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Δπραξηζηίεο  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη κηα εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, ππφ ηελ επίβιεςε 

θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Καζεγεηή Ινξδάλε Διεπζεξηάδε ηνπ Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνλ νπνίν θαη 

επραξηζηψ ζεξκά. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηνλ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο 

Θενθάλε Καξαγηψξγν θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γεψξγην Γξνγαιά γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Ηδηαηηέξσο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γεψξγην Γξνγαιά γηα ηελ γφληκε θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, 

ηελ πνιχηηκε αξσγή θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε, σο κέινο ηεο επηηξνπήο εμεηαζηψλ 

θαη ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ αξηηφηεξε νινθιήξσζή ηεο. 

Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηε κεηάδνζε 

πνιχηηκσλ γλψζεσλ πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηελ απιφρεξε 

ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ φηαλ ρξεηάζηεθε θαη ηδίσο ηηο: Υξπζάλζε Οηθνλφκνπ θαη Μαίξε 

Σδηφια γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά θαη μερσξηζηά ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ Πάξε Καληνχξα θαη νθία Παπαδνπνχινπ γηα ηα επνηθνδνκεηηθά ηνπο 

ζρφιηα θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ, σο απαηηεηηθνί αλαγλψζηεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο, 

ππήξμε αλεθηίκεηε θαη θαηαιπηηθή ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ Αηθαηεξίλε Σζνιαθίδνπ, 

Αληηγφλε Σζηκνπνχινπ θαη Κεξαζία Γαιηγαιίδνπ γηα ηηο ηδέεο θαη ην πιηθφ πνπ κνπ 

παξείραλ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηψ θαη λα αληιήζσ ρξήζηκα ζηνηρεία γη’ απηήλ ηελ 

εξγαζία. Ηδηαηηέξσο δε επραξηζηψ ηελ Κεξαζία Γαιηγαιίδνπ, γηα ηελ απιφρεξε βνήζεηα 

πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηδίσο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε, ψζηε λα θαηαζηεί αξηηφηεξε ε δνκή ηνπ. 

Σηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο αθφκε, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γεκνζζέλε Καζζαβέηε γηα ηελ ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία ηνπ ζηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη γηα ηελ παξνρή ηεο άδεηαο 

δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΔΔΓΓ. Δπραξηζηψ 

επίζεο φζνπο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη κε πξνζπκία ζηελ έξεπλα, γηαηί ρσξίο απηνχο ζα 

ήηαλ αδχλαηε ε νινθιήξσζή ηεο. Ηδηαηηέξσο λα επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΔΓΓ: α) Γεκήηξε Λεθαληδή ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, γηα 

ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη εχζηνρεο δηνξζψζεηο ηνπ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αξηηφηεξε 
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δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, β) Κηθή Πάηζηνπ θαη γ) Ρνχια Υηληδίδνπ ηνπ ηκήκαηνο 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ επηκέιεηα δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε φιν ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΔΔΓΓ, δ) Γηψξγν Φνχλε ζην ηκήκα ππνζηήξημεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Αθφκε επραξηζηψ ηνπο Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηνπ ΔΔΓΓ: Γεψξγην Υαξαιακπφπνπιν, (Κεληξηθή Τπεξεζία Αζήλα), Αηθαηεξίλε 

Αιεμαλδξίδνπ (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν εξξψλ), Μαξία Αιεμάθε (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

Ρεζχκλνπ) θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο: Αηθαηεξίλε αξαβέινπ (Πεξηθεξεηαθφ 

Γξαθείν Θεζζαινλίθεο), Ηιία ηφτθν (Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν εξξψλ). 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή θαη ελζάξξπλζή ηεο, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ αιιά θαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο 

εξγαζίαο, δίρσο ηελ ζηήξημε ηεο νπνίαο, δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε νινθιήξσζή ηεο. 
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Πεξίιεςε 

Οη αζαθείο θαη ζπλάκα θξίζηκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζε φιε ηελ 

πθήιην επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα θαη ηελ ρψξα καο. ηα πιαίζηα απηά πξνθχπηεη επηηαθηηθά ε 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Παξάγνληαο - θιεηδί γηα ηελ επηηπρία 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

Γελ έρνπλ δηελεξγεζεί έσο ηψξα ζρεηηθέο έξεπλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη αθελφο ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη αθεηέξνπ ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Γηα ηελ έξεπλα απηή δηαλεκήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο επηζεσξεηέο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα αλαιχζεθαλ κε ην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ αδήξηηε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφ. Παξάγνληεο φπσο ε ππνζηήξημε απφ ηελ 

δηνίθεζε, ε αλεμαξηεζία, νη αλζξψπηλνη πφξνη, θαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

δξνπλ ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ θαθνδηνίθεζε θαη δηαθζνξά ηνλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηνλ 

απνδπλακψλνπλ. 
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Abstract 

The vague and critical economical situation around the globe affects our country to a 

great extent. In this context, the need to modernize Public Administration arises. Α key 

factor for the success of this goal is the effective internal control. 

Up to this point, no relative researches have been conducted. For this reason, the 

purpose of this thesis is to emphasize the importance of Internal Control in Public 

Administration and explore the factors that affect its effectiveness either positively or 

negatively. For the purposes of this research, questionnaires have been distributed among 

the inspectors and administrative employees of the Inspectors – Controllers Body for Public 

Administration. 

The questionnaires have been analyzed with the statistics software package SPSS.  

The results of this study confirm the importance of Internal Control in Public 

Administration and the dire need for reassignment of the factors that make it effective. 

Factors such as human resources, internal process procedures, management support and 

independence affect the effectiveness of the Internal Control in a positive way, while 

factors that contribute to maladministration and corruption have a negative effect. 
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Κεθάιαην 1
o
: Δηζαγσγή 

1.1. Γεληθά 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηεξάζηηεο 

θνηλσληθέο πηέζεηο, ζε φηη αθνξά ην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) αιιά θαη 

παγθνζκίσο. Οη θνξνινγνχκελνη ζε φια ηα θξάηε κέιε, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

θνξά, αλακέλνπλ θαη ζην δεκφζην ηνκέα, ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο (value for money). Σν 

δεκφζην, κέζα απφ ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί, πξέπεη λα απνδείμεη, φηη νη πφξνη ηνπ (inputs) θαη δαπαλψληαη 

απνηειεζκαηηθά, αιιά ηαπηφρξνλα φηη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο είλαη επίζεο θαη νη 

ππεξεζίεο (outputs) πνπ πξνζθέξεη. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ε 

δεκφζηα δηνίθεζε λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή εμειηγκέλσλ πιαηζίσλ θαη πξνηχπσλ. Δπίζεο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε  κε ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (benchmarking) κεηαμχ 

ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ επίηεπμε θνηλνχ ζηφρνπ φπσο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

(Γηθηπαθφο ηφπνο, European Commission, 2014)
1
. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί πιένλ απαξαίηεην κεραληζκφ επνπηείαο  ζε νξγαληζκνχο φρη κφλν ηνπ 

ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Cohen & Sayag, 2010).  

 

 

1.2. ύγρξνλεο Αληηπαξαζέζεηο ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν (Ιδησηηθόο Σνκέαο & 

Γεκόζην) 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πξνθαλέο φηη πξνθχπηεη απφ ηηο 

αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ δηαθξίλνπλ ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. Φαηλφκελα 

έθθξαζεο ηεο αηεινχο αλζξψπηλεο θχζεο, ηα νπνία θαη εθδειψλνληαη σο παξεθθιίζεηο 

απφ ηα θνηλψο απνδεθηά πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο (κέζα απφ γεληθνχο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο) εζηθήο είλαη ηα ιάζε (ζθφπηκα ή κε), νη θινπέο, νη απάηεο, νη αηαζζαιίεο, πνπ 

νθείινληαη ζην αηειέο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Καηαλννχκε, φηη είλαη αδχλαηε ε 

παληειήο εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ απηψλ, φζα κέζα θαη ηξφπνη θη αλ επηζηξαηεπζνχλ. 

                                                           
1
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Δπνκέλσο απηφ πνπ καο απνκέλεη, γηα λα πεξηνξίζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα 

αξλεηηθά θαηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αδπλακίεο απηέο, είλαη λα εθαξκνζηεί ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο (Γξνγαιάο θαη ζπλ., 2005).  

ε αληίζεζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπνπ επί ζεηξά εηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη – πξσηίζησο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο – γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε, ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη σο εξγαιείν γηα λα 

πξνιακβάλεη αιιά θαη λα θαηαπνιεκήζεη  ηα εηαηξηθά ζθάλδαια, ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο επηρεηξείηαη θάηη αλάινγν κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

ήκεξα, κεηά θαη ηηο ξαγδαίεο παγθφζκηεο εμειίμεηο ζε πάξα πνιιέο ρψξεο, αιιά 

θαη ζηελ Διιάδα, βξηζθφκαζηε ζε κηα θάζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε. Δλψ κέρξη πξφηηλνο ν δεκφζηνο έιεγρνο 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε δεηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκφξθσζεο ηψξα επεθηείλεηαη 

θαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθήο θαη 

νξγαλσζηαθήο απφδνζεο (OECD, 2005).  

Δίλαη πξνθαλέο φηη πθίζηαληαη ζεκαληηθφηαηεο θαη εχινγεο, δηαθνξνπνηήζεηο 

κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Οη 

δηαθνξέο απηέο πεγάδνπλ απφ ηελ δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ζηφρεπζε ησλ δχν 

ηνκέσλ αιιά θαη ηδηαίηεξε θχζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ ζε 

κειέηε ηνπο νη Carhill & Kincaid (1989), νη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ έλαλ 

αλζξσπνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ είλαη απφξξνηα ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ θαη 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο δεκηνπξγεί έλα δχζθακπην πεξηβάιινλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πνπ ζα ζηφρεπαλ ζην 

λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο θαη λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπο. 

ηε ζχγθξηζε επίζεο πνπ θάλεη ε Goodwin (2004) ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, επηζεκαίλεη δχν θχξηα ζεκεία ζηα νπνία απηνί απνθιίλνπλ. Αθελφο, νη 

νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε θάζε θνξά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα άθακπην δηνηθεηηθφ πιαίζην, ρσξίο θακία 

επειημία θαη αθεηέξνπ νη νξγαληζκνί απηνί είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ρσξίο λα απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο παξάγνληεο θφζηνπο θαη ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, νη Carhill & 

Kincaid, (1989) ππνζηεξίδνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – φηαλ 
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αθνξνχλ ζην δεκφζην ηνκέα – είλαη αλάγθε λα είλαη πνιχ επξχηεξνπ πεδίνπ απφ φηη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο πξνζβιέπεη ζε δηαθνξεηηθή θηινζνθία απφ απηήλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπνπ 

ν θπξίαξρνο ζθνπφο είλαη ην θέξδνο. Γεληθά νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ελψ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί απφ ηελ άιιε 

επηθεληξψλνληαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Goodwin, 2003; Goodwin, 2004).  

 

1.3. Γηθαηνιόγεζε ηεο πνπδαηόηεηαο Δπηινγήο ηνπ Θέκαηνο  

Ζ πνιιαπιφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ δεκηνπξγεί ζχλζεηεο, αζηαζείο θαη 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

εμαηξεηηθά ξεπζηνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα θαινχληαη 

νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα βξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζµνχο·θαηαβάιινληαο 

αηέξκνλεο πξνζπάζεηεο, µε ζθνπφ θαηαξρήλ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κέζα απφ δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε, ηελ 

βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαθπβέξλεζεο, ηελ δηαζθάιηζε θηλδχλνπ θαη ηελ πάηαμε 

θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο. Έλα απφ ηα θαηαιιειφηεξα κέζα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ είλαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Ζ βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξέαζε θαη επεξεάδεη φιε ηελ πθήιην, θαη 

θπζηθά θαη ηελ Διιάδα, έθεξε ηελ ρψξα καο ζε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε. Οη εηαίξνη καο 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ε πίεζε ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο, έθεξαλ 

ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο θαη εζσηεξηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ ρψξα καο, κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα αλαδχεηαη ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ελαξκφληζήο ηνπο κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

Σνλ νκνινγνπκέλσο εμαηξεηηθά δχζθνιν απηφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ). Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ηηο 

δνκέο ηνπ ην ΔΔΓΓ, επηηείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, νη 

νπνίνη είλαη:  

 απνθάιπςε θαηλφκελσλ δηαθζνξάο, θαθνδηνίθεζεο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ  
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 εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ επίιπζήο ηνπο, 

 βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαθπβέξλεζεο θαη δηαζθάιηζεο θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ 

ζπκβνχιεπζε ησλ ειεγρνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, 

κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

νηθνλνκηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ – θάζε - 

νξγαληζκνχ, θαη ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηελ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

Μέζα ινηπφλ απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εθηίκεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε αλάπηπμε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

1.4. θνπόο θαη ηόρνη ηεο Δξγαζίαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Δπηπιένλ, κέζσ κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαη ηεο αλάιπζεο 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ εθηηκψληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ - ζεηηθά ή αξλεηηθά - 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ δηελεξγεζεί έσο 

ηψξα εκπεηξηθέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή θαη ηνλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(ΔΔΓΓ), σο ζεζκνζεηεκέλε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

Αλαιπηηθφηεξα, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θπξίσο ηνλ αλ ζπλδέεηαη απηή 

ζεηηθά ή αξλεηηθά κε ηνπο εμήο παξάγνληεο:  

 Αλζξψπηλνη πφξνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

 Γηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

 Τπνζηήξημε απφ ηελ Γηνίθεζε,  

 Αλεμαξηεζία,  

 Καθνδηνίθεζε θαη Γηαθζνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
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1.5 Γηάξζξσζε ηεο Δξγαζίαο 

ην πξψην Κεθάιαην, κεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή, παξνπζηάδνληαη νη 

ζχγρξνλεο αληηπαξαβνιέο θαη ζπγθξίζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη δεκνζίνπ, γίλεηαη θαηαλνεηή θαη επηηαθηηθή ε δηθαηνιφγεζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη νη 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν Κεθάιαην, πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (ΝΓΜ) ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, αλαιχνληαη 

αξρηθά νη θπξηφηεξεο κνξθέο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαζψο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ δηαθζνξά θαη θαθνδηνίθεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ην 

ίδην θεθάιαην αλαιχνληαη ε έλλνηα ηεο ειεγθηηθήο θαη νη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, παξαηίζεληαη ηα είδε, νη ηχπνη θαη ηα ζηάδηα ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο εξγαιείνπ αλακφξθσζεο θαη 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

ην ηξίην Κεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε (ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή) πάλσ ζην ζέκα, θαη παξάιιεια γίλεηαη κηα επηζθφπεζε εξεπλψλ ηεο 

παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο Σν αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ, αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βαζηδφκελν ζε έξεπλεο, κειέηεο, άξζξα, παξνπζηάζεηο ζπλεδξίσλ 

θ.α., πνπ ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ: 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε, 

ηελ αλεμαξηεζία θαη αξλεηηθά απφ ηα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. 

ην ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε άξζξα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Δλψ ζην ηέηαξην Κεθάιαην πνπ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ΔΔΓΓ, αλαπηχζζνληαη πεξηιεπηηθά νη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ζηελ Διιάδα θαη αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηα ππνθεθάιαηα πνπ αλαιχνληαη ε 

δνκή, ε απνζηνιή, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηνπ ψκαηνο. ην 

ηειεπηαίν ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά ην έξγν ηνπ, κε ηελ ρξήζε 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ - αξηζκνδεηθηψλ, πνπ αληινχληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΔΓΓ, θαη ην Κεθάιαην θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ην πέκπην Κεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, κεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή, 

παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ην κνληέιν – 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Αθνινπζεί αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή, ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ, θαη ηέινο 

παξαηίζεηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην παθέην SPSS. Παξαηίζεληαη 

πεξηγξαθηθά ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο κε ηελ παξνπζίαζε·ηνπ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγξάκκαηνο γηα θάζε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη αλά νκάδα εξσηήζεσλ. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ηελ παξάζεζε ησλ πηλάθσλ 

Coefficients θαη ANOVA κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ εθηηκνχκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Σέινο, ζην έβδνκν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπµπεξάζµαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζεµαληηθφηεξα ζεµεία, παξνπζηάδνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη µε ηελ παξάζεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ειιεληθή, μελφγισζζε, λνκνζεζία θαη 

ειεθηξνληθή. Σέινο ζην παξάξηεκα πεξηέρεηαη ζε έληππε κνξθή ην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο έξεπλαο θαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ ΔΔΓΓ, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δνκήο ηνπ. 
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Κεθάιαην 2
 o
: Θεσξεηηθό πιαίζην 

2.1. Δηζαγσγή 

Σν θεληξηθφ δεηνχκελν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεκεξηλνχ θξάηνπο είλαη ε 

αλαδηνξγάλσζή ηνπ, κε ζθνπφ λα παξέρνληαη απφ ην δεκφζην - ή άιινπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο κε ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο - αγαζά θαη ππεξεζίεο, κε ηξφπν επέιηθην θαη 

απνηειεζκαηηθφ (Μαθξπδεκήηξεο, 2000). Απηφ νπζηαζηηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ
2
 κέζα απφ ηελ Γηνίθεζε 

Λεηηνπξγηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγίαο, 

πιεξνθνξηψλ θιπ), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. 

(Σζηφηξαο, 2015).  

Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα αλαδηνξγαλψζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη 

εθαξκφδνληαο ηελ ηξίηε θάζε ηνπ θχθινπ
3
 ηνπ Deming - ηνλ έιεγρν - λα ειέγμνπκε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ζθνπφ λα 

εληνπηζζνχλ θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο, πξνβιεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Δθαξκφδνληαο ζπλνιηθά θαη κεζνδηθά ηηο αξρέο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, κπνξνχκε λα δνχκε ζηε πξάμε λα βειηηψλνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζπλερψο θαη ζηαζεξά. Έηζη κφλν κπνξεί λα πξνζθέξεη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο, λα γίλεη πην απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή, νηθνλνκηθή. 

Άιισζηε, νη θπξηφηεξνη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

είλαη ε ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, παξέρνληάο ηνπο πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο (Καξαράιηνο θαη ζπλ., 2012). 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ κέιινληνο γηα 

λα κπνξεί λα επηηπγράλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο, αλαθέξεηαη ε έθζεζε ηεο 

PwC (2013). Δμεηάδνληαο ηηο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε PwC, θαηέιεμε φηη ηα 

θχξηα απηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηέζζεξα: ε επειημία, ε θαηλνηνκία, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα. χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα κειέηε, ζεκεηψλεηαη 

φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ 

                                                           
2
 Ωο Λεηηνπξγηθή Γηαδηθαζία νξίδεηαη ε κεηαηξνπή Δηζξνψλ (εξγαζία, δηνίθεζε, θεθάιαην, πιηθά, 

αηηήκαηα, λνκνζεζία, εμνπιηζκφο, ελέξγεηα, πιεξνθνξίεο, γλψζεηο), ζε Δθξνέο (ππεξεζίεο) κέζα απφ έλα 

ζχλνιν επεμεξγαζηψλ πνπ πξνζζέηνπλ Αμία ζην νξγαληζκφ (Σζηφηξαο, 2015). 
3
 Ο θχθινο ηνπ Deming (PDCA) έρεη ηέζζεξεηο θάζεηο: Plan - ζρεδηαζκφο, Do - εθηέιεζε, Check - 

έιεγρνο, Act – πινπνίεζε. 
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λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο κε ιηγφηεξν θφζηνο (doing more for less), λα 

αθνινπζήζνπλ ην γεληθφηεξν πλεχκα ησλ πεξηθνπψλ πεξηηηψλ θαη κε απνδνηηθψλ 

πφξσλ θαη εμφδσλ ψζηε λα κεησζνχλ ηα δεκφζηα ειιείκκαηα. Γηα λα κπνξέζεη λα 

πινπνηεζεί απηφ πξέπεη νη νξγαληζκνί λα επαλεμεηάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα απφ 

ηα εμήο ηξία δηαθνξεηηθά πξίζκαηα (PwC, 2013):  

α) ζην επίθεληξν ν πνιίηεο (ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε νηθνλνκηθά, 

απνηειεζκαηηθά θαη ζην ζσζηφ ρξφλν  

β) εζσηεξηθή - εμσηεξηθή ηζνξξνπία (επίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

απνηειεζκαηηθήο/απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο),  

γ) βηψζηκα απνηειέζκαηα (κε νξζή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ). 

 

2.2. Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δέρεηαη, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δεκφζηα δηνίθεζε 

θπξηαξρεί ζε ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο, ηελ πξννπηηθή 

ηεο αιιά θαη ηηο παζνγέλεηεο θαζψο θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη 

ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα - δεκηνπξγψληαο πιήζνο 

θαηαηγηζηηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο θάλνπλ εκθαλέζηεξεο ηηο παζνγέλεηεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ηειηθά ζπλεηδεηνπνηνχκε, φηη νδεγνχκαζηε ζε θξίζε ζεζκψλ θαη αμηψλ. Γηα 

λα επηηεπρζεί ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ δελ είλαη απιά ε 

άζθεζε εμνπζίαο, αιιά ε πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

επίθεληξν ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ηξεηο παξάγνληεο: ε 

νξακαηηθή θαη εκπλεπζκέλε εγεζία, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε πηνζέηεζε ελφο 

αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο (Γηθηπαθφο ηφπνο, Ίηζθνπ, 2012).  

 

Δμάιινπ, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’70, ε δεκφζηα δηνίθεζε ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

έληνλεο παζνγέλεηεο, δπζιεηηνπξγίεο θαη αλεπάξθεηεο, πνπ είραλ ζαλ ζπλέπεηα ε 

ζπκπφξεπζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΗΣ), λα θαληάδεη σο ε κφλε ηδεαηή ιχζε. Δάλ 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ «θξίζε» δηαθπβέξλεζεο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηελ πιεξνθνξηαθή έθξεμε, ηελ απμεκέλε αμίσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηελ κάζηηγα ηεο δεκφζηαο γξαθεηνθξαηίαο κε φξνπο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο, θαη ηελ αλαδήηεζε - απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο - εξγαζηψλ πνπ παξέρνπλ 
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δπλαηφηεηεο απηνπξαγκάησζεο, ζπλζέηνπκε ην ζπλνιηθφ παδι πνπ σζεί ζηελ αιιαγή 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ζ Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε ή Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη - ΝΓΜ γλσζηή 

πεξηζζφηεξν κε ην αγγιηθφ φξν NPM - New Public Management είλαη κηα λέα 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ έρεη κεηαθέξεη 

ηηο αξρέο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ξεθίλεζε ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην παξάιιεια κε ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ ηεο Θάηζεξ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

αλαπηχρζεθε θπξίσο ζην αγγινζαμσληθφ θφζκν (ΖΠΑ, Απζηξαιία θιπ), ελψ 

εθαξκφδεηαη ζήκεξα σο θπξίαξρε ηάζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο .  

Με βάζε ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Hood (1991), ην κνληέιν ηνπ ΝΓΜ 

εζηηάδεη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεηαη, ηελ απνθέληξσζε ηεο 

δηνίθεζεο, ηελ απνξξχζκηζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεραληζκψλ ηεο «αγνξάο» ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη βέβαηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε επίθεληξν πάληα ηνλ πειάηε, νπζηαζηηθά δειαδή ηνλ πνιίηε. 

ηελ νπζία ε κεηαξξπζκηζηηθή απηή αληίιεςε γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε εκπλέεηαη 

απφ ηελ ζχγρξνλε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηελ θιαζηθή αληίιεςε ηεο γαιιηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ην πιαίζην ηεο αληίιεςεο 

απηήο εληάζζεηαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ (δηνηθεηηθψλ) αξρψλ, ε εηζαγσγή ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε ησλ αξρψλ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εκπνξηθήο ζθέςεο (value for money), ηεο έλλνηαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ππεξεζηψλ 

(outsourcing) κε ιηγφηεξν θφζηνο, ν πξνζδηνξηζκφο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ 

κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε επηθέληξσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ - 

πνιηηψλ (customer orientation), θ.α. (Γηθηπαθφο ηφπνο, Wiki, 2016; ITA, 2006) 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ΝΓΜ ζηηο δεθαεηίεο ’80 & ’90 ππνζηήξημαλ φηη γηα λα 

επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα κε ηηο - θαηά ην δπλαηφλ - κηθξφηεξεο δαπάλεο θαη 

λα παξέρεη ην θξάηνο απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο, απαηηείηαη απφ απηφ λα 

πηνζεηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, φπσο ε αξρή ησλ «3E» 

Μαξθαλησλάηνπ, (2011). 

χκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηνπ φκσο, ζην ΝΓΜ ε σθειηκφηεηα ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν θαη ε νπζηαζηηθή απφδνζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ, ζπλαξηάηαη θαη εμππεξεηείηαη 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ζε ζρέζε κε ην φθεινο θαη 
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απνηππψλεηαη θαηαξρήλ ζηε ζχληαμε ησλ δεκνζίσλ πξνυπνινγηζκψλ. Ζ ππαγσγή ηεο 

δηνίθεζεο ζε κηα ινγηθή αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηεο βάζεη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο 

θαη κφλν απνηέιεζε ηε πιένλ βαζηθή έλζηαζε γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ 

δηνίθεζεο ζε φιν ην θάζκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

Μηα αξθεηά θηιφδνμε πξνζπάζεηα, ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηνηρεία ΝΓΜ ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε έγηλε κε ηνλ Ν. 2880/2001. ηελ νπζία ν ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηηο αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

Σέινο κε ηνλ Ν. 3230/2004 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαζηεξσζεί ε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ (Management By Objectives - MBO) θαη ε 

κέηξεζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο κε ηελ ρξήζε δεηθηψλ. Μνινλφηη 

ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη εθαξκνζηεί πιεκκειψο κέρξη ζήκεξα, γηα πξψηε θνξά ν 

λνκνζέηεο επηρεηξεί ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο. 

 

2.3. Γηαθζνξά θαη Καθνδηνίθεζε ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

2.3.1. Γεληθά 

Πξηλ γίλεη αλάιπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη κηα 

αλαθνξά ζε έλλνηεο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ ππάξμή ηνπ, θαη απηέο δελ είλαη 

άιιεο απφ ηελ θαθνδηαρείξηζε θαη ηελ δηαθζνξά.  

Ζ θαθνδηνίθεζε θαη ε δηαθζνξά δελ απνηεινχλ ειιεληθή πξσηνηππία, αιιά 

πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν παγθφζκην θαηλφκελν κε αλάινγεο επηπηψζεηο ζηελ 

δηεζλή νηθνλνκία, ελψ εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θπξίσο ζε ιανχο 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ (ΓΔΓΓ, 2004).  

 

Ζ δηαθζνξά βέβαηα ζηελ Διιάδα δελ είλαη «πξνλφκην» κφλν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

αιιά εληνπίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηνλ ηδησηηθφ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε 

ηεο νξγάλσζεο Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο, (2014) πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο έρνπλ 

θαηαγγειζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ ζχκθσλα πάληα 

κε ηελ ίδηα κειέηε απφ ην 2007 κέρξη ην 2013 θαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

ε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα θαηέζηε ππεξδηπιάζηα απφ απηήλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα, απηή παξαθσιχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, απμάλνληαο έηζη ην θφζηνο ησλ 
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δεκφζησλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνλνκεχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηνπο 

δεκφζηνπο ζεζκνχο. Ζ αθεξαηφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ 

ζεζκψλ αλζεθηηθψλ ζηε δηαθζνξά. (Γηθηπαθφο ηφπνο, OECD, 2017)
4
 

 

2.3.2. Έλλνηα ηεο Καθνδηνίθεζεο 

Δίλαη δχζθνιν λα δνζεί αθξηβήο νξηζκφο ηεο θαθνδηνίθεζεο. Ωζηφζν απφ ηνλ 

Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ην 1997, δηαηππψζεθε έλαο, ν 

νπνίνο πηνζεηήζεθε αξρηθά απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1999. χκθσλα κε απηφλ «Πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο 

ζεκεηψλεηαη φηαλ έλα δεκφζην φξγαλν παξαιείπεη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 

ή ηελ αξρή πνπ ην δεζκεχεη».  

Καθνδηνίθεζε είλαη α) ε κε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ απφ ηελ 

κεξηά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, β) ε παξνρή ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, γ) θάζε 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε πνπ πξνμελεί δεκία ζην δεκφζην ή ζε ηξίηνπο (ΓΔΓΓ, 2004). 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαθνδηνίθεζεο είλαη: δηνηθεηηθέο παξαηππίεο, άξλεζε 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ, παξάιεηςε νθεηιφκελεο απάληεζεο, αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε, άδηθε κεηαρείξηζε, αζέκηηεο δηαθξίζεηο, παξάλνκεο δηαδηθαζίεο, 

θαηάρξεζε εμνπζίαο (Βελεηζαλνπνχινπ, 2014). 

 

2.3.3. Έλλνηα ηεο Γηαθζνξάο  

Όζνλ αθνξά ηo θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο, είλαη αθφκε πην δχζθνιν λα δνζεί έλαο 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο ν νπνίνο λα ηζρχεη γεληθά. Έλαο πνιχ απιφο αιιά δεκνθηιήο 

νξηζκφο είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (Γηθηπαθφο ηφπνο, 

Worldbank, 2016)
5
, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο δηαθζνξά (corruption) νξίδεηαη ε 

θαηάρξεζε εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο, ελψ ζην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη απηφο 

πνπ δίλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο (Γηθηπαθφο ηφπνο,  

Transparency International, 2016)
6
 ν νπνίνο νξίδεη φηη, ε δηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε 

εμνπζίαο, πνπ θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ εκπηζηεπζεί ζε άιινπο, γηα ηδησηηθφ φθεινο. 

                                                           
4
 http://www.oecd.org/corruption/ethics/ 

5
 http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm 

6
 https://www.transparency.org/what-is-corruption/ 

http://www.oecd.org/corruption/ethics/
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H θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη δχλακεο γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ παξάλνκνπ νθέινπο 

είλαη έλαο άιινο επξχο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ (Heywood & Krastev, 2006), ελψ 

ζχκθσλα κε ηνπο Μάξθνβηηο θαη ζπλ., (2010), ε δηαθζνξά νξίδεηαη σο «ν 

πξνζπνξηζκφο σθειεκάησλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ν νπνίνο είλαη, άκεζα ή έκκεζα, 

επηβιαβήο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν».  

Αλαθνξηθά κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε έλλνηα ηεο 

δηαθζνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2957/20017, σο εμήο: «...σο «δηαθζνξά» 

λνείηαη ε απαίηεζε, πξνζθνξά, παξνρή ή απνδνρή, ακέζσο ή εκκέζσο, δψξνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ κε πξνζήθνληνο σθειήκαηνο ή ππφζρεζεο ελφο ηέηνηνπ 

σθειήκαηνο, πνπ επεξεάδεη ηελ νξζή εθηέιεζε θαζήθνληνο ή ηελ απαηηνχκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ιήπηε ηνπ δψξνπ ή ηνπ κε πξνζήθνληνο σθειήκαηνο ή ηεο ππφζρεζεο 

ελφο ηέηνηνπ σθειήκαηνο».  

Έλα αθφκα νξηζκφο ππάξρεη ζην Ν. 3310/2005
8
 ζηελ παξ. 4, άξζξν 3, φπνπ 

δηαθζνξά νξίδεηαη ε ελεξγεηηθή δηαθζνξά «...σο νπνηνζδήπνηε, εθ πξνζέζεσο, 

ππφζρεηαη ή παξέρεη ζε ππάιιειν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, άκεζα ή κε ηε κεζνιάβεζε 

ηξίηνπ, νπνηαζδήπνηε θχζεσο σθέιεκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα ηξίην, πξνθεηκέλνπ ν 

ππάιιεινο λα ηειέζεη ή λα κελ ηειέζεη πξάμε εθ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαηά παξάβαζε ησλ λφκηκσλ θαζεθφλησλ ηνπ». 

 

Δπίζεο, ζε Δγθχθιην
9
 ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠΔΔ) αλαθέξεηαη φηη, κε 

ηε χκβαζε απηή ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηα άιια θξάηε πνπ ηελ ππνγξάθνπλ, 

αλαγλσξίδνληαο φηη «ε δηαθζνξά ζπληζηά γεληθφηεξε απεηιή γηα ην θξάηνο ηνπ δηθαίνπ 

ππνλνκεχεη ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πξνζβιέπνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Κξαηψλ κειψλ, αλαδεηψληαο θνηλέο απαληήζεηο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλφκελσλ δηαθζνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ αλεζπρεηηθή αχμεζε θαη 

ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπο κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ην μέπιπκα ρξήκαηνο». 

 

                                                           
7 ην Ν. 2957/12-11-01 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ζέκαηα Αζηηθνχ 

Γηθαίνπ πεξί δηαθζνξάο» ζην Κεθάιαην Η (Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε Δζληθφ επίπεδν) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 1 έσο θαη 12, αλαθέξεηαη ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο, νξίδεηαη θαη θαζνξίδνληαη 

νη επζχλεο ησλ κεξψλ, νη απνδεκηψζεηο, θ.ιπ. 
8
 Ν. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 
9
 Ζ εγθχθιηνο 6352/3184/8-5-08: «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ' απηήλ Πξσηνθφιινπ» αλαθέξεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ λφκνπ 

3560/2007 (ΦΔΚ 103/14.05.2007).  
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Αθφκε, ε δηαθζνξά έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Klitgaard (1988), σο κηα νηθνλνκηθή 

έλλνηα, φπνπ έλαο καζεκαηηθφο ηχπνο αλαθέξεη φηη ε δηαθζνξά είλαη:  

C = M + D – A 

Όπνπ: C = Γηαθζνξά, M = Μνλνπψιην, D = Γηάθξηζε, A = Λνγνδνζία. 

 

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ εηζαγσγή ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 2006, ν 

ΓΔΓΓ αλαθέξεη, φηη ε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα έρεη κηα εηδηθφηεξε κνξθή πνπ είλαη 

ε δηαπινθή. Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή δεκία, δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο θαη 

γξαθεηνθξαηηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

επηηείλνπλ ηα θαηλφκελα ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη αδηαθάλεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε ζεηξά απφ αηηίεο ζηηο νπνίεο νθείινληαη ηα θαηλφκελα απηά, 

φπσο ε αλαμηνθξαηηθή επηινγή πξνζσπηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε αλεπαξθήο 

εθπαίδεπζή ηνπ, ε αλαμηνθξαηηθή επηινγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε πνιηηηθά 

θπξίσο θξηηήξηα θαη ηέινο ε αδηαθνξία εθηέιεζεο ησλ ππαιιειηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ 

απφ κεγάιε κεξίδα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. (ΓΔΓΓ, 2007). 

 

2.3.4. Γηαθξίζεηο Γηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Οη δηαθξίζεηο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία 

(Αξγπξνειηφπνπινο, 2006; Βαβνχξαο, 2011; Βαβνχξαο-Μαλσιάο, 2005; Παλνχζεο, 

2007; Κνληνγηψξγεο, 2005; Υιέηζνο, 2011), γίλνληαη: 

 

α) Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ δεκόζηνπ ιεηηνπξγνύ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθζνξά: 

 Πνιηηηθή δηαθζνξά ή "grand corruption" (ζε επίπεδν βνπιεπηψλ θαη ππνπξγψλ)  

 Γξαθεηνθξαηηθή ή δηνηθεηηθή δηαθζνξά ή "petty corruption" (ζε επίπεδν ππαιιήισλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θνηλφ) 

 

β) Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο: 

 Γηαπινθή θαη ζθάλδαια (ζε αλψηεξν επίπεδν εμνπζίαο) 

 Ρνπζθέηηα επηβίσζεο (ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο) 
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γ) Αλάινγα κε ην βαζκό αλνρήο απέλαληη ζηε δηαθζνξά: 

 Λεπθή δηαθζνξά (white corruption), ηελ νπνία αλέρεηαη ε θνηλή γλψκε  

 Γθξίδα δηαθζνξά (grey corruption), ηελ νπνία θάπνηνη αλέρνληαη, ελψ άιινη 

θαηαδηθάδνπλ 

 Μαχξε δηαθζνξά (black corruption), ηελ νπνία ε θνηλή γλψκε θαηαδηθάδεη 

απεξίθξαζηα 

 

δ) Αλάινγα κε ηε δνκή θαη ην βαζκό εμάπισζεο: 

 Δπθαηξηαθή ή θαηαζηαζηαθή, πνπ εθδειψλεηαη κεκνλσκέλα 

 Κιαδηθή, πνπ εθδειψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

 Θεζκνπνηεκέλε, πνπ έρεη πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν θαλφλα δηθαίνπ 

 πζηεκηθή ή δηαξζξσηηθή, φηαλ ε δηαθζνξά έρεη δηαβξψζεη ην ζπλνιηθφ θξαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ νηθνδφκεκα 

 

2.3.5. Οη πλεζέζηεξεο Μνξθέο Γηαθζνξάο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο δηαθζνξάο 

ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε είλαη (Βαβνχξαο, 2011; Βαβνχξαο-Μαλσιάο, 2005; 

Γεκεηξηάδε, 2016; Γηακαληνχξνο, 2004; Financial Mirror, 2010;. Hope, 2016; 

Koumpias, 2015; Lemos, 2012; Λάδνο, 2005; Micha et al., 2015; Miller, 2013; 

Μπνθνβφο, 2009; Pirovolakis, 2011; Ράηθνο, 2011; Sfakianakis, 2012; Stephens, 2015; 

εξαθεηηλίδνπ, 2005): 

 Υξεκαηηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηηθψλ 

 Γηαπινθή πνιηηηθψλ κε επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ΜΜΔ 

 Δπλνηνθξαηία, λεπνηηζκφο, lobbying 

 Παηξσλία, πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνιηηηθψλ κε ςεθνθφξνπο 

 Τπεμαίξεζε, απηζηία, παξάβαζε θαζήθνληνο δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

 Φνξνδηαθπγή, θνξναπνθπγή δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηηθψλ 

 Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο πνιηηηθψλ κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ 
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2.3.6. Παξάγνληεο Γηαθζνξάο - Καθνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Αλ θαη ε έλλνηα πνπ έρνπλ απηά ηα δχν θαηλφκελα είλαη δηαθνξεηηθή, εληνχηνηο 

ζπλδένληαη άξξεθηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζε έλα «πεξηβάιινλ» πνπ αθκάδεη ε 

θαθνδηνίθεζε είλαη απηφ πνπ επλνεί θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο ζηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ηεο. Γεγνλφο είλαη, φηη ε θαθνδηνίθεζε ππνζάιπεη ηελ δηαθζνξά θαη ην 

αληίζηξνθν, ε δηαθζνξά ηξνθνδνηεί θαη αλαπαξάγεη ζε κέγηζην βαζκφ ηα θαηλφκελα 

θαθνδηνίθεζεο. (Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 2006; Βελεηζαλνπνχινπ, 2014) 

Ζ δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε εθηφο απφ νηθνλνκηθή δεκηά 

πνπ πξνθαιεί ζην θξάηνο θαη ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ, κεγεζχλεη επίζεο ηα θαηλφκελα 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηεο αδηαθάλεηαο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη ηε δηάβξσζε 

ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πνιηηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Μηραειίδε, Γεληθφ Διεγθηή ηεο Κπξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε 

δηαθζνξά αλαπηχζζεηαη θαη ζεξηεχεη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (Γηθηπαθφο 

ηφπνο, Μηραειίδεο, 2014):  

 Δπξεία δηαθξηηηθή εμνπζία, ρσξίο ζαθή φξηα,  

 Αφξηζηεο ή επάιιειεο αξκνδηφηεηεο,  

 Γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα,  

 Έιιεηςε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ,  

 Βξαδχηεηα θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ,  

 Βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο,  

 Αλεπάξθεηα πξνβιεπνκέλσλ πνηλψλ,  

 Έιιεηςε δηαθάλεηαο. 

 Αλαμηνθξαηία  

 Πεηζαξρηθή θαη πνηληθή αηηκσξεζία (ιφγσ κε χπαξμεο βνχιεζεο ή ιφγσ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δησθηηθψλ ή αξκφδησλ αξρψλ ή ιφγσ έιιεηςεο 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ).  

 

2.4. Έλλνηα θαη Αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο  

χκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2015), ε ειεγθηηθή είλαη έλαο θιάδνο ησλ 

oηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε - θνξέα γηα λα δηαθπιάμεη 
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ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ κέζσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Λφγσ 

ηνπ φηη, νη ηερληθέο θαη νη κεζνδνινγίεο ειέγρνπ είλαη ίδηεο γηα θάζε λνκηθή κνξθή ησλ 

κνλάδσλ ειέγρνπ, ην αλ είλαη ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή ν θεξδνζθνπηθφο ή 

κε ραξαθηήξαο ησλ εηαηξεηψλ - νξγαληζκψλ, δελ ελδηαθέξεη ηελ ειεγθηηθή.  

Αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο είλαη ν έιεγρνο ησλ νληνηήησλ (επηρεηξήζεσλ, 

νξγαληζκψλ θιπ) κε θχξην ζηφρν (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2014): 

α) λα πξνιεθζνχλ λα απνθαιπθζνχλ ή λα θαηαζηαινχλ ηφζν ηα αθνχζηα φζν θαη ηα 

εθνχζηα ιάζε θαη νη νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο  

β) λα πηζηνπνηεζεί ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ. 

 

2.5. Έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA, 1999)
10

, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο θαζνξίζηεθε σο: «... κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο 

θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ, βνεζψληαο ηνλ λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ, πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο». 

Έλαο άιινο νξηζκφο, ν νπνίνο ππνγξακκίδεη ην ζπκβνπιεπηηθφ αιιά θαη ηνλ 

πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνδφζεθε απφ ηνλ Παπαζηάζε 

(2014). χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) ζεσξήζεθε 

σο ε ππεξεζία πνπ ζθνπφ έρεη λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη φπνπ δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο, λα πξνηείλεη 

βειηηψζεηο. 

Δλψ απφ ηελ COSO, (1992) «Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο δηαδηθαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη εχινγε 

δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο» 

                                                           
10

 The Institute of Internal Auditors 
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Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη ε επηβνιή θπξψζεσλ αιιά έρεη σο ζηφρν, 

λα παξέρεη βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο ή ππεξεζίεο θαη ζ΄ 

απηνχο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε, ψζηε λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα 

νδεγήζνπλ ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ 

παξαβαηηθφηεηαο πνπ πηζαλψο εληνπίζηεθαλ. 

ηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηνπο (Καξαγηψξγνο θαη ζπλ, 2007), είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηε δηνίθεζε. 

Αθφκε βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ µε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ραθηληδή, επεηδή ηφζν νη απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη, φζν θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα 

Διεγθηηθά ψκαηα θαη νη δηάθνξεο Τπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο, κεηαβάιινληαη ζπλερψο, 

αληίζηνηρα θαη ζπγρξφλσο εμειίζζεηαη θαη ε ειεγθηηθή κεζνδνινγία. Δίλαη απαξαίηεην 

ινηπφλ λα ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ζπρλή αλαζεψξεζε ησλ 

κεζφδσλ ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ (ΓΔΓΓ, 2007). 

 

2.6. Δίδε - Σύπνη Διέγρσλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Αλάινγα κε ην ρξφλν, ην αληηθείκελν, ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο, ηελ έθηαζε θαη ηα 

φξγαλα πνπ ηνλ δηελεξγνχλ, θάζε έιεγρνο, δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (ΓΔΓΓ, 

2007): ε ηαθηηθφ θαη έθηαθην έιεγρν, ζε εηδηθφ έιεγρν (κεξηθή επηζεψξεζε) θαη 

γεληθφ (ζπλνιηθή επηζεψξεζε), ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, ζε ζπγθεληξσηηθφ/ 

δηεξεπλεηηθφ θαη επηηφπην, ζε θαζνιηθφ θαη δεηγκαηνιεπηηθφ. 

Σαθηηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ εθηειείηαη κε βάζε πξφγξακκα ην νπνίν έρεη 

εθπνλεζεί απφ ην ειεγθηηθφ ψκα θαη ζηνρεχεη ζηελ δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζήο 

ησλ Τπεξεζηψλ κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηδηαίηεξα 

αλαθνξηθά κε: 1) ηελ λνκηκφηεηα ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, 2) ηελ χπαξμε 

θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο θαη Έθηαθηνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ 

δηελεξγείηαη νπνηεδήπνηε απηφ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν θαη έρεη ζηφρν λα επηβεβαηψζεη 

ηελ χπαξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη, 

ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ε ηελ δηαθξίβσζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο 

πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ ειεγθηηθνχ ζψκαηνο απφ: 1) θαηαγγειίεο πνιηηψλ, 2) 



18 

 

πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (πρ. απφ δεκνζηεχκαηα Σχπνπ ή άιιεο 

Γεκφζηεο Αξρέο,), 3) επεμεξγαζία ηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Δηδηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη ζε ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ειεγρφκελνπ θνξέα - ππεξεζίαο ή ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ κία 

νκνεηδείο (κε ην ίδην αληηθείκελν) ππεξεζίεο ηαπηφρξνλα θαη Γεληθφο έιεγρνο είλαη 

απηφο πνπ δηελεξγείηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

κία νκνεηδείο ππεξεζίεο ηαπηφρξνλα. 

Δζσηεξηθφο έιεγρνο (ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη 

απφ ηα ίδηα φξγαλα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα – ππεξεζίαο θαη Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα ψκαηα ειέγρνπ ή απφ ηηο Τπεξεζίεο επηζεψξεζεο.  

πγθεληξσηηθφο/ δηεξεπλεηηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηεμάγεη ην ειεγθηηθφ 

φξγαλν ζηελ έδξα ηνπ θαη πεξηιακβάλεη εξγαζίεο ειέγρνπ, ρσξίο ηε δηελέξγεηα 

επηηφπηαο απηνςίαο (inspection without on-site visits) θαη Δπηηφπηνο έιεγρνο είλαη απηφο 

πνπ πεξηιακβάλεη επηηφπηα επίζθεςε – απηνςία ζηελ έδξα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα - 

νξγαληζκνχ - ππεξεζίαο (on-site visit inspection). 

Σέινο, θαζνιηθφο έιεγρνο είλαη απηφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη 

δηεμνδηθά θάζε ελέξγεηα ή ζηνηρείν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο θαη Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο είλαη απηφο πνπ γίλεηαη ζηε βάζε δείγκαηνο. 

 

2.7. ηάδηα Διέγρνπ θαη Διεγθηηθέο Γηαδηθαζίεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεηαη θαη 

αζθείηαη ν έιεγρνο θαη ζπλίζηαληαη ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, πνπ 

εθαξκφδνληαη θάζε θνξά, ψζηε ην απνηέιεζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ έιεγρν λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (Παπαζηάζεο, 2014). 

Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ σο έγθπξν θαη αμηφπηζην, ζα 

πξέπεη απηφο λα πξνεηνηκάδεηαη θαη βέβαηα λα αζθείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο 

εθαξκφδνληαο θάζε θνξά ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο (ΓΔΓΓ, 2007). 

Πέξα απφ ην πνην είλαη ην ειεγθηηθφ ζψκα ή ε ειεγθηηθή ππεξεζία θαη αλεμάξηεηα 

απφ ην αληηθείκελν ή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ, έλαο ηαθηηθφο έιεγρνο, αιιά θαη 

θάζε είδνο ειέγρνπ, πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα (ΓΔΓΓ, 2007; Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

2015):  



19 

 

α) ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ (ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ, ε ζπιινγή ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ειεγρφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ, ε θαηαγξαθή φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ν εληνπηζκφο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ),  

β) ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ (φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη 

γίλνληαη άιιεο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα λα απνθηεζεί αθξηβήο εηθφλα θαη λα θαηαλνεζεί 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επάξθεηα ηνπ) θαη  

γ) ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ (ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη θάζε 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ αθνξά ζην ειεγρφκελνπ ζχζηεκα, ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ). 

 

 

2.8. Γεληθέο Αξρέο πνπ Γηέπνπλ ηνπο Διέγρνπο ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Οη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ, 

έρνπλ σο βάζε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα
11.

 Σν ειεγθηηθφ θιηκάθην πνπ δηελεξγεί ηνλ 

έιεγρν ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα πξφηππα απηά, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ηνλ νπνίν δηεμάγεη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ α) ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ ψκαηνο, κε εληνιή ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν 

έιεγρνο, (oη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ έρνπλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα, γηαηί θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο 

ησλ εθζέζεσλ απνηειεζκάησλ) β) ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ, γ) 

ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ (ΓΔΓΓ, 2007). 

 

ε απηά ηα πιαίζηα ε ειεγθηηθή εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη πξνζπαζεί λα απνθηήζεη 

ηε δηθήο ηεο νληφηεηα - ηαπηφηεηα, πξνζεγγίδνληαο θάζε θνξά ηηο αδπλακίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ, µε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ππνδεηθλχνληαο 

ζπγρξφλσο ξεαιηζηηθέο ιχζεηο (Karagiorgos et. al., 2006).  

 

2.9. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο σο Δξγαιείν ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζίγνπξα δελ αθνξά κφλν ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά είλαη 

                                                           
11

 ην εγρεηξίδην ειέγρνπ γηα ηα ειεγθηηθά ζψκαηα θαη ηεο ππεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ν ΓΔΓΓ 

σο δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα αλαθέξνληαη απηά ηνπ INTOSAI: International Organization of Supreme 

Audit Institutions. 
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ηδηαίηεξα αλαγθαίνο θαη ρξήζηκνο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη γεληθά ζηε ζεξαπεία ησλ παζνγελεηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε βέβαηα έρεη θάπνηεο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε απηφλ πνπ δηελεξγείηαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηφζν ζηε κεζνδνινγία 

φζν θαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη. Ο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζε έλα δεκφζην 

θνξέα κπνξεί λα είλαη ινγηζηηθφο, νηθνλνκηθφο, δηνηθεηηθφο, αιιά αθφκα θαη 

πεηζαξρηθφο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ δεκνζίνπ, έιεγρνο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο. Δπίζεο, έλα ειεγθηηθφ ψκα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο δηελεξγεί έιεγρν ζπλήζσο κεηά απφ θαηαγγειία κε ζθνπφ φρη κφλν 

λα δηνξζσζνχλ ηα πηζαλά ιάζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ή ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ ή ηνπ 

δεκνζίνπ, αιιά λα γίλνπλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή 

αθφκε λα νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε απηνί πνπ παξαβαίλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

ίγνπξα, ε ζεκαληηθφηεξε πιεπξά ηνπ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε 

ηνλ Lapsley, (1988) είλαη ε ηδέα ηεο ζρέζεο απφδνζεο - ηηκήο (value - for - money), πνπ 

ηνλ δηαρσξίδεη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε νπνία ζπρλά εθθξάδεηαη κε ηα ηξία Δ 

(Economy νηθνλνκία, Efficiency απνδνηηθφηεηα, Effectiveness απνηειεζκαηηθφηεηα). 

 

2.10. Γηεζλή Πξόηππα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Οη ηξφπνη δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε ειεγρφκελν νξγαληζκφ ή 

θνξέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγήο ηνπο, γηαηί 

εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ· δειαδή απφ ην ζθνπφ, 

ην κέγεζνο, θαη ην πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο. 

Δπεηδή πξψηνλ πνιινί παξάγνληεο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ άζθεζε θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δεχηεξνλ γηα λα 

ππάξρνπλ θνηλά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ, 

αλαπηχρζεθαλ απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πξφηππα ειέγρνπ. Ζ ζπκκφξθσζε ζηα 

Γηεζλή απηά Πξφηππα θαη ε εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απνηειεί 

ελέξγεηα κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ην έξγν ηνπο. 
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Σν 2013, ε επηηξνπή COSO
12

, έρνληαο ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ βνήζεηα ησλ 

νξγαληζκψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμέδσζε έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην πξνηχπσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν 

(Γηθηπαθφο ηφπνο, COSO, 2017). 

Πεξαηηέξσ, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ISSAI
13

, πεξηέρεηαη κηα πιήξε θαη 

ελεκεξσκέλε ζπιινγή κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ηε Γηεζλή Οξγάλσζε ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (INTOSAI). Oη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ηα πξφηππα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο θαη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (ISSAI) 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ θαη απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αξρέο ζηνλ 

έιεγρν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Ζ θαζνδήγεζε γηα ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε (INTOSAI 

GOV), παξέρεη νδεγίεο πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ.  

Tν Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ)
14

 επίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 

ζεκαληηθνχο θνξείο
15

 ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη θαηαξηίζεη ζρεηηθφ πιαίζην 

πξνηχπσλ κε ηνλ ηίηιν “Internal Audit Capability Model (IA – CM) for the Public 

Sector”. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πξνηχπσλ πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Μάιηζηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην κνληέιν ζε παγθφζκην επίπεδν ζαλ βάζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

ζεζκνζέηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

Καη ελψ θαίλεηαη ηα πξάγκαηα λα βαίλνπλ θαιψο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ πξνηχπσλ δηεζλψο, ππάξρνπλ θσλέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξαθηηθή ησλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ζηελ ρψξα καο δελ αθνινπζεί ηα παξαπάλσ πξφηππα.  

                                                           
12

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
13

 International Standards of Supreme Audit Institutions 
14

 The Institute of Internal Auditors 
15

 Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην Γξαθείν Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο 

Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο Πνιηηείαο ηνπ Texas, ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή Δζληθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ απφ δέθα ρψξεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεραληθήο 

Λνγηζκηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Carnegie Mellon, Pittsburg, Pennsylvania, U.S.A 
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πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην άξζξν ηνπ γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ν Δπηζεσξεηήο – Διεγθηήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γηθηπαθφο ηφπνο, ηφτθνο, 2009), αλαθέξεη φηη: 

 ελψ νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκβνχισλ πξνρψξεζαλ ζηαδηαθά θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ, 

γηα λα εηζάγνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο,  

 ελψ ηα πξφηππα απηά άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη φρη κφλν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά θαη απφ δεκφζηεο δηνηθήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνχο 

(φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα), αιιά θαη ππεξεζληθά φξγαλα (φπσο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή),  

 ελψ είλαη απνδεδεηγκέλε ε απνηειεζκαηηθφηεηα άιισλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή πξφηππα,  

παξφια απηά ε δξάζε ηνπ ΔΔΓΓ «...πεξηνξίδεηαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 

δηεξεχλεζεο θαη ζηεξείηαη ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

δηεζλή πξαθηηθή». 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη κηα ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη δηεζλψο.  

 

Πίλαθαο 1. πγθξηηηθή αληηπαξάζεζε εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Vs Γηεζλή Πξαθηηθή. 

 Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Γηεζλή Πξαθηηθή 

Έλαξμε 

ειεγθηηθνύ έξγνπ 

Μεηά απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

εληνιήο 

Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη θπθιηθά 

επαλαιακβαλφκελε 

Πεξηνδηθόηεηα 

ειέγρνπ 

Οη έιεγρνη, νη επηζεσξήζεηο θαη νη 

δηεξεπλήζεηο είλαη κεκνλσκέλεο 

θαη δελ είλαη επαλαιακβαλφκελεο 

Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη θαζεκεξηλή, 

ζπζηεκαηηθή κε ζπγθεθξηκέλε 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία 

Υαξαθηήξαο 

ειέγρνπ 

Μεκνλσκέλνο θαη ηνκεαθφο αλά 

ππεξεζία ή αλά θιάδν 

πζηεκαηηθφο, θαζνιηθφο ζην ζχλνιν ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Διεγθηηθό 

Τπόβαζξν 

Διιεληθή θαη Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία (έιεγρνο λνκηκφηεηαο) 

Γηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαη ζρεηηθή 

εζληθή ή επξσπατθή λνκνζεζία 

 

Διεγθηηθόο 

ηόρνο 

Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο ζε 

θαηαζηαιηηθφ επίπεδν. 

Γηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε 

κεηξήζηκα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

θξηηήξηα. Πξνιεπηηθφο λνκηθφο έιεγρνο 

γηα ηελ απνθπγή δηθαζηηθψλ αληηδηθηψλ. 

χληαμε πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

νξγαλψζεσλ. 
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Κεθάιαην 3
 o
: Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ 

3.1. Γεληθά 

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, ηνλ ξφιν θαη 

ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ησλ κεηαβιεηψλ – παξαγφλησλ, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

3.2. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Αλζξώπηλνη Πόξνη 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη (άλζξσπνη), είλαη ν «βαζηθφο πφξνο» φισλ ησλ νξγαληζκψλ, 

απηνί θάλνπλ ηε δηαθνξά απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ δεκηνπξγψληαο θαηλνηνκία θαη 

επηηπρίεο. Ζ επηηπρία θάζε νξγαληζκνχ ζηεξίδεηαη ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ζην πφζε 

έκθαζε δίλεη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ. (Βνχδαο, 2016). ηελ νπζία ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν «πεξηνπζηαθφ» ζηνηρείν ηεο, είλαη ε ίδηα ε 

νξγάλσζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη ζπλεξγάδνληαη - αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε άξηζην ηξφπν, νξίδεη ηελ 

επηηπρία ηεο νξγάλσζεο (ΤΠΔΓΓΑ, 2007). 

ρεηηθά κε ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο γηα λα 

παξέρεη απνηειεζκαηηθφ έξγν θαη λα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηνπ πξνο ηελ δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

(Γηθηπαθφο ηφπνο, ΔΗΔΔ, 2011) λα δηαζέηεη ηα εμήο:  

α) επξχηαην θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,  

β) επαγγεικαηηθή δενληνινγία,  

γ) αθεξαηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηέινο  

δ) θαιή γλψζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο ζπκπεξαίλνπλ νη Drogalas et al.,  (2015), είλαη ε επάξθεηα 

ηεο νκάδαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δείρλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ επάξθεηα πνπ δηαζέηεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο: ε 

επαξθήο εθπαίδεπζε, ε πςειή επαγγεικαηηθή γλψζε, ε πξνιεπηηθή δξάζε, ε 
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παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαζψο θαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ειεγρνκέλσλ.  

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νη Mihret & Yismaw, (2007) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε εζσηεξηθή πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην πεδίν ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη έιεγρνη ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη 

ζσζηά.  

Ο Dittenhofer, (2001) είρε επίζεο εληνπίζεη φηη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, είλαη 

κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλάδαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σέινο φπσο δηαπηζηψλνπλ νη Alzeban & Gwilliam (2014), αθφκε θαη ε αλεπάξθεηα 

ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ 

είλαη δηαζέζηκε, γηα λα κπνξέζνπλ νη ειεγθηέο λα αλαβαζκίζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 

Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνπο Rittenberg & Anderson, (2006), νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ πξνθίι εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, λα έρνπλ 

«αλάζηεκα», παξνπζία θαη ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν, ηελ ηθαλφηεηα 

γηα επζπθξηζία, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζαθήλεηα ζε ζέκαηα 

ειέγρνπ.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη νη εμήο: 

H0: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνπο 

Αλζξώπηλνπο πόξνπο. 

H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνπο 

Αλζξώπηλνπο πόξνπο. 

 

3.3. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ 

Πέξα απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Οη Arena & Azzone (2009) εξεπλψληαο ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ 

θάπνηνη παξάγνληεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζην κνληέιν ηνπο ηξεηο αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο: ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νκάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο), ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο 
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(ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ειεγθηηθήο 

επηηξνπήο).  

Ο Frigo επίζεο (2002) παξείρε έλα κνληέιν - πιαίζην ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ κε ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε scorecard (Balance 

scorecard - BSC) ησλ Kaplan & Norton (1993) γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ Frigo (2002) απηέο απνηεινχληαη απφ: α) ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ, β) ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γ) ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

πειάηεο θαη δ) ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη νη εμήο: 

H0: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηηο 

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηηο 

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

 

3.4. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Τπνζηήξημε από ηελ δηνίθεζε 

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ ηα απνηειέζκαηα, απφ ηελ έξεπλα ησλ Cohen & Sayag (2010) δειαδή 

φηη ε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη θξίζηκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζν θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε είλαη ην «θιεηδί» ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κάιηζηα φηη φινη νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πεγάδνπλ απφ απηήλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε παξνρή 

νξγαλσηηθήο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε πξφζιεςε 

ηθαλνχ πξνζσπηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθφκε θαη ε δεκηνπξγία πξννπηηθψλ εμέιημεο 

ηεο θαξηέξαο ηνπ πξνζσπηθνχ επηδξά θαη ζε άιιεο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Δπίζεο νη Alzeban & Gwilliam (2014) ζηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλά ηνπο απνδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, παξάγνληα πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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ην ίδην ζπκπέξαζκα είρε θαηαιήμεη θαη ν Dittenhofer, (2001) θαζψο ε δηνίθεζε 

ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ κειεηεηή, σο έλαο απφ 

ηνπο θξίζηκνπο παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  

Αθφκε θαηά ηελ άπνςε ησλ Albrecht et al, (1988) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη σο πξντφλ ηεο ηθαλήο εγεζίαο. Η δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, ζεσξείηαη σο έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηή. 

Σέινο νη Mihret et al., (2010) ηνλίδνπλ ηελ θξίζηκε ηθαλφηεηα ησλ επηθεθαιήο ησλ 

ειεγθηψλ λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηηο "ζθιεξέο" πξνηάζεηο, ρσξίο θφβν ή "εχλνηα". 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη νη εμήο: 

H0: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

Τπνζηήξημε από ηε Γηνίθεζε. 

H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

Τπνζηήξημε από ηε Γηνίθεζε. 

 

3.5. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Αλεμαξηεζία 

πλερίδνληαο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ίζσο ν πην ζεκαληηθφο θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, είλαη ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. Ζ ελ ιφγσ άπνςε κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ παξαηίζεληαη.  

Καηαξρήλ αλεμαξηεζία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα δξα κε αθεξαηφηεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα φηαλ αζθεί ηα ειεγθηηθά ηνπ θαζήθνληα θαη είλαη ν «ζεκέιηνο ιίζνο» 

ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, ελψ έρεη δχν πηπρέο, ηελ νξαηή θαη ηελ αφξαηε. Ζ 

αλεμαξηεζία απαηηεί, ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή, αλεμαξηεζία 

ζθέςεο θαη θπζηθά αλεμαξηεζία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (Νεγθάθεο & 

Σαρπλάθεο, 2014). 

Όπνηα θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο θπβέξλεζεο, ε αλάγθε γηα αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ζηνλ έιεγρν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
16

, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ζα δνπλ λα εθηειείηαη ην ειεγθηηθφ έξγν, θαζψο θαη ηα 

                                                           
16
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απνηειέζκαηά ηνπ ζα είλαη αμηφπηζηα, πξαγκαηηθά, θαη ακεξφιεπηα. (INTOSSAI GOV 

9140).  

Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα νη Drogalas et al., (2015) 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηνπο ηέζζεξεηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν έρεη ε αλεμαξηεζία. Οη άιινη ηξεηο 

παξάγνληεο είλαη: ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη ε ππνζηήξημή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 

Αληίζηνηρα, ν Van Peursem (2005), ζπκπεξαίλεη ζηελ έξεπλά ηνπ φηη ε 

αλεμαξηεζία απφ ηε δηνίθεζε είλαη ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηηπρεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Cohen & Sayag 

(2010) θαη Alzeban & Gwilliam (2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλεμαξηεζία φζνλ αθνξά 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν αμηνινγείηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν, φηαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ειεγρνκέλσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ν Dittenhofer (2001) είρε επίζεο εληνπίζεη πέληε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: ε αλεμαξηεζία, 

ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ, ε απφδνζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη ε δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Δπίζεο, νη Soh & Martinov-Bennie (2011) ηνλίδνπλ φηη νη επηθεθαιείο ειέγρνπ 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ζηνλ νξγαληζκφ 

θαη λα κελ θνβνχληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, αθφκε θαη ζε ακθηιεγφκελεο 

θαηαζηάζεηο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Saud ην 2015, ε αλεμαξηεζία είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Υσξίο 

απηήλ, δελ κπνξνχλ νη ειεγθηέο λα παξέρνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε έθζεζε ειέγρνπ 

(Γηθηπαθφο ηφπνο, Saud, 2015). 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη νη εμήο: 

H0: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

Αλεμαξηεζία. 
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H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

Αλεμαξηεζία. 

 

3.6. Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Παξάγνληεο Γηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε 

Κιείλνληαο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέλεη λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Να επηζεκάλνπκε εδψ, φηη απηνί νη παξάγνληεο 

φρη κφλνλ δξνπλ αξλεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά ζχκθσλα θαη κε ηνλ ΓΔΓΓ (2014), ελζαξξχλνπλ πεξαηηέξσ 

ηελ δηαθζνξά, ηελ θαθνδηνίθεζε θαη ηελ δηαπινθή, θάλνληαο έηζη δπζθνιφηεξν ην έξγν 

ησλ επηζεσξεηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο δηνίθεζεο. Μάιηζηα ν Ραθηληδήο σο πξψελ 

ΓΔΓΓ, ζεσξεί φηη φζνη έιεγρνη θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη, δελ πξφθεηηαη λα απνδψζνπλ 

ηα αλακελφκελα, αλ δελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα (γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ δηαθζνξάο – θαθνδηνίθεζεο) θαη θπξίσο αλ δελ επηηεπρζεί θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαθνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα είλαη 

ειάρηζηεο. Πέξα απφ ηηο έξεπλεο ηεο public issue γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο Διιάο θαη ηεο Transparency International, ν ίδηνο ν ΓΔΓΓ ζηελ εηήζηα 

έθζεζή ηνπ γηα ην 2013 αλαθέξεη ηνπο παξάγνληεο, πνπ κέζα απφ ηελ πνιπεηή ηνπ 

εκπεηξία ζηελ κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο, ζεσξεί φηη επλννχλ πεξαηηέξσ ηελ 

θαθνδηνίθεζε θαη ηε δηαθζνξά ζην ειιεληθφ δεκφζην (ΓΔΓΓ, 2014). 

Παξαζέηνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηνπο παξάγνληεο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο, πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Hope, 2016; Stephens, 

2015; Ραθηληδήο, 2011; Αξγπξνειηφπνπινο, 2006; Katsios, 2006; εξαθεηηλίδνπ, 2005; 

Γηακαληνχξνο, 2004). Απφ απηνχο νη θπξηφηεξνη είλαη: 

• Καηάπησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ 

• Πνιπλνκία, επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

• Γξαθεηνθξαηία, αδηαθάλεηα θαη δπζθακςία δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

• Έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δηαθζνξάο 
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• Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή πνηληθήο, πνιηηηθήο θαη 

πεηζαξρηθήο δηθαηνζχλεο 

• Έληνλνο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηελ νηθνλνκία 

• Τςειή θνξνινγία ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

• Κνκκαηηζκφο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη νη εμήο: 

H0: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηνπο 

Παξάγνληεο δηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή δεκόζηα δηνίθεζε. 

H1: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηνπο 

Παξάγνληεο δηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή δεκόζηα δηνίθεζε.  

 

3.7. Η Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί θαλείο, πφηε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη γηα λα ην δηαθξίλεη θάπνηνο απηφ, ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα είλαη ζε 

ζέζε (Karapetrovic & Willborn, 2000): α) λα θαζνξίζεη ην ζηφρν πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζεί, β) λα ζεζπίζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη γ) 

λα εθηηκήζεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ σο ζχλνιν.  

 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Mihret & Yismaw (2007), ηνλίδνπλ, φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ελψ νη 

νξγαλσζηαθέο ξπζκίζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ειεγρφκελνπ δελ έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Ο Van Gansberghe (2005) επίζεο δηαπηζηψλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηα εμήο: ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην, ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ ηδηνθηεζία, ηελ νξγάλσζε θαη ην πιαίζην 

δηαθπβέξλεζεο, ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο, θαη ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Με αθνξκή ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ζηε ζχγρξνλε επνρή ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, νη Ahmi, Saidin θαη Abdullah, (2014) ζηηο ππνζέζεηο ηεο 

εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο απφ ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζηε Μαιαηζία, είλαη απνιχησο αλαγθαία ζηελ 

επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηερλνινγηθνχο, νξγαλσζηαθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο, ησλ εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη ησλ 

δνκψλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία επηδξνχλ ην θφζηνο, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο. 

H απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαηά ηνπο Karapetrovic & 

Willborn, (2000) είλαη έλα ζχλζεην δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα 

δηελεξγήζεη έιεγρν ρσξίο ιάζε, εηνηκφηεηα γηα ιεηηνπξγία φηαλ ρξεηάδεηαη θαη λα 

εληνπίζεη θαηάιιειν ζχλνιν ζηφρσλ. Αλ θάπνην απφ απηά ηα ζηνηρεία ιείπεη, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά.  

 

Άιινη κειεηεηέο, φπσο ε Bota - Avram (2009) εξεπλνχλ, κειεηνχλ θαη πξνηείλνπλ 

ηξφπνπο κέηξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (Inputs Outputs, Πεξηβάιινλ ειέγρνπ, 

Γηαδηθαζίεο).  

Σέινο, κηα νκνινγνπκέλσο πνιχ αμηφινγε κειέηε είλαη θαη απηή ησλ Lenz & 

Hahn, (2015), νη νπνίνη αλαιχνληαο ηε ζρεηηθή εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία κηαο δεθαεηίαο, 

ηαμηλνκνχλ ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο - ππιψλεο: ηνπο πφξνπο ηνπ ειέγρνπ, ηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ, ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ νξγαληζκφ. 
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Κεθάιαην 4
 o
: Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ε 

πκβνιή ηνπ ΔΔΓΓ 

4.1. Διεγθηηθνί Mεραληζκνί ζηελ Διιάδα Γεληθά 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιινί επίζεκνη δηεζλείο θνξείο, φπσο ν ΟΖΔ, ν ΟΟΑ, 

ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

θ.ά., έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ, αιιά θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη 

ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ηδξπζεί δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη έρνπλ ππνγξαθεί δηεζλείο ζπλζήθεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έρεη 

επηθπξψζεη ε Διιάδα θαη ελζσκαηψζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο δίθαην
17

. Άιισζηε ε 

δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε δελ είλαη θαηλφκελα κφλν ηεο ρψξαο καο, απελαληίαο 

επεξεάδνπλ δηεζλψο φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. Δπνκέλσο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηεο δηαθζνξάο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη δηεζλήο ζπλεξγαζία. Γη' απηφ 

απαηηείηαη θαη ε χπαξμε ζεζκψλ, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πξνζπάζεηα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη θπζηθά θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζηήξημε θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ηελ ζπκκεηνρή αηφκσλ, νκάδσλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Φνξείο πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ιεηηνπξγνχλ ζε 

ηξία επίπεδα: Παγθφζκην, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Δπίπεδν (Γαινχθαο, 2013).  

ην κεηαμχ θαη ε Διιάδα έρεη αλαιάβεη ζαθείο δεζκεχζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη δηαπινθήο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο νπνίεο 

δεζκεχζεηο πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη, ηελ 

ηειεπηαία εηθνζαεηία έρνπλ ςεθηζηεί πιήζνο λφκσλ θαη έρνπλ εθδνζεί πνιιά 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζην δεκφζην. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

λα δηακνξθσζεί έλα πνιπδαίδαιν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε 

                                                           
17

 Ν. 2802/2000: Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δσξνδνθία θνηλνηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ, Ν. 2957/2001: Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ζέκαηα Αζηηθνχ Γηθαίνπ πεξί δηαθζνξάο 
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θαη ιεηηνπξγία δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ζρεδφλ γηα θάζε ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Δμίζνπ πνιχπινθνο είλαη θαη ν ζπλνιηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ζηελ Διιάδα, 

θαζψο απνηειείηαη απφ πιεζψξα ζσκάησλ, ππεξεζηψλ ή δηεπζχλζεσλ επηζεψξεζεο θαη 

ειέγρνπ, πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Κάζε ζψκα έρεη δηαθνξεηηθφ πεδίν ειέγρνπ θαη εχξνο 

αξκνδηνηήησλ, αιιά παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο επηθάιπςεο ή/θαη 

ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ. Μάιηζηα, ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2010 ηεο 

νκάδαο GRECO
18

, αλαθέξεηαη, φηη ζηελ Διιάδα ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ, ηα πξνβιήκαηα φκσο πνπ 

εκθαλίδνληαη νθείινληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο θαη θπξίσο 

ζηελ κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγήο ηεο.  

Απηφο είλαη ίζσο θαη ν ιφγνο πνπ ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΓΔΓΚΑΓ (Μάξηηνο 2015 

- Ηνχληνο 2016) κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη, φηη βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ζρέδην λφκνπ 

γηα ηελ ζπγρψλεπζε
19

 φισλ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ. Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο 

πξφηαζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ ππφ 

ζχζηαζε ψκαηνο κε ηελ επσλπκία Δληαίν ψκα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΔΠΔ) 

επηδηψθεηαη:  

α) ε εμάιεηςε ηεο αιιεινθάιπςεο ησλ ειέγρσλ,  

β) ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε θεληξηθφ επίπεδν,  

γ) ε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθζνξάο  

δ) ε δεκηνπξγία εληαίνπ θέληξνπ ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ειεγθηηθήο δξάζεο.  

 

Μεγάιν βάξνο ηειεπηαία δίλνπλ επίζεο νη «ζεζκνί», ζηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ. Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (ΑΓΑ) «είλαη ζρεκαηηζκνί, δίρσο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα»
20

. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη, ε 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα (έρνπλ δηθφ ηνπο 

πξνυπνινγηζκφ), δελ ππφθεηληαη ζε θαλελφο είδνπο έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα, 

θξαηηθνχο θνξείο ή άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ππφθεηηαη θαη ζε 

                                                           
18

 Οκάδα Κξαηψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο, φπνπ ζπκκεηέρεη σο ηδξπηηθφ κέινο θαη ε ρψξα καο 
19

 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ζσκάησλ απνηειεί θαη δέζκεπζε ηεο ρψξαο καο ζηηο βαζηθέο πξνηάζεηο ησλ 

δηεζλψλ Οξγαληζκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθνξάο φπσο GRECO, ΟΖΔ, OECD 
20

 https://el.wikipedia.org/wiki 
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ηεξαξρηθφ έιεγρν (απφ θάπνην ππνπξγείν). Δθηφο απφ ην Αλεμάξηεην πκβνχιην 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (ηΠ), ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο, 

ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), ε Αξρή Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο θαη απφ 01.01.2017 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ε λεντδξπζείζα 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ). 

 

Πιήζνο ειέγρσλ, πξνιεπηηθνί, θαηαζηαιηηθνί θαη ζπκβνπιεπηηθνί, δηελεξγνχληαη 

θάζε ρξφλν, ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θνξείο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φζν θαη 

απφ απηνηειή ζψκαηα, νξγαληζκνχο, θνξείο θαη ππεξεζίεο εληφο ππνπξγείσλ. 

Κπξηφηεξνη θνξείο κε γεληθέο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο ή άιινη κε 

ηνκεαθφ ραξαθηήξα είλαη: 

 

 Διεγθηηθφ πλέδξην  

 Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο  

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ)  

 Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ)  

 Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΓΓΓΑΓ)  

 Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (ΓΔΓΚΑΓ) 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ) 

 ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ) 

 ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΤΠ) 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ 

(ΔΔΤΜΔ) 

 ψκα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο (ΔΔΚΚ) 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΔ) 

 Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) 

 Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ΔΛ.Α. (ΓΔΤΔΛΑ) 



34 

 

 Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ΔΛ.Α. 

 Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ) 

 Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ) 

 Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

(ΓΔΤΤΔΝ) 

 

4.2. Απνζηνιή, Αξκνδηόηεηεο θαη Γνκή ηνπ ΔΔΓΓ 

Ζ ίδξπζε ηνπ ΔΔΓΓ έγηλε κε βάζε ηα πξφηππα ηεο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γαιιίαο κε ην Ν. 2477/1997, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηδηαίηεξε επηηπρία πνπ παξνπζίαδε ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζην Γαιιηθφ δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα,
21

 ην νπνίν ήηαλ ην θαη' εμνρήλ πξφηππν θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο 

ζηελ Διιάδα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλαο δηηηφο κεραληζκφο ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην ΔΔΓΓ ην νπνίν κπνξεί 

λα δξα αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αζθεί ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.  

Με ην ΠΓ 247/1998 δεκνζηεχεηαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΓΓ, φπνπ 

θαηαγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο ηξφπνπο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ειεγθηηθήο ηνπ δξάζεο, γηα ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ. ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ ν ηίηινο ηνπ ΔΔΓΓ
 22

 ζηα 

αγγιηθά απνδίδεηαη σο «INSPECTORS - CONTROLLERS BODY FOR PUBLIC 

ADMINISTRATION». 

Ο ξφινο ηνπ ΔΔΓΓ αλαβαζκίδεηαη θαη επαλαθαζνξίδεηαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ κε 

ηνλ Ν. 3074/2002 αθνχ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔΓΓ πιένλ ππάγεηαη ν έιεγρνο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, ησλ 

ινηπψλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηηο νπνίεο νξίδεη 

ην δεκφζην ηελ δηνίθεζή ηνπο ή είλαη κέηνρνο
23

.  

Σν ΔΔΓΓ δελ είλαη αλεμάξηεηε αξρή, νχηε αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία, δελ 

                                                           
21

 χκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζε θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ λφκνπ, ιήθζεθε ππφςε ην Γαιιηθφ 

Γηάηαγκα 81-241/12.3.1981 φπσο ίζρπε ηφηε (1997). https://www.legifrance.gouv.fr/ 
22

 παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ΠΓ 247/1998 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΓΓ». 
23

 Σν ΔΔΓΓ δελ επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ αξρψλ,  επίζεο 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Γξαθείνπ Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ησλ πληνληζηψλ - Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη ζεκάησλ 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502789
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έρεη δηθή ηνπ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε δελ έρεη δηθφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά ππάγεηαη (απφ ην 2015) ζηελ ΓΔΓΚΑΓ
24

 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Παξφια απηά απνιακβάλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ιεηηνπξγηθή θαη νξγαληθή αλεμαξηεζία ιφγν θπξίσο ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπ, αιιά θαη ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ έρεη λα επηηειέζεη (Μπεζίια - Μαθξίδε Δ., 

2006). 

Αλαιχνληαο ηελ κνξθή κε ηελ νπνία είλαη δνκεκέλν ην ΔΔΓΓ, πξνθχπηεη φηη 

πξνΐζηαηαη Δηδηθφο Γξακκαηέαο, ν νπνίνο δηνηθεί ην ψκα. ην πεδίν δξάζεο ηνπ 

ΔΔΓΓ ππάγεηαη φιε ε ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ ζήκεξα εθηφο απφ ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία ιεηηνπξγνχλ Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία
25

 ηνπ ΔΔΓΓ, ζηε Θεζζαινλίθε, 

Πάηξα, Λάξηζα, έξξεο, Σξίπνιε θαη Ρέζπκλν ζηα νπνία επηθεθαιείο είλαη 

Πξντζηάκελνη Δπηζεσξεηέο.  

Δπίζεο έρνπλ ζπζηαζεί ηνκείο ειεγθηηθήο δξάζεο κε επηθεθαιείο Πξντζηακέλνπο 

Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη (φπσο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

γξαθείσλ) απφ ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο θαη νξίδνληαη ή παχνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

Σν ψκα ζηειερψλεηαη ζήκεξα
26

 απφ 12 Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο, 134 

Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο θαη 38 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Σν νξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΔΔΓΓ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 2. Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα 

νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο Πξντζηάκελνπο σο αλαπιεξσηήο ηνπ, φηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ, πξνθχπηεη φηη νη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο είλαη κφληκνη 

ππάιιεινη νη νπνίνη απνζπψληαη ζην ΔΔΓΓ, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο 

δηάηαμεο γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί. Πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο 

ηνπ Γεκφζηνπ, ΝΠΓΓ & ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ. Δίλαη ππάιιεινη Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γ’ θαη δψδεθα (12) έηε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή 

                                                           
24

 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4320/15 

θαη ππάγεηαη ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 
25

 παξ. 2 άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2738/1999 & παξ. 5 άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3074/2002 (Δπίζεο είρε ζπζηαζεί 

Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ζηα Ησάλληλα ην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί). 
26

 χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΔΔΓΓ θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο 

ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2016 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αξηζκνχζε ζε 152, ελψ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2016 

ε δχλακε ηνπ ψκαηνο απμήζεθε θαηά 32 Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά γξαθεία. 
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απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) κε ηεηξαεηή ηνπιάρηζηνλ 

ππεξεζία (κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο) θαη νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηηο ππεξεζηαθέο 

ηνπο επηδφζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ην ήζνο ηνπο. Ζ επηινγή ησλ 

Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ γίλεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε θαη χζηεξα απφ 

ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηξηκειή επηηξνπή.
27

 

Ζ ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΔΓΓ γίλεηαη επίζεο κε κεηαθίλεζε 

ππαιιήισλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή κε απφζπαζε ππαιιήισλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔΓΓ. 

Σν ΔΔΓΓ είλαη αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, έθηαθησλ ειέγρσλ θαη 

εξεπλψλ, γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο ή 

πεηζαξρηθήο δίσμεο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δηελέξγεηα 

πξναλαθξίζεσλ θαη πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ (κεηά απφ παξαγγειία ηνπ αξκνδίνπ 

Δηζαγγειέα). Δπίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο, ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔΓΓ, ηνλ έιεγρν 

ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν 

ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη 

πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα...». 

Οη βαζηθνί άμνλεο - ζηφρνη ηνπ ΔΔΓΓ είλαη:  

α) ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,  

β) ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο,  

γ) ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ππεξεζηψλ,  

δ) ε νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (απνδνηηθφηεηα) & ν πεξηνξηζκφο 

ηεο ζπαηάιεο,  

ε) ε πξνζηαζία ηεο λνκηκφηεηαο & ε θαηνρχξσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο. 

 

Σν ΔΔΓΓ κεξηκλά28 γηα ηελ επηζήκαλζε θαηλνκέλσλ  

α) Γηαθζνξάο,  

β) Καθνδηνίθεζεο,  

γ) Αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,  

                                                           
27

 Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη γη’ απηφ ην ζθνπφ κε ππνπξγηθή απφθαζε. 
28

 παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ΠΓ 247/1998 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΓΓ» 
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δ) Αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,  

ε) Υακειήο παξαγσγηθφηεηαο,  

ζη) Υακειήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

Ζ εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ ζψκαηνο δελ ζηακαηάεη αθνχ, ην 2014 ην ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΔΓΓ δεκηνχξγεζε
29

 θαη έζεζε ζε εθαξκνγή, ππφςε ησλ θνξέσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «χζηεκα 

θαηαρψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ ππάιιεισλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ» πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ (ΓΔΓΚΑΓ, 2016).  

Σν ΔΔΓΓ επίζεο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο άιισλ ρσξψλ 

θαη θπξίσο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζε 

ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Καηζάγγεινπ, 2014). ηα πιαίζηα απηά ηεο εμσζηξέθεηαο, 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ππνγξάθηεθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο
30 

κεηαμχ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ΔΔΓΓ κε ζηφρν ηελ ζπγθξφηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπλεθηηθνχ 

πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο - επηκφξθσζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πεξηβάιινληνο απφ ηελ κηα θαη ηελ 

κεηαθνξά ειεγθηηθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο ζηνπο θνηηεηέο 

απφ ηελ άιιε. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνληαο ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

έξεπλαο ζην πεδίν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα, ηελ πξαθηηθή 

ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ζην 

έξγν ηνπο, ζπκθψλεζαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ: Αλίρλεπζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ, ρεδηαζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ, Δπηκφξθσζε. 

 

4.3. Διεγθηηθή Γηαδηθαζία ηνπ ΔΔΓΓ 

Σν ΔΔΓΓ δηελεξγεί
31

 επηζεσξήζεηο - ειέγρνπο θαη έξεπλεο θαηαξρήλ ζχκθσλα κε ην 

εηήζην πξφγξακκα ειεγθηηθήο δξάζεο ηνπ ζψκαηνο, πνπ θαηαξηίδεηαη βάζεη δείθηε 

επηθηλδπλφηεηαο ησλ θνξέσλ σο πξνο ηελ εθδήισζε θαηλφκελσλ δηαθζνξάο. Δπίζεο, 

κπνξεί λα δηελεξγεί θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο, έξεπλεο θαη επηζεσξήζεηο νπνηεδήπνηε 

                                                           
29

 ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη ην 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
30

 http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cRrJo47xPD0%3d&tabid=80&mid=491 
31

 Βι. άξζξν 5 ηνπ Ν. 3074/2002 
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απηφ θξηζεί επηβεβιεκέλν.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ ΔΔΓΓ δηέξρεηαη ηα 

αθφινπζα ζηάδηα:  

 έλαπζκα ειέγρνπ,  

 ε θπξίσο δηαδηθαζία ειέγρνπ,  

 ζχληαμε έθζεζεο/πνξίζκαηνο ειέγρνπ  

 έγθξηζε ηεο έθζεζεο/πνξίζκαηνο απφ ηελ επηηξνπή
32

 θαη  

 παξαθνινχζεζε
33

 ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο έθζεζεο. 

 

Σν έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δνζεί κεηά απφ 

θαηαγγειία, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ή ηα επνπηεπφκελα απφ απηνχο 

ΝΠΓΓ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ ΓΔΓΓ, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ή ηνπ επηθεθαιήο 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή αθφκα θαη απηεπαγγέιησο. Όπσο ζα δηαπηζηψζνπκε 

φκσο παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 3 «Έλαπζκα Δπηζεσξήζεσλ Διέγρσλ (2010-2015)» 

πνπ αθνινπζεί (ζην ππνθεθάιαην 4.3 Πνζνηηθά ηνηρεία ηνπ ΔΔΓΓ), ε πιεηνςεθία 

ησλ επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ πξνέξρεηαη απφ θαηαγγειίεο, επψλπκεο θαη αλψλπκεο, πνπ 

θαηαθζάλνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΔΓΓ ηαρπδξνκηθά, ειεθηξνληθά ή κε 

ηειενκνηνηππία. Οη θαηαγγειίεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο, θαθνδηνίθεζεο θαη παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο. 

Χζηφζν νη θαηαγγειίεο αμηνινγνχληαη πάληα σο πξνο ηε βαξχηεηά ηνπο θαη αμηνπνηνχληαη 

αλάινγα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Αξκφδηνο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ ζε Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο ή ζε 

θιηκάθηα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ είλαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ, ν νπνίνο 

εθδίδεη εληνιή Δπηζεψξεζεο – Διέγρνπ, φπνπ θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο πεξάησζεο θαη 

ππνβνιήο ηνπ πνξίζκαηνο/έθζεζεο ειέγρνπ.  

Οη επηζεσξεηέο-ειεγθηέο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ειεγρφκελε ή θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε εκπιεθφκελε ππεξεζία - πνπ ππάγεηαη ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα 

                                                           
32

 Με ηελ παξ. 4 άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3613/2007 πξνβιέθζεθε Σξηκειήο Δπηηξνπή έγθξηζεο ηεο έθζεζεο 

Δπηζεψξεζεο - Διέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ εθζέζεσλ πνπ 

ζπληάζζνπλ νη Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο. 
33

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ ΔΔΓΓ. 



39 

 

ηνπ ΔΔΓΓ - πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα δηεξεπλήζνπλ επηηφπνπ 

ηελ πξνο εμέηαζε ππφζεζε. Έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο
34

, ζηνπο θαθέινπο ησλ 

ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νη ειεγρφκελεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ κε 

θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπ ΔΔΓΓ παξέρνληαο φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο ή θάζε άιιν ππνβνεζεηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ζηνηρείν. 

Μεηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ηνλ/νπο αξκφδην/νπο Δπηζεσξεηή/έο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη ηεθκεξησκέλε Έθζεζε Διέγρνπ,
35

 φπνπ 

δηαηππψλεη ηηο δηαπηζηψζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ πνξεία 

ηεο ππφζεζεο. Μεηαμχ άιισλ κπνξεί λα ππνβάιεη γεληθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. ηελ 

ζπλέρεηα ε Έθζεζε Διέγρνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε θαη αθνχ ζπδεηεζεί, δηνξζσζεί θαη 

εγθξηζεί απφ ηελ Σξηκειή αξκφδηα επηηξνπή,
36

 γλσζηνπνηείηαη αξκνδίσο ζηνλ ΓΔΓΓ, 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο
37

, πηζαλφλ ζε εηζαγγειείο. 

Παξάιιεια, ε έθζεζε ή απφζπαζκα απηήο θνηλνπνηείηαη ζηελ ειεγρφκελε ππεξεζία 

γηα λα ιάβεη γλψζε ή λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ· αλ θαη εθφζνλ απαηηνχληαη. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ πξνο ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, ζην ηέινο Μαξηίνπ θάζε έηνπο. Ζ Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ θάζε έηνπο ηνπ ΔΔΓΓ, αλαξηάηαη θαη ζην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ θάζε 

ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο λα ελεκεξσζεί γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΔΓΓ. 

 

4.4. Πνζνηηθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ ηνπ ΔΔΓΓ 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά 

πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα κε πνιχ 

θαηαλνεηφ ηξφπν. Σα ζηνηρεία απηά αληιήζεθαλ απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη 

αθνξνχλ ζην έξγν ηνπ ΔΔΓΓ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα. 

                                                           
34 

Ζ άξλεζε ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο ζηνηρείσλ πξνο ην ΔΔΓΓ απνηειεί Πεηζαξρηθφ αδίθεκα εθηφο 

εάλ πξφθεηηαη γηα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, εζληθήο άκπλαο θαη 

θξαηηθήο αζθάιεηαο 
35

 Ζ ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΓΓ θαη 

απνηειεί εθδήισζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ψκαηνο. 
36

 Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή ζπζηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 4 ηνπ λ. 3613/2007 
37

 Γηα ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη δηαρξνληθά ην πιήζνο ησλ θαηαγγειηψλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΔΓΓ κεηαμχ 2004-2015, ελψ ην δηάγξακκα  

θαηαδεηθλχεη ηελ απμεηηθή ηάζε ηεο εηήζηαο εηζξνήο ησλ θαηαγγειηψλ θαη κηα αηζζεηή 

κείσζή ηνπο (θαηά 49,74%) ην έηνο 2015. 

Πίλαθαο 2. Η εηήζηα εηζξνή θαηαγγειηώλ ζην ΔΔΓΓ (2004-2015) 
 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ετήςια ειςροή καταγγελιών 

ςτο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 885 1.018 1.187 1.964 1.747 2.393 3.038 2.954 2.020 2.877 3.691 1.855

Ετήςια ποςοςτιαία 

μεταβολή (%) - 15,03 16,6 65,46 -11,05 36,98 26,95 -2,76 -31,62 42,43 28,29 -49,7  
Πεγή: www.seedd.gr 

 

Γηάγξακκα 1. Δηήζηα εηζξνή θαηαγγειηώλ (2004-2015) 

Πεγή: www.seedd.gr 

Απφ ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 3 θαη 4, 

θαζίζηαηαη εκθαλέο, ην γεγνλφο φηη δελ εμεηάδνληαη φιεο νη θαηαγγειίεο πνπ 

ππνβάινληαη ζην ψκα, αιιά γίλεηαη δηαινγή, κειέηε θαη αμηνιφγεζε γηα ηελ 

ζνβαξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

Πίλαθαο 3. Έλαπζκα επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ (2010-2015) 

ΕΝΑΤΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος %

Καηαγγειία 869 85,62 577 84,85 407 83,92 236 58,42 254 52,26 291 62,18

Εληνιή Υπνπξγνύ 16 1,58 17 2,50 11 2,27 103 25,49 130 26,75 34 7,26

Αίηεκα Αλεμάξηεηεο Αξρήο 3 0,30 1 0,15 0 0,00 1 0,25 2 0,41 1 0,21

Εληνιή Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο 19 1,87 17 2,50 6 1,24 7 1,73 1 0,21 2 0,43

Αίηεκα Γ.Ε.Δ.Δ. 28 2,76 30 4,41 29 5,98 20 4,95 47 9,67 70 14,96

Αίηεκα Δηθαζηηθήο Αξρήο 13 1,28 13 1,91 5 1,03 14 3,47 21 4,32 31 6,62

Αίηεκα Δεκόζηαο Υπεξεζίαο 18 1,77 14 2,06 22 4,54 14 3,47 17 3,50 21 4,49

Απηεπάγγειηα 49 4,83 11 1,62 5 1,03 9 2,22 14 2,88 18 3,85

ύνολο 1.015 100,00 680 100,00 485 100,00 404 100,00 486 100,00 468 100,00

20152010 2011 2012 2013 2014
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Απφ ηνλ πίλαθα 3 γίλεηαη θαλεξφ, φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνέξρεηαη απφ θαηαγγειίεο.  

ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ΔΔΓΓ απφ ην 

1998 κέρξη θαη ην 2015. ηνλ πίλαθα απηφ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο εθζέζεσλ 

επηζεψξεζεο-ειέγρνπ θαη ειέγρνπ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ 

ζηα ζχλνια έρνπλ ελζσκαησζεί θαη νη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο 

θαη Έλνξθεο Γηνηθεηηθέο Δμεηάζεηο (ΔΓΔ), ηηο νπνίεο δηελήξγεζε ην ΔΔΓΓ. ηελ 

ζπλέρεηα ην δηάγξακκα 2, απεηθνλίδεη ηελ ηάζε πνπ αθνινπζεί ν αξηζκφο ησλ εθζέζεσλ 

θαη ην άικα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δείθηεο ηελ πεξίνδν 2008-2010.  

Πίλαθαο 4. Σν έξγν ηνπ ΔΔΓΓ (1998-2015) 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΕΕΔΔ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Επηζεωξήζεηο-Έιεγρνη 54 60 51 70 58 56 88 142 103 79 768 989 1.015 680 485 404 486 468

Έιεγρνη πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ππαιιήιωλ
12 1 3 1 4 6 18 17 25 15 40 35 38 26 27

ύνολα 54 60 51 82 59 59 89 146 109 97 785 1.014 1.030 720 520 442 512 495

Πξνθαηαξθηηθέο 

εμεηάζεηο
11 26 32 32 59 60 37 33 36 23 22 35 25

ΕΔΕ 11 14 8 12 7 6 2 7  

 

Γηάγξακκα 2. Σν έξγν ηνπ ΔΔΓΓ (1998-2015) 

Ζ θαηαλνκή ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο - ειέγρνπ αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν & αλά 

θνξέα ππαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηα έηε 2010-2015 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή Δθζέζεσλ αλά ζεκαηηθό αληηθείκελν (2010-2015) 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. %

Δόκεζε, Φωξνηαμία 161 18,61 117 19,28 96 22,43 59 14,90 32 6,71 46 9,96

Φπζηθό Πεξηβάιινλ 50 5,78 36 5,93 36 8,41 21 5,30 38 7,97 23 4,98

Πνιηηηζηηθό Πεξηβάιινλ 4 0,46 6 0,99 4 0,93 6 1,52 0 0,00 1 0,22

Έξγα, Πξνκήζεηεο, Σπκβάζεηο 58 6,71 38 6,26 38 8,88 32 8,08 34 7,13 36 7,79

Άδεηεο Επηρ/ζεωλ, Άζθεζεο Επαγ/ηωλ 37 4,28 27 4,45 20 4,67 5 1,26 13 2,73 38 8,23

Υγεία, Πξόλνηα 43 4,97 22 3,62 23 5,37 12 3,03 15 3,14 19 4,11

Αζθάιηζε, Απαζρόιεζε 69 7,98 33 5,44 22 5,14 11 2,78 17 3,56 22 4,76

Εθπαίδεπζε, Καηάξηηζε 64 7,40 59 9,72 29 6,78 26 6,57 44 9,22 48 10,39

Μεηαθνξέο, Επηθνηλωλίεο 35 4,05 17 2,80 6 1,40 4 1,01 4 0,84 4 0,87

Αλαπηπμηαθά θαη ινηπά Πξνγξάκκαηα 8 0,92 8 1,32 7 1,64 3 0,76 4 0,84 7 1,52

Δεκόζηα Πεξηνπζία-Έζνδα 58 6,71 16 2,64 9 2,10 5 1,26 6 1,26 15 3,25

Οξγάλωζε, Λεηηνπξγία Υπεξεζηώλ 179 20,69 117 19,28 67 15,65 103 26,01 95 19,92 146 31,60

Λνηπά ζέκαηα ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ 85 9,83 106 17,46 65 15,19 109 27,53 163 34,17 42 9,09

Αιινδαπνί, Μεηαλάζηεπζε, Ιζαγέλεηα 14 1,62 5 0,82 6 1,40

Πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο 12 2,52 15 3,25

ΤΝΟΛΟ 865 100,00 607 100,00 428 100,00 396 100,00 477 100,00 462 100,00

2010 20152014201320122011

 

ηνλ επφκελν πίλαθα 6 παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ εθζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
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ηηο πξνηάζεηο αλαδήηεζεο πεηζαξρηθψλ ή / θαη πνηληθψλ επζπλψλ αλά ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν.  

Πίλαθαο 6. Πξνηάζεηο αλαδήηεζεο πεηζαξρηθώλ ή/θαη πνηληθώλ επζπλώλ 

αλά ζεκαηηθό αληηθείκελν (2010-2015) 
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Δόκεζε, Φωξνηαμία 161 31 19,25 117 13 11,11 96 6 6,25 59 1 1,69 32 3 9,38 46 6 13,04

Φπζηθό Πεξηβάιινλ 50 15 30,00 36 4 11,11 36 2 5,56 21 4 19,05 38 23 60,53 23 13 56,52

Πνιηηηζηηθό Πεξηβάιινλ 4 0 0,00 6 2 33,33 4 0 0,00 6 0 0,00 0 0 0,00 1 0 0,00

Έξγα, Πξνκήζεηεο, Σπκβάζεηο 58 16 27,59 38 8 21,05 38 7 18,42 32 8 25,00 34 8 23,53 36 6 16,67

Άδεηεο Επηρ/ζεωλ, Άζθεζεο Επαγ/ηωλ 37 8 21,62 27 8 29,63 20 3 15,00 5 2 40,00 13 4 30,77 38 7 18,42

Υγεία, Πξόλνηα 43 10 23,26 22 3 13,64 23 1 4,35 12 2 16,67 15 0 0,00 19 0 0,00

Αζθάιηζε, Απαζρόιεζε 69 7 10,14 33 2 6,06 22 0 0,00 11 1 9,09 17 2 11,76 22 2 9,09

Εθπαίδεπζε, Καηάξηηζε 64 9 14,06 59 13 22,03 29 5 17,24 26 6 23,08 44 10 22,73 48 4 8,33

Μεηαθνξέο, Επηθνηλωλίεο 35 3 8,57 17 3 17,65 6 1 16,67 4 0 0,00 4 0 0,00 4 2 50,00

Αλαπηπμηαθά θαη ινηπά Πξνγξάκκαηα 8 3 37,50 8 1 12,50 7 0 0,00 3 1 33,33 4 0 0,00 7 1 14,29

Δεκόζηα Πεξηνπζία-Έζνδα 58 10 17,24 16 4 25,00 9 4 44,44 5 1 20,00 6 1 16,67 15 6 40,00

Οξγάλωζε, Λεηηνπξγία Υπεξεζηώλ 179 32 17,88 117 15 12,82 67 9 13,43 105 26 24,76 95 19 20,00 146 35 23,97

Λνηπά ζέκαηα ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ 85 14 16,47 106 15 14,15 65 19 29,23 107 80 74,77 162 116 71,60 42 1 2,38

Αιινδαπνί, Μεηαλάζηεπζε, Ιζαγέλεηα 14 1 7,14 5 2 40,00 6 3 50,00

Πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο 12 2 16,67 15 1 6,67

ΤΝΟΛΟ 865 159

Γεληθόο 

Δείθηεο 

18,38 607 93

Γεληθόο 

Δείθηεο   

15,32 428 60

Γεληθόο 

Δείθηεο 

14,02 396 132

Γεληθόο 

Δείθηεο 

33,30 476 188

Γεληθόο 

Δείθηεο 

39,50 462 84

Γεληθόο 

Δείθηεο 

18,18

20152010 2011 2012 2013 2014

 

                                                           
38

 ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2015 ζεκεηψλεηαη φηη: «...ζηηο σο άλσ 468 εθζέζεηο επηζεψξεζεο-ειέγρνπ ηνπ 

έηνπο 2015 ζπκπεξηιακβάλνληαη 6 πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έγηλε δηεμνδηθφο έιεγρνο (ιφγνη 

αλαξκνδηφηεηαο ΔΔΓΓ, εθθξεκνδηθίαο, ελαζρφιεζεο κε ηελ ίδηα ππφζεζε άιινπ ειεγθηηθνχ θνξέα, θ.ιπ.). 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα 462 εθζέζεηο...». (Αληίζηνηρεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ππάξρνπλ θαη γηα ηα πξνεγνχκελα έηε). 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ν Γεληθφο Γείθηεο Παξαβαηηθφηεηαο
39

 θαη’ 

έηνο, ε πνξεία ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3. 

 
Γηάγξακκα 3. Γείθηεο παξαβαηηθόηεηαο (2010-2015) 

 

Να ζεκεησζεί εδψ, φηη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΔΔΓΓ έηνπο 

2015 πξνο ηνλ ΓΔΓΓ, «νη δείθηεο παξαβαηηθφηεηαο είλαη ελδεηθηηθνί θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνδίδνπλ κε ηξφπν αδηακθηζβήηεην ηελ παξαβαηηθφηεηα πνπ 

δηαπηζηψλεηαη αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν ειέγρνπ. Απηφ γηαηί ζηνπο δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο ππεηζέξρνληαη παξάκεηξνη νη νπνίεο έρνπλ επηπηψζεηο, θαηά πεξίπησζε, ζηελ 

απνηχπσζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο (φπσο ηθαλφ πιήζνο ειέγρσλ αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν, 

δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ, αζηνρίεο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θαηαγγειηψλ γηα ηηο νπνίεο δηελεξγήζεθαλ έιεγρνη, θ.α.)». 

Απφ ηελ κειέηε ηνπ πίλαθα 7, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ, πνπ δηαηππψλεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ ην ΔΔΓΓ γηα ηα έηε 

2010 κέρξη θαη 2015, πξνθχπηεη φηη θαηά κέζν φξν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηάζεσλ 

αθνξά ζηε λνκηκφηεηα δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ειέγρζεθαλ (44,17%). Σν ακέζσο 

κεγαιχηεξν θαηά κέζν φξν πνζνζηφ πξνηάζεσλ αθνξά ζηελ ηήξεζε θαη ζηελ πνηφηεηα 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (31,95%), ελψ ηξίην θαηά ζεηξά ζηελ θαηάηαμε κε 

πνζνζηφ (9,97%) κέζν φξν είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. 
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 Ωο γεληθφο δείθηεο παξαβαηηθφηεηαο κπνξεί λα νξηζζεί ην πειίθν: (Αξηζκφο εθζέζεσλ κε αλαδήηεζε 

επζπλψλ/Αξηζκφ ησλ εθζέζεσλ) Υ 100 πρ ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα 6, ν Γεληθφο Γείθηεο 

Παξαβαηηθφηεηαο ηνπ έηνπο 2015 ππνινγίδεηαη 84/462=18,38% 
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Πίλαθαο 7. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ αλά έηνο (2010-2015) 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΗ Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. %

Θεζκηθό πιαίζην 75 11,85 48 14,04 19 10,92 22 9,09 21 3,48 51 10,47 39,3 9,97

Ννκηκόηεηα 188 29,70 162 47,37 66 37,93 124 51,24 392 64,90 165 33,88 183 44,17

Υιηθνηερληθή. ππνδνκή 16 2,53 5 1,46 2 1,15 6 2,48 11 1,82 13 2,67 8,83 2,02

Κηηξηαθή ππνδνκή 10 1,58 6 1,75 0 0,00 12 4,96 1 0,17 1 0,21 5 1,44

Δηαδηθαζίεο 227 35,86 63 18,42 73 41,95 72 29,75 145 24,01 203 41,68 131 31,95

Επηθνηλωλία 24 3,79 15 4,39 1 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6,67 1,46

Δηελέξγεηα ειέγρωλ  από άιιεο ππεξεζίεο 63 9,95 36 10,53 9 5,17 2 0,83 25 4,14 43 8,83 29,7 6,57

Αλζξώπηλν δπλακηθό 30 4,74 7 2,05 4 2,30 4 1,65 9 1,49 11 2,26 10,8 2,41

ΤΝΟΛΟ 633 100,00 342 100,00 174 100,00 242 100,00 604 100,00 487 100,00 414 100,00

Μέσος Όρος2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

Γηα ην 2015 αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηάζεσλ αθνξά ζηελ ηήξεζε θαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (41,68%) ελψ ην ακέζσο κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αθνξά ζηε λνκηκφηεηα δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ειέγρζεθαλ (33,88%). Απφ 

ηα παξαπάλσ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ ΔΔΓΓ έηνπο 

2015 «...αλαδεηθλχεηαη ην πξφβιεκα ηεο κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο φπσο 

επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπλεγνξνχληνο ζπρλά ελφο 

πνιχπινθνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (10,47%) είλαη, πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο κε δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ». Δπίζεο 

γηα ην ίδην έηνο απφ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηκφηεηα (165) 

πεξίπνπ ην 38% απηψλ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ζε Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνχ
40

. 

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο - ζηφρνπο ηνπ ΔΔΓΓ φπσο αλαθέξακε, είλαη θαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

πνηφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο γεληθφηεξα. Απηφ κπνξεί λα κεηξεζεί κε βάζεη ηνλ αξηζκφ 

πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλεη ην ΔΔΓΓ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ αιιά θπξίσο κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηειηθά πινπνηνχληαη.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΔΔΓΓ, φπσο ππνγξακκίδεηε ζηελ 

έθζεζε ηνπ έηνπο 2015, απηή εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηε 

δηνηθεηηθή ππαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη θαη ηζρχνπλ ηα εμήο:  

α) Οη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, αλ θαη γεληθά έρνπλ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ, δελ πινπνηνχληαη άκεζα επεηδή απαηηνχλ 

                                                           
40 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο, φηη πιένλ ηνπ 46% 

ησλ ειέγρσλ δηελεξγήζεθε ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνχ θαη Δπηρεηξήζεηο ηνπο. 
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ελέξγεηεο απφ πεξηζζφηεξεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ππεξθείκελεο (θπξίσο Τπνπξγεία), 

ν ζπληνληζκφο ησλ νπνίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δελ είλαη πάληα εχθνινο. 

β) Οη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ λνκηκφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αληίζεηα, πινπνηνχληαη θαηά θαλφλα άκεζα, κε πξνθαλή νθέιε 

ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 

γ) Οη πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαδεηνχληαη πεηζαξρηθέο επζχλεο, πιελ εμαηξέζεσλ, 

πινπνηνχληαη ζπλήζσο άκεζα, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

3074/2002 αξ. 5 παξ. 4βi θαη ηνπ λφκνπ 3345/2005 αξ. 14, παξ.7, «ε δηαπίζησζε, 

χζηεξα απφ δηελέξγεηα επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ, ... πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ... 

δεζκεχεη ηα αξκφδηα φξγαλα ... γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο». 

 

4.5. πκπεξάζκαηα 4νπ Κεθαιαίνπ 

Μεηά απφ ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ΔΔΓΓ θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ηνπ - πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ - 

επηρεηξείηαη ζηελ νπζία κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο απνηεινχλ αξηζκνδείθηεο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ηέηνηνη αξηζκνδείθηεο 

είλαη: αξηζκφο θαηαγγειηψλ θαη’ έηνο, αξηζκφο εθζέζεσλ θαη’ έηνο θαζψο θαη αξηζκφο 

πξνηάζεσλ γηα αλαδήηεζε πεηζαξρηθψλ ή πνηληθψλ επζπλψλ ή αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ 

ππέβαιε ην ΔΔΓΓ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί είλαη ρξήζηκνη γηαηί κπνξεί έηζη λα «ζπγθξηζεί» ην ΔΔΓΓ, 

είηε κε ηνλ «εαπηφ ηνπ» απφ έηνο ζε έηνο, είηε κε άιια ζψκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. Βέβαηα δελ κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε κηα δηνίθεζε κφλν απφ ην 

απνηέιεζκα ησλ εθξνψλ ηεο δειαδή απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδεη, αιιά κε βάζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. (Γεκεηξηάδε, 2016). Ζ δηνίθεζε πξέπεη 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή, νηθνλνκηθή, ελψ ε πνζνηηθνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

απφ κφλε ηεο είλαη άζηνρε, γηαηί δελ ιακβάλεη ππφςε ην πεξηερφκελν απηφ. 

Πξαγκαηηθά ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε, αλ ηεξνχληαλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππέβαιιε ην ΔΔΓΓ ζε ζρέζε κε 
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ην πφζεο απφ απηέο πινπνηήζεθαλ (ή δελ πινπνηήζεθαλ), φια απηά ηα ρξφληα απφ ηνπο 

θνξείο. Δίηε απηέο νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζε αλαδήηεζε πεηζαξρηθψλ - πνηληθψλ 

επζπλψλ, είηε ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ (Τπνπξγεία, 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ΟΣΑ, Πεξηθέξεηεο θιπ). Γηα παξάδεηγκα, πφζεο 

ππνζέζεηο έρνπλ πάεη ζε πνηληθέο δίθεο θαη κε ηη εμέιημε; πφζα ρξφληα θαηαδίθεο ζε 

θπιάθηζε ή πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί; πφζεο πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ έρνπλ γίλεη 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Νφκνη; ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά 

πφζν κεηψζεθαλ νη παξάγνληεο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο πνπ αλαιχζακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 5
 o
:  Μεζνδνινγία 

5.1. Δηζαγσγή 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, ήηαλ ν θαζνξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο παξνπζηάδεηαη 

ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Πεξηγξάθεηαη δειαδή 

αλαιπηηθά ε κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπιιεγνχλ ηα δεδνκέλα, ν 

πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο, γίλεηαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ - ιεηηνπξγηθνχ ππνδείγκαηνο θαη ηέινο ε 

παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

5.2. Πιεζπζκόο θαη Γεηγκαηνιεςία 

Με δεδνκέλν πάληα φηη ν ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, 

αθνινπζήζεθε ζηνρεπφκελε δεηγκαηνιεςία. Έηζη ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε41 

ζε φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΔΔΓΓ, πνπ απφ δηαθνξεηηθή ζέζε ππεξεηεί ηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζηελ ππεξεζία ηνπ. χκθσλα δε κε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ ΔΔΓΓ ην δπλακηθφ ηνπ ψκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο αξηζκνχζε42, ζε δψδεθα (12) Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο, εθαηφλ δχν (102) 

Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο θαη ηξηάληα νθηψ (38) ππαιιήινπο θαη ζηειέρε δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο.  

5.3. Μνληέιν Απνηειεζκαηηθόηεηαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

χκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε εξεπλψλ ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ πνπ αλαπηχμακε, 

παξαηεξνχκε φηη πνιινί κειεηεηέο κέζα απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ ηνπο είηε 

ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απέδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη: νη αλζξψπηλνη πφξνη, νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε 

                                                           
41

 Γηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, απφ 1 Ννεκβξίνπ έσο 28 Ννεκβξίνπ 2016 
42

 Μεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ε δχλακε ηνπ ψκαηνο απμήζεθε θαηά 32 Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο 
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ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε, ε αλεμαξηεζία θαη ε θαθνδηνίθεζε θαη δηαθζνξά ζην 

δεκφζην.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο ηνπ 

3
νπ

 θεθαιαίνπ, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε έλα ζπλνιηθφ κνληέιν κεηαβιεηψλ ζρεηηθφ 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε σο εμήο: 

ΑΔΔΓΓ = a + b1ΑΠ + b2ΓΔ + b3ΓΤ + b4Α - b5ΠΚΓ + ei 

φπνπ 

ΑΔΔΓΓ = Απνηειεζκαηηθφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ΑΠ = Αλζξψπηλνη Πφξνη 

ΓΔ = Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ 

ΓΤ = Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 

Α = Αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

ΠΚΓ = Παξάγνληεο Καθνδηνίθεζεο - Γηαθζνξάο 

5.4. Σν Λεηηνπξγηθό Τπόδεηγκα (ρεκαηηθή Παξνπζίαζε Μνληέινπ) 

 

  
ρήκα 1. Απνηειεζκαηηθόηεηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Ανθρώπινοι 
Πόροι 

 

Παράγοντεσ 
Διαφθοράσ & 
Κακοδιοίκηςησ 

Τποςτήριξη 
από τη 

Διοίκηςη 

Αποτελεςματι
κότητα 

Εςωτερικοφ 
Ελζγχου 

 

Ανεξαρτηςία 

 

Διαδικαςίεσ 
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5.3 Δξσηεκαηνιόγην 

5.4.1. Μέζνδνο πκπιήξσζεο 

Με ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΔΔΓΓ, ην εξσηεκαηνιφγην 

ζηάιζεθε κε e-mail ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΔΓΓ ππφ κνξθή θφξκαο ηνπ 

google, απ’ φπνπ δηαλεκήζεθε ζηα email’s φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ (πξντζηακέλνπο 

επηζεσξεηέο, επηζεσξεηέο ειεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην πξνζσπηθφ 

γξακκαηείαο)· ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηαρχηεξε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεη άκεζα ε παξαιαβή ηνπ. Ο ηξφπνο απηφο ζπγθέληξσζεο 

ζηνηρείσλ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε ζηαηηζηηθφ δείγκα 

(πιεζπζκφ) πνπ έρεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν
43

 θαη ζε κέιε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

φπσο ι.ρ. ζπλδξνκεηέο εμεηδηθεπκέλσλ πεξηνδηθψλ ή ζε ρξήζηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδαο (Λακπίξε, 1995). Οη θφξκεο ηεο google έρνπλ θαη έλα επηπιένλ 

πιενλέθηεκα ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, γηαηί κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ άκεζα ζε επεμεξγάζηκα αξρεία πρ Excel θαη λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλα ε 

εηζαγσγή ηνπο ζην SPSS. Δπίζεο ε επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ απνζηνιήο έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο αιιά θαη έλα κεηνλέθηεκα· ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκπιεξσζεί κηθξφηεξν πνζνζηφ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Αθνινχζεζε ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαηφπηλ ε εμαγσγή ηνπο ζην 

πξφγξακκα Excel, ελψ ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζή ηνπο έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη επέιηθην θαη εχρξεζην θαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή 

ζηαηηζηηθά παθέηα γηα ηελ αλάιπζε θαη πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Σν 

ζηαηηζηηθφ απηφ παθέην πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο εξεπλεηέο κφλν φκσο 

γηα ηηο πνζνηηθέο εξσηήζεηο (θιεηζηνχ ηχπνπ), ελψ έρεη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο 

πνηνηηθέο (αλνηρηέο εξσηήζεηο) γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρεηξφγξαθε 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 

                                                           
43

 Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΔΓΓ πνπ θαηά ηα ¾ πεξίπνπ απνηειείηαη απφ 

Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ πνπ είλαη φινη απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη 

θάηνρνη Μεηαπηπρηαθψλ, Γηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ή απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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5.4.2. ηόρνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

ηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ ΔΔΓΓ, δειαδή ζηνπο Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο 

ηνπο, πνπ αζθνχλ ην ειεγθηηθφ έξγν απφ δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο επζχλεο, θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ ψκαηνο πνπ παξέρνπλ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

5.4.3. Αλάπηπμε Δξσηήζεσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θαη δνκήζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Οη 

εξσηήζεηο επηιέρζεθαλ θπξίσο απφ έξεπλεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα έξεπλα, Mihret & 

Yismaw (2007), Bota-Avram θαη Palfi (2009), Cohen θαη Sayag (2010), Alzeban θαη 

Gwilliam (2014), Drogalas et al., (2015).  

Η πιεηνλφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ζηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ ΔΔΓΓ, αθνχ 

ιήθζεθαλ ππφςε θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη ε λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο 

ιεηηνπξγεί ην ψκα. ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνζηέζεθαλ 

επηπιένλ εξσηήζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ θαιχηεξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔΓΓ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηξηάληα επηά (37) εξσηήζεηο θαη είλαη 

δηαρσξηζκέλν ζε επηά (7) ελφηεηεο - νκάδεο.  

ηελ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ, ππνβάιινληαη πέληε 

(5) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ: Θέζε 

ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ΔΔΓΓ (Πξντζηάκελνο Δπηζεσξεηήο – Διεγθηήο, Δπηζεσξεηήο – 

Διεγθηήο, Βνεζφο Δπηζεσξεηήο – Διεγθηήο, ηέιερνο - ππάιιεινο Γξακκαηείαο), ην 

Δπίπεδν πνπδψλ (Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ-ΣΔΗ, 

Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο), ηελ Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζην ΔΔΓΓ ζε έηε (ιηγφηεξν απφ 1 έηνο, απφ 1 έσο 5 έηε, απφ 5 έσο 10 έηε, 

απφ 10 έσο 15 έηε θαη πεξηζζφηεξα απφ 15) θαη ηέινο ε Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ κε 
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ζεκαηνινγία πνπ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ειέγρσλ ηνπ ΔΔΓΓ (0, 1, 2, 3, 4 ή πεξηζζφηεξα 

ζεκηλάξηα), Έδξα ηεο Τπεξεζίαο (Κεληξηθή Τπεξεζία, Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν). 

 

Αθνινπζνχλ έμη ελφηεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο, πέληε ή έμη εξσηήζεηο ε 

θάζε κία: Α) Αλζξψπηλνη πφξνη, Β) Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ, Γ) Τπνζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε, Γ) Αλεμαξηεζία, Δ) Παξάγνληεο Γηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σ) Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ ελφηεηα Α: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ, νη πέληε εξσηήζεηο ηεο 

νκάδαο έρνπλ εμαρζεί απφ ηα άξζξα ησλ Karapetrovic & Willborn (2000); Alzeban & 

Gwilliam (2014), Drogalas et. al. (2015) θαη αλαθέξνληαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε δηεξεχλεζε: 

 ηεο επάξθεηαο ηνπ δπλακνινγίνπ ηνπ ΔΔΓΓ, (εξσηήζεηο 1, 2, 3). Σν ΔΔΓΓ είλαη 

επαξθψο ζηειερσκέλν ψζηε λα αληεπεμέξρεηαη κε επηηπρία ζην έξγν ηνπ, δηαζέηεη 

επαξθή αξηζκφ α) Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ, β) ππαιιήισλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

γ) δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία επαξθψο ζηειερσκέλα 

 ησλ γλψζεσλ ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ (εξψηεζε 4). Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο 

πνπ ζηειερψλνπλ ην ΔΔΓΓ έρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 ηεο δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ινηπψλ ηθαλνηήησλ, (φπσο ηεο 

εμεηδίθεπζεο) πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξψζνπλ νη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηα 

αηνκηθά ηνπο θαζήθνληα (εξψηεζε 5). ε πνην βαζκφ δηνξγαλψλνληαη απφ ην 

ΔΔΓΓ ζεκηλάξηα, ψζηε νη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αηνκηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ πνπ είλαη απνζπαζκέλνη
44

 ζην ΔΔΓΓ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε 

νξζφηεηα, πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Όπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε ππεξεζία ή 

νξγαληζκφ, έηζη θαη ζην ΔΔΓΓ πνπ πξαγκαηνπνηεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ζε φιν ηα 

θάζκα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο
45

, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, νπσζδήπνηε 

επεξεάδεη ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηνπ. Άιισζηε ην 

                                                           
44

 Σν ΔΔΓΓ ζηειερψλεηαη απνθιεηζηηθά κε ππαιιήινπο θαη Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο κε 3εηή απφζπαζε 

απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ειεγρoκέλσλ. βι. Κεθ. 4 
45

 Βι. Τπνζεκείσζε 21 
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ΔΔΓΓ νθείιεη λα παξαδίδεη εθζέζεηο (πνξίζκαηα) επηζεσξήζεσλ - ειέγρνπ ή θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα θαη κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ 4
ε
 θαη 5

ε
 εξψηεζε δηεξεπλάηαη ην γεγνλφο, αλ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο αθελφο δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή επάξθεηα δειαδή ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπο (Πξφηππν 1210 IPFF, ΗΗΑ 2017), θαη αθεηέξνπ αλ βειηηψλνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο γλψζεηο κέζσ ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο (Πξφηππν 1230 

IPFF, ΗΗΑ, (2017) Γηεζλή πξφηππα ειέγρνπ, Drogalas et al., (2015). Δπίζεο φπσο 

δηαπηζηψλνπλ νη Alzeban & Gwilliam (2014), κε ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε κπνξεί λα θαιπθζεί αθφκε θαη ε αλεπάξθεηα ησλ ειεγθηψλ. 

 

ρεηηθά κε ηελ ελφηεηα Β: ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ, νη 5 εξσηήζεηο ηεο (αξ. 6 έσο 

11) έρνπλ εμαρζεί επίζεο απφ ηα άξζξα ησλ Karapetrovic & Willborn, (2000); (Mihret 

& Yismaw (2007); (Drogalas et al., (2015). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπ είλαη: ε πξνεηνηκαζία 

– ζρεδηαζκφο, ε εθηέιεζε, ε ζπκκφξθσζε κε ην ζρέδην ειέγρνπ (ι.ρ. Πφζνη έιεγρνη 

ζρεδηάδνληαη εηεζίσο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εθηεινχληαη), ε αλαθνξά, ε εξγαζία 

κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε επαλαηξνθνδφηεζε γηα επαλάιεςε (follow-up). 

ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο ειέγρνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζε φιν ην 

θάζκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ φια ηα Διεγθηηθά ζψκαηα, φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓ (2007), αλαθέξνληαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη απηνί έρνπλ 

σο βάζε δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα
46

 θαη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο. 

Θα πξέπεη ν ειεγθηήο ή ην θιηκάθην πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, λα ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ: 

α) ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηoπ ειεγθηηθνχ ψκαηνο, γηαηί έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, 

αθνχ είλαη απηφο πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο θαη 

ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ πνξίζκαηνο - έθζεζεο απνηειεζκάησλ, β) ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ (εξσηήζεηο 6, 7, 9 θαη 10), θαη γ) ηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ (εξψηεζε 8). Αθφκε ην ειεγθηηθφ θιηκάθην ζα 
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πξέπεη λα αθνινπζεί ηα δηεζλή πξφηππα
47

, πξνζαξκνζκέλα βέβαηα ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ηνλ νπνίν δηεμάγεη. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, νη ειεγθηέο πξέπεη 

λα έρνπλ πιήξε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα αξρεία θαη 

ηηο ηδηφηεηεο (11
ε
 Δξψηεζε), θαη λα παξέρνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ειεγρφκελνπ 

(Mihret & Yismaw (2007); (Drogalas et al.,  (2015); ΠΓ 247/1998 Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ΔΔΓΓ). Ζ εξψηεζε 11 επίζεο, αλαθέξεηαη ζηηο πξνζβάζεηο πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ζηα ζηνηρεία δει. (αξρεία θαη πιεξνθνξίεο), πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα δηεμαρζεί απξφζθνπηα θαη απνηειεζκαηηθά ην ειεγθηηθφ έξγν.  

 

ηελ ελφηεηα Γ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ, νη 3 εξσηήζεηο ηεο (αξ. 12 

έσο 14) έρνπλ εμαρζεί απφ ηα άξζξα ησλ Cohen θαη Sayag (2010); Alzeban & Gwilliam 

(2014); Mihret & Yismaw (2007); (Drogalas et al.,  (2015). 

Με ηελ 12
ε
 Δξψηεζε δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ε αλψηεξε δηνίθεζε (Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο) παξέρεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο ψζηε ην ΔΔΓΓ λα εθπιεξψλεη κε επηηπρία ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Mihret & Yismaw (2007), ε έιιεηςε ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κεηψλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απφθηεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο πφξσλ. 

ρεηηθά κε ηελ 13
ε
 Δξψηεζε νη Mihret & Yismaw (2007), αλαθέξνπλ φηη ε 

απνπζία ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δεκηνπξγψληαο κηα θαθή ζηάζε πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο. Απνηέιεζκα απηνί 

λα αληηιακβάλνληαη ηνλ έιεγρν σο κηα αζήκαληε δηαδηθαζία. 

ηελ 14
ε
 Δξψηεζε δηεξεπλάηαη αλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, 

ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ ΝΠΓΓ θιπ) πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Άιισζηε νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ κπνξεί λα ελζαξξχλνληαη λα αζθήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζπάζεηα δέζκεπζήο ηνπο, αλ έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη εθζέζεηο ηνπο δελ 

αμηνπνηνχληαη επαξθψο απφ ηε δηνίθεζε (Alzeban & Gwilliam, 2014). Δπίζεο νη Mihret 

                                                           
47 χκθσλα κε ηνλ (Κψδηθαο δενληνινγίαο) Code of Ethics INTOSAI 2.2, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 

ηνπο, νη ειεγθηέο … νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά ηξφπν ν νπνίνο πξναζπίδεη 

θαη εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο ηνπ … θαη 

εγγπάηαη ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ. 
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& Yismaw (2007), ηνλίδνπλ φηη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη επαξθψο νη πξνηάζεηο ησλ 

ειεγθηψλ απφ ηε δηνίθεζε, (εξψηεζε 14).  

 

ηελ ελφηεηα Γ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ νη 6 εξσηήζεηο ηεο (αξ. 15 έσο 20) έρνπλ εμαρζεί 

επίζεο απφ ηα άξζξα ησλ Alzeban & Gwilliam, 2014; Drogalas et al., , 2015. 

ηηο εξσηήζεηο 15 έσο 20, δηεξεπλάηαη αλ ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ θαη νη 

Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο απνιακβάλνπλ πιήξε αλεμαξηεζία ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε (stakeholders). Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία γηα λα έρνπκε έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζεσξνχληαη μεθάζαξα ε αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα (INTOSAI GOV 

9140). 

χκθσλα κε ην Πξφηππν 1100.Α1 IPFF (ΗΗΑ, 2017), ζα πξέπεη ε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, λα είλαη απαιιαγκέλε απφ παξεκβάζεηο ζε φιν ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο 

θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

απνθαιχςεη ηέηνηεο παξεκβάζεηο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο (Drogalas et al., 2015). 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Δ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑΦΘΟΡΑ & ΚΑΚΟΓΙΟΙΚΗΗ 

ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, έρνπλ εμαρζεί θπξίσο απφ ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία ιφγσ ηεο θαιχηεξεο αληίιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

επειέγεζαλ νη θπξηφηεξνη, ζε ζπλδπαζκφ κε απηνχο ηνπο νπνίνπο παξαζέηεη θαη ν 

Ραθηληδήο ζε έθζεζή ηνπ θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθoχ ειέγρνπ. 

ηηο εξσηήζεηο 21 έσο 26,
,
 δηεξεπλάηαη ν βαζκφο επηξξνήο ηεο Γεκφζηα Γηνίθεζε 

απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο φπσο: ε Πνιπλνκία 

(πνιππινθφηεηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ), ε Γξαθεηνθξαηία (πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη Αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, ε Έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, ε Καηάπησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, 

άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ (Βελεηζαλνπνχινπ Μ., 2014; Hope, 2016; Stephens, 2015; 

Ραθηληδήο, 2011; Αξγπξνειηφπνπινο, 2006; Katsios, 2006; εξαθεηηλίδνπ, 2005; 
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Γηακαληνχξνο, 2004). 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Σ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ 

κειέηε ηνπ λφκνπ ζχζηαζεο ηνπ ΔΔΓΓ (φπσο ηζρχεη ζήκεξα), ηνπ Καλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα άξζξα ησλ Alzeban & Gwilliam, 2014; Mihret & Yismaw 2007; 

Drogalas et.al., 2015. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (ΠΓ 247/1998) θαη ηελ λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔΓΓ, θαζψο θαη ην Πξφηππν 2000 IPFF, (ΗΗΑ, 2017)
48

 «Η 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ (θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε) φηαλ παξέρεη ζπλαθή θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ». Δπίζεο φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ IIA (1999), αιιά ηνλίδεη θαη ν Saud, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζζέηεη αμία θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Γηθηπαθφο ηφπνο, Saud, 2015).  

Αθφκε νη Mihret Yismaw (2007), αλαθέξνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμαξηάηαη απφ ην "βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα γξαθείν 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πιεξνί ηνλ ιφγνο χπαξμεο ηνπ" θαηά πφζν πεηπραίλεη δειαδή ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. 

Πην αλαιπηηθά ζηηο εξσηήζεηο 27 έσο 30 δηεξεπλάηαη αλ ην ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία 

ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε βειηηψλνληαο α) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο, β) ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζπλνιηθά, γ) ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ππεξεζηψλ θαη δ) ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο 31 θαη 32, δηεξεπλάηαη, θαηά πφζν νη εθζέζεηο πνπ 

παξέρνπλ νη Δπηζεσξεηέο πξνο ηε δηνίθεζε είλαη πνηνηηθέο, επαξθείο θαη αμηφπηζηεο 

(εξψηεζε 31), αιιά θαη θαηά πφζν εκπεξηέρνληαη κέζα ζε απηέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπο βειηηψλνπλ πεξαηηέξσ ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (εξψηεζε 32).  

                                                           
48

 https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF-Standards-2017.pdf 
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Κεθάιαην 6
 o
: Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

6.1. Δηζαγσγή 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην ινγηζκηθφ παθέην 

SPSS, αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ηνπο, ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εμαξηεκέλε θαη ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην 

παθέην SPSS. Δθηφο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ, επηπιένλ αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά νη απαληήζεηο 32 εξσηήζεσλ, πνπ 

βαζίζηεθαλ ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. 

 

6.2. Απνηειέζκαηα Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

Σν ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, γηα θάζε εξψηεζε πνπ έρνπκε εηζάγεη, παξάγεη έλαλ 

πίλαθα θαη έλα δηάγξακκα. Απφ ηνλ πίλαθα παίξλνπκε πιεξνθνξίεο πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ, φπσο ηηκέο ζπρλφηεηαο, πνζνζηνχ, έγθπξνπ θαη αζξνηζηηθνχ πνζνζηνχ, 

ελψ ην δηάγξακκα (ξαβδφγξακκα) πνπ αθνινπζεί, καο παξέρεη ηελ ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πίλαθα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ. 

 

6.2.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηελ εξψηεζε Η δηεξεπλάηαη ε ζέζε ηνπ εξσηψκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

Πίλαθαο 8: Θέζε ζηνλ νξγαληζκό. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πποϊζηάμενορ Επιθεωπηηήρ-

Ελεγκηήρ 

9 9,6 9,6 9,6 

Επιθεωπηηήρ-Ελεγκηήρ 66 70,2 70,2 79,8 

Σηέλεσορ-Υπάλληλορ 

Γπαμμαηείαρ 

19 20,2 20,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,21%) ησλ 

εξσηψκελσλ είλαη επηζεσξεηέο – ειεγθηέο. Δπίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ (20,20%) είλαη 

ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ 

ζπλέρεηα θαη δηαγξακκαηηθά.  

 

 

Γηάγξακκα 4: Θέζε ζηνλ νξγαληζκό 

 

ηε ζπλέρεηα κε ηελ εξψηεζε ΗΗ εμεηάδεηαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ εξσηψκελνπ. 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί. Παξαηεξνχκε φηη απφ 

ηνπο 94 πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ (50,00%) θαηέρεη 

κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, ελψ ην 44,70%, είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ/Παλεπηζηεκίνπ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ην ΔΔΓΓ έρνπλ έλα πνιχ πςειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (6,40%) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ, ελψ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (22,30%) ησλ εξσηψκελσλ είλαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν πνζνζηφ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη 

κφιηο ζε 9,6% θαη αθνξά κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δελ θαηέρεη ηίηινπο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Πίλαθαο 9: Δπίπεδν ζπνπδώλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεςηεποβάθμια 9 9,6 9,6            --- 

ΤΕΙ / Πανεπιζηήμιο 42 44,7 44,7            --- 

Μεηαπηςσιακό 47 50,0 50,0            --- 

Διδακηοπικό 6 6,4 6,4            --- 

Εθνική Σσολή Δημ. Δ. 23 22,3 22,3            --- 

Total            ---            ---            ---  

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ ην πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά49.
 

 

 
Γηάγξακκα 5. Δπίπεδν ζπνπδώλ. 

 
 

                                                           
49

 Να ζεκεησζεί εδψ, φηη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πρ θάπνηνο πνπ έρεη κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη είλαη 

ζπγρξφλσο θαη απφθνηηνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα 

πνζνζηά δελ αζξνίδνληαη ζην 100%. Σν ξαβδφγξακκα εμήρζεη απφ ηε googleforms. 
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ηε ζπλέρεηα κε ηελ εξψηεζε ΗΗI εμεηάδεηαη ε εκπεηξία ηνπ εξσηψκελνπ ζην ΔΔΓΓ. 

 

Πίλαθαο 10. Δπαγγεικαηηθή Eκπεηξία ζην ΔΔΓΓ (ζε έηε). 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 1 2 2,1 2,1 2,1 

2-5 41 43,6 43,6 45,7 

6-10 23 24,5 24,5 70,2 

11-15 22 23,4 23,4 93,6 

16 και πάνω 6 6,4 6,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ρεηηθά κε ηα έηε εκπεηξίαο απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 43.62% έρνπλ 

εκπεηξία απφ 2 - 5 έηε, ην 24,47% απφ 6 - 10 έηε, ην 23,40% απφ 11 - 15 έηε, ην 6,38% 

δηαζέηεη εκπεηξία απφ 16 έηε θαη πάλσ θαη κφλν ην 2,13% έρεη εκπεηξία ιηγφηεξε ηνπ 

ελφο έηνπο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 6. Δπαγγεικαηηθή Eκπεηξία ζην ΔΔΓΓ (ζε έηε) 
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ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη 

εξσηψκελνη, δηαθξίλνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ (31,91%) λα κελ έρεη παξαθνινπζήζεη 

θαλέλα ζεκηλάξην, ην 26,60% θαη ην 11,70% λα έρεη παξαθνινπζήζεη κφλν 1 (έλα) ή 2 

(δχν) ζεκηλάξηα αληίζηνηρα. εκαληηθφ πνζνζηφ (18,10%) έρεη παξαθνινπζήζεη 3 

(ηξία) ζεκηλάξηα θαη κφλν ην 11,70% έρεη παξαθνινπζήζεη απφ 4 ζεκηλάξηα θαη πάλσ. 

Πίλαθαο 11. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε 

ειέγρνπο ηνπ ΔΔΓΓ (αξηζκόο). 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 30 31,9 31,9 31,9 

1 25 26,6 26,6 58,5 

2 11 11,7 11,7 70,2 

3 17 18,1 18,1 88,3 

4 και πεπιζζόηεπα 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα. 

 

Γηάγξακκα 7. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ειέγρνπο 

ηνπ ΔΔΓΓ (αξηζκόο). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ησλ εξσηψκελσλ, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ππάξρεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ, κε ην 53,19% 

λα ππεξεηνχλ ζηελ έδξα θαη ην 46,81% λα ππεξεηνχλ ζηα Πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηνπ 

ψκαηνο.  

Πίλαθαο 12. Έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κενηπική Υπηπεζία 50 53,2 53,2 53,2 

Πεπιθεπειακό Γπαθείο 44 46,8 46,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σν γεγνλφο απηφ ζεσξνχκε φηη δίλεη πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία ζηελ έξεπλά καο. Σα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά. 

 
Γηάγξακκα 8. Έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
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6.2.2. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Αλζξώπηλνη Πόξνη 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 1, αλ ν αξηζκφο ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ είλαη 

επαξθήο γηα ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εξσηψκελνπο (ην 53,20%), απάληεζαλ φηη ην ΔΔΓΓ είλαη ζηειερσκέλν ζε κέηξηα 

θιίκαθα, ην 25,50% ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην 13,83% ζε κεγάιε θιίκαθα 

Πίλαθαο 13. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη επαξθή αξηζκό Δπηζεσξεηώλ – 

Διεγθηώλ γηα δηελέξγεηα ηαθηηθώλ ειέγρσλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 4,3 4,3 4,3 

Σε μικπή κλίμακα 24 25,5 25,5 29,8 

Σε μέηπια κλίμακα 50 53,2 53,2 83,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 13 13,8 13,8 96,8 

Πάπα πολύ 3 3,2 3,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ηελ ίδηα εξψηεζε κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (3,19%) απάληεζε πάξα πνιχ θαη ην 

4,26% απάληεζε φηη ην ΔΔΓΓ δελ δηαζέηεη θαζφινπ επάξθεηα ζηελ ζηειέρσζε. 

Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε. 

 

Γηάγξακκα 9. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη επαξθή αξηζκό Δπηζεσξεηώλ – Διεγθηώλ γηα 

δηελέξγεηα ηαθηηθώλ ειέγρσλ. 



63 

 

ηελ εξψηεζε αλ είλαη επαξθήο ν αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, πεξίπνπ νη κηζνί (πνζνζηφ 48,94%), απάληεζαλ φηη ην 

ΔΔΓΓ είλαη ζηειερσκέλν ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 19,15% ζε κηθξή θιίκαθα, ην 22,34% 

ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Πίλαθαο 14. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη επαξθή αξηζκό ππαιιήισλ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 18 19,1 19,1 21,3 

Σε μέηπια κλίμακα 46 48,9 48,9 70,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 21 22,3 22,3 92,6 

Πάπα πολύ 7 7,4 7,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σέινο θαζφινπ ή πάξα πνιχ απάληεζαλ κε κηθξά πνζνζηά 2,13% θαη 7,15% 

αληίζηνηρα. Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε. 

 

Γηάγξακκα 10. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη επαξθή αξηζκό ππαιιήισλ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο. 
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ηελ εξψηεζε αλ ην ΔΔΓΓ δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία επαξθψο ζηειερσκέλα, 

ππάξρεη κεγάιε δηάζηαζε απφςεσλ ησλ εξσηεζέλησλ. 

Πίλαθαο 15. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία επαξθώο 

ζηειερσκέλα. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 5 5,3 5,3 5,3 

Σε μικπή κλίμακα 41 43,6 43,6 48,9 

Σε μέηπια κλίμακα 40 42,6 42,6 91,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 5 5,3 5,3 96,8 

Πάπα πολύ 3 3,2 3,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Πνζνζηφ 43.62% ζεσξεί φηη ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία είλαη ζηειερσκέλα ζε κηθξή 

θιίκαθα, ελψ ην 42,55% ηα ζεσξεί κέηξηα ζηειερσκέλα. Οη ππφινηπεο απαληήζεηο 

ζπγθεληξψλνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά φπσο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 11. Σν ΔΔΓΓ δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία επαξθώο ζηειερσκέλα. 
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ηελ 4ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ επάξθεηα θαη εθπαίδεπζε ησλ επηζεσξεηψλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (43,62%) ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο 

νη νπνίνη ζηειερψλνπλ ην ΔΔΓΓ έρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε 

κεγάιε θιίκαθα, ελψ ην 37,23% ζε κέηξηα θιίκαθα. 

Πίλαθαο 16. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο πνπ ζηειερώλνπλ ην ΔΔΓΓ 

έρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 11 11,7 11,7 11,7 

Σε μέηπια κλίμακα 35 37,2 37,2 48,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 41 43,6 43,6 92,6 

Πάπα πολύ 7 7,4 7,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Δπίζεο έλα κηθξφ πνζνζηφ 11,70% ζεσξεί φηη δηαζέηνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην 7,15% απάληεζε φηη δηαζέηνπλ πάξα πνιχ θαιή 

θαηάξηηζε. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά. 

 
 

Γηάγξακκα 12. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο πνπ ζηειερώλνπλ ην ΔΔΓΓ έρνπλ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 
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ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΔΔΓΓ 

ζεκηλάξηα, ψζηε νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (πνζνζηφ 51.06%) ζεσξνχλ φηη δηνξγαλψλνληαη 

ζεκηλάξηα ζε κηθξή θιίκαθα, ην 26,60% θαζφινπ θαη ην 20,21% ζε κέηξηα θιίκαθα. 

Πίλαθαο 17. ε πνην βαζκό δηνξγαλώλνληαη από ην ΔΔΓΓ ζεκηλάξηα, ώζηε νη 

επηζεσξεηέο - ειεγθηέο λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ινηπέο 

ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηνκηθώλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 25 26,6 26,6 26,6 

Σε μικπή κλίμακα 48 51,1 51,1 77,7 

Σε μέηπια κλίμακα 19 20,2 20,2 97,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γηάγξακκα 13. ε πνην βαζκό δηνξγαλώλνληαη από ην ΔΔΓΓ ζεκηλάξηα, ώζηε νη 

επηζεσξεηέο - ειεγθηέο λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ινηπέο 

ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηνκηθώλ θαζεθόλησλ ηνπο. 
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6.2.3. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ 

Αθνινχζσο αλαιχνληαη νη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 18. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηελέξγεηα επηζεσξήζεο – ειέγρνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 12 12,8 12,8 12,8 

Σε μικπή κλίμακα 37 39,4 39,4 52,1 

Σε μέηπια κλίμακα 30 31,9 31,9 84,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 13 13,8 13,8 97,9 

Πάπα πολύ 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ηελ εξψηεζε 6 αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ - ειέγρσλ ζην ΔΔΓΓ, νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ 39,36%, φηη είλαη ιίγεο νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, κεγάιν 

πνζνζηφ (31,91%) ζεσξεί φηη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ηππνπνηεζεί ζε κέηξηα θιίκαθα, 

13,83% φηη έρνπλ ηππνπνηεζεί ζε κεγάιε θιίκαθα θαη 12,77% φηη δελ ππάξρνπλ 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, κφιηο ην 2,11% ζεσξεί φηη ε ηππνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη πνιχ κεγάιε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 14. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ δηελέξγεηα επηζεσξήζεο – ειέγρνπ. 
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ηελ 7ε εξψηεζε ζε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ ζχληαμε πνξίζκαηνο επηζεψξεζεο – ειέγρνπ, παξνπζηάδνληαη πην ηζνξξνπεκέλα 

απνηειέζκαηα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36.17% λα ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 28,72% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην 27,66% ζε κηθξή 

θιίκαθα. 

Πίλαθαο 19. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζύληαμε πνξίζκαηνο επηζεσξήζεο – ειέγρνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 3 3,2 3,2 3,2 

Σε μικπή κλίμακα 26 27,7 27,7 30,9 

Σε μέηπια κλίμακα 34 36,2 36,2 67,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 27 28,7 28,7 95,7 

Πάπα πολύ 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Πνιχ κηθξά πνζνζηά 3,19% θαη 4,26% ζπγθεληξψλνπλ νη αθξαίεο ηηκέο ηεο Likert 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

 

Γηάγξακκα 15. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ ζύληαμε πνξίζκαηνο επηζεσξήζεο – ειέγρνπ. 
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Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 8, αλ νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα 

κε ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ ζηηο ειεγρφκελεο ππεξεζίεο, αζξνηζηηθά πεξίπνπ 

ην 82% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ φηη νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη ζε κέηξηα θαη 

κεγάιε θιίκαθα. 

Πίλαθαο 20. Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ην 

είδνο θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ ζηηο ειεγρόκελεο ππεξεζίεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 7 7,4 7,4 9,6 

Σε μέηπια κλίμακα 42 44,7 44,7 54,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 37,2 37,2 91,5 

Πάπα πολύ 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 44,68% ζεσξεί φηη νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη ζε κέηξηα 

θιίκαθα θαη ην 37,23% ζε κεγάιε θιίκαθα. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη δηαγξακκαηηθά 

ζηε ζπλέρεηα, κηθξά πνζνζηά είραλ νη απαληήζεηο γηα πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ ζηηο ειεγρφκελεο ππεξεζίεο ζε πνζνζηά: πάξα πνιχ 8,51%, ζε κηθξή θιίκαθα 

7,45% θαη θαζφινπ 2,13%. 

 
Γηάγξακκα 16. Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε 

ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ ζηηο ειεγρόκελεο ππεξεζίεο. 
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ηελ εξψηεζε 9 ζε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εξσηεζέλησλ 35,11% ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα ζε κέηξηα 

θιίκαθα, ην 29,79% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 21,28% ζε κηθξή θιίκαθα. 

Πίλαθαο 21. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 20 21,3 21,3 23,4 

Σε μέηπια κλίμακα 33 35,1 35,1 58,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 29,8 29,8 88,3 

Πάπα πολύ 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ην ίδην εξψηεκα ην 11,70% απάληεζε πάξα πνιχ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 2,13% 

θαζφινπ. Αθνινπζεί θαη ε δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε. 

 

Γηάγξακκα 17. ε πνην βαζκό ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ. 
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Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα 10, ζε πνην βαζκφ ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ 

επεξεάδεη ζεηηθά ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ νη εξσηψκελνη ζε κεγάιν πνζνζηφ (35,11%) 

ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε εγρεηξηδίσλ επεξεάδεη ζεηηθά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 27,66% ζε 

κέηξηα θιίκαθα, ην 28,72% απάληεζε θαζφινπ, ην 7,45% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη κφιηο 

ην 1,06% φηη επεξεάδεη πάξα πνιχ. 

Πίλαθαο 22. ε πνην βαζκό ε ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ 

επεξεάδεη ζεηηθά ην έξγν ησλ επηζεσξεηώλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 27 28,7 28,7 28,7 

Σε μικπή κλίμακα 33 35,1 35,1 63,8 

Σε μέηπια κλίμακα 26 27,7 27,7 91,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 7 7,4 7,4 98,9 

Πάπα πολύ 1 1,1 1,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη δηαγξακκαηηθά 

 

Γηάγξακκα 18. ε πνην βαζκό ε ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ επεξεάδεη 

ζεηηθά ην έξγν ησλ επηζεσξεηώλ. 
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Όπσο παξαηεξνχκε κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 11εο εξψηεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πιήξε πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ππάξρεη κεγάιε ζπκθσλία κε πνιχ κεγάια πνζνζηά. 

Πίλαθαο 23. Kαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ oη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο 

έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ειεγρόκελσλ 

ππεξεζηώλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μικπή κλίμακα 1 1,1 1,1 2,1 

Σε μέηπια κλίμακα 16 17,0 17,0 19,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 39 41,5 41,5 60,6 

Πάπα πολύ 37 39,4 39,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

πγθεθξηκέλα ην 41,49% απάληεζε φηη ππάξρεη πιήξεο πξφζβαζε ζε κεγάιν 

βαζκφ, ην 39,36% απάληεζε φηη ππάξρεη πιήξεο πξφζβαζε θαη ην 17,02% φηη ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε κέηξην βαζκφ. Σα ππφινηπα πνζνζηά ζεσξνχληαη ακειεηέα. 

 

Γηάγξακκα 19. Kαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ oη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο έρνπλ 

πιήξε πξόζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ειεγρόκελσλ ππεξεζηώλ. 
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6.2.4. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Τπνζηήξημε από ηε Γηνίθεζε 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε 12 πνπ αθνξά ζηελ ελφηεηα Τπνζηήξημε απφ ηελ 

δηνίθεζε, νη απαληήζεηο θαίλεηαη λα δηίζηαληαη. 

Πίλαθαο 24. Η Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο (αλώηεξε δηνίθεζε) παξέρεη επαξθείο νηθνλνκηθνύο πόξνπο 

ώζηε ην ΔΔΓΓ λα εθπιεξώλεη κε επηηπρία ηνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο ηνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 6 6,4 6,4 6,4 

Σε μικπή κλίμακα 38 40,4 40,4 46,8 

Σε μέηπια κλίμακα 41 43,6 43,6 90,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί πνζνζηφ 43,62% ζεσξεί φηη 

νη πφξνη πνπ παξέρνληαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε είλαη επαξθείο ζε κέηξηα θιίκαθα, 

ελψ ειαθξψο ιηγφηεξν πνζνζηφ 40,43% ζεσξεί φηη νη πφξνη είλαη επαξθείο ζε κηθξή 

θιίκαθα. Πνιχ κηθξά είλαη ηα πνζνζηά απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη νη πφξνη δελ είλαη 

θαζφινπ επαξθείο (6,38%) θαη είλαη επαξθείο ζε κεγάιε θιίκαθα (9,57%).  

 

Γηάγξακκα 20. Η Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

(αλώηεξε δηνίθεζε) παξέρεη επαξθείο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ώζηε ην ΔΔΓΓ λα 

εθπιεξώλεη κε επηηπρία ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπ. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 13εο εξψηεζεο, αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 75% απαληά φηη νη επηζεσξεηέο έρνπλ ππνζηήξημε θαηά ηελ επηηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε κεγάιε (45,74%) θαη ζε πάξα πνιχ κεγάιε θιίκαθα (30,85%). 

Πίλαθαο 25. Η Γηνίθεζε (Δηδηθόο Γξακκαηέαο - Πξντζηάκελνη 

Δπηζεσξεηέο) ππνζηεξίδεη ηνπο επηζεσξεηέο-ειεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ ζηελ 

επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 5 5,3 5,3 5,3 

Σε μέηπια κλίμακα 17 18,1 18,1 23,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 43 45,7 45,7 69,1 

Πάπα πολύ 29 30,9 30,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Τπάξρεη θαη έλα αμηφινγν πνζνζηφ (18,09%) πνπ ζεσξεί φηη ε ππνζηήξημε είλαη ζε 

κέηξην βαζκφ θαη κφλν ην 5,32% ζεσξεί φηη ε ππνζηήξημε ησλ επηζεσξεηψλ είλαη ζε 

κηθξή θιίκαθα. 

 

Γηάγξακκα 21. Η Γηνίθεζε (Δηδηθόο Γξακκαηέαο - Πξντζηάκελνη Δπηζεσξεηέο) 

ππνζηεξίδεη ηνπο επηζεσξεηέο-ειεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ ζηελ επηηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ 14ε εξψηεζε, έλα πνζνζηφ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50%, ζεσξεί φηη νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε κέηξηα θιίκαθα. 

Πίλαθαο 26. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, ιακβάλνληαη ππόςε από ηνπο 

θνξείο (Τπνπξγεία, ΟΣΑ, θιπ) πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μικπή κλίμακα 17 18,1 18,1 19,1 

Σε μέηπια κλίμακα 50 53,2 53,2 72,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 23,4 23,4 95,7 

Πάπα πολύ 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Δπίζεο αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (23,40%), ζεσξεί φηη νη πξνηάζεηο ιακβάλνληαη 

ππφςε ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ππνινγίζηκν πνζνζηφ (18,09%) φηη νη πξνηάζεηο 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Σα ππφινηπα απνηειέζκαηα φπσο 

παξαηεξνχκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα είλαη απφ κηθξά έσο ακειεηέα. 

 

Γηάγξακκα 22.Οη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζηε 

Γεκόζηα Γηνίθεζε, ιακβάλνληαη ππόςε από ηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, ΟΣΑ, θιπ) 

πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη. 
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6.2.5. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Αλεμαξηεζία 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 15, είλαη ε πξψηε ζηελ ελφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

δηεξεπλά ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο πνπ απνιακβάλεη Δηδηθφο Γξακκαηέαο σο επηθεθαιήο 

ηνπ ψκαηνο. Αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηεξεπλήζνπλ 

ηελ αλεμαξηεζία ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε (stakeholders). 

Πίλαθαο 27. Ο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλεη πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 8 8,5 8,5 8,5 

Σε μέηπια κλίμακα 20 21,3 21,3 29,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 37 39,4 39,4 69,1 

Πάπα πολύ 29 30,9 30,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα αιιά θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, 

ζρεδφλ ην 70% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε φηη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο απνιακβάλεη 

αλεμαξηεζία ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ ζε κέηξην βαζκφ δήισζε ην 21,28% 

θαη ζε κηθξφ βαζκφ ην 8,51%. Αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πίλαθα. 

 

Γηάγξακκα 23. Ο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλεη πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
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Οη απαληήζεηο ζηελ 16ε εξψηεζε δείρλνπλ φηη θπξηαξρεί ε πεπνίζεζε φηη νη 

Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην ΔΔΓΓ, απνιακβάλνπλ πιήξε αλεμαξηεζία 

ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ζε 

κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 

Πίλαθαο 28. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνλ Δηδηθό Γξακκαηέα. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 4,3 4,3 4,3 

Σε μικπή κλίμακα 3 3,2 3,2 7,4 

Σε μέηπια κλίμακα 15 16,0 16,0 23,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 41 43,6 43,6 67,0 

Πάπα πολύ 31 33,0 33,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

πγθεθξηκέλα ην 43,62% απαληά ζε κεγάιν βαζκφ, ην 32,98% ζε πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ θαη κφλν ην 15,96% ζεσξεί φηη νη Δπηζεσξεηέο ηνπ ΔΔΓΓ 

απνιακβάλνπλ αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε κέηξην βαζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

Γηάγξακκα 24. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ Δηδηθό 

Γξακκαηέα. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ 17ε εξψηεζε, θαη εδψ 

έρνπκε παξφκνηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία πνπ απνιακβάλνπλ νη 

επηζεσξεηέο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πξντζηακέλνπο επηζεσξεηέο. 

Πίλαθαο 29. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 4,3 4,3 4,3 

Σε μικπή κλίμακα 5 5,3 5,3 9,6 

Σε μέηπια κλίμακα 14 14,9 14,9 24,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 44 46,8 46,8 71,3 

Πάπα πολύ 27 28,7 28,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70% απαληνχλ φηη νη επηζεσξεηέο απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ην 46,81% λα απαληά ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ην 28,72% ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Ο πίλαθαο 29 απεηθνλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 25. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο. 
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ηελ 18ε εξψηεζε δηεξεπλάηαη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ησλ επηζεσξεηψλ ειεγθηψλ 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο δηθαζηηθνχο θαη ηνπο εηζαγγειείο. 

Πίλαθαο 30. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο Γηθαζηηθνύο-Δηζαγγειείο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 4 4,3 4,3 6,4 

Σε μέηπια κλίμακα 17 18,1 18,1 24,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 36,2 36,2 60,6 

Πάπα πολύ 37 39,4 39,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σα απνηειέζκαηα είλαη θαη πάιη εληππσζηαθά, αθνχ πνζνζηφ 39,36% δειψλνπλ 

φηη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ησλ επηζεσξεηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο δηθαζηηθνχο – 

εηζαγγειείο είλαη πάξα πνιχ κεγάινο. Δπίζεο πνζνζηφ 36,17% δειψλεη αλεμαξηεζία ζε 

κεγάιε θιίκαθα θαη 18,09% δειψλεη αλεμαξηεζία ζε κέηξηα θιίκαθα. Αθνινπζεί 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. 

 

Γηάγξακκα 26. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

Γηθαζηηθνύο-Δηζαγγειείο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ 19ε εξψηεζε φπνπ δηεξεπλάηαη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ησλ 

επηζεσξεηψλ ειεγθηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ειεγρφκελεο ππεξεζίεο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη επίζεο ζεακαηηθά. 

Πίλαθαο 31. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηηο Διεγρόκελεο ππεξεζίεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μέηπια κλίμακα 11 11,7 11,7 12,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 37,2 37,2 50,0 

Πάπα πολύ 47 50,0 50,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Έηζη ζηα απνηειέζκαηα - ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη δηαγξακκαηηθά 

- ηα αζξνηζηηθά πνζνζηά ησλ εξσηψκελσλ πνπ δειψλνπλ, φηη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο 

ησλ επηζεσξεηψλ είλαη ζε πάξα πνιχ κεγάιε θαη ζε κεγάιε θιίκαθα μεπεξλνχλ ην 87%  

 

Γηάγξακκα 27. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

Διεγρόκελεο ππεξεζίεο. 
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Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηελ εξψηεζε 20, φπνπ δηεξεπλάηαη ν 

βαζκφο αλεμαξηεζίαο ησλ επηζεσξεηψλ ειεγθηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

θαηαγγέιινληεο πνιίηεο. 

Πίλαθαο 32. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο θαηαγγέινληεο πνιίηεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μικπή κλίμακα 4 4,3 4,3 5,3 

Σε μέηπια κλίμακα 11 11,7 11,7 17,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 34,0 34,0 51,1 

Πάπα πολύ 46 48,9 48,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σα αζξνηζηηθά πνζνζηά ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ επηζεσξεηψλ 

είλαη πεξίπνπ 83%. (πάξα πνιχ κεγάινο βαζκφο (48,94%) θαη κεγάινο βαζκφο 

(37,23%).  Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Γηάγξακκα 28. Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

θαηαγγέινληεο πνιίηεο. 
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6.2.6. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Παξάγνληεο Γηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έμη εξσηήζεσλ ηεο ελφηεηαο Δ πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαθνδηνίθεζε θαη δηαθζνξά 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Πίλαθαο 33. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε Πνιπλνκία (πνιππινθόηεηα 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ) σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ 

Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μέηπια κλίμακα 16 17,0 17,0 19,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 25 26,6 26,6 45,7 

Πάπα πολύ 51 54,3 54,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Καηά ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ, ζηελ εξψηεζε 21, ην 54,26% ζεσξεί φηη ε 

πνιπλνκία επεξεάδεη πάξα πνιχ ηελ δηαθζνξά θαη θαθνδηνίθεζε, ην 26,60% ζε κεγάιε 

θιίκαθα θαη ην 17,02% ηελ επεξεάδεη ζε κέηξηα θιίκαθα, ζε αληίζεζε κε ην 2,13% ην 

νπνίν ζεσξεί φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο επεξεάδεη ζε κηθξή κφλν θιίκαθα. 

 

Γηάγξακκα 29. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε Πνιπλνκία (πνιππινθόηεηα ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ) σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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ην ίδην κνηίβν θηλνχληαη θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 22, φπνπ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία, ζεσξεί φηη ε γξαθεηνθξαηία πνπ επηθξαηεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη 

πνιχπινθεο ρξνλνβφξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπληεινχλ ζηελ δηαθζνξά θαη 

θαθνδηνίθεζε. 

Πίλαθαο 34. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε γξαθεηνθξαηία (πνιύπινθεο θαη 

ρξνλνβόξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο) σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μέηπια κλίμακα 11 11,7 11,7 13,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 35,1 35,1 48,9 

Πάπα πολύ 48 51,1 51,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Tν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51,06%) ησλ εξσηψκελσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

απάληεζε φηη ε γξαθεηνθξαηία επεξεάδεη πάξα πνιχ, ην 35,11% απάληεζε ζε κεγάιε 

θιίκαθα. Αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά ην 11,70% πνπ πηζηεχεη φηη ε γξαθεηνθξαηία 

επεξεάδεη ζε κέηξηα θιίκαθα θαη κφλν έλα ειάρηζην πνζνζηφ 2,13% ζεσξεί φηη ε 

γξαθεηνθξαηία επεξεάδεη ζε κηθξή κφλν θιίκαθα. 

 

Γηάγξακκα 30. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε γξαθεηνθξαηία (πνιύπινθεο θαη 

ρξνλνβόξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο) σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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Καη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 23, δείρλνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ (κε πνζνζηά 48,9% πάξα πνιχ θαη 29,8% ζε κεγάιε θιίκαθα), λα ζεσξεί 

φηη νη αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

απνηεινχλ παξάγνληα δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. 

Πίλαθαο 35. ε πνην βαζκό επεξεάδνπλ νη αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα 

Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μέηπια κλίμακα 19 20,2 20,2 21,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 29,8 29,8 51,1 

Πάπα πολύ 46 48,9 48,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

ηελ ίδηα εξψηεζε αθνινπζνχλ κε δηαθνξά (ην 20,21% ζε κέηξηα θιίκαθα θαη 

κφλν ην 1,06% ζε κηθξή θιίκαθα), νη εξσηψκελνη νη νπνίνη δελ ζεσξνχλ ηηο αδηαθαλείο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο παξάγνληα δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. 

 

Γηάγξακκα 31. ε πνην βαζκό επεξεάδνπλ νη αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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Ζ εξψηεζε 24, αθνξά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο σο παξάγνληα δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. Όπσο 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, έρνπκε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα ζεσξεί, 

(51,06% πάξα πνιχ, 29,79% ζε κεγάιε θιίκαθα), φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο απνηειεί παξάγνληα δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο. 

Πίλαθαο 36. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε αλαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

βξαδύηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μέηπια κλίμακα 17 18,1 18,1 19,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 29,8 29,8 48,9 

Πάπα πολύ 48 51,1 51,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Αθνινπζεί πνζνζηφ 18,09%, πνπ ζεσξεί φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο επεξεάδεη ζε κέηξηα θιίκαθα θαη κφλν ακειεηέν 

πνζνζηφ ηνπ (1,06%) ησλ εξσηψκελσλ, πηζηεχεη φηη επεξεάδεη ζε κηθξή θιίκαθα, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 32. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε αλαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη βξαδύηεηα 

ζηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ 

Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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ηελ 25
ε
 εξψηεζε έρνπκε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε 

κε ηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, πνπ ήηαλ παξφκνηα. 

Πίλαθαο 37. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο σο 

παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 9 9,6 9,6 11,7 

Σε μέηπια κλίμακα 24 25,5 25,5 37,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 34,0 34,0 71,3 

Πάπα πολύ 27 28,7 28,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ επεξεάδεη πάξα πνιχ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο αλέξρεηαη ζην 28,72%, ελψ απμάλεηαη ην πνζνζηφ (34,04%) απηψλ πνπ 

απάληεζαλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Μεγάιν επίζεο πνζνζηφ (25,53%) ππνζηεξίδεη φηη ε 

έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ επεξεάδεη ζε κέηξην βαζκφ θαη ην 9,57% απάληεζε ζε κηθξή 

θιίκαθα φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 33. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνύ πιαηζίνπ 

γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο σο παξάγνληαο δηαθζνξάο 

θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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ηελ εξψηεζε 26 ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε έρνπκε κηα ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία. 52,1% λα απαληά πάξα πνιχ θαη 20,2% ζε κεγάιε θιίκαθα. Γειαδή 

ζχλνιν 72,3%, ζεσξεί φηη ε θαηάπησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ - ε άκβιπλζε ησλ 

ζπλεηδήζεσλ είλαη παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Πίλαθαο 38. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε θαηάπησζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, 

άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μικπή κλίμακα 5 5,3 5,3 6,4 

Σε μέηπια κλίμακα 20 21,3 21,3 27,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 20,2 20,2 47,9 

Πάπα πολύ 49 52,1 52,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Αθνινπζνχλ πνζνζηά, ζε κέηξηα θιίκαθα 21,3%, ζε κηθξή θιίκαθα 5,3% θαη 

θαζφινπ κφιηο ην 1,1%, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ζην επφκελν 

δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 34. ε πνην βαζκό επεξεάδεη ε θαηάπησζε ησλ εζηθώλ αμηώλ, 

άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ σο παξάγνληαο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ηελ 

Γεκόζηα Γηνίθεζε. 
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6.2.7. Η Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Σέινο αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο έμη εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 39. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε βειηηώλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 2 2,1 2,1 2,1 

Σε μικπή κλίμακα 9 9,6 9,6 11,7 

Σε μέηπια κλίμακα 31 33,0 33,0 44,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 37,2 37,2 81,9 

Πάπα πολύ 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εξψηεζε 29, ην 37,23% πηζηεχεη φηη ην ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζε κεγάιε 

θιίκαθα, ην 32,98% φηη ζπκβάιεη ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 18,09% ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχνπλ φηη ζπκβάιεη πάξα πνιχ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη 

δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 35. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

βειηηώλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 
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ηελ 28
ε
 εξψηεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, πνπ αλέξρεηαη ζην 

35,11%, πηζηεχεη φηη νη ην ΔΔΓΓ βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, 

ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 34,04% απάληεζαλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 15,96% φηη ηελ 

βειηηψλεη πάξα πνιχ, ην 11,70% απάληεζαλ ζε κηθξή θιίκαθα, ελψ έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ (3,19%) ζεσξεί φηη ε απνδνηηθφηεηα δηνηθεηηθήο δξάζεο δελ βειηηψλεηαη 

θαζφινπ. 

Πίλαθαο 40. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε βειηηώλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 3 3,2 3,2 3,2 

Σε μικπή κλίμακα 11 11,7 11,7 14,9 

Σε μέηπια κλίμακα 33 35,1 35,1 50,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 32 34,0 34,0 84,0 

Πάπα πολύ 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 36. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

βειηηώλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 
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Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 37,23% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ, 

φηη ην ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε βειηηψλνληαο ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ππεξεζηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 

27,66% πηζηεχεη φηη ηελ βειηηψλεη ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 17,02% πάξα πνιχ, θαη κφιηο 

ην 4,26% ζεσξεί φηη ην ΔΔΓΓ δελ βειηηψλεη θαζφινπ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

Πίλαθαο 41. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ από ηε Γεκόζηα 

Γηνίθεζε ππεξεζηώλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 4 4,3 4,3 4,3 

Σε μικπή κλίμακα 13 13,8 13,8 18,1 

Σε μέηπια κλίμακα 26 27,7 27,7 45,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 37,2 37,2 83,0 

Πάπα πολύ 16 17,0 17,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 37. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

ππεξεζηώλ. 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 30, πξνθχπηεη ν παξαθάησ 

πίλαθαο. 

Πίλαθαο 42. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα 

Γηνίθεζε βειηηώλνληαο ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλος 5 5,3 5,3 5,3 

Σε μικπή κλίμακα 15 16,0 16,0 21,3 

Σε μέηπια κλίμακα 32 34,0 34,0 55,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 27 28,7 28,7 84,0 

Πάπα πολύ 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, πνπ αλέξρεηαη ζην 34,04% πηζηεχεη φηη 

ην ΔΔΓΓ βειηηψλεη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ζπαηάιεο, ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 28,72% απάληεζε ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 15,96% 

φηη ηελ βειηηψλεη πάξα πνιχ, ην 15,96% απάληεζε ζε κηθξή θιίκαθα, ελψ έλα πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ (5,32%) ζεσξεί φηη ε απνδνηηθφηεηα δηνηθεηηθήο δξάζεο δελ 

βειηηψλεηαη θαζφινπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη 

δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 38. Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

βειηηώλνληαο ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο ζπαηάιεο. 
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ηελ εξψηεζε 31, γηα ην θαηά πφζν νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ 

αλψηεξε δηνίθεζε επαξθείο θαη αμηφπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ, παξαηεξνχκε φηη 

αζξνηζηηθά ην 73,00% πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ, απάληεζαλ φηη παξέρνληαη πάξα 

πνιχ ή ζε κεγάιε θιίκαθα επαξθείο θαη αμηφπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 43. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ αλώηεξε 

δηνίθεζε επαξθείο θαη αμηόπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 1 1,1 1,1 1,1 

Σε μέηπια κλίμακα 24 25,5 25,5 26,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 37 39,4 39,4 66,0 

Πάπα πολύ 32 34,0 34,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ έλα ακειεηέν πνζνζηφ 1,06% πνπ πηζηεχεη φηη νη 

εθζέζεηο είλαη ζε κηθξή θιίκαθα επαξθείο θαη αμηφπηζηεο, ην 25,53% απάληεζε φηη είλαη 

ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 39,36% ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην 34,04% ζεσξεί φηη νη εθζέζεηο 

ειέγρνπ πνπ παξέρνπλ νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ, είλαη πάξα πνιχ επαξθείο 

θαη αμηφπηζηεο. 

 

Γηάγξακκα 39. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ αλώηεξε δηνίθεζε 

επαξθείο θαη αμηόπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ. 
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Ζ 32ε εξψηεζε δηεξεπλά θαηά πφζν νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Πίλαθαο 44. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικπή κλίμακα 8 8,5 8,5 8,5 

Σε μέηπια κλίμακα 26 27,7 27,7 36,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 35,1 35,1 71,3 

Πάπα πολύ 27 28,7 28,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35,11%) απάληεζε φηη 

ππνβάιινληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 

28,72% απάληεζε πάξα πνιχ θαη ην 27,66% ζε κέηξηα θιίκαθα. Έλα κηθξφ κφλν 

πνζνζηφ (8,51%) ζεσξεί, φηη δελ ππνβάιινληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ απφ ην ΔΔΓΓ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη 

δηαγξακκαηηθά. 

 

Γηάγξακκα 40. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 
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6.3. Παιηλδξόκεζε 

Με ηνλ γεληθφ φξν «Αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο» πεξηγξάθνπκε κία ζεηξά 

αλαιχζεσλ νη νπνίεο εθηφο ηνπ φηη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηελ 

δηεμαγσγή εξεπλψλ, είλαη πιένλ θαη πνιχ δεκνθηιείο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Γεληθά, ε βνήζεηα πνπ καο παξέρεη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο είλαη ζην λα εμεηάζνπκε 

ζρέζεηο αηηηφηεηαο, δειαδή λα εξκελεχζνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε κία ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

(Γηθηπαθφο ηφπνο, Παπάλα, ρ.ρ.). Όιεο νη κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη ζπλερείο θαη γη’ απηφ 

ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. αλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

εηζήρζεζαλ νη εμήο: Αλζξψπηλνη Πφξνη, Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ, Τπνζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε, Αλεμαξηεζία, Παξάγνληεο Γηαθζνξάο & Καθνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

ηνλ πίλαθα ANOVA, πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη έλαο έιεγρνο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηηκέο ηνπ F θαη ην Significance. H ηηκή ηνπ F (F θαηαλνκή), είλαη ην πειίθν ησλ ηηκψλ 

ηεο ζηήιεο Mean Square. Ζ ηηκή p value πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ 

πίλαθα (Significance) είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη θξίζηκε ηηκή, γηαηί κε βάζε απηήλ 

απνδερφκαζηε ή απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη: 

θαηά ηελ κεδεληθή ππφζεζε Η0: Γελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

θαηά ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε Η1: Τπάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Απφ ηελ ηηκή επίζεο ηνπ Sig. < 0.05 ζπκπεξαίλνπκε, πσο κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη νη πέληε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπλδπαζκέλεο γξακκηθά κε ηελ 

εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο - πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ επφκελν πίλαθα - 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεπψο ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

Έηζη έρνπκε φηη: 

Aλ ε ηηκή significance είλαη < 0,05 απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0 θαη δερφκαζηε ηελ Ζ1 

Αλ ε ηηκή significance είλαη > 0,05 δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ Ζ0  
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ηελ πεξίπησζή καο απφ ηελ ηηκή significance ηνπ πίλαθα ANOVA πνπ είλαη 

0,000<0,05 δερφκαζηε ηελ Ζ1. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ θη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ ζπλδπαζκέλεο 

γξακκηθά κε ηελ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

εξκελεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνπ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Πίλαθαο 45. ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31,525 5 6,305 17,557 ,000
a
 

Residual 31,602 88 ,359   

Total 63,126 93    

a.  Predictors: (Constant),  

v1 Ανθπώπινοι Πόποι,  

v2 Διαδικαζίερ Ελέγσος,  

v3 Υποζηήπιξη από ηη Διοίκηζη, 

v4 Ανεξαπηηζία,  

v5 Παπάγονηερ Διαθθοπάρ & Κακοδιοίκηζηρ ζηην Ελληνική Δημόζια Διοίκηζη.  

b.  Dependent Variable:  

v6 Η αποηελεζμαηικόηηηα ηος εζωηεπικού ελέγσος 

 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο Coefficients, φπσο πξνέθπςε απφ ην SPSS. 

Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα, απηφ πνπ θαηαξρήλ καο ελδηαθέξεη είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο 

παιηλδξφκεζεο γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ηηκή Β), ε νπνία καο δείρλεη ηε 

κεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο v6=Σ (Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ), γηα κηα κνλάδα αχμεζεο ηεο θάζε κίαο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο ρσξηζηά, φηαλ νη ινηπνί παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα κία κνλάδα αχμεζεο ζηε κεηαβιεηή v3=Γ (Τπνζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε), 

απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά 0,637 κνλάδεο 

δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. Δπηπιένλ ε ηηκή Β ηνπ ζηαζεξνχ 

φξνπ, καο δείρλεη ην ζεκείν πνπ ε επζεία ηεο παιηλδξφκεζεο ηέκλεηαη κε ηνλ θάζεην 

άμνλα ησλ ζπληεηαγκέλσλ. 
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Πίλαθαο 46. Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,340 ,754  -1,777 ,079   

v1 ,263 ,131 ,159 2,004 ,048 ,899 1,113 

v2 ,056 ,141 ,036 ,396 ,693 ,688 1,454 

v3 ,637 ,144 ,428 4,422 ,000 ,608 1,643 

v4 ,401 ,091 ,355 4,425 ,000 ,884 1,131 

v5 ,087 ,098 ,069 ,895 ,373 ,951 1,052 

a. Dependent Variable: v6 Αποηελεζμαηικόηηηα ηος εζωηεπικού ελέγσος 

Παίξλνληαο ηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο θαη κε ρξήζε ηεο ηηκήο Β έρνπκε: 

y = bo + blxl + b2x2 + b3x3 + b4x4 + ei   => 

ΑΔΔΓΓ = a + b1*ΑΠ + b2*ΓΔ + b3*ΓΤ + b4*Α - b5*ΠΚΓ + ei  

φπνπ 

ΑΔΔΓΓ = Απνηειεζκαηηθφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ΑΠ = Αλζξψπηλνη Πφξνη 

ΓΔ = Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ 

ΓΤ = Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 

Α = Αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

ΠΚΓ = Παξάγνληεο Καθνδηνίθεζεο - Γηαθζνξάο 

Μεηά απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηηκψλ Β έρνπκε: 

ΑΔΔΓΓ = -1,340 + 0,263*ΑΠ + 0,056*ΓΔ + 0,637*ΓΤ + 0,401*Α + 0,087*ΠΚΓ + ei  => 

Απνηειεζκαηηθφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε = -1,340 + 

(0,263*Αλζξψπηλνη Πφξνη) + (0,056*Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ) + (0,637*Γηνηθεηηθή 

Τπνζηήξημε) + (0,401*Αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) + (0,087*Παξάγνληεο 

Καθνδηνίθεζεο & Γηαθζνξάο) + ei 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζηήιε Beta, πνπ καο δείρλεη ηνλ βαζκφ 

εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην κνληέιν καο, ψζηε λα ηηο 

ηαμηλνκήζνπκε αλάινγα. Δμεηάδνληαο ηελ ζηήιε Beta ηνπ πίλαθα Coefficients 
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πξνθχπηεη φηη: πξψηε ζε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα είλαη ε κεηαβιεηή v3=Γ (Τπνζηήξημε 

απφ ηε Γηνίθεζε) (Beta =0.428), δεχηεξε είλαη ε κεηαβιεηή v4=Γ (Αλεμαξηεζία) (Beta 

= 0,355), ηξίηε είλαη ε κεηαβιεηή v1=Α (Αλζξψπηλνη Πφξνη) (Beta= 0,159), ηέηαξηε 

είλαη ε κεηαβιεηή v5=Δ (Παξάγνληεο Γηαθζνξάο & Καθνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζεο) (Beta= 0,069), θαη ηειεπηαία έξρεηαη ε κεηαβιεηή v2=Β 

(Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ) (Beta= 0.196). 

Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ ζηνλ πίλαθα Coefficients παξνπζηάδνπλ, νη ηηκέο t θαη ην Sig 

(Significant), απφ ηηο νπνίεο ειέγρνπκε ην βαζκφ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

ζηαζεξάο αιιά θαη ηεο θάζε κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηνπ κνληέινπ καο.  

 t1 = 2,004 θαη p1 = 0,048 < 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο v1=Α (Αλζξψπηλνη Πφξνη) 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 t2 = 0,396 θαη p2 = 0,693 > 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο v2=Β (Γηαδηθαζίεο 

Διέγρνπ) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 t3 = 4,422 θαη p3 = 0,000 < 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο v3=Γ (Τπνζηήξημε απφ ηε 

Γηνίθεζε) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 t4 = 4,425 θαη p4 = 0,000 < 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο v4=Γ (Αλεμαξηεζία) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 t5 = 0,895 θαη p5 = 0,373 > 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο v5=Δ (Παξάγνληεο 

Γηαθζνξάο & Καθνδηνίθεζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε) δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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Κεθάιαην 7
 o
: πκπεξάζκαηα 

7.1. Γεληθά 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ – Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ). Με ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνπ 

πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψλνπκε, φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

ζεζκφο δηαδεδνκέλνο ηφζν ζε αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

σζηφζν δηαθέξεη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηνπ ζε θάζε κηα 

απφ απηέο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη γίλεη απαξαίηεηνο κεραληζκφο ειέγρνπ ζε 

νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Απνηειεί δε κεραληζκφ κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ επηζθφπεζε εξεπλψλ δείρλεη, φηη πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απνηεινχλ: ε πνηφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ, ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ, ε ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Αληίζεηα, νη ζρέζεηο ησλ ειεγθηψλ, ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη πφξνη ηνπ ειέγρνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειεγρνκέλσλ, ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, αζθνχλ κηθξφηεξε 

επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε δνκή ηνπ ΔΔΓΓ, σο 

κεραληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δμεηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη ειεγθηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο. Αθνινπζεί κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξνπζηάδεηαη ην δχζθνιν αιιά 

πξαγκαηηθά αμηφινγν έξγν πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ζήκεξα. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ – αξηζκνδεηθηψλ, πνπ ηεξνχληαη ππεξεζηαθά ζην ΔΔΓΓ. 

Γηαπηζηψζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ δηαρξνληθή απηναμηνιφγεζε 
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ηνπ ΔΔΓΓ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε άιια Δπξσπατθά ή 

Γηεζλή ειεγθηηθά ψκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Δπεθηείλνληαο ηελ ππάξρνπζα ζεσξεηηθή βάζε θαη γλψζε καο, κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο γηα απηφ ην δήηεκα βηβιηνγξαθίαο θαη βαζηδφκελνη ζηελ 

επηζθφπεζε εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ κε παξφκνηα θξηηήξηα, δεκηνπξγήζακε έλα 

πξφηππν εξγαιείν, έλα κνληέιν ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εξκελεχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία.  

 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, δηεξεπλάηαη αλαιπηηθά ε εμάξηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε απφ: α) ηνπο Αλζξψπηλνπο πφξνπο, β) ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γ) ηελ Τπνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε θαη δ) ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε) ηνπο Παξάγνληεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπλνιηθά 114 

πξντζηακέλνπο θαη επηζεσξεηέο – ειεγθηέο θαη 38 ππαιιήινπο θαη ζηειέρε δηνίθεζεο, 

δειαδή ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΔΔΓΓ. Τπήξμε εμαηξεηηθά πςειφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεο ηνπ 61,04%. Γειαδή ζπκπιεξψζεθαλ 94 εξσηεκαηνιφγηα, 

απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:  

Αλαθνξηθά κε ηνπο Αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν αξηζκφο ησλ 

επηζεσξεηψλ - ειεγθηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζεσξείηαη επαξθήο ζε κέηξην 

βαζκφ, κε κία επηθχιαμε ηνπ 1/3 ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη επάξθεηα. 

Απφ ηελ άπνςε επάξθεηαο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη 

ειαθξψο θαιχηεξα. ρεηηθά δε κε ηνλ βαζκφ ζηειέρσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ 

ππάξρεη κεγάιε δηάζηαζε απφςεσλ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξνχλ ηα πεξηθεξεηαθά 

γξαθεία ιίγν ή κέηξηα ζηειερσκέλα. Πξνθχπηεη αθφκε φηη νη επηζεσξεηέο – ειεγθηέο 

δηαζέηνπλ κελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά ζεσξνχλ φηη 

δελ δηνξγαλψλνληαη αξθεηά ζεκηλάξηα γηα λα δηεπξχλνπλ πεξαηηέξσ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, κε ηελ επηκφξθσζε λα θαζίζηαηαη κηα απαξαίηεηε παξάκεηξν γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

ηα πιαίζηα ησλ Γηαδηθαζηψλ επηζεψξεζεο – ειέγρνπ ηνπ ΔΔΓΓ, ππάξρεη κηθξνχ ή 

κεζαίνπ βαζκνχ ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, ελψ θαηά ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ αξθεηά 

θαιχηεξε εκθαλίδεηαη ε ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ πνξηζκάησλ ειέγρνπ. 
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Δπίζεο, θαίλεηαη φηη νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ ζηηο ειεγρφκελεο ππεξεζίεο. Αθφκε, παξφηη 

ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ ζε αξθεηά 

κεγάιν βαζκφ, νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη επεξεάδνπλ ιίγν ή θαζφινπ ην έξγν ησλ 

επηζεσξεηψλ. Σέινο, θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ oη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο θαίλεηαη 

λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα Τπνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε, θαίλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ δηίζηαληαη. Έηζη ζηελ εξψηεζε αλ ε αλψηεξε δηνίθεζε παξέρεη επαξθείο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ψζηε ην ΔΔΓΓ λα εθπιεξψλεη κε επηηπρία ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο ηνπ, ην 43,6% ζεσξεί φηη νη πφξνη πνπ παξέρνληαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε 

είλαη επαξθείο ζε κέηξηα θιίκαθα, ελψ πνζνζηφ 40,4% ζεσξεί φηη είλαη επαξθείο ζε 

κηθξή θιίκαθα. Ωζηφζν απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο ηεο ελφηεηαο, 

πξνθχπηεη μεθάζαξα, φηη ηφζν ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο, φζν θαη νη Πξντζηάκελνη 

Δπηζεσξεηέο, ππνζηεξίδνπλ ηνπο επηζεσξεηέο-ειεγθηέο ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αθφκε, πξνθχπηεη φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ 

γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη 

(Τπνπξγεία, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ θιπ). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα Αλεμαξηεζία, πξνθχπηεη φηη ν επηθεθαιήο ηνπ ψκαηνο 

θαη νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ, απνιακβάλνπλ πιήξε αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε φπσο ελδεηθηηθά: ν 

Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη πξντζηάκελνη επηζεσξεηέο, νη δηθαζηηθνί – εηζαγγειείο, νη 

ειεγρφκελεο ππεξεζίεο θαη νη θαηαγγέιινληεο πνιίηεο.  

Πξνθχπηεη επίζεο, φηη ππεχζπλνη παξάγνληεο γηα ηελ χπαξμε θαη ππφζαιςε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη: ε 

πνιπλνκία, ε γξαθεηνθξαηία, νη αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε θαηάπησζε ησλ 

εζηθψλ αμηψλ - άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη βξαδχηεηα ζηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο, ε έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Σαπηφγρξνλα νη παξαπάλσ παξάγνληεο - ζχκθσλα κε ηνπο 

εξσηψκελνπο - επεξεάδνπλ ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη δξνπλ αξλεηηθά ζην 

ειεγθηηθφ έξγν ηνπ ΔΔΓΓ. 

Σέινο ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξσηψκελνπο, ην ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, βειηηψλνληαο 
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ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, 

φκσο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξάιιεια έλα 15% πεξίπνπ ακθηζβεηεί απηή ηελ 

άπνςε. ε κεγάιν βαζκφ επίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην ΔΔΓΓ βειηηψλεη θαη ηελ 

πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φρη φκσο ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθφηεηα 

ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο. Αθφκε νη επηζεσξεηέο - 

ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε επαξθείο θαη αμηφπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ 

πεξηέρνπλ πξνηάζεηο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. 

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε φηη νη πέληε κεηαβιεηέο πνπ 

κειεηήζεθαλ (αλζξψπηλνη πφξνη, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, 

αλεμαξηεζία, παξάγνληεο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο), επεξεάδνπλ κελ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

κνληέιν καο είλαη ε Τπνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, ε Αλεμαξηεζία θαη νη Αλζξψπηλνη 

πφξνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

7.2. Πξνηάζεηο 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο έρνπλ κεγάιε αμία γηαηί βαζίδνληαη ζηηο απφςεηο 

ησλ ίδησλ ησλ Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ ειέγρνπ. Ζ έξεπλα φκσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (supply side) ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δειαδή είρακε κηα 

απηναμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ "απφ κέζα πξνο ηα 

έμσ" (inside-out) Lenz & Hahn, (2015).  

Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο θαη κηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ (αξηζκνδεηθηψλ) πνπ ηεξνχληαη 

ππεξεζηαθά ζην ΔΔΓΓ. 

Γηα κηα ζθαηξηθφηεξε φκσο εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, πξνηείλνπκε λα γίλεη κία ζπκπιεξσκαηηθή 

έξεπλα κε άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα έξεπλα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο (demand side) ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηφ γηαηί νη εκπεηξηθέο 

κειέηεο "απφ έμσ πξνο ηα κέζα" (outside-in) πνπ βαζίδνληαη ζε άιια ελδηαθεξφκελα 
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κέξε (stakeholders) δίλνπλ κηα άιιε επξχηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή ίζσο δηάζηαζε ζηα 

απνηειέζκαηα. Ζ πξννπηηθή απηή ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πνιχηηκε, γηαηί ε αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη π.ρ. απφ ηνλ ειεγρφκελν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, θαη κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, 

πξνηείλνπκε λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα κε άιινπ είδνπο ζηνρεπκέλεο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο: 

α) λα γίλεη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ stakeholders πρ: ησλ 

ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ ή ησλ πνιηηψλ πνπ θαηέζεζαλ επψλπκεο θαηαγγειίεο ή ησλ 

δηθαζηψλ πνπ αλέζεζαλ δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ ζην ΔΔΓΓ ή αθφκε θαη απιψλ 

πνιηηψλ. Nα αμηνινγήζνπλ πρ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θάπνηνπ θνξέα θαη θαηά 

πφζν απηέο έρνπλ βειηησζεί χζηεξα απφ έλαλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Έηζη ζα κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη κηα εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

β) λα κεηξεζεί ν βαζκφο (πνζνζηφ) πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο πρ: 

πφζεο ππνζέζεηο έρνπλ πάεη ζε πνηληθέο δίθεο θαη κε ηη εμέιημε, πφζα ρξφληα θαηαδίθεο 

ζε θπιάθηζε ή πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί, πφζεο πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ έρνπλ γίλεη 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ή λφκνη, ψζηε λα δνχκε πνζνηηθά θαηά 

πφζν κεηψλνληαη ή φρη, νη παξάγνληεο θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο θαη θαη’ επέθηαζε 

λα αμηνινγήζνπκε απφ κηα άιιε ζθνπηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

7.3. Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο έξεπλεο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Καηαξρήλ, ηα δεδνκέλα πεξηνξίδνληαη: α) ζηηο 

παγησκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ππαιιήισλ, β) ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη, επεηδή κπνξεί είηε λα 

παξεξκελεπζνχλ νη εξσηήζεηο, είηε λα ππνθξχπηεηαη ζθνπηκφηεηα γ) ζην γεγνλφο, φηη 

ζην εξσηεκαηνιφγην δελ ππήξρε πεδίν κε ειεχζεξεο απαληήζεηο γηα ηνπο εξσηψκελνπο, 

δ) ζην αλ ην δείγκα πεξηνξηδφηαλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΔΔΓΓ πνπ αζρνιείηαη 
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απνθιεηζηηθά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
50

 θαη ε) ζηνλ αλ ζην δείγκα ζπκκεηείραλ θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε. Καηά δεχηεξνλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδνληαη απφ ηε 

ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

φπσο: α) ν ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ, κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, λα επηιέμνπλ κία απάληεζε πνπ δελ 

εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο πξφζεζε (Hasson & Arnetz, 2007). β) ε χπαξμε θάπνησλ 

απαληήζεσλ ζηε κέζε ηεο θιίκαθαο Likert, πξάγκα πνπ δειψλεη αλαπνθαζηζηηθφηεηα 

θαη νπδεηεξφηεηα, απνθεχγνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κία αθξηβή θαη εηιηθξηλή 

απάληεζε φζν αθξαία θαη αλ είλαη θαη ζηεξψληαο έηζη απφ ηελ έξεπλα, απφςεηο πνπ 

πνιχ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ 

(Hasson & Arnetz, 2007; Γηθηπαθφο ηφπνο, Παπαδεκεηξίνπ θαη ζπλ., 2001). 

 

7.4. Αληί Δπηιόγνπ 

Όπσο δηαπηζηψζακε ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο ηεο έιεγρνο είλαη κηα 

παξάκεηξνο γηα ηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Γελ είλαη φκσο 

αξθεηφο απφ κφλνο ηνπ λα θάλεη «ζαχκαηα» θαη λα αιιάμεη ξηδηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Υξεηάδεηαη κηα επξχηεξε θηλεηνπνίεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο εξγαιείσλ, φπσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Γη' απηφ ην ιφγν 

ελ θαηαθιείδη αλαθέξνπκε ηελ άπνςε ηνπ Ραθηληδή, φηη φζνη έιεγρνη θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη, φζεο πξνηάζεηο λα δηαηππψλνληαη απφ ηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο θαη φζεο πξνηάζεηο λα πινπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηηο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, δελ πξφθεηηαη λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα, αλ δελ ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα θαη θπξίσο αλ δελ επηηεπρζεί θνηλσληθή ζπλαίλεζε, επαηζζεηνπνίεζε 

θαη θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ΓΔΓΓ (2014). 

                                                           
50

 Απηφο ν πεξηνξηζκφο βέβαηα κπνξεί λα εμαιεηθζεί, κε θηιηξάξηζκα ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλάιπζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κφλν ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν. 
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Παξάξηεκα 1 Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 
 

«Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ Η ΤΜΒΟΛΗ 

ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ - ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ» 

 

Αγαπεηoί πλάδειθνη 
 

Γηεμάγνπκε έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ΔΔΓΓ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηεο δηαθζνξάο. 
 

Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ έρεη ρνξεγήζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή αιιά απαξαίηεηε, ε δε ζπλεηζθνξά 

ζαο είλαη πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 
 

Γελ απαηηείηαη λα αλαθέξεηε πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, νη απαληήζεηο ζαο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 
 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη εχθνιε θαη δηαξθεί κφλν ιίγα ιεπηά. 
 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, ην δηαζέζηκν ρξφλν ζαο θαη 

ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεψλ ζαο. 
 

Με εθηίκεζε 

ηακάηεο ηακάηεο 

mpm16054@uom.edu.gr 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ 

 

I. Θέζη ζηον οργανιζμό 

 Πξντζηάκελνο Δπηζεσξεηήο-Διεγθηήο 

 Δπηζεσξεηήο-Διεγθηήο 

 Βνεζφο Δπηζεσξεηήο-Διεγθηήο 

 ηέιερνο-Τπάιιεινο Γξακκαηείαο 

 

II. Δπίπεδο ζποσδών 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΗ 

 Μεηαπηπρηαθφ  

 Γηδαθηνξηθφ  

 

III. Δπαγγελμαηική εμπειρία ζηο ΔΔΓΓ (ζε έηη) 

 < 1 

 1 ≤ 5 

 5 ≤ 10 

 10 ≤ 15 

 > 15 

 

IV. Παρακολούθηζη ζεμιναρίων με θεμαηολογία ζτεηική με ελέγτοσς ηοσ ΔΔΓΓ 

(αριθμός) 

 0 

 1 

 2 

 3 

 > 4 

 

V. Έδρα ηης Τπηρεζίας 

 Κεληξηθή Τπεξεζία 

 Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 
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Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ       

 Σν ΔΔΓΓ είλαη επαξθψο ζηειερσκέλν ψζηε λα 

αληεπεμέξρεηαη κε επηηπρία ζην έξγν ηνπ. 

      

1. Γηαζέηεη επαξθή αξηζκφ Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ γηα δηελέξγεηα 

ηαθηηθψλ ειέγρσλ 
      

2. Γηαζέηεη επαξθή αξηζκφ ππαιιήισλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο       

3. Γηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία επαξθψο ζηειερσκέλα       

4. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο πνπ ζηειερψλνπλ ην ΔΔΓΓ έρνπλ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

      

5. ε πνην βαζκφ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΔΔΓΓ ζεκηλάξηα, 

ψζηε νη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο, 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ινηπέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

      

 

Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΔΔΓΓ       

 ε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ζην ΔΔΓΓ ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα: 

      

6. ηελ δηελέξγεηα επηζεψξεζεο – ειέγρνπ.       

7. ηελ ζχληαμε πνξίζκαηνο επηζεψξεζεο – ειέγρνπ       

8. Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην 

είδνο θαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ ζηηο ειεγρφκελεο ππεξεζίεο. 

      

9. ε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα εγρεηξίδηα γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην ΔΔΓΓ. 

      

10. ε πνην βαζκφ ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ 

επεξεάδεη ζεηηθά ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ. 

      

11. Kαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ oη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο 

έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ. 

      

 

Γ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ       

12 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο 

(αλψηεξε δηνίθεζε) παξέρεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

ψζηε ην ΔΔΓΓ λα εθπιεξψλεη κε επηηπρία ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

      

13. Ζ δηνίθεζε (Δηδηθφο Γξακκαηέαο - Πξντζηάκελνη Δπηζεσξεηέο) 

ππνζηεξίδεη ηνπο επηζεσξεηέο-ειεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ ζηελ 

επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

      

14. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΔΔΓΓ γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο θνξείο 

(Τπνπξγεία, ΟΣΑ, θιπ) πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. 
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Γ. ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ  

 

      

15. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλεη πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

      

 Οη Δπηζεσξεηέο - Διεγθηέο ηνπ ΔΔΓΓ απνιακβάλνπλ πιήξε 

αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο: 

      

16. Δηδηθφ Γξακκαηέα       

17. Πξντζηακέλνπο Δπηζεσξεηέο       

18. Γηθαζηηθνχο-Δηζαγγειείο       

19. Διεγρφκελεο ππεξεζίεο       

20. Καηαγγέινληεο πνιίηεο       

 

 

Δ. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑΦΘΟΡΑ & ΚΑΚΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

      

 ε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ σο παξάγνληεο δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηνίθεζεο ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ηα αθφινπζα: 

      

21. Ζ Πνιπλνκία (πνιππινθφηεηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ)       

22. Ζ Γξαθεηνθξαηία (πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο)       

23. Οη Αδηαθαλείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο       

24. Ζ Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη βξαδχηεηα ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο       

25. Ζ Έιιεηςε θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο 
      

26. Ζ Καηάπησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, άκβιπλζε ησλ ζπλεηδήζεσλ       

 

 

Σ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ       

 Σν ΔΔΓΓ πξνζζέηεη αμία ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

βειηηψλνληαο: 

      

27. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.       

28. ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.       

29. ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ππεξεζηψλ.       

30. ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζπαηάιεο. 
      

31. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε 

επαξθείο θαη αμηφπηζηεο εθζέζεηο ειέγρνπ. 

      

32. Οη επηζεσξεηέο - ειεγθηέο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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