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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  είναι  μία  αντικειμενική  διαδικασία  ,τελείως  ανεξάρτητη  η  οποία

εφαρμόζεται στον χώρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος στον

δημόσιο  τομέα βρίσκει  πολλά εμπόδια  εφαρμογής στον δημόσιο  τομέα κυρίως λόγω της

γραφειοκρατίας αλλά και της εξάρτησής της από την εκάστοτε κυβέρνηση και του θεσμικού

και νομοθετικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργεί πολλαπλούς περιορισμούς.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας τρόπος και μία λειτουργία ώστε ο δήμος να αναδείξει την

αξιοπιστία του στους δημότες και να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων

ατόμων.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τον εσωτερικό έλεγχο ως το απόλυτο εργαλείο

στα χέρια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και να διερευνήσει ζητήματα δυσκολιών

αποτύπωσης οικονομικών μεγεθών στον προϋπολογισμό του δήμου καθώς και  φαινόμενα

διαφθοράς εάν και εφόσον υπάρχουν καθώς και κατά πόσο ο δήμος ακολουθεί να νέα διεθνή

λογιστικά πρότυπα.

Λέξεις  Κλειδιά:  Εσωτερικός  έλεγχος  ,  Οργανισμοί  Τοπικής,  Αυτοδιοίκησης  ,  Διεθνή

Πρότυπα Ελέγχου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές χώρες αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες έχουν

προχωρήσει σε µια προχωρημένη επανεξέταση του ρόλου της κυβέρνησης και του δηµοσίου

τοµέα στις κοινωνίες τους. Η διακυβέρνηση του δηµόσιου τοµέα απαιτεί τον καθορισμό  των

διαδικασιών που θα χρησιµοποιηθούν για να κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός

οργανισµού για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και οι

λειτουργίες εκτελούνται κατά ένα ηθικό και αξιοκρατικό τρόπο.

Ο όρος  «Εσωτερικός  Έλεγχος»  (Internal  Audit)  ξεκίνησε  να  ακούγεται  περισσότερο

στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκδόθηκε ο νόμος υπ’

αριθμόν 3016/2002, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων , και ο οποίος εκσυγχρονίζει και επίσημα

το  ελληνικό  νομοθετικό  πλαίσιο  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  και  καθιστά  την  ύπαρξη

Τμήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου  υποχρεωτική,  τουλάχιστον  για  τις  εταιρείες  που  είναι

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Ο ορισμός του έρχεται  να ανατρέψει  την

εσφαλμένη αλλά ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ασχολείται αποκλειστικά με λογιστικά

θέματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε μία επιχείρηση

ή οργανισμό είναι η ύπαρξη προκαθορισμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών, οι οποίες

θα αποτελέσουν το σύστημα αναφοράς για τη διεξαγωγή των ελέγχων.

Ο έλεγχος μέσο μηχανισμών του κράτους και της κυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο

και  σημαντικό  κομμάτι  του  δημοσίου τομέα ώστε  να  μπορεί  να  ελέγχει  αποτελεσματικά  το

μεγάλο εύρος του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών και  σωστής

αξιολόγησης  των   δημόσιων  μηχανισμών  ,οργανισμών  και  υπηρεσιών.  Οι  ελεγκτές  έχουν

αναλάβει το έργο της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών από και προς τους οργανισμούς ώστε

να  επιτευχθεί  η  κατάλληλη  αξιοπιστία  μεταξύ  της  κυβέρνησης,  των  πολιτών  και  των

ενδιαφερομένων μερών.

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει σκοπό τον εντοπισμό των λαθών, κακοδιαχείριση πόρων και

βελτίωση της  λειτουργίας των οργανισμών σε τοπικό αλλά και  σε  πανελλαδικό επίπεδο. Ο

εσωτερικός  έλεγχος  έχει  αναλάβει  επίσης  το  δύσκολο  έργο  εντοπισμού  ατασθαλιών  και

φαινομένων διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης είτε παρουσιάζονται σε οικονομικό

είτε σε νομικό πλαίσιο.

Τα τελευταία χρόνια με τα νέα προγράμματα που εφαρμόστηκαν με την διεύρυνση των

δήμων ,αρχικά πρόγραμμα Καποδίστρια και  στην συνέχεια πρόγραμμα Καλλικράτης,  έφεραν
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μεγάλες  αλλαγές  στις  αρμοδιότητες  των  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Αρχικά το

Πρόγραμμα  «Καποδίστριας» ή Σχέδιο  «Καποδίστριας» ή Νόμος  Καποδίστρια είναι  η

συνηθισμένη ονομασία του νόμου 2539/97 του ελληνικού κράτους.  Πήρε το όνομά του από

τον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωσή της από την

Οθωμανική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον νόμο έγινε συνένωση κοινοτήτων σε μεγαλύτερους

δήμους  με  σκοπό  τη  βελτιστοποίηση  της  δημόσιας  διοίκησης  στο  επίπεδο  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης. Η διοικητική διαίρεση που προέκυψε με το νόμο αυτό ίσχυσε μέχρι το τέλος του

2010,  οπότε  και  αντικαταστάθηκε  από  τη νέα  διοικητική  διαίρεση που  προβλέπει  το σχέδιο

«Καλλικράτης». Το 2006 με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή αναγνωρίστηκαν επίσημα ως

ξεχωριστές κοινότητες τα Ζωνιανά Ρεθύμνου, το Βραχάσι Λασιθίου και η Τσαριτσάνη Λάρισας.

Ο Νόμος Καποδίστρια εισήγαγε το νέο όρο των «δημοτικών διαμερισμάτων» (οι παλαιές

κοινότητες).  Λόγω  της  κατάργησης  των  κοινοτήτων  έτυχε  σημαντικής  αντίδρασης  σε

ορισμένες περιοχές.

 Στην  συνέχεια  το  Πρόγραμμα  Καλλικράτης,  ακριβέστερα  η Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  ονομάζεται

ο ελληνικός νόμος 3852/2010,  με  τον  οποίο  μεταρρυθμίστηκε  η διοικητική  διαίρεση  της

Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος

εκλογής  των  οργάνων  και  οι αρμοδιότητές  τους.  Ενίοτε  απαντάται  και  ως Σχέδιο

Καλλικράτης,  από  την  ονομασία  που  είχε  πριν  εισαχθεί  προς  συζήτηση  στη Βουλή  των

Ελλήνων. Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των

διατάξεών  του  ενεργοποιήθηκε  άμεσα  με  τη  δημοσίευσή  του  στην Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως στις 7  Ιουνίου 2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010),  ώστε  να  διεξαχθούν  βάσει  αυτών

οι αυτοδιοικητικές  εκλογές του  ιδίου  έτους.  Στη πλήρη  μορφή του  τέθηκε  σε  ισχύ  την 1η

Ιανουαρίου 2011. Ο  «Καλλικράτης»  θεωρείται  συνέχεια  του  «Καποδίστρια»  (Ν.2539/97),

υπό την έννοια ότι αμφότεροι εισήχθησαν από κυβέρνηση του ίδιου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) και

διέπονται  από  παρόμοια  φιλοσοφία  αναγκαστικής  συνένωσης  των  υπαρχόντων

μικρών δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους.  Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η

μείωση  του  αριθμού  των  δήμων  και  των  νομικών  τους  προσώπων  κατά  περίπου  2/3,  η

αντικατάσταση  των  57 νομαρχιών ως  δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από  τις  13 περιφέρειες,  η

σύσταση  των αποκεντρωμένων  διοικήσεων,  οι  αλλαγές  στον  τρόπο  χρηματοδότησης  των

ΟΤΑ, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανακατανομή

των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού.

Κατανοώντας λοιπόν το μέγεθος των νέων δήμων μπορεί να αντιληφθεί κανείς την

7

https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD


δυσκολία  διαχείρισης  των  οικονομικών  μεγεθών  καθώς  και  την  απαραίτητη  παρουσία

ελεγκτικού  μηχανισμού  για  την  πρόληψη,  εύρεση  και  διόρθωση  λαθών  που  μπορεί  να

αποβούν  μοιραία  στην  διαχείριση  ενός  οργανισμού  με  ευρύ  οικονομικό  και  νομικό

χαρακτήρα που απευθύνεται άμεσα σε πολίτες οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα τις συνέπειες της

ορθής ή όχι διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών του δήμου. 

1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τα προβλήματα του

Εσωτερικού  Ελέγχου  στον  δημόσιο  τομέα  και  συγκεκριμένα  στους  οργανισμούς  τοπικής

αυτοδιοίκησης καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου μηχανισμού. Αυτό θα έχει

ως  αποτέλεσμα  την  πρόληψη  και  αποφυγή  λαθών  που  θα  οδηγήσουν  σε  σοβαρότερα

προβλήματα. Επίσης θα γίνει περιγραφή  τρόπων βελτίωσης των υπαρχόντων μηχανισμών

ελέγχου αλλά και εντοπισμός των λαθών που υπάρχουν στο σύστημα το οποίο λειτουργεί

αυτήν  την  στιγμή  στους  Ο.Τ.Α.  .  Θα  ερευνηθεί  επίσης  ο  τρόπος  παρουσίασης  των

οικονομικών  μεγεθών  των  δήμων  καθώς  επίσης  και  ο  τρόπος  εμφάνισής  τους  στον

διαδικτυακό  χώρο  της  «διαύγειας».Στον  διαδικτυακό  αυτόν  χώρο  παρουσιάζονται  όλα  τα

οικονομικά  μεγέθη  ενός  οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  όπως  προϋπολογισμοί  και

διοικητικές πράξεις. Το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια δημιουργήθηκε με το

νόμο 3861/2010 και  αποσκοπεί  στη δημοσίευση στο διαδίκτυο,  σε ένα κεντρικό ιστότπο,

αποφάσεων  των  κυβερνητικών  οργάνων  και  της  διοίκησης  στο  Διαδίκτυο.  Υποχρέωση

δημοσίευσης  έχουν  τα  κυβερνητικά  όργανα,  οι  φορείς  του  στενού  και  του  ευρύτερου

δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α΄ και Β΄ βαθμού.

Οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. Mε 

την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί. Ο ΑΔΑ που παράγεται 

αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα έκδοσης και τον αύξοντα 

αριθμό πράξης του φορέα, εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που 

αναρτάται. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Δεν 

μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν μια πράξη για κάποιο λόγο 

ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 

4210/2013 στο πρόγραμμα Διαύγεια αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη 
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αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών 

όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Η  μελέτη  του  ρόλου  του  εσωτερικού  ελέγχου  στην  ποιότητα  των  οικονομικών

καταστάσεων στην παρούσα εργασία γίνεται υπό την εξέταση συγκεκριμένων ερευνητικών

ερωτημάτων  ,α)  τι  είναι  η  υπηρεσία  εσωτερικού ελέγχου και  πως πραγματοποιείται  ο

εσωτερικός έλεγχος, β) ποια είναι τα καθήκοντα και ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή, γ)ποια

είναι  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του  εσωτερικού ελεγκτή,  δ)τι  είναι  οι  οικονομικές

καταστάσεις και πως προσδιορίζεται η ποιότητά τους,  ε) καθώς και την αναγκαιότητα του

εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Η προσέγγιση και η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα επιχειρείται μέσα από τη μελέτη της

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και από την μελέτη περιπτώσεων ( case studies ).

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας

Η εργασία  αυτή  αποτελείται  από  συνολικά  πέντε  (5)  κεφάλαια  και  σε  αυτήν  την

υποενότητα παρουσιάζεται το περιεχόμενο του καθενός κεφαλαίου.

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται τα άρθρα και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και

μελετήθηκαν  του οποίου κεφαλαίου αποτελούν και η επισκόπηση βιβλιογραφίας βάση της

οποίας συστάθηκε η εργασία αυτή και πήρε τις ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές για την

περαιτέρω έρευνα περί του εσωτερικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α.

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος ως έννοια και ο σκοπός αυτού.

Αναλύεται η αναγκαιότητα του και τα διάφορα είδη του εσωτερικού ελέγχου που συναντάμε.

Παρουσιάζονται  επίσης  τα  καθήκοντα  και  ο  ρόλος  του  εσωτερικού ελεγκτή  και  γίνεται

αναφορά  στον  κώδικα  δεοντολογίας  του  ελεγκτή.  Επίσης  γίνεται  εκτενής  αναφορά  στα

Διεθνή πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται.

Στο  4ο  κεφάλαιο  θα  εξεταστούν  περιπτώσεις  σε  δήμους  της  χώρας  αντλώντας

οικονομικά στοιχεία από τον διαδικτυακό χώρο της ''Διαύγειας'' και από οικονομικά γεγονότα

όπως προϋπολογισμοί,  τιμολόγια, πρόστιμα κτλ. Θα ερευνηθούν εάν υπάρχουν φαινόμενα

διαφθοράς και τρόποι εντοπισμού λαθών.

Στο 5ο κεφάλαιο θα μελετηθούν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από την έρευνα

του 4ου κεφαλαίου. Θα διατυπωθούν προτάσεις για βελτιώσεις των υπαρχόντων μηχανισμών

εσωτερικού  ελέγχου  και  προτάσεις  για  δημιουργία  νέων  τρόπων  και  μηχανισμών  που

μπορούν να εισαχθούν σύμφωνα με τα νεότερα διεθνή πρότυπα ελέγχου όπου είναι αυτό

εφικτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή
Αρκετές  έρευνες  έχουν διεξαχθεί  τελευταία με αντικείμενο τον «εσωτερικό έλεγχο

δημοσίου  τομέα».  Η  εφαρμογή  του  εσωτερικού  ελέγχου  στους  Οργανισμούς  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ)  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ερευνητικό  ενδιαφέρον,  δεδομένων  των

ιδιαιτεροτήτων του δημοσίου και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. 

2.2 Έρευνες σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο σε Δημοσίους Οργανισμούς 

Στο πανεπιστήμιο του Τενεσί ,μελέτη που έγινε από καθηγητές  , Joseph V.  Carcello

(2005), εξέταζε  τους  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  τις  επενδύσεις  των  δημόσιων

επιχειρήσεων των ΗΠΑ και τον εσωτερικό έλεγχο. Τα στοιχεία της έρευνας που διεξήχθη

στους  Διευθυντές  Ελέγχου  των  μεσαίου  μεγεθών  δημόσιων  εταιρειών  των  ΗΠΑ

συμπληρώθηκαν με διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα. Με βάση τα στοιχεία από 217 εταιρείες,

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνολικοί προϋπολογισμοί εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται

με  διάφορους  παράγοντες  που  συνδέονται  με  τον  κίνδυνο  της  εταιρείας,  την  ικανότητα

πληρωμής για παρακολούθηση και τα χαρακτηριστικά ελέγχου. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε

ότι οι προϋπολογισμοί εσωτερικού ελέγχου σχετίζονται θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης,

τη μόχλευση, τις οικονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τις εταιρίες κοινής ωφέλειας, το

σχετικό  ποσό  αποθεμάτων,  τις  λειτουργικές  ταμειακές  ροές  και  την  αναθεώρηση  του

προϋπολογισμού  του  εσωτερικού  ελέγχου  από  την  επιτροπή  ελέγχου.  Οι  συνολικοί

προϋπολογισμοί  εσωτερικού  ελέγχου  σχετίζονται  αρνητικά  με  το  ποσοστό  εξωτερικού

ελέγχου που ανατίθεται σε εξωτερικούς ελεγκτές.

Ο Nashwa (2006) σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην  CPA Journal τονίζει ότι τα

σκάνδαλα του δημόσιου τομέα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας έχουν οδηγήσει τις

κυβερνήσεις να δώσουν μεγάλη έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων οργανισμών

και επιχειρήσεων. Δίνει έμφαση κυρίως στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει

ένας  εσωτερικός  έλεγχος  δημόσιου  οργανισμού.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  είναι  :

ανεξαρτησία , επικοινωνία και λογοδοσία. Σχολιάζει ότι ένας εσωτερικός έλεγχος πρέπει να

εκτελείται ανεξάρτητα αλλά  για να πετύχει θα πρέπει κάθε άτομο στον δημόσιο τομέα να
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κατέχει  έναν  τίτλο  (κατανομή  ευθυνών)  ώστε  η  διαχείριση  του  οργανισμού  (πχ

πανεπιστημίου)  να  γίνεται  ευκολότερα  και  με  μεγαλύτερη  ευκολία  και  διαφάνεια.  Στην

συνέχεια  σχολιάζει  το  πολυδαίδαλο  σύστημα  επικοινωνίας  το  οποίο  δυσχεραίνει  την

επικοινωνία  μεταξύ  των  στελεχών  του  δημοσίου  τομέα  και  είναι  ένα  σημείο  που  χρίζει

βελτίωσης. Η λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να επενδυθούν ποσά σε νέες τεχνολογίες

και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών σε αυτές. Τέλος διατυπώνει την άποψη

ότι ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να λογοδοτεί τα αποτελέσματά του για λόγους διαφάνειας.

Η Krishnan (2005) σε εμπειρική ανάλυση που έκανε διαπίστωσε ότι όσοι οργανισμοί

δημόσιου  αλλά  και  ιδιωτικού  τομέα  είχαν  ήδη  ένα  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  είχαν

λιγότερες περιπτώσεις απάτης αλλά και είχαν μειωμένες πιθανότητες παρουσίασης απάτης

διότι  το  σύστημα  θα  το  εντόπιζε  άμεσα.  Συγκεκριμένα  εστιάζει  στην  μεγάλη  απάτη  της

εταιρίας  KPMG. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία

μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος ελέγχου και παρακολούθησης εντός των οργανισμών

για την ανίχνευση και την αυτοαναφορά της απάτης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν

επίσης ότι η διατήρηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού είναι πιο

αποτελεσματική από την πλήρη εξωτερική ανάθεση αυτής της λειτουργίας.

Σε  άλλη  έρευνα  που  έγινε  από  πανεπιστήμιο  της  Αυστραλίας  (2014)  διαπιστώθηκε  ότι

υπάρχει ελάχιστη συμμόρφωση των τοπικών συμβουλίων της Ουαλίας στις κατευθυντήριες

γραμμές για τον εσωτερικό έλεγχο όσον αφορά τη σύσταση επιτροπής ελέγχου. Οι ελεγκτικές

επιτροπές  που  συγκροτήθηκαν  αναθεωρήθηκαν  και  διαπιστώθηκε  ότι  η  δομή  και  η

συμμετοχή  σε  ορισμένες  από  αυτές  τις  επιτροπές  δεν  έχουν  στο  απαιτούμενο  επίπεδο

ανεξαρτησίας όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Παρόλο που υπάρχει σχετικά

μεγάλη  ποσότητα  βιβλιογραφίας  σχετικά  με  τις  πρακτικές  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,

ελάχιστο είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των Συμβουλίων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ειδικές

απαιτήσεις διακυβέρνησης όπως η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

O  Gilchrist  (2013) διατυπώνει  την  άποψη  ότι  λόγο  της  κρίσης  έχει  δοθεί  πλέον

προσοχή ,από μέρους του δημοσίου ,στο κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου και μάλιστα με

πρότυπα του ιδιωτικού τομέα διότι παρατηρήθηκε ότι η διαχείριση της κρίσης στον ιδιωτικό
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τομέα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικότερα. Έτσι  διαπιστώθηκε ότι  το δημόσιο σύστημα

δεν είναι απρόσβλητο σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Επισημαίνονται επίσης οι λόγοι για του

οποίους δεν υπήρχε άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων σε όλους του τομείς

του  δημοσίου  και  είναι  οι  εξής:  Δεν  δόθηκε  ιδιαίτερη  προσοχή  στο  ζήτημα  της

αποτελεσματικότητας  των ελεγκτικών επιτροπών στον δημόσιο  τομέα ,  ιστορικά,  δόθηκε

έμφαση στη μεταφορά εμπορικών μοντέλων διακυβέρνησης σε οργανισμούς του δημόσιου

τομέα,  για  αυτό  το  λόγο  προτείνει  ότι  υπάρχει  μεγαλύτερη  ανάγκη  για  βελτίωση  του

εσωτερικού  ελέγχου  και  αποτελεσματικότητα  των  ελεγκτικών  επιτροπών  στον  ιδιωτικό

τομέα, δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ,παρακολούθηση του περιβάλλοντος

εσωτερικού ελέγχου και των εκθέσεων του εσωτερικού ελεγκτή ,νομοθετική και κανονιστική

συμμόρφωση  ,ύπαρξη  εξωτερικού  ελέγχου  που  συντονίζει  και  τέλος  ακεραιότητα  της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συζήτηση που είχε το 2014 με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο

δημόσιου τομέα και ανέλυσε μεταξύ άλλων τις ελλείψεις σαφών κατευθυντήριων γραμμών

σχετικά με  τις  επιτροπές  ελέγχου του δημόσιου τομέα οι  οποίες  δεν έχουν συγκεκριμένο

νομικό αγκυροβόλιο και  ενδέχεται να είναι δύσκολο να καθοριστεί το πεδίο, οι αρμοδιότητες

και οι ευθύνες τέτοιων επιτροπών. Αυτά μπορεί να είναι περιορισμένα και τα καθήκοντά τους

να ερμηνεύονται ως εστιασμένα κυρίως στην παροχή συμβουλών ή στην επίβλεψη. Το ίδιο

ζήτημα μπορεί να προκύψει κατά τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ της επιτροπής ελέγχου

και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

Στην συνέχεια έκανε λόγο στην δυσκολία ανεύρεσης μελών με τη σωστή εμπειρία,

δεξιότητες και ανεξαρτησία των επιτροπών ελέγχου. Τα προσόντα και η ανεξαρτησία των

μελών  μιας  επιτροπής  ελέγχου  είναι  ζωτικής  σημασίας,  διότι  η  συλλογική  σύνθεση  της

επιτροπής θα καθορίσει την αξιοπιστία της και, ως εκ τούτου, την αποδοχή της από ανώτατη

και  επιχειρησιακή  διαχείριση  και  από  εξωτερικούς  παράγοντες.  Οι  ίδιοι  παράγοντες

καθορίζουν την ικανότητα της επιτροπής να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Επίσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή το 2012, το 60% των κρατών μελών δηλώνουν

ότι οι ελεγκτικές επιτροπές ή παρόμοια όργανα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της

δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. Οι υπόλοιποι δεν έχουν (ακόμη) εφαρμόσει μια ειδική

δομή εποπτείας, παρόλο που ενδέχεται να έχουν εσωτερικό έλεγχο.

Οι Halligan and Geert (2016) σχολιάζουν ότι τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρέπει

να φαίνονται πέρα από  τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία,  καθώς και με τον έλεγχο των

12



αποτελεσμάτων.  Στην  πραγματικότητα,  ο  εκσυγχρονισμός  των  συστημάτων  εσωτερικού

ελέγχου  είναι  ζωτικής  σημασίας  για  να  βοηθηθούν  οι  δημόσιοι  διευθυντές  να  επιτύχουν

αποτελέσματα  και  να  καταστήσουν  τις  κυβερνήσεις  πιο  αποτελεσματικές.  Για  να

κατανοήσουμε  τη  διεθνή  εξέλιξη  του  εσωτερικού  ελέγχου  στον  δημόσιο  τομέα  και  να

προσδιορίσουμε τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό της  πρακτικής  του

δημόσιου  τομέα,  το  Ινστιτούτο  Δημόσιας  Διοίκησης,  ένα  ίδρυμα  με  έδρα  το  Βέλγιο,

αφιερωμένο στη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης και πολιτικής, ξεκίνησε μελέτη των έξι

χωρών  του  Οργανισμού  Οικονομικής  Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ):  Αυστραλία,

Καναδάς,  Ολλανδία,  Σουηδία,  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Η  μελέτη,  η

οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης διεθνούς συγκριτικής έρευνας που διεξήχθη μεταξύ 2002 και

2005 στο Υπουργείο της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου, εξέτασε τους οργανισμούς

εσωτερικού  ελέγχου  και  τα  συστήματα  εσωτερικού  ελέγχου  στις  κεντρικές  και

ομοσπονδιακές κυβερνήσεις αυτών των έξι χωρών.

Έρευνα που διεξήχθη από τους West  &  Berman  το 2006 σε πόλεις των Η.Π.Α. με κατοίκους

άνω των 65.000 παρατήρησαν ότι οι περισσότερες πόλεις δεν είχαν επιτροπές ελέγχου. Όσες

είχαν Επιτροπή Ελέγχου δραστηριοποιούνταν κυρίως στον εξωτερικό έλεγχο και είχαν ένα

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που είχαν ως αντικείμενο  με τον εξωτερικό έλεγχο και τήρηση

του κώδικα δεοντολογίας και ηθικής.

Η Natesan ,(2013), Ειδικός Ανώτερης Διακυβέρνησης στο Ινστιτούτο Διοικητικών Συμβουλίων

της Νότιας Αφρικής εξηγεί ότι "οι επιτροπές ελέγχου διαδραματίζουν βασικό ρόλο εποπτείας στη

δομή διακυβέρνησης τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων φορέων - αλλά πρέπει να έχουν

τις  σωστές  γνώσεις  και  ιδέες  για  να  πραγματοποιήσουν  αυτό  το  εξαιρετικά  σημαντικό.  Οι

επιτροπές ελέγχου του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά

την αποτελεσματική εκπλήρωση αυτού του ρόλου ».

Ο Vanker (Εθνικός Υπεύθυνος: Εσωτερική Λειτουργία και Υποστήριξη Ελέγχου 2013) από το

γραφείο  του  Γενικού  Ελεγκτή  θεωρεί  ότι  "στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  βελτίωσης  των

πρακτικών διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα και τελικά των αποτελεσμάτων του ελέγχου, Οι

επιτροπές  ελέγχου  του  δημόσιου  τομέα  θα  πρέπει  να  καθοδηγούνται  από  περιεκτικούς  και
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κατανοητούς  όρους αναφοράς οι  οποίοι  καθορίζουν τους  ρόλους  και  τις  αρμοδιότητές  τους.

Επιπλέον, οι ελεγκτικές επιτροπές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον προγραμματισμό των

συνεδριάσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσουν έγκαιρη προσοχή σε αυτές τις ευθύνες ».    

Σε  αντίθεση  με  τις  παραπάνω  μελέτες  που  έχουν  διεξαχθεί  σε  δήμους  του  εξωτερικού,  ο

Φουστανάκης  (2011)  εξέτασε  τις  συνθήκες  εσωτερικού  ελέγχου  στα  πλαίσια  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και κυρίως στο Δήμο Πειραιά.  Διαπίστωσε πως οι δήμοι της

χώρας στο σύνολό τους  σχεδόν δε διαθέτουν αυτοτελή Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή

ακόμα και αν τη διαθέτουν στο οργανόγραμμά τους, όπως ο Δήμος Πειραιά είτε βρίσκεται τα

πρώτα στάδια εφαρμογής της είτε δεν έχει λειτουργήσει ποτέ επί της ουσίας με αποτέλεσμα

να  μην  είναι  δυνατόν  να  εξαχθούν  βάσιμα  συμπεράσματα  ως  προς  το  ρόλο  και  τη

σπουδαιότητα αυτής. Ως προς τον εξεταζόμενο δήμο Πειραιά παρατηρήθηκε πως η Υπηρεσία

Εσωτερικού  Ελέγχου  λειτουργεί  για  μικρό  χρονικό  διάστημα  και  παρόλο  που  τα

συμπεράσματα που διαπιστώνονται με επιφύλαξη λόγω του γεγονότος αυτού,  εντοπίστηκαν

μερικά σημεία για τα  οποία υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για βελτίωση σύμφωνα με τις

διεθνείς πρακτικές και πρότυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου

Η  ελεγκτική  είναι  το  εργαλείο  το  οποίο  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να

χρησιμοποιήσουν  ώστε  να  εξακριβώσουν  και  να  επαληθεύσουν  εάν  οι  πληροφορίες  που

λαμβάνουν από την λογιστική πλευρά των γεγονότων αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα

και  είναι  πλήρεις  ,  ακριβή  και  αληθή.  Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  είναι μία

ανεξάρτητη,αντικειμενική,διαβεβαιωτική  και  συμβουλευτική  υπηρεσία,  η  οποία  είναι

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στον οργανισμό καθώς και να βελτιώνει τις διαδικασίες και

λειτουργίες του. Ο εσωτερικός ελεγκτής εισηγείται βελτιωτικές διαδικασίες που σκοπό έχουν

την  επίτευξη  των  στόχων  του  οργανισμού  και  την  καλύτερη,  αποτελεσματικότερη  και

αποδοτικότερη  λειτουργία  των  τμημάτων  του.  Η εφαρμογή  αποτελεσματικού  εσωτερικού

ελέγχου,  σε  συνδυασμό  με  τη  χρηστή  διοίκηση  του  οργανισμού,  αποτελεί  μέσο

αποτελεσματικής  λειτουργίας  του  εσωτερικού  ελέγχου που  διασφαλίζει  τη  μακροχρόνια

επιβίωση του οργανισμού και την προστασία του από την καταδολίευση.

3.1.1   Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου:

Εσωτερικός  έλεγχος  (internal  auditing/control) είναι  μία  ανεξάρτητη  και  αντικειμενική

διαβεβαιωτική και  συμβουλευτική δραστηριότητα,  σχεδιασμένη να προσθέτει  αξία και  να

βελτιώνει  τις  λειτουργίες  ενός  οργανισμού.  Βοηθά  τον  οργανισμό  να  επιτύχει  τους

αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην

αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,

των  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου.  (  εγχειρίδιο  διενέργειας  εσωτερικού  ελέγχου  υπ.

Οικον.)

 

3.1.2 Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου:

Ο σκοπός  του  εσωτερικού ελέγχου  είναι  η  βέλτιστη  λειτουργία  της  γενικής  γραμματείας

δημοσίων εσόδων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την αξία

του  οργανισμού  διότι  αυξάνονται  οι  πιθανότητες  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  της  Γενικής

Γραμματείας  καθώς  μειώνονται  και  οι  πιθανότητες  να  υποπέσει  σε  σφάλματα.  Για  να
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καταστεί  δυνατό  ο  εσωτερικός  έλεγχος  εξετάζει  αρχικά  την  αποτελεσματικότητα,

αποδοτικότητα και την επάρκεια του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου (  internal control

system)  που  έχει  θεσπιστεί.  Έτσι  ο  εσωτερικός  έλεγχος  προβαίνει  στα  εξής  παρακάτω

βήματα:

1. αξιολογεί  και  επιβλέπει  τις  διοικητικές  και  λειτουργικές  διαδικασίες  καθώς και  το

υπάρχων σύστημα ελέγχου σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του ώστε να εντοπίσει

τυχόν σφάλματα και με σκοπό την διόρθωση, εξάλειψη και βελτίωση του συστήματος.

2. Εκτελεί  έλεγχο συμμόρφωσης δηλαδή ελέγχει εάν εφαρμόζονται ορθά οι κανόνες και

οι διαδικασίες που διέπουν ένα ελεγχόμενο σύστημα.

3. Κάνει  έλεγχο  απόδοσης  δηλαδή  εξετάζει  τη  ποιότητα  και  την  ποσότητα  του

παραγόμενου έργου σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν για την παραγωγή.

4. Ελέγχει το σύστημα λογοδοσίας καθώς καθώς και την αξιοπιστία και την ακεραιότητα

της  πληροφόρησης  που  παρέχεται  σε  θέματα  χρηματοοικονομικής  διαχείρισης  και

επιχειρησιακής λειτουργίας.

5. Εξασφαλίζει την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Γενικής Γραμματείας

Δημοσίων  Εσόδων  ,  καθώς  και  την  οικονομική  ,  αποδοτική  και  αποτελεσματική

διαχείριση των πόρων.

6. Αξιολογεί νέες επενδύσεις και οργανωτικές αλλαγές καθώς και τις επιπτώσεις από την

ανάπτυξη τους.

7. Ερευνά  την  πιθανότητα  ύπαρξης  απάτης  με  τους  προκαθορισμένους  και

ενδεδειγμένους τρόπους που σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. περί απάτης.

8. Εξετάζει  κατά  πόσο  προάγονται  στη  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  οι

κατάλληλες ηθικές και αξίες.

Τέλος να επισημάνουμε ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει σχεδιαστεί με

σκοπό  να  βοηθήσει  στην  εξασφάλιση  αξιόπιστων  λογιστικών  πληροφοριών  και  στη

διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

3.1.3 Κατηγοριοποίηση Ελέγχων

Οι έλεγχοι διακρίνονται με βάση διάφορα κριτήρια και διαχωρίζονται ανάλογα με: α)

το άτομο που τους διενεργεί, β) την έκταση τους, γ) το σκοπό τους, δ) την διάρκειά τους.

Α. Το άτομο που τους διενεργεί

1.  Εσωτερικοί  έλεγχοι  είναι  οι  έλεγχοι  που  οργανώνονται  από  τον  ίδιο  τον

οργανισμό  και  διενεργούνται  από  εξειδικευμένα  και  κατάλληλα  εκπαιδευμένα

στελέχη  του,  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές,  οι  οποίοι  είναι  υπάλληλοι  του
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οργανισμού.  Στόχος  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  να  διασφάλιση  την

βιωσιμότητα την επιχείρησης και τα περιουσιακά της στοιχεία.

2. Εξωτερικοί, είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι

οποίοι δεν έχουν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας ή υπαλληλική ιδιότητα με το

φορέα που καλούνται να ελέγξουν. Οι ελεγκτές αυτοί μισθώνονται από τον ίδιο

τον  οργανισμό  για  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα και  με  προκαθορισμένη

αμοιβή.

3.  Μικτοί  έλεγχοι  οργανώνονται  και  συντονίζονται  από  την  Υπηρεσία

Εσωτερικού  Ελέγχου  και  διενεργούνται  με  τη  συνεργασία  των  εξωτερικών

ελεγκτών. 

Β. Την έκταση τους

1. Ειδικοί έλεγχοι είναι αυτοί που έχουν ως διερεύνηση ένα συγκεκριμένο τομέα

ή  αντικείμενο,  όπως  προμήθειες,  εισπράξεις,  πληρωμές,  διαχείριση

αποθεμάτων,  διαδικασίες  διασφάλισης  ποιότητας  από  το  σύνολο  των

δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 

2. Γενικοί  είναι  εκείνοι  οι  έλεγχοι  που  εκτείνονται  σε  όλη  τη  διαχείριση

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Γ. Τον σκοπό τους

1. Προληπτικοί είναι οι έλεγχοι που έχουν ως στόχο την πρόληψη του κινδύνου

και διενεργούνται από τις ίδιες τις οργανωτικές μονάδες οι οποίες εμπλέκονται

κάθε φορά.  Για τον εσωτερικό έλεγχο, η έννοια του προληπτικού ελέγχου,

αποβλέπει στην πρόληψη αποτροπής εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων μέσω

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην έννοια του προληπτικού ελέγχου

οι εσωτερικοί ελεγκτές αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο ενίσχυσης της δομής,

της  εσωτερικής  διακυβέρνησης  του  φορέα  που  υπηρετούν,  με  το  να

προαξιολογούν-αξιολογούν  την  οργανωτική  δομή  (σύστημα  εσωτερικού

ελέγχου-λειτουργίες),  προγράμματα  και  δραστηριότητες,  να  εκτιμούν  τους

κινδύνους  και  να  επιβεβαιώνουν  ότι  η  Διοίκηση  έθεσε  τους  κατάλληλους

επιχειρηματικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων είναι εφικτή και οι οποίοι

θα αποβούν ωφέλιμοι για την επιχείρηση. Επίσης, ως προληπτικό έλεγχο θα

μπορούσαμε  να  αναφέρουμε  το  σύνολο  των  απαραίτητων  προληπτικών

μέτρων  που  καλείται  να  λάβει  η  Διοίκηση,  όταν  για  παράδειγμα,  κατά  τη

διάρκεια κατασταλτικού ελέγχου διαπιστώνονται λειτουργικές αδυναμίες και

για την αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων μέχρι την ολόκληρωση του ελέγχου
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και την υποβολή του πορίσματος-έκθεσης. 

2. Κατασταλτικοί  έλεγχοι  είναι  αυτοί  που  διενεργούνται  εκ  των  υστέρων.

Αποσκοπούν στη διαπίστωση εφαρμογής των διαδικασιών, στην επιβεβαίωση

ότι  οι  στόχοι  επιτεύχθηκαν  στο  ακέραιο  με  αποτελεσματικό  και  αποδοτικό

τρόπο.  Επίσης,  αποβλέπουν  στην  αποκάλυψη  και  καταστολή  λαθών  και

παραλείψεων,  ατασθαλιών,  κλοπών  και  κακής  διαχείρισης  των  μέσων  και

πόρων. 

Δ. Διάρκεια 

1. Μόνιμοι ή διαρκείς  έλεγχοι είναι αυτοί που διενεργούνται σε συνεχή βάση

και λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση της οικονομικής πράξης, συναλλαγής

ή παραγωγικής λειτουργίας. 

2. Τακτικοί  ή  περιοδικοί  έλεγχοι  είναι  αυτοί  που  διενεργούνται  σε  τακτές

χρονικές περιόδους. 

3. Έκτακτοι ή περιστασιακοί έλεγχοι είναι αυτοί που διενεργούνται σε έκτακτες

περιπτώσεις είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είτε με

εντολή της Διοίκησης είτε κατόπιν συγκεκριμένων καταγγελιών. Πρόκειται για

ελέγχους  που  διενεργούνται  μετά  από εκτίμηση ότι  υπάρχουν υπόνοιες  για

σπατάλη, καταχρήσεις, κλοπές, ατασθαλίες και γενικότερα όπου εντοπίζονται

αδυναμίες  στις  λειτουργίες  και  απαιτείται  άμεση  διαπίστωση  του  μεγέθους

τους για λήψη διοικητικών μέτρων.

3.1.4 Κώδικας Δεοντολογίας Ελεγκτή

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα

του  Εσωτερικού  Ελέγχου.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  οφείλουν  να  ακολουθούν  τον  κώδικα

δεοντολογίας και πιο συγκεκριμένα να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: α) ανεξαρτησία ,

β) ακεραιότητα ,  γ)αντικειμενικότητα και αμεροληψία , δ) εμπιστευτικότητα , ε) ικανότητα.

Α) Ανεξαρτησία

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  είναι  ανεξάρτητος  από  τη  Διεύθυνση  του  ελεγχόμενου

οργανισμού και  δεν  έχει  οποιαδήποτε  άμεση  υπευθυνότητα  για,  ή  εξουσία  πάνω,  στις

δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Οι υπηρεσίες που εκτελούνται από

τους ελεγκτές είναι συμβουλευτικής  φύσεως  και  με  κανένα  τρόπο  δεν  απαλλάσσουν  τη

διεύθυνση από τις δικές της  ευθύνες.  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  θα  έχει  καθαρά

συμβουλευτικό ρόλο στον καθορισμό τ ων μεθόδων και συστημάτων ελέγχου τα οποία θα

ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε νέο σύστημα. Για να διασφαλίζεται ότι η ανεξαρτησία
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του εσωτερικού Ελέγχου δεν επηρεάζεται δυσμενώς, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν θα πρέπει

να αναπτύσσουν ή/ και να εγκαθιστούν συστήματα  και  διαδικασίες  ούτε  να

αναμιγνύονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία  ενδεχομένως  θα  απαιτηθεί

να εξετάσουν. 

Β) Ακεραιότητα

Η  ακεραιότητα  των  εσωτερικών  ελεγκτών  καλλιεργεί  την  εμπιστοσύνη  και  έτσι

παρέχει τη βάση  για  αξιοπιστία  στην  κρίση  τους.  Στα  πλαίσια  αυτά  ο  εσωτερικός

ελεγκτής:

1.  θα  εκτελεί  την  εργασία  του  με  τιμιότητα,  ζήλο,  και  υπευθυνότητα, 

2.  δε  θα  λαμβάνει  εν  γνώση  του  μέρος  σε  οποιαδήποτε  παράνομη

δραστηριότητα, ή θα εμπλέκεται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι δυσφημιστικές για

την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,

3.  θα σέβεται και θα συνεισφέρει στους έννομους και ηθικούς στόχους του  

ελεγχόμενου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Γ) Αντικειμενικότητα και Αμεροληψία

Οι εσωτερικοί ελεγκτές να παρουσιάζουν το ψηλότερο δυνατό επίπεδο 

επαγγελματικής αντικειμενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση, και διοχέτευση 

πληροφοριών σε σχέση με τη δραστηριότητα ή διαδικασία που εξετάζεται. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν μια ισοζυγισμένη αξιολόγηση των σχετικών 

περιστάσεων και δεν επηρεάζονται ανάρμοστα από δικά τους συμφέροντα ή 

συμφέροντα άλλων στη διαμόρφωση των απόψεων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο 

εσωτερικός ελεγκτής:

1. δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση η οποία μπορεί να 

επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση του. Η 

συμμετοχή αυτή περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες ή σχέσεις οι οποίες 

μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του ελεγχόμενου, 

2. δεν αποδέχεται οτιδήποτε το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

θα επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση,

3. θα γνωστοποιεί όλα τα ουσιώδη γεγονότα τα οποία γνωρίζει και που αν αυτά δεν 

γνωστοποιηθούν μπορεί να αλλοιώσουν την αναφορά των δραστηριοτήτων που 

εξετάζονται.

Δ) Εμπιστευτικότητα
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την ιδιοκτησία των πληροφοριών που 

λαμβάνουν και δεν γνωστοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κατάλληλη 

εξουσιοδότηση εκτός και αν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να το 

πράξουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής:

1. θα χρησιμοποιεί και θα προστατεύει με σύνεση τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσα

στα πλαίσια των καθηκόντων του,

2. δε θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή με 

οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να είναι αντίθετος με το νόμο ή να είναι 

επιζήμιος στους ηθικούς στόχους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ε) Ικανότητα

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν την απαιτούμενη γνώση, προσόντα και εμπειρία 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός 

ελεγκτής:

1. θα εμπλέκεται μόνο σε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες κατέχει την απαραίτητη 

γνώση, προσόντα και εμπειρία,

2. θα εκτελεί υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα για 

Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing) και το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit 

Manual),

θα βελτιώνει συνεχώς τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα

της εργασίας του.

(Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου , Κώδικας Δεοντολογίας , σύμφωνα με τα : Άρθρο 

60: Θεμελιώδη καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων , Άρθρο 67: Επίσημες πληροφορίες, 

μαρτυρία και έγγραφα , Άρθρο 79: Πειθαρχικές ποινές)

3.2 Νομοθεσία

3.2.1 Αρχές λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από την Γ.Γ.Δ.Ε. και δίνει έμφαση ιδίως : 

i. στις διατάξεις 

-  του  άρθρου  4  παρ.  2  του  νόμου  3492/2006  (Α’ 210),  «Οργάνωση  συστήματος

ελέγχου για την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
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Προϋπολογισμού  και  των  εκτός  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού  φορέων  κ.ά.

Διατάξεις» , όπως ισχύει

- του πρώτου άρθρου , παράγραφος Ε του ν. 4254/2014 (Α' 85) , «Μέτρα στήριξης

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012

και άλλες διατάξεις»

-  του άρθρου 8  της  απόφασης αρ.  Δ6Α 1058824ΕΞ2014/08-04-2014 του Γενικού

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β' 865)

ii. Τα διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (

The Institute of Internal Auditors, 2012. )  Ελληνική Έκδοση : Ελληνικό Ινστιτούτο

Εσωτερικών Ελεγκτών , 2013.

iii. Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών ( The Institute of Internal Auditors,

2005 ) Ελληνική Έκδοση : Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 2005

iv. Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, Μάιος 2013.

3.2.2 Προγραμματισμός Εσωτερικών Ελέγχων

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ορίζει  το Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων το

οποίο  εγκρίνεται  και  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  Δημοσίων  Εσόδων.  Οι  έλεγχοι

πραγματοποιούνται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση ωστόσο είναι δυνατόν να εντάσσεται ένας

ετήσιος έλεγχος και σε ένα γενικότερο τριετή προγραμματισμό ο οποίος πρέπει να εγκριθεί

και  να  πραγματοποιηθεί  στο  τέλος  κάθε  ημερολογιακού  έτους  συγκεκριμένα  τον  μήνα

Δεκέμβριο.

3.2.3 Ανάθεση Εσωτερικού Ελέγχου

Οι εσωτερικοί έλεγχοι εκτελούνται κατά κανόνα από τουλάχιστον δύο (2) ελεγκτές

ανά ομάδα. Ο ένας εκ των δύο ορίζεται ως ο συντονιστής. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για

να  εκπροσωπεί  την  ομάδα  προς  τις  Υπηρεσίες  που  ελέγχονται  ,  καταρτίζει  το

χρονοδιάγραμμα ελέγχου , οργανώνει και κατανέμει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ελέγχου

την  εργασία  και  τέλος  έχει  άμεση  επικοινωνία  με  τον  Προϊστάμενο  του  τμήματος  που

βρίσκεται υπό έλεγχο.

3.2.4 Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου

Η  διενέργεια  του  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελείται  από  τρία  (3)  βασικά  στάδια:

α.σχεδιασμός , β. εκτέλεση  και γ. σύνταξη και οριστικοποίηση της έκθεσης.

Κατά  το  στάδιο  του  σχεδιασμού  γίνεται  η  συλλογή  των  πληροφοριών  που  είναι
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απαραίτητες ώστε το αντικείμενο του ελέγχου να αναλυθεί  και να περιγραφτεί διεξοδικά.

Επίσης γίνεται καταγραφή ασφαλιστικών δικλείδων , ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των

κινδύνων καθώς και η κατάρτιση σχεδίου ελέγχου.

Στο στάδιο της εκτέλεσης γίνονται όλες οι απαραίτητες αυτοψίες και επισκέψεις και

άλλες ενέργειες οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε να ελέγχει και να σχηματιστεί μια πλήρη και

σφαιρική εικόνα του αντικειμένου που εξετάζεται. Επίσης εξετάζεται και η ορθή λειτουργία

του εσωτερικού ελέγχου του υπό εξέταση συστήματος.

3.2.5 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου

Η  έκθεση  του  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελεί  το  σημαντικότερο  «προϊόν»  και

αποδεικτικό στοιχείο ως έγγραφο που προκύπτει με το πέρας του ελέγχου. Ο στόχος του

εγγράφου αυτού είναι  να ενημερώσει  την Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Εσόδων για την

ολοκλήρωση του ελέγχου , τα αποτελέσματά του και τέλος να ενημερώσει , να καθοδηγήσει

και να βοηθήσει τους υπεύθυνους της λειτουργίας και του σχεδιασμού του συστήματος που

ελέγχθηκε ώστε να βελτιωθούν στο μελλοντικά. Η έκθεση μέχρι να καταλήξει στην τελική

υποβολή  περιλαμβάνει  τα  εξής  βήματα:  α)σύνταξη  προσωρινής  έκθεσης  ,β)  υποβολή

προσωρινής  έκθεσης  στην  Διεύθυνση  Εσωτερικού  Ελέγχου  ,γ)  αξιολόγηση  έκθεσης  ,δ)

αποστολή  της  προσωρινής  έκθεσης  στους  υπεύθυνους  λειτουργίας  και  σχεδιασμού  του

ελεγχόμενου  συστήματος  ώστε  να  αποδεχθούν  τις  προτάσεις  και  τις  συστάσεις  ,ε)

οριστικοποίηση της έκθεσης μετά από σύμφωνες ενέργειες ,στ) τελική υποβολή της έκθεσης

στην  Διοίκηση  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Εσόδων  και  του  Υπουργείου

Οικονομικών.

3.2.6 Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Στις περισσότερες περιπτώσεις το μέγεθος των οργανισμών είναι πολύ μεγάλο και οι

συναλλαγές καθώς και άλλες πράξεις οικονομικού ενδιαφέροντος είναι πολλές σε πλήθος.

Αυτό καταστεί αδύνατο για τον εσωτερικό έλεγχο να μπορέσει να εξετάσει κάθε συναλλαγή

ξεχωριστά  για  ένα  πλήρες  οικονομικό  έτος..  Σε  αυτές  λοιπόν  τις  περιπτώσεις  είναι

απαραίτητο  να  εκτελεστεί  ένας  δειγματοληπτικός  έλεγχος  και  υπάρχει  πιθανότητα  ,

βασιζόμενος πάντα σε κάποιο ΔΠΕ που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια του κεφαλαίου , ο

εσωτερικός ελεγκτής ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα. Η επιλογή του δείγματος γίνεται κατά

την κρίση του ελεγκτή αλλά σε συνάρτηση πάντα με την φύση των συμπερασμάτων που

επιθυμεί  να  εκμαιεύσει.  Για  αυτό  τον  λόγο η  επιλογή του  αντιπροσωπευτικού  δείγματος

αποτελεί υψηλής σημασίας. Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη άποψη

για το οικονομικό μέγεθος του οργανισμού (πλήθος συναλλαγών) , το εύρος (ανάλογα με την
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κλίμακα ύψους των συναλλαγών), την φύση ( σταθερή , μεταβαλλόμενη, εποχιακή) και τις

εσωτερικές  διαφοροποιήσεις  (αναγνώριση κινδύνων).  Η επιλογή του δείγματος μπορεί  να

γίνει είτε τυχαία από το σύνολο είτε με την διαδικασία της στρωματοποίησης. Ως νοείται η

διαδικασία  διαίρεσης  του  πλήθους   πχ  των  συναλλαγών  σε  μικρότερα  κλιμάκια

χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα κριτήρια που θεωρούνται άξια προσοχής και σημαντικά

(ύψος ,συχνότητα ,πιθανότητα κινδύνου κτλ) ώστε να επιτευχθεί όσον το δυνατόν καλύτερο

δείγμα.

 

3.3  Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και η Εφαρμογή τους στον Έλεγχο των 

Ο.Τ.Α.

Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες

πραγματοποιείται από μια υποεπιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών  (International

Federation  of  Accountants,  I.F.A.C.),  την  Επιτροπή  Διεθνών  Ελεγκτικών  Προτύπων

(International Auditing Practice Committee, I.A.P.C.).  Η  I.A.P.C.,  η οποία είναι μια μόνιμη

επιτροπή του Συμβουλίου της I.F.A.C., επιλέγει θέματα για λεπτομερή μελέτη και τα αναθέτει

σε  άλλες  υποεπιτροπές  για  μελέτη  και  υποβολή  σχεδίου.  Η  έγκριση  του  σχεδίου

πραγματοποιείται από την I.A.P.C. και ακολούθως διανέμεται στα μέλη της I.F.A.C.

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και υπηρεσιών με συναφές αντικείμενο, που εκδίδονται σε

πολλές χώρες, διαφέρουν σε μορφή και περιεχόμενο. Η I.A.P.C. λαμβάνει γνώση παρόμοιων

εγγράφων  και  διαφορών  και  υπό  το  πρίσμα  κάθε  παρόμοιας  γνώσης  εκδίδει  τα  Διεθνή

Ελεγκτικά Πρότυπα (Δ.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή αποδοχή. Τα Δ.E.Π.(I.A.Ss)

περιέχουν βασικές  αρχές  και  ουσιαστικές  διαδικασίες,  μαζί  με  άλλες  σχετικές οδηγίες  με

μορφή επεξηγηματικού και άλλου υλικού. Τέλος, τα Δ.Ε.Π. δεν παρακάμπτουν τους τοπικούς

κανονισμούς  που  διέπουν  τον  έλεγχο  των  οικονομικών  καταστάσεων  ή  άλλων

πληροφοριακών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Ακολουθεί παρουσίαση των Δ.Ε.Π. καθώς και ο σκοπός τους.

• ΔΕΠ 200 : Το παρόν Διεθνές  Πρότυπο  Ελέγχου (ΔΠΕ)  ασχολείται  με  τις  γενικές

ευθύνες  του  ανεξάρτητου  ελεγκτή  όταν  διενεργεί  ένα  έλεγχο  οικονομικών

καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  ΠΕ.  Ειδικότερα,  παραθέτει  τους  γενικούς

αντικειμενικούς σκοπούς του ανεξάρτητου ελεγκτή και εξηγεί τη φύση και το πεδίο
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ενός  ελέγχου  σχεδιασμένου να  επιτρέπει  στον ανεξάρτητο  ελεγκτή  να  επιτυγχάνει

αυτούς τους αντικειμενικούς σκοπούς. Εξηγεί επίσης το πεδίο, την ισχύ και τη δομή

των  ΠΕ,  και  περιλαμβάνει  απαιτήσεις  για  τη  θέσπιση  των  γενικών  ευθυνών  του

ανεξάρτητου  ελεγκτή  που  εφαρμόζονται  σε  όλους  τους  ελέγχους,

συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να συμμορφώνεται με τα ΠΕ. Ο ανεξάρτητος

ελεγκτής αναφέρεται εφεξής ως «ο ελεγκτής».

• ΔΠΕ 210 : Το παρόν ΔΠΕ ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή κατά τη συμφωνία

των όρων της ανάθεσης ελέγχου με τη διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, με

τους  υπεύθυνους  για  τη  διακυβέρνηση.  Αυτό  περιλαμβάνει  τη  διαπίστωση  της

ύπαρξης ορισμένων προϋποθέσεων για έναν έλεγχο, την ευθύνη των οποίων φέρει η

διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση. Το ΔΠΕ

220 ασχολείται με εκείνες τις πτυχές της αποδοχής της ανάθεσης που είναι υπό τον

έλεγχο του ελεγκτή.

• ΔΠΕ 220 : Το παρόν ΔΠΕ ασχολείται με τις ειδικές ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με

τις  διαδικασίες  δικλίδων  ποιότητας  για  έναν  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.

Ασχολείται επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, με τις ευθύνες του διενεργούντος την

επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης. Αυτό το ΔΠΕ πρέπει να μελετάται

σε συνδυασμό με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.

• ΔΠΕ 230 : Το παρόν ΔΠΕ ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να καταρτίζει την

τεκμηρίωση  ελέγχου  για  έναν  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Οι  ειδικές

απαιτήσεις τεκμηρίωσης των άλλων  ΔΠΕ δεν περιορίζουν την εφαρμογή αυτού του

ΔΠΕ. Νόμος ή κανονισμός μπορεί να θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις τεκμηρίωσης.

• ΔΠΕ 240 :  Το παρόν ΔΠΕ ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε

έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.  Ειδικότερα, αναπτύσσει  το πώς πρέπει  να

εφαρμόζονται το  ΔΠΕ 315 και το  ΔΠΕ 330 σε σχέση με τους κινδύνους ουσιώδους

σφάλματος λόγω απάτης.

• ΔΠΕ 250 :  Το ΔΠΕ 250 πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή να εξετάζει νόμους

και  κανονισμούς  σε  έναν  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Το  παρόν  ΠΕ  δεν
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εφαρμόζεται σε άλλες αναθέσεις διασφάλισης στις οποίες ανατίθεται στον ελεγκτή

ειδικά  να  δοκιμάσει  και  να  συντάξει  έκθεση  χωριστά  για  συμμόρφωση  με

συγκεκριμένους νόμους ή κανονισμούς.

• ΔΠΕ 260 : Το ΔΠΕ 260 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνεί με τους

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Αν και

το παρόν  ΔΠΕ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη διοικητική δομή ή το μέγεθος μίας

οντότητας,  ειδικά  ζητήματα  έχουν  εφαρμογή  όταν  όλοι  οι  υπεύθυνοι  για  τη

διακυβέρνηση εμπλέκονται στη διοίκηση μιας οντότητας, καθώς και στις εισηγμένες

οντότητες.  Το παρόν ΠΕ δεν  θεσπίζει  απαιτήσεις  σχετικά  με  την  επικοινωνία  του

ελεγκτή με τη διοίκηση μιας οντότητας ή με τους ιδιοκτήτες, εκτός εάν αυτοί είναι

επίσης επιφορτισμένοι με ένα ρόλο διακυβέρνησης.

• ΔΠΕ 265 : ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να κοινοποιεί  όπως ενδείκνυται

στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση ελλείψεις στις εσωτερικές

δικλίδες158  που  ο  ελεγκτής  έχει  εντοπίσει  σε  έναν  έλεγχο  των  οικονομικών

καταστάσεων. Το παρόν ΠΕ δεν επιβάλλει πρόσθετες ευθύνες στον ελεγκτή σχετικά

με την απόκτηση μιας κατανόησης των εσωτερικών δικλίδων και το σχεδιασμό και

την εκτέλεση δοκιμασιών των δικλίδων πάνω και πέρα από τις απαιτήσεις του ΔΠΕ

315  και  του  ΠΕ  330. Το  ΠΕ  260 θεσπίζει  περαιτέρω  απαιτήσεις  και  παρέχει

καθοδήγηση σχετικά με τηνευθύνη του ελεγκτή να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους

για τη διακυβέρνηση σε σχέση με τον έλεγχο.

• ΔΠΕ 300 : το  ΔΠΕ300  ασχολείται  με  την  ευθύνη του ελεγκτή  να  σχεδιάζει  έναν

έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Αυτό  το  ΔΠΕ  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των

περιοδικών  ελέγχων.  Τα  πρόσθετα  θέματα  που  αφορούν  στην  ανάθεση  αρχικού

ελέγχου ταυτοποιούνται διαφορετικά.

• ΔΠΕ 315 : Το παρόν Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) ασχολείται με την ευθύνη του

ελεγκτή  να  εντοπίζει  και  να  εκτιμά  τους  κινδύνους  ουσιώδους  σφάλματος  στις

οικονομικές καταστάσεις, μέσω της κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός

της, περιλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.

• ΔΠΕ 320 : Το ΔΠΕ 320 πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή για την εφαρμογή της
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έννοιας  του  ουσιώδους  μεγέθους  στο  σχεδιασμό  και  στην  εκτέλεση  ενός  ελέγχου

οικονομικών καταστάσεων. Το ΔΠΕ 450 εξηγεί πώς εφαρμόζεται το ουσιώδες μέγεθος

στην αξιολόγηση της επίπτωσης των εντοπισμένων ανακριβειών και λαθών επί του

ελέγχου, καθώς και των μη διορθωμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, στις οικονομικές

καταστάσεις.

• ΔΠΕ 330 : Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 330 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή

να σχεδιάσει και να εφαρμόσει Αποκρίσεις στους κινδύνους ουσιώδους ανακρίβειας

που εντοπίζονται και αξιολογούνται από τον ελεγκτή, σύμφωνα με το ΔΕΠ 315 κατά

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

• ΔΠΕ 402 : Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 402 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή

του χρήστη να λάβει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου όταν μια

οντότητα – χρήστης  χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες ενός  ή περισσότερων οργανισμών

παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται σ το πώς ο ελεγκτής εφαρμόζει τα 

ΔΕΠ  315  και  330  ώστε  να  κατανοήσει  την  οντότητα,  συμπεριλαμβανομένου  του

εσωτερικού έλεγχο που σχετίζεται με τον έλεγχο, επαρκή για να προσδιορίσει και να

αξιολογήσει τους κινδύνους των ουσιωδών λαθών και παραλείψεων και να σχεδιάσει

και  να  διεξάγει  περαιτέρω διαδικασίες  ελέγχου  που  θα  ανταποκρίνονται  στους  εν

λόγω κινδύνους.

• ΔΠΕ 500 : Το Διεθνές  Πρότυπο Ελέγχου  500  εξηγεί  το  τι  συνιστά  συγκέντρωση

ελεγκτικών τεκμηρίων σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, και ασχολείται με

την ευθύνη του ελεγκτή νασχεδιάσει και να εκτελέσει τις διαδικασίες ελέγχου μας με

σκοπό να συλλέξει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου,  βάση των

οποίων να μπορεί να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα με τα οποία να στηρίξει την

άποψη του.

• ΔΠΕ 501 : Πραγματεύεται ειδικά θέματα του ελεγκτή κατά τη λήψη επαρκών και

κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων σύμφωνα με το ΔΠΕ 330, το ΔΠΕ 500 καθώς και

με  άλλα  συναφή  ΔΠΕ,  αναφορικά  με  ορισμένες  πτυχές  των  αποθεμάτων,  των

δικαστικών  διενέξεων  και  αξιώσεων  στις  οποίες  εμπλέκεται  η  οντότητα,  και  τις

πληροφορίες κατά τομέα στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
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• ΔΠΕ 505 : Ασχολείται με τη χρήση διαδικασιών εξωτερικής επιβεβαίωσης από τον

ελεγκτή για απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  ΔΠΕ

330 και  του  ΔΠΕ  500.  εν  ασχολείται  με  διερευνητικά  ερωτήματα  αναφορικά  με

δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται από το ΔΠΕ 501.

• ΔΠΕ 510 : Ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης σε

αρχική ανάθεση ελέγχου. Επιπρόσθετα των ποσών των οικονομικών καταστάσεων, τα

υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν θέματα που απαιτούν γνωστοποίηση που υπήρχε

κατά την έναρξη της περιόδου, όπως ενδεχόμενα γεγονότα και δεσμεύσεις. Όταν οι

οικονομικές  καταστάσεις  περιλαμβάνουν  συγκριτικές  χρηματοοικονομικές

πληροφορίες, εφαρμόζονται επίσης οι απαιτήσεις και η καθοδήγηση στο ΔΠΕ 710. Το

ΔΠΕ  300 περιλαμβάνει  πρόσθετες  απαιτήσεις  και  καθοδήγηση  αναφορικά  με

δραστηριότητες προ της έναρξης αρχικού ελέγχου.

• ΔΠΕ 520 : Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου  520  ασχολείται με τη χρησιμοποίηση από

τον  ελεγκτή  αναλυτικών  διαδικασιών,  όπως  τις  διαδικασίες  επιβεβαίωσης

(«ουσιαστικές διαδικασίες ανάλυσης"). Ασχολείται επίσης με την ευθύνη του ελεγκτή

για την  εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών,  κοντά στο  τέλος  του ελέγχου που τον

βοηθούν όταν σχηματίζει ένα γενικό συμπέρασμα για τις οικονομικές καταστάσεις. Το

ΔΕΠ  315  ασχολείται  με  τη  χρήση  των  αναλυτικών  διαδικασιών  όσον  αφορά  τις

διαδικασίες  αξιολόγησης  του κινδύνου.  Το ΔΕΠ  330  περιλαμβάνει  απαιτήσεις  και

οδηγίες σχετικά με τη φύση, τον χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών

για  την  αντιμετώπιση  των  εκτιμούμενων  κινδύνων.  Αυτές  οι  διαδικασίες  ελέγχου

μπορούν να περιλαμβάνουν ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες.

• ΔΠΕ  540  : Ασχολείται με  τις  ευθύνες  του  ελεγκτή  σχετικά  με  τις  λογιστικές

εκτιμήσεις,  περιλαμβανομένων  των  λογιστικών εκτιμήσεων  εύλογης  αξίας,  και  τις

συναφείς  γνωστοποιήσεις  στον  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Συγκεκριμένα,

αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο το  ΔΠΕ 315 και το  ΔΠΕ 330 καθώς και άλλα

συναφή  ΔΠΕ  πρόκειται  να  εφαρμοστούν  σε  σχέση  με  τις  λογιστικές  εκτιμήσεις.

Περιλαμβάνει  επίσης  απαιτήσεις  και  καθοδήγηση  επί  σφαλμάτων  επιμέρους

λογιστικών εκτιμήσεων και ενδείξεων πιθανής μεροληψίας της διοίκησης.
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• ΔΠΕ  550  : Ασχολείται  με  τις  ευθύνες  του  ελεγκτή  αναφορικά  με  σχέσεις  και

συναλλαγές  συνδεδεμένων  μερών  στον  έλεγχο  των  οικονομικών  καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να εφαρμόζονται τα ΠΕ

315, ΠΕ 330 και ΠΕ 240 , αναφορικά με τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος που

συνδέονται με σχέσεις και συναλλαγές συνδεδεμένων μερών.

• ΔΠΕ 560 :  Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου  560  ασχολείται με τις  αρμοδιότητες του

ελεγκτή  που  σχετίζονται  με  τα  γεγονότα  που  ακολούθησαν  σε  έναν  έλεγχο

οικονομικών καταστάσεων.

• ΔΠΕ  570  :  Ασχολείται  με  τις  ευθύνες  του  ελεγκτή  στον  έλεγχο  οικονομικών

καταστάσεων  που  σχετίζονται  με  τη  χρήση  της  παραδοχής  της  συνέχισης

δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

• ΔΠΕ  580  :  Πραγματεύεται με  την  ευθύνη  του  ελεγκτή  να  αποκτά  έγγραφες

διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους υπεύθυνους για τη

διακυβέρνηση  σε  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Όπως  συμβαίνει  και  με  το

Δ.Π.Ε. 265  που  περιγράφτηκε παραπάνω  ,  έτσι και  αυτό το πρότυπο  έχει  υποστεί

αλλαγές για να συμπίπτει  με  τις  ιδιαιτερότητες  των Ο.Τ.Α..  Κατά τον  έλεγχο του

στους Ο.Τ.Α.  ένας Ανεξάρτητος Ελεγκτής λαμβάνει τις γραπτές διαβεβαιώσεις από

την  Οικονομική  Επιτροπή  του  εκάστοτε  Δήμου.  Οπότε  το  πρότυπο  αλλάζει  και

ασχολείται  με  την  ευθύνη  του  ελεγκτή  να  λάβει  γραπτές  διαβεβαιώσεις  από  την

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

• ΔΠΕ 600 : Τα ΔΠΕ ισχύουν και σε ελέγχους ομίλων.  Το παρόν  ΔΠΕ ασχολείται με

ειδικά ζητήματα που έχουν εφαρμογή σε ελέγχους ομίλου, ιδιαίτερα σε εκείνους που

εμπλέκουν ελεγκτές συστατικού.

• ΔΠΕ 610 : Ασχολείται με τις ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με την εργασία

των εσωτερικών ελεγκτών όταν ο εξωτερικός ελεγκτής έχει καθορίσει, σύμφωνα με το

ΔΠΕ 315, ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι πιθανό να είναι σχετική για

τον έλεγχο.
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• ΔΠΕ 620 : Ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με την εργασία ατόμου ή

οργανισμού σε  τομέα εμπειρογνωμοσύνης άλλον από εκείνο της  λογιστικής  ή της

ελεγκτικής, όταν αυτή η εργασία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον ελεγκτή στην

απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. 

• ΔΠΕ 700 : Πραγματεύεται με την ευθύνη του ελεγκτή να διαμορφώσει γνώμη επί των

οικονομικών καταστάσεων. Ασχολείται επίσης με τη μορφή και το περιεχόμενο της

έκθεσης του ελεγκτή  που εκδίδεται  ως  αποτέλεσμα του ελέγχου των οικονομικών

καταστάσεων.

• ΔΠΕ 705 : Πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή να εκδίδει ενδεδειγμένη έκθεση σε

περιστάσεις όπου, κατά την διαμόρφωση γνώμης σύμφωνα με το προηγούμενο ΔΠΕ

700, ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι είναι απαραίτητη διαφοροποίηση της γνώμης του επί

των οικονομικών καταστάσεων.

• ΔΠΕ 706 : Ασχολείται με τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην έκθεση του ελεγκτή

όταν  ο  ελεγκτή  θεωρεί  απαραίτητο  να  αρχικά επιστήσει  την  προσοχή  των

ενδιαφερομένων σε θέμα ή σε θέματα που  παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις

οικονομικές καταστάσεις τα οποία είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδη για

την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, ή  επιστήσει την

προσοχή των  ενδιαφερομένων, με τον φορέα, σε οποιοδήποτε θέμα ή θέματα εκτός

από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, τα

οποία είναι σχετικά για την κατανόηση εκ μέρους των χρηστών σε ότι αφορά τον

έλεγχο, τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση ελεγκτή.

• ΔΠΕ 710 : Το παρόν πρότυπο ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με  τις

συγκριτικές  πληροφορίες  στον  έλεγχο  οικονομικών  καταστάσεων.  Όταν  οι

οικονομικές  καταστάσεις  της  προηγούμενης  περιόδου  έχουν  ελεγχθεί  από

προηγούμενο ελεγκτή ή δεν ελέγχθηκαν, επίσης οι απαιτήσεις και η καθοδήγηση του

ΔΠΕ 510 αναφορικά με τα υπόλοιπα έναρξης έχουν επίσης εφαρμογή.

• ΔΛΕ 720 : Το ΔΠΕ 720 εφαρμόζεται σε ΟΤΑ άλλα με κάποιες τροποποιήσεις από την
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αρχική του μορφή ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε Δήμους και άλλους τοπικούς

φορείς. Το ΔΠΕ 720 ασχολείται με τη νομική ευθύνη υποβολής εκθέσεων του ελεγκτή

σε σχέση με τις εκθέσεις των διοικητικών στελεχών. Στους Ο.Τ.Α. όμως δεν υπάρχουν

διοικητικά στελέχη που υποβάλλουν εκθέσεις στους Ελεγκτές ,  αλλά τη θέση αυτών

κατέχει  η  Δημαρχιακή  Επιτροπή.  Εντός  δύο  μηνών αφότου  παραλαμβάνει  τα

παραπάνω στοιχεία, η Δημαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5)

ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου,  υποβάλλει τον απολογισμό και,  προκειμένου για

Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και τον

ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  χρήσεως,  μαζί  με  έκθεση  της  στο  δημοτικό

συμβούλιο.  Ο ισολογισμός και  τα αποτελέσματα χρήσεως,  πριν την υποβολή τους

όμως στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

• ΔΠΕ 800 : Σκοπός του ΔΠΕ 800 είναι να ασχολείται με ειδικά ζητήματα κατά την

εφαρμογή αυτών των ΠΕ στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται

σύμφωνα με πλαίσιο ειδικού σκοπού.

• ΔΠΕ 805  :  Τα  ΔΠΕ της  σειράς  100-700  εφαρμόζονται  στον  έλεγχο  οικονομικών

καταστάσεων  και  επίσης  έχει  προσαρμοστεί  όπως  και  προηγούμενα  ΔΠΕ  στις

περιστάσεις, όταν εφαρμόζονται σε ελέγχους άλλων ιστορικών χρηματοοικονομικών

πληροφοριών.  Το παρόν  ΔΠΕ ασχολείται  με  ειδικά  ζητήματα  κατά την  εφαρμογή

αυτών των  ΔΠΕ στον έλεγχο επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου

στοιχείου,  λογαριασμού  ή  κονδυλίου  οικονομικής  κατάστασης.  Η  επιμέρους

οικονομική  κατάσταση  ή  το  συγκεκριμένο  στοιχείο,  ο  λογαριασμός  ή  το  κονδύλι

οικονομικής  κατάστασης  μπορεί  να  καταρτίζεται  σύμφωνα  με  πλαίσιο  γενικού  ή

ειδικού σκοπού. Εάν καταρτίζεται σύμφωνα με πλαίσιο ειδικού σκοπού, το ΔΠΕ 800

εφαρμόζεται επίσης στον έλεγχο.

• ΔΠΕ 810 :  Το ΔΠΕ 810 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με ανάθεση

έκδοσης έκθεσης επί περιληπτικών οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αντλούνται

από  οικονομικές  καταστάσεις  που  ελέγχθηκαν  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΕ από  τον  ίδιο

ελεγκτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ « Α »

4.1 Εισαγωγή

Με την είσοδο της χώρας στο Δ.Ν.Τ. (I.M.F.) η χώρα είναι υπό την εποπτεία των

δανειστών και σε συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση των οικονομικών μεγεθών της. Η

Ελλάδα πλέον καλείται να διαχειριστεί διαφορετικά την δημόσια περιουσία και το δημόσιο

χρήμα ακολουθώντας πρότυπα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με αυτόν το

νέο  τρόπο  παρουσίασης  θα  πραγματευθούμε  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάζοντας  τις

αδυναμίες του συστήματος κατάρτισης ενός καλύτερου προϋπολογισμού σε δήμους και στην

συνέχεια ,επόμενο κεφάλαιο ,τρόπους βελτίωσης τους ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν

βέλτιστη  χρησιμότητα  των  εσόδων  των  Ο.Τ.Α.  καθώς  και  παραλείψεις  του  συστήματος

«Διαύγεια» όπου αναρτώνται όλες οι κρατικές οικονομικές συναλλαγές.

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν μέρη προϋπολογισμού του Δήμου

«Α» από τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 ,χωρίς να αναφερθούν ονόματα υπηρεσιών και

ατόμων. Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάδειξη προβλημάτων και όχι να επικριθεί κάποια

αρχή για τις παραλείψεις της.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει ειδικός οδηγός ώστε να συντάσσεται

ο προϋπολογισμός των Ο.Τ.Α. με το διπλογραφικό σύστημα. Το σύστημα αυτό προβλέπει την

δημιουργία λογαριασμών εσόδων και δαπανών με κωδικούς όπως πχ «Έσοδα από δωρεές»,

«Δαπάνη για καθαριότητα» οι οποίοι είναι απλοί ,επαναλαμβανόμενοι και συνηθισμένοι. Θα

ασχοληθούμε κυρίως με άλλους λιγότερο συνηθισμένους και πιο περίπλοκους λογαριασμούς,

πιο  εξειδικευμένους  ,οι  οποίοι  μπορούν με  σωστή διαχείριση  από το  Δ.Σ.  του  δήμου να

προλάβει  ενδεχόμενη  ζημία  ή  λάθος  πρόβλεψη  και  συγκεκριμένα  ο  λογαριασμός

«Προβλέψεις» όπου ο δήμος μπορεί να εισάγει ποσά τα οποία γνωρίζει από παλαιότερα έτη

ότι  θα  του  χρειαστούν  εντός  του  επόμενου  οικονομικού  έτους  και  πολύ  πιθανόν  να  τον

βοηθήσουν να ανακάμψει σε περιόδους κρίσης. Επίσης υπάρχουν και άλλοι λογαριασμοί τους

οποίους θα εξετάσουμε εάν το ύψος των ποσών δικαιολογείται βάση των αναγκών του δήμου.

 4.2  Μελέτες Περίπτωσης

 Στην συγκεκριμένη υποενότητα του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν λογαριασμοί με το
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αντίστοιχο χρηματικό ύψος. Θα εξετάσουμε και από τις αναρτήσεις τους στο διαδικτυακό

χώρο της  διαύγειας  αλλά και  μέσω έρευνας  που έγινε  σε τοπικά καταστήματα όσο είναι

δυνατόν και όπου μπορεί να γίνει. Τα στοιχεία αντλούνται από τον προϋπολογισμό του Δήμου

αλλά και από τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί.

4.2.1 Εξέταση λογαριασμού Προμηθειών «Ανταλλακτικά Η/Υ Δήμου»

Ξεκινώντας  θα  αναφέρουμε  στο  πρώτο  παράδειγμα  το  λογαριασμό  προμηθειών

«ανταλλακτικά  υπολογιστών  Δήμου»  και  τον  λογαριασμό  «ανταλλακτικά  υπολογιστών

ΚΕΠ» όπου το ύψος και των δύο λογαριασμών φτάνει τα δώδεκα χιλιάδες ευρώ ( 12.000 € ).

Το ύψος κάθε λογαριασμού χωριστά είναι έξι χιλιάδες ευρώ ( 6.000€ ). Στον Δήμο καθώς και

στο ΚΕΠ συνολικά υπάρχουν περίπου σαράντα (  40 )  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές.  Επίσης

εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου άλλοι εκατόν

είκοσι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι από έναν Η/Υ. Συνολικά ο δήμος έχει σίγουρα

στην  κατοχή  του  εκατόν  εξήντα  (160)  Η/Υ.  Οι  υπολογιστές  που  χρησιμοποιούνται  για

εργασίες γραφείου έχουν σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις από υπολογιστές που η χρήση τους

απαιτούν χρονοβόρες διεργασίες όπως επεξεργασία βίντεο ,εικόνας κτλ.   Εάν υποθέσουμε

ότι γίνεται αγορά νέων υπολογιστών, μόνο της μονάδας χωρίς περιφερειακά , και όχι μερών

τους ανταλλακτικά κτλ τότε η τιμή ενός υπολογιστή γραφείου φτάνει  τα τριακόσια ευρώ

( 300€ ) ,σύμφωνα με μια έρευνα αγοράς που έγινε σε τοπικά καταστήματα. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα  να  συμπεράνουμε  ότι  κάθε  υπάλληλος  κάνει  «ζημιές»  στον  υπολογιστή  του

περίπου εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) ανά έτος, ποσό το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Ακόμα

και εάν φαίνεται υψηλό το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ ανά υπάλληλο τότε μπορούμε να

ανατρέξουμε  στην  ονομασία  των  ίδιων  των  λογαριασμών  και  να  τους  αναλύσουμε.  Ο

λογαριασμός «ανταλλακτικά Η/Υ ΚΕΠ» μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ποσό των έξι

χιλιάδων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για βλάβες υπολογιστών του τμήματος του ΚΕΠ. Στο

τμήμα του ΚΕΠ εργάζονται μόνο 20 υπάλληλοι στους οποίους αναλογεί ζημία ανά υπάλληλο

τριακοσίων ευρώ. Δηλαδή έναν καινούργιο υπολογιστή ανά έτος. Βέβαια είναι σίγουρο ότι το

ποσό των δύο λογαριασμών διατίθεται και για εργασίες συντήρησης όλου του δικτύου των

υπολογιστών.  Σε  αναζήτηση  στον  διαδικτυακό  χώρο  της  Διαύγειας  αρχικά  δεν  βρέθηκε

δικαιολογία η οποία να εξηγεί τον λόγο της προμήθειας των ανταλλακτικών ούτε λίστα με τα

μέρη  των  υπολογιστών  που  θα  προμηθευτούν.  Αναγράφεται  η  διακήρυξη  μειοδοτικού

διαγωνισμού για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και αργότερα το

ίδιο  έτος  η  Έγκριση  πρακτικού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  Ανταλλακτικών

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» όπου εκεί δεν παρουσιάστηκε κανένας ανάδοχος για το έργο.
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Για  τον  λογαριασμό  «Ανταλλακτικά  υπολογιστών  ΚΕΠ»  βρέθηκε  ανάδοχος  ο  οποίος

προμήθευσε τον δήμο με ανταλλακτικά υπολογιστών αλλά και υλικά συντήρησης δικτύου

όπως καλωδιώσεις κτλ. Κατανοούμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο για έναν δήμο να προσελκύσει

προμηθευτές ,ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει και ένας μηχανισμός ελέγχου

ώστε να έχει την δυνατότητα να επιτηρεί τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται οι διάφορες

προκηρύξεις  εννοώντας  ότι  υπάρχουν  ελλείψεις  στο  περιεχόμενο  για  το  οποίο  γίνεται

διεξαγωγή  διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα  στο  ηλεκτρονικό  έγγραφο  της  διαύγειας  δε

αναφέρονται τα μέρη των ανταλλακτικών ούτε κόστη καθώς ούτε και προδιαγραφές οι οποίες

είναι  αναπόσπαστο  κομμάτι  ενός  διαγωνισμού  του  δημοσίου  και  είναι  υποχρέωση  της

δημοτικής αρχής ,βάση νομοθεσίας ,να δημοσιοποιούνται. Βέβαια αναγράφονται αργότερα

στο ένταλμα πληρωμής αλλά δεν γνωρίζουμε εάν είναι αυτά τα υλικά που χρειαζόταν ο δήμος

εξ αρχής και όχι κάποια άλλα που ήθελε ο ίδιος αλλά δεν βρήκε ετοιμοπαράδοτα

4.2.2 Εξέταση Προμήθεια για Φωτισμό του Δήμου

Ερευνώντας  τον  προϋπολογισμό  δαπανών  του  έτους  2016  βλέπουμε  ένα  σύνολο

λογαριασμών με αντικείμενο τον φωτισμό του δήμου καθώς και προμήθεια λαμπτήρων. Το

σύνολο  όλων  αυτών  των  λογαριασμών  αγγίζει  τα  εκατόν  είκοσι  πέντε  χιλιάδες  ευρώ

(€125.000).  Σε σχετική αναζήτηση στον χώρο της  Διαύγειας  βρέθηκαν έγγραφα τα οποία

περιέχει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων και μάλιστα ύψους περίπου εκατόν δέκα χιλιάδων

ευρώ.  Ο  μοναδικός  τρόπος  που  μπορεί  ένας  δήμος  να  εκμεταλλευθεί  τα  χρήματα  του

προϋπολογισμού είναι  μέσω της  νομοθεσία του ελληνικού κράτους  που του επιτρέπει  να

κάνει  απευθείας  αναθέσεις  έργων  χωρίς  διαγωνισμό  και  με  δημοσίευση  στον  χώρο  της

διαύγειας αλλά υπό όρους. Όταν το ποσό είναι έως και πέντε χιλιάδες ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

τότε  ο  δήμος  μπορεί  να  προβεί  σε  εμπορική  συναλλαγή πληρώνοντας  απευθείας  από  το

ταμείο εκδίδοντας ένα απλό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα

ότι ίσως να έχει προβεί σε πληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε μικρότερα μέρη κάτω από πέντε

χιλιάδες ευρώ.  Αν και  ο τρόπος είναι αδιαφανής και μόνο μέσω του εσωτερικού ελέγχου

μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  δεν  υπάρχει  οποιουδήποτε  είδους  παράβαση  της  κείμενης

νομοθεσίας είναι ένα εργαλείο στα χέρια του δήμου ώστε να καλύψει άμεσες ανάγκες και

ζημίες που μπορεί να έχουν προκληθεί μετά από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός όπως ακραίες

καιρικές  συνθήκες.  Αξίζει  όμως  να  σημειώσουμε  ότι  εάν  το  ποσό  έχει  εκμεταλλευθεί

ολόκληρο τότε τα υπόλοιπα χρήματα ύψους 15.000€ έχουν πληρωθεί σε μικρότερα κομμάτια

των 5.000€ με Φ.Π.Α. και βάση νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος ο δήμος να τα αναρτήσει

στο διαδίκτυο αλλά χωρίς διαγωνισμό. Όμως βρέθηκαν και πληρωμές μικρότερες των πέντε
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χιλιάδων  ευρώ  οπότε  υποθέτουμε  ότι  η  μηχανή  αναζήτησης  της  Διαύγειας  χρειαζόταν

επιπλέον στοιχεία για να εμφανίσει όλες τις πληρωμές. Σύμφωνα με τον νόμο 4412\2016 εάν

το ποσό του έργου είναι έως 20.000€ μπορεί να γίνει από τον δήμο απευθείας ανάθεση.

4.2.3 Εξοπλισμός Παραλιών και Μισθοδοσία Ναυαγοσωστών

Εξετάζοντας όλον τον προϋπολογισμό του έτους 2017 παρατηρούμε ότι ενώ πρόκειται

για  έναν  δήμο  με  μεγάλο  τουριστικό  ενδιαφέρον  ,δεν  υπάρχει  Κ.Α.  λογαριασμός  ή

λογαριασμοί που να αναφέρονται στο θέμα ναυαγοσωστών ή εξοπλισμού τους. Παρ' όλ' αυτά

υπάρχει πλήθος αναρτήσεων στην Διαύγεια με το θέμα εξοπλισμός ,προκήρυξη πρόσληψης

εποχιακού  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου  (3  μήνες)  και  μισθοδοσία  ναυαγοσωστών.  Οι

δαπάνες για τους ναυαγοσώστες καλύπτονται εξολοκλήρου μέσω τραπεζικών λογαριασμών

και με την δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων που τροποποιούν τον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα

από το προηγούμενο έτος (2016) ο δήμος διαθέτει παραλίες με «Γαλάζια Σημαία» οι οποίες

είναι  χαρακτηρισμένες  από την  Ελληνική  Εταιρία  Προστασίας  της  Φύσης  ως  πρωτίστως

καθαρές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτονται αλλά και με την μία από τις απαραίτητες

προϋποθέσεις ύπαρξης ναυαγοσωστών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είτε η δημοτική

αρχή  και  οι  εμπλεκόμενοι  στην  διαμόρφωση  του  προϋπολογισμού  επί  δύο  συναπτά  έτη

αμέλησαν  να  προβλέψουν  την  ύπαρξη  ναυαγοσωστών  είτε  δεν  είχαν  προγραμματίσει  να

τοποθετηθούν ναυαγοσώστες. Σε mail που στάλθηκε στην Ε.Ε.Π.Φ. η απάντηση ήταν ότι το

πρόγραμμα  Γαλάζιας  Σημαίας  είναι  εθελοντικό  και  οι  όσοι  συμμετέχουν  πληρώνουν  μια

ετήσια συνδρομή 300€. 

Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν γνωστή στις δημοτικές αρχές η υποχρέωση

να  τοποθετηθούν  ναυαγοσώστες  τους  καλοκαιρινούς  μήνες.  Σε  αυτό  το  σημείο  λοιπόν

περνάμε  στο  κομμάτι  των  λογαριασμών  «πρόβλεψης».  Αυτοί  οι  λογαριασμοί  είναι  ένα

εργαλείο αρκετά χρήσιμο στα χέρα των δήμων αλλά στον συγκεκριμένο δήμο ο λογαριασμός

αυτός χρησιμοποιείται μόνον για την πρόβλεψη πληρωμών Π.Ο.Ε. ( πανελλήνια ομοσπονδία

εργαζομένων) και στην συνέχεια χρησιμοποιείται ορθώς σε λογαριασμό με τίτλο «προβλέψεις

μη  είσπραξης»  .  Από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  πρόβλεψη  για  εποχιακό  προσωπικό

αντιλαμβανόμαστε ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του δήμου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα

άλλες αρχές να εμπλακούν και να υπάρξουν κυρώσεις και πρόστιμα. Επίσης δεν εντοπίζεται

στον προϋπολογισμό κανενός από τα δύο έτη λογαριασμός ο οποίος να δείχνει δαπάνη για

πληρωμή υπέρ της  Ε.Ε.Π.Φ.  ως ετήσια συνδρομή για την παροχή της γαλάζιας σημαίας

όπως  δεν  εντοπίζεται  και  στον χώρο της  διαύγειας  κάποια  πράξη η  οποία  να  φανερώνει

οικονομική συναλλαγή με την Ε.Ε.Π.Φ. . Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα χρήματα
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σίγουρα διατέθηκαν από πλευράς του δήμου για την ετήσια συνδρομή αλλά ενώ πρόκειται

για μία δαπάνη η οποία σίγουρα θα πραγματοποιηθεί δεν έγινε κάποια ενέργεια ώστε να

προβλεφθεί  και  να  εξασφαλισθεί  με  ακρίβεια  το  απαιτούμενο  ποσό  το  οποίο  δόθηκε

χρεώνοντας κάποιον άλλο λογαριασμό.

Σε αυτό το σημείο δηλαδή της μη ύπαρξης ναυαγοσωστών έρχεται να εμπλακεί η Λιμενική

αρχή του νομού και  επιβάλλει  πρόστιμα τα οποία μέχρι  το τέλος  του καλοκαιριού είχαν

φτάσει το ύψος των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ ( 2.510 € ) το οποίο ποσό μας

διαβεβαίωσαν ότι θα είναι υψηλότερο γιατί υπήρχαν ακόμα 2 παραβάσεις οι οποίες δεν είχαν

ακόμα επιδοθεί επίσημα άρα το πρόστιμο θα αυξανόταν περίπου διακόσια ευρώ ( 200€ )

επιπλέον.

Στην αντίστοιχη δημοσίευσή του δήμου στο χώρο της διαύγειας ο δήμος παρουσιάζει πολύ

λιγότερα σε ύψος χρηματικά ποσά αλλά και  σε αριθμό παραβάσεις  όπως παρουσιάζονται

παρακάτω.

Φυσικά  μέχρι  το  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  14/8/2017  δεν  είχαν  επιδοθεί  όλες  οι

παραβάσεις προς τον δήμο αλλά δεν εντοπίζεται στον χώρο της διαύγειας συμπληρωματική

αναφορά στα επιπλέον πρόστιμα. 

Αξίζει  να  επισημάνουμε  ότι  ενώ  ο  δήμος  αναζήτησε  ορθά  μέσω  προκηρύξεων

ναυαγοσώστες  δεν  παρουσιάστηκε  το  αντίστοιχο  ενδιαφέρον  και  για  αυτό  τον  λόγο

επιβαρύνθηκε με πρόστιμα τα οποία αδυνατεί να τα πληρώσει και να τα αντλήσει νόμιμα από

κάποιον  λογαριασμό.  Αυτό  θα  είχε  αποφευχθεί  εάν  είχε  προσθέσει  δύο  επιπλέον

λογαριασμούς στο κομμάτι των προβλέψεων περί «πρόβλεψη για πρόστιμα σε περίπτωση μη

παρουσίας ναυαγοσωστών» και «έκτακτο-εποχιακό προσωπικό ναυαγοσώστες».

Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται  οι  πληρωμές ,αφού έχει  κατατεθεί  και  εγκριθεί  ο

προϋπολογισμός  ,είναι  καθαρά  στα  χέρια  του  δήμου  εάν  πρόκειται  για  έσοδα  τα  οποία

προέρχονται πχ από μισθώματα ακινήτων που ανήκουν εξολοκλήρου στον δήμο και τα ποσά

είναι στην διάθεση του δήμου για οποιαδήποτε χρήση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι

δήμοι δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευθούν ποσά από κληροδοτήματα διότι υπάρχουν όροι

και προϋποθέσεις από τον κληροδότη ώστε να πραγματοποιηθεί ανάληψη ενός χρηματικού

ποσού και έγκριση του. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ενώ υπήρχε γνώση της

ανάγκης  για  έκτακτο  προσωπικό  δεν  έγιναν  οι  κατάλληλες  ενέργειες  και  δεν  πάρθηκαν

εγκαίρως αποφάσεις οι οποίες θα απέτρεπαν την Λιμενική Αρχή να επιβάλλει πρόστιμα ,λόγω

παράβασης ,και να επωμιστεί το επιπλέον χρηματικό βάρος το ταμείο του Δήμου. Επίσης το

ποσό που προϋπολογίστηκε για τις προσλήψεις δεν εκμεταλλεύθηκε εξολοκλήρου διότι δεν

παρουσιάστηκε  ο  επιθυμητός  αριθμός  ναυαγοσωστών.  Αυτό  συμβαίνει  με  τους
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περισσότερους λογαριασμούς. Εάν δεν παρουσιαστεί τιμολόγιο ,πρόσληψη προσωπικού κτλ

δεν μπορεί να αντληθεί ποσό άσχετο με τον σκοπό ύπαρξης του λογαριασμού για κανέναν

απολύτως λόγο Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του δήμου ήταν αργές και ενώ

τροποποίησαν το προϋπολογισμό δεν προέβλεψαν να προβούν και  σε αντίμετρα ώστε να

εξασφαλίσουν την μη επιπλέον επιβάρυνση σε περίπτωση προστίμων όπως τελικά συνέβη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στην  Ελλάδα του σήμερα  καλούνται  όλοι  οι  δήμοι  και  περιφέρειες  να  συντάξουν

προϋπολογισμούς  με  χαμηλότερα  μεγέθη  των  άλλων  ετών.  Αυτό  οδηγεί  τους  δήμους  να

δίνουν  προτεραιότητα  σε  θέματα  υψηλής  βαρύτητας  όπως   πληρωμή  των  εργαζομένων

,καθαριότητα  ,φωτισμός  κτλ.  Στην  αξιολόγηση του «πόσα» πρέπει  και  «πότε» πρέπει  να

δοθούν είναι υπεύθυνος ο εσωτερικός έλεγχος. Στην παρούσα κατάσταση παρατηρούμε ότι ο

εσωτερικός έλεγχος είναι ανεπαρκής και αυτό φαίνεται μέσα από τις γρήγορες και πρόχειρες

διαδικασίες ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή του ο δήμος που δεν είναι άλλη από την

πλήρη χρήση όλων των ποσών που εγκρίθηκαν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Τις

Περισσότερες φορές οι διαδικασίες είναι πρόχειρες ή/και αδιαφανείς. Οδηγούμαστε λοιπόν

στο συμπέρασμα ότι η οικονομική διαχείριση του δήμου δεν χειρίζεται αποτελεσματικά τα

έσοδα  και  τις  δαπάνες  ενώ  έχουν  πολλά  εργαλεία  της  σύγχρονης  χρηματοοικονομικής

επιστήμης όπως είναι τα Διεθνή  Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με

την είσοδο της χώρας στο Ι.Μ.F. (Δ.Ν.Τ.) σαν χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε

ένα νέο τρόπο παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών του δημοσίου σύμφωνα με τα

Δ.Λ.Π.  Πράγμα  το  οποίο  όπως  βλέπουμε  δεν  εφαρμόζεται  αλλά  τελευταία  συζητείται

εντόνως και απαιτείται  και  από τους δανειστές διότι  έχουμε ήδη υπογράψει τα τελευταία

μνημόνια όπου συμπεριλαμβάνεται αυτή η απαίτηση. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε εάν

ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθήσει έναν δήμο διότι δεν είναι μια επιχείρηση που είναι εισηγμένη

στο χρηματιστήριο και την ενδιαφέρει η τιμή της μετοχής της αλλά σίγουρα θα αυξήσει την

αξιοπιστία των μεγεθών αλλά και τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο διότι θα υπάρχουν

προκαθορισμένες διαδικασίες ελέγχου και μεγαλύτερη ευκολία στην ανεύρεσης λαθών.

Καταλήγοντας επισημάνουμε ότι η οικονομική διαχείριση θα μπορεί να διαχειρίζεται

καλύτερα τα οικονομικά μεγέθη του δήμου με την χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

για τον Δημόσιο Τομέα και τα οφέλη της παρουσιάζονται παρακάτω.

Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  του  υπουργείου  Οικονομικών,  «η  υιοθέτηση  των  Διεθνών

Λογιστικών  Προτύπων  για  το  Δημόσιο  Τομέα  (International  Public  Sector  Accounting

Standards  -  IPSAS)  ξεχωρίζει  ως  το  σημαντικότερο  βήμα  προόδου  και  εξέλιξης  στη
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δημοσιονομική  λογιστική,  ενισχύοντας  τη  διαφάνεια  και  την  αξιοπιστία  των  δημοσίων

οικονομικών,  με  παράλληλη συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη και  ευημερία,  μέσω της

σύγκλισης και εναρμόνισης των δημόσιων συστημάτων λογιστικής στις διάφορες χώρες και

οργανισμούς».

Η υιοθέτηση των IPSAS προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των

δημοσίων οικονομικών με πολλαπλά οφέλη, όπως:

• μείωση κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της κυβέρνησης, 

• μείωση κρατικού δανεισμού και, ως εκ τούτου και τη μείωση του αντίστοιχου κόστους

του,

• ορθότερη κατανομή και  απελευθέρωση δημοσίων πόρων,  οι  οποίοι  θα συμβάλουν

στην ενίσχυση της απασχόλησης,

• μείωση κόστους των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών,

• μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία (accountability), μέσω της αποκάλυψης όλων

των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών,

• βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσίων λογαριασμών,

• βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας,  ευνοώντας έμμεσα τις επιχειρήσεις

του ιδιωτικού τομέα,

• απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στη διεθνή αγορά.  

Μέσω  της  μηχανής  αναζήτησης  της  διαύγειας  παρατηρήθηκαν  προβλήματα  και

δυσκολίες  εντοπισμού  ,με  την  χρήση  φίλτρων,  σε  εξειδικευμένη  αναζήτηση  των

διαδικασιών ,προκηρύξεων κτλ. Αυτό το πρόβλημα δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τον

λόγο για τον οποίο συμβαίνει. Για αυτό τον λόγω αξίζει να το επισημάνουμε ότι ίσως είναι

ένα  βήμα  που  δυσκολεύει  τους  δήμους  ώστε  να  παρουσιάσουν  στους  δημότες  και  κάθε

ενδιαφερόμενο  την  πραγματική  εικόνα  του  δήμου.  Αυτό  ισχύει  φυσικά  για  όλη  την

επικράτεια και όχι μόνο για αυτόν τον δήμο που εξετάστηκε. Τέλος να επισημάνουμε ότι τα

φίλτρα αναζήτησης σε κάποιες περιπτώσεις δουλεύουν πχ χάρη θέτοντας μόνο χρονιά (2016)

δεν εμφανίζονται όλα τα επιθυμητά αποτελέσματα ενώ θέτοντας ακριβές χρονικό εύρος (πχ

1/1/2016 έως 31/12/2016) εμφανίζονται όλα όσα αναζητούμαι για ολόκληρο το έτος 2016.

Αυτού του είδους το πρόβλημα ίσως οφείλεται σε διπλή παράλειψη και του υπάλληλου του

δήμου να θέσει εκτός της ημερομηνίας και την χρονιά που πιθανότατα συμπληρώνεται σε

άλλο κελί αλλά μπορεί και να οφείλεται σε ανικανότητα του πληροφοριακού συστήματος της

διαύγειας να αναγνωρίσει το έτος εντός στην πλήρη ημερομηνία που αναγράφεται κατά την

δημοσιοποίηση της πράξης.
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