit Office WAO) 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Ουαλίας είναι ο Huw Vaughan Thomas, ο οποίος είναι 

διορισμένος από τη Βασίλισσα και ανεξάρτητος από την Κυβέρνηση. Αποτελεί τον 

εξωτερικό ελεγκτή για το δημόσιο στην Ουαλία και διεξάγει οικονομικούς «value for 

money» και ελέγχους λογαριασμών στους φορείς αρμοδιότητας του. 

Για τις υπηρεσίες που προσφέρει υπάρχει ένα εύρος τιμών χρονοχρέωσης 

ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσα στις οποίες είναι εκτός από τους 

ελέγχους και η συμβουλευτική. Τα αποτελέσματα από τη χρηστή και οικονομική 

διαχείριση των φορέων είναι εντυπωσιακά με εμφανή τη μείωση εξόδων, σύμφωνα με 

τα παραδείγματα όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του φορέα ελέγχου (WAO 

2016): 

 

Εικόνα 7 Αποτελέσματα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης Ουαλία 

 (WAO 2016 

https://www.wao.gov.uk/sites/default/files/seminar_documents/wales_audit_office_co

nsultation_fee_rates_scales_2017-18_english.pdf) 
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5.5.  Το Φόρουμ του Δημοσιονομικού Ελέγχου (The Public Audit Forum 

PAF) 

Το Φόρουμ Δημοσιονομικού Ελέγχου ιδρύθηκε το 1998, για να παρέχει 

εξελικτική σκέψη σχετικά με τον έλεγχο. Τα μέλη που το απαρτίζουν είναι ο Έλεγχος 

Σκοτίας (Audit Scotland), το Γραφείο Ελέγχου της Βόρειας Ιρλανδίας (NIAO), το 

Γραφείο Ελέγχου Ουαλίας (WAO) και το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου (NAO). Ο ρόλος 

του είναι συμβουλευτικός και δε μπορεί να επιβάλει κατευθύνσεις σε κανένα 

ελεγκτικό όργανο. Στόχοι του είναι: 

 Να παρέχει τη δυνατότητα μιας κοινής στρατηγικής για τα εθνικά γραφεία 

ελέγχου προωθώντας υψηλές σταθερές διακυβέρνησης, διαφάνειας και 

οικονομικής διοίκησης. 

 Να στηρίξει τη λογοδοσία με την ανταλλαγή εμπειριών και μεθόδων κατά 

τη διεξαγωγή ερευνών για αποτελεσματικότερο εντοπισμό περιπτώσεων 

προς διόρθωση. 

 Να αποτελεί συνεχή αξιόπιστη πηγή τρόπων βελτίωσης των δημόσιων 

υπηρεσιών ακόμα και σε εποχές οικονομικής κρίσης. 

 Να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του 

δημοσιονομικού ελέγχου θέτοντας υψηλές βάσεις με τη συνεργασία των 

ελεγκτικών υπηρεσιών, μοιράζοντας τεχνικές και πρακτικές. 

(Bourn (2005) p.43; PAF (2016)) 

Το έργο των περιφερειακών ελεγκτικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από: 

 Αξιοπιστία, επαγγελματική έρευνα. 

 Εθνικές σπουδές και τοπικούς ελέγχους βασισμένους σε αξιόπιστους 

δείκτες απόδοσης. 

 Επικέντρωση στον έλεγχο τοπικών φορέων για τη διασφάλιση εκτέλεσης 

ενεργειών που ωθούν στη βελτίωση. 

 Συνεργατική προσέγγιση για τους «value for money» ελέγχους, με τους 

ελεγχόμενους φορείς για την έκδοση του βέλτιστου αποτελέσματος. 

 Ισορροπημένες εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται, αρνητικά και θετικά 

ευρήματα, συζητιούνται με τους ελεγχόμενους φορείς έτσι ώστε να μην 

είναι άστοχες οι προτάσεις. 
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 Η εμπιστευτικότητα είναι δεδομένη, οι εκθέσεις δίνονται στη 

δημοσιότητα μόνο στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος φορέας αρνείται 

να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

(Longdon 1996 p.180) 

 

6. Εσωτερικός έλεγχος στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

6.1. Λειτουργία, ρόλος και χαρακτηριστικά εσωτερικού ελέγχου 

Υπεύθυνος για τη νόμιμη, ομαλή και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

Θησαυροφυλακίου, εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ο Accounting Officer του 

κάθε φορέα. Έχει αρμοδιότητες ανάλογες του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων, στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 4270/2014 

(ΦΕΚ 143Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της 

ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» άρθρα 24-27. 

Λογοδοτεί στη Βουλή για την ευπρέπεια, την κανονικότητα και την «value for 

money» χρήση των πόρων του οργανισμού. Είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα 

εργαλεία για να διατηρεί ένα χρηστό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης, 

επίσης είναι αυτός που υπογράφει μία ετήσια δήλωση, τη Δήλωση Εσωτερικής 

Διαχείρισης και Ελέγχου (State Internal Control SIC), η οποία δημοσιεύεται με την 

ετήσια έκθεση και περιέχει αδυναμίες και θέματα άξια επισήμανσης προς βελτίωση 

της λειτουργίας (EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 275). 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, κατοχυρώνεται όμως 

από την κυβέρνηση για τη διασφάλιση της λειτουργίας του δημοσίου, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της διοίκησης. Ο αρχικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να 

παρέχει στον Δημόσιο Λογιστή (Accounting Officer) μία αντικειμενική αξιολόγηση 

σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οργανισμών σε θέματα 

διαχείρισης κινδύνου και διοίκησης. Για τους ανωτέρω λόγους, ο επικεφαλής του 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με επαγγελματικά προσόντα 

(EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 275). 

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, για την επίτευξη της ανεξαρτησίας, αναφέρεται 

απευθείας στο Δημόσιο Λογιστή, ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα, όπως επίσης και 
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στο συμβούλιο ή στην ανεξάρτητη, μη εκτελεστική Επιτροπή Ελέγχου, όπου αυτή 

υπάρχει. Αυτά ρυθμίζονται από το Θησαυροφυλάκιο (Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους) και από τα διεθνή πρότυπα με τα Κυβερνητικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου και από το Ίδρυμα εσωτερικών Ελεγκτών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δε θα 

πρέπει να απασχολούνται με άλλα καθήκοντα εκτός από τα ελεγκτικά, γιατί αυτό 

μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενική κρίση των ελεγκτών (EUROPEAN 

COMMISSION 2012 p. 275). 

Το αντικείμενο της εργασίας του ελεγκτή απαιτεί επαγγελματική, ελεγκτική 

κρίση, ώστε να διακρίνεται με ευκρίνεια και ασφάλεια, η λειτουργία, διοίκηση και 

διαχείριση κινδύνου του φορέα. Οποιαδήποτε στρατηγική και σχέδιο ελέγχου θα 

πρέπει πρωτίστως να συμφωνείται με το Δημόσιο Λογιστή και την Επιτροπή 

Ελέγχου. Η ελεγκτική εργασία θα πρέπει να καλύψει την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα και την οικονομικότητα, έχοντας πάντα υπόψη τις περιπτώσεις 

πιθανής απάτης. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνονται διορθωτικές κινήσεις για τη 

παραγωγή καλύτερου αποτελέσματος (EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 276).. 

Κομμάτι του έργου του εσωτερικού ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 

συμβουλευτική. Μάλιστα σύμφωνα με την επιτομή για τον εσωτερικό έλεγχο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012, τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, στο θέμα 

αυτό είναι πιο εξελιγμένα από τα διεθνή, καθώς η συμβουλευτική έχει ως σκοπό να 

βελτιώσει τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου και τη διαχείριση γενικότερα. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι να διαχειριστεί τη πιθανότητα 

απάτης για λογαριασμό του οργανισμού, αλλά να διασφαλίσει ότι η πιθανότητα αυτή 

αντιμετωπίζεται κατάλληλα από τη διοίκηση. Κάθε φορά που εντοπίζεται μία 

αδυναμία που μπορεί να επιτρέψει απάτη, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται και μετά 

από εντοπισμένη ανάλυση και με τη χρήση δεικτών απάτης να προτείνεται και να 

υλοποιείται κάποια ενέργεια σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα πρόσωπα. Σε 

περίπτωση εντοπισμού απάτης θα πρέπει να αποφασισθεί αν οι αποδείξεις είναι 

ισχυρές και να διαταχθεί περεταίρω έρευνα. Τις διαδικασίες σε περίπτωση 

αποδεδειγμένης απάτης τις ξεκινά ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου 

(EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 275). 

Εξίσου σημαντικό με τον εντοπισμό αδυναμιών και τη συμβουλευτική, είναι η 

δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης, μετά τον έλεγχο και την κατάθεση 
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προτάσεων από τον εσωτερικό έλεγχο. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις προτάσεις του 

εσωτερικού ελέγχου είναι ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου του φορέα. Οι ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου είναι 

καταγραμμένες στο Εγχειρίδιο Επιτροπής Ελέγχου που εκδίδεται από του 

Θησαυροφυλάκιο (EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 276). 

 

6.2. Σχέση με Θησαυροφυλάκιο, συντονισμός εσωτερικού ελέγχου 

Το Θησαυροφυλάκιο και η Προεδρία της Κυβερνήσεως, καθορίζουν την 

πολιτική και καλές πρακτικές για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του 

εσωτερικού ελέγχου. Οι κανόνες, οι αρχές, η οικονομική πειθαρχία και ο έλεγχος 

εγκαθιδρύονται κεντρικά. Συγκεκριμένα, το Θησαυροφυλάκιο έχει κεντρικές ομάδες 

που στηρίζουν τους εσωτερικούς ελεγκτές θέτοντας τις παραπάνω πολιτικές και 

πρακτικές, επίσης διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης, παρέχοντας κατεύθυνση για 

την ανάπτυξη και εξέλιξη του ελεγκτικού αντικειμένου. Οι επαγγελματίες να 

μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες για επιπλέον εξέλιξη. Υπάρχει επίσης, 

Διατμηματική Ελεγκτική Ομάδα, όπου μοιράζονται καλές πρακτικές με άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 277). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σύμφωνα με τα Κυβερνητικά Εσωτερικά Πρότυπα, 

συντάσσουν έκθεση για τη δική τους αποτελεσματικότητα και απόδοση, τουλάχιστον 

κάθε πέντε χρόνια. Στο θησαυροφυλάκιο υπάρχει Επικεφαλής του Επαγγέλματος 

Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των προτύπων και 

για τη συνεχή βελτίωσή τους. 

 

 

7. Σχέσεις εσωτερικού - εξωτερικού ελέγχου και Επιτροπή 

Ελέγχου 
Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος συνεργάζονται ανταλλάσοντας 

εμπειρίες, στρατηγικές και πρακτικές περιορίζοντας το ελεγκτικό αντικείμενο στον 

οργανισμό. Οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να βασίζονται στη δουλεία του 

εσωτερικού ελέγχου, εφόσον τηρούνται κάποια πρότυπα και η ελεγκτική διαδικασία 

διεξάγεται με αντικειμενικότητα, τεχνικά μέσα  και επαγγελματισμό. 
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Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από 

διευθυντές. Έχει συγκεκριμένες ευθύνες, σχετικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό 

έλεγχο, διασφαλίζοντας τα θέματα των οικονομικών καταστάσεων. Ένα από τα κύρια 

καθήκοντά της είναι να διασφαλίσει στήριξη στο Δημόσιο Λογιστή στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων του (EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 277). 

Τυπικά, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο εσωτερικός έλεγχος, λειτουργεί σύμφωνα 

με επαρκή χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Επίσης, συμβουλεύει το 

συμβούλιο και το Δημόσιο Ελεγκτή, σε θέματα στρατηγικής ελέγχου, σχηματίζοντας 

μια εικόνα για το πόσο ικανοποιητικά στηρίζεται ο επικεφαλής του εσωτερικού 

ελέγχου, ώστε να εκδώσει μια ετήσια άποψη για τη λειτουργία την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, τη διοίκηση, τη διαχείριση του οργανισμού. 

Τέλος, η Επιτροπή παρακολουθεί πως αντιδρά η διοίκηση στα ευρήματα του ελέγχου 

(EUROPEAN COMMISSION 2012 p. 277). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του δημοσιονομικού ελέγχου αποτελεί 

εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα και γενικότερα του 

κρατικού μηχανισμού. Κάθε κράτος έχει διαφορετική δομή, νομοθεσία, Σύνταγμα, 

ενώ οι πολίτες έχουν διαφορετικές συνήθειες, ήθη, νοοτροπία, ενώ η σχέση τους με 

το κράτος είναι πολύπλευρη.  

Βασικό συστατικό του δημοσιονομικού ελέγχου είναι ο σχεδιασμός του, 

δηλαδή ο τρόπος που οργανώνεται η διαδικασία του ελέγχου αλλά και η δομή του 

φορέα ή των φορέων που τον ασκούν. Για το σχεδιασμό και τη συγκρότηση ενός 

μοντέλου ποιοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Οι καλές 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται από διάφορα κράτη, για τη λειτουργία του ελέγχου, 

αποτελεί βάση πάνω στην οποία μπορεί να γίνει επιλογή κάποιον εφαρμογών.  

Τα βασικά μοντέλα για τον εξωτερικό έλεγχο είναι τρία, δικαστικό (Ισπανία), 

κολεγιακό (Ολλανδία) και Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο). Υπάρχουν όμως πολλές 

παραμετροποιήσεις στην εφαρμογή κάθε μοντέλου σε διαφορετικές χώρες, που 

οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η Ισπανία (βασίλειο) είναι μια 

χώρα, χωρισμένη σε κρατίδια και αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ η Γαλλία 

χρησιμοποιεί ένα πιο γραφειοκρατικό διοικητικό μοντέλο χωρισμένο σε περιφέρειες. 

Ανάλογη είναι η διαφορά σε Ολλανδία και Γερμανία που, ενώ χρησιμοποιούν το 

κολεγιακό μοντέλο, η δομή του δημοσιονομικού ελέγχου στην Ολλανδία έχει 

στοιχεία συγκεντρωτισμού.  

Η φύση του ανωτάτου οργάνου ελέγχου είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας 

των πολιτών, της νομοθεσίας και του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένο το κράτος. 

Η εμπιστοσύνη προς την εξουσία και η ισχυρή νομοθεσία οδηγεί συνήθως στη 

δημιουργία Westminster ή κολεγιακού μοντέλου ελέγχου, καθώς δεν είναι 

απαραίτητο για το ελεγκτικό όργανο να έχει δικαστικές αρμοδιότητες και κατά 

συνέπεια μεγαλύτερη προσκόλληση στη νομιμότητα και κανονικότητα, με διάθεση 

υποβολής κυρώσεων.  
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Στον εσωτερικό έλεγχο, μεγάλο ρόλο έχει η εδαφική έκταση, του κράτους ή του 

φορέα εκτός από το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες. Γενικά, ο σχεδιασμός 

διαχωρίζεται στο συγκεντρωτικό, αποκεντρωμένο ή υβρίδιο σύστημα ελέγχου. Όσο 

πιο συγκεντρωτικό μοντέλο ακολουθείται τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για 

καλύτερη οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ενιαία στάση του 

ελέγχου, ακολουθώντας κοινά πρότυπα και με αυτό τον τρόπο να είναι δυνατή η 

συγκριτική αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας ελέγχου. 

Η πρόκληση, στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μοντέλου ελέγχου, είτε 

εξωτερικού είτε εσωτερικού είναι η επίτευξη της ανεξαρτησίας. Με την κατάλληλη 

νομοθεσία και επιλογή προσωπικού, μπορούν ευκολότερα να ακολουθηθούν 

ελεγκτικά πρότυπα όπως διαφάνεια ή ηθικές αρχές και αξίες. Η ανεξαρτησία όμως θα 

πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο και μέσο καθώς ο ελεγκτής έρχεται 

αντιμέτωπος με άτομα και φορείς αυξημένης εξουσίας. Μια νομοθεσία που 

διασφαλίζει την ανεξαρτησία και ένα σύστημα λογοδοσίας αντικειμενικό και άμεσο, 

μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικότερο έλεγχο. 

Ο έλεγχος απόδοσης αποτελεί το σημαντικότερο είδος ελέγχου, αφού 

συμπεριλαμβάνει, τα περισσότερα από τα άλλα είδη ελέγχου. Τα αποτελέσματα ενός 

ποιοτικού ελέγχου απόδοσης προσφέρουν, άμεσα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα. Η μείωση των δαπανών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση 

της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και γενικότερα το value for money, με 

βάση πάντα τη νομιμότητα, αποτελούν το κέρδος, ενός συνεχώς αποδοτικότερου 

μοντέλου διοίκησης.  

Ένας έλεγχος νομιμότητας, κανονικότητας και συμμόρφωσης, μπορεί να 

εντοπίσει βασικές ελλείψεις, γλιτώνοντας από τον προϋπολογισμό πόρους, μέσω 

περικοπών, σήμερα. Αυτό δε διασφαλίζει τη μη επανάληψη της λανθασμένης 

διαδικασίας και κυρίως δεν οδηγεί τη λειτουργία του δημόσιου φορέα προς τη 

βελτίωση. Μία έκθεση απόδοσης μπορεί να παραθέσει προτάσεις βελτίωσης της 

λειτουργίας ενός φορέα, βάζοντας τις βάσεις για ριζικές αλλαγές που μπορούν να 

αποδώσουν διαχρονικά. Ο έλεγχος παρακολούθησης (follow up) αποτελεί 

διασφάλιση ότι οι προτάσεις θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό. 
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Η άρτια λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου συνδράμει, στο να 

εντοπίζονται εύκολα περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, διαφθοράς ή και απάτης. Η 

συνεχής βελτίωση και πρόβλεψη των συστημάτων αυτών, μειώνει τη πιθανότητα 

κακοδιαχείρισης και αποτρέπει τάσεις διαφθοράς. 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του δημοσιονομικού ελέγχου έχουν οι 

ικανότητες και δεξιότητες του ελεγκτή. Μια ομάδα έμπειρων ελεγκτών, 

ενημερωμένων με τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ελέγχου, με καλές κοινωνικές 

δεξιότητες και ομαδική συμπεριφορά, μπορεί να ολοκληρώνει έρευνες υψηλής 

δυσκολίας, διατηρώντας, συγχρόνως, καλό κλίμα συνεργασίας με τα στελέχη του 

ελεγχόμενου οργανισμού. Η συνδρομή εμπειρογνωμόνων, όπου αυτή απαιτείται 

συμβάλει στην εκπόνηση ασφαλών αποτελεσμάτων. Η συνεχής επιμόρφωση των 

ελεγκτών είναι απαραίτητη, για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου αποτελεσμάτων του 

ελέγχου. 

Με την παρούσα έρευνα επισημάνθηκε η σημαντικότητα του δημοσιονομικού 

ελέγχου και της χρηστής διοίκησης, που έχουν ως συνέπεια την εμπιστοσύνη του 

πολίτη και τη βελτίωση της ζωής του. Σύμφωνα με το Σαρμά (2006)3 «Το Κράτος 

είναι, ίσως, η σπουδαιότερη ηθική επίτευξη του ανθρώπου, όταν λειτουργεί σύμφωνα 

με τις αρχές του δικαίου και της δημοκρατίας ώστε να παράγει ελευθερία και 

κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ηθικές, όμως, αξίες τις οποίες αυτό στηρίζει και προωθεί 

δεν μπορούν να γίνουν πράξη αν το κράτος είναι αναποτελεσματικό, σπάταλο ή, 

ακόμη χειρότερο, αν παραμένει αδιάφορο στη διαφθορά ή αν τα όργανά του 

διαπλέκονται με αυτή».  

Επίσης, προκύπτει ότι για τον σχεδιασμό ενός μοντέλου ελέγχου θα πρέπει 

αρχικά, να αναλύονται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους, αλλά και κάθε 

οντότητας συγκεκριμένα. Αυτά θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την επιλογή και 

προσαρμογή, καλών πρακτικών εφαρμογών που περιγράφηκαν νωρίτερα, ώστε να 

επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η προσπάθεια για βελτιστοποίηση του 

μοντέλου ελέγχου δε θα πρέπει να σταματά, η εμπειρία αποκτιέται στην πράξη και 

μπορεί να οδηγεί, σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων. 

                                                             
3 Ιωάννη Δ. Σαρμά «Καλύτερο Κράτος – η Σπατάλη, η Διαφθορά και ο Σύγχρονος Δημοσιονομικός 
Έλεγχος» σελίδα 291 
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Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν είναι 

ριζικές και ξεκινούν από τις συνταγματικές διατάξεις. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα θα 

αποτελούσε, η βελτίωση και εξέλιξη του δημοσιονομικού ελέγχου στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και πρότυπα, με εστίαση στην βελτίωση της 

απόδοσης του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων μιας σχετικής 

έρευνας αποτελεί πρόκληση και σίγουρα δε θα μπορούσε να είναι βίαιη, αλλά 

σταδιακά θα μπορούσε να δημιουργήσει υγιείς νοοτροπίες και τη βάση για ένα 

καλύτερο κράτος. 
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