ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

∆ιπλωµατική Εργασία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Του
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στη
Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017

1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην οικογένεια µου ,την γυναίκα µου και
την κόρη µου, για την στήριξη και υποµονή τους όχι µόνο κατά την διάρκεια εκπόνησης της
παρούσης διπλωµατικής, αλλά και σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου.
Επίσης ευχαριστώ τον κ.Ταχυνάκη Παναγιώτη, επιβλέπων καθηγητή µου για την
υποµονή και στήριξη που µου παρείχε, καθώς και για τις γνώσεις που αποκόµισα κατά την
διάρκεια του µεταπτυχιακού µου.
Τέλος, ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω και στους υπαλλήλους οι οποίοι µε προθυµία
απάντησαν στις ερωτήσεις µου και µε βοήθησαν να συλλέξω τα απαραίτητα, για την έρευνα,
στοιχεία.

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά το σχέδιο Καλλικράτη και την συγχώνευση των ∆ήµων έγινε περισσότερο
πολύπλοκη η λειτουργία των ∆ήµων, κάνοντας πλέον αναγκαία την λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου σε υψηλότατο επίπεδο. Έτσι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
καθιερώσει συστήµατα εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση της διαφθοράς και
κακοδιαχείρισης από τα οποία βάλετε.
Σύµφωνα µε µελέτες ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποτελεί πλέον ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την αντιµετώπιση της
διαφθοράς ,της κακοδιαχείρισης και στηρίζει την αποτελεσµατικότητα, την ευσυνειδησία και
τον επαγγελµατισµό των υπαλλήλων.
Στην Ελλάδα και στους περισσότερους ∆ήµους είτε δεν υπάρχει καθόλου υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου είτε υπάρχει αλλά δεν είναι ικανοποιητική η λειτουργία αυτής.
Ο εσωτερικός έλεγχος στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως σκοπό την
διαχείριση και αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, την διασφάλιση των ορθών οικονοµικών
καταστάσεων και κυρίως στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας τους.
Σκοπός της παρούσης ∆ιπλωµατικής είναι να αναλύσει τον ισχύον πλαίσιο
Εσωτερικού Ελέγχου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την αναγκαιότητα
και σπουδαιότητα εγκατάστασης συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου που οδηγούν στην
διαφάνεια των οικονοµικών των Οργανισµών.

Λέξεις κλειδιά : Εσωτερικός έλεγχος, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύστηµα
Εσωτερικού Ελέγχου.
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ABSTRACT
Following the Kallikratis plan and the merging of the Municipalities, the operation of
the Municipalities became more complicated, making the internal control function at a very
high level necessary. So local governments have to put in place internal control systems to
deal with the corruption and mismanagement you put.
Studies have shown that the role of internal control in Local Authorities is now a very
important tool for tackling corruption, mismanagement and supporting the efficiency,
conscientiousness and professionalism of officials
In Greece and most municipalities, there is either no internal audit service, or there is
but no satisfactory operation.
Internal control in Local Government Organizations aims at managing and exploiting
public resources, ensuring sound financial statements and, above all, ensuring their
sustainability.
The purpose of this Diplomatic is to analyze the current Internal Audit Framework of
Local Authorities and the necessity and importance of installing Internal Audit systems that
lead to the transparency of the Organizations' finances.

Key words: Internal Audit, Local Authorities, Internal Audit System.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Είναι αποδεδειγµένο σύµφωνα µε µελέτες ότι ο ρόλος του ελέγχου και συγκεκριµένα
του Εσωτερικού Ελέγχου, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικός στους Ο.Τ.Α. Οπότε στην παρούσα
διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος και ειδικότερα αυτός τον Ο.Τ.Α.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ∆ήµου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Συγκεκριµένα µέσω ερωτηµατολογίου έρευνας θα εξάγουµε βασικά συµπεράσµατα για την
σηµαντικότητα του Εσωτερικού ελέγχου, για το επίπεδο εφαρµογής του και θα παραθέσουµε
κάποιες προτάσεις για την βελτίωση αυτού. Στο τέλος παραθέτουµε τα συµπεράσµατά µας
και προτάσεις για µελλοντική έρευνα.

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η εφαρµογή του Εσωτερικού
Ελέγχου στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επισήµανση προβληµάτων που
προκύπτουν από την µη εφαρµογή του. Ειδικότερα µέσα από την µελέτη περίπτωση του
∆ήµου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας θα εξετάσουµε την ύπαρξη εσωτερικών
διαδικασιών και άλλων σχετικών θεµάτων καθώς και κατά πόσο µεγάλη σηµασία δίνεται σε
αυτό. Λόγω του µεγάλου εύρος τους οι ΟΤΑ χαρακτηρίζονται από µια πολυπλοκότητα
εργασιών, οπότε µέσω αυτής της διπλωµατικής θα προσπαθήσουµε να δούµε κατά πόσο ο
εσωτερικός Έλεγχος βοηθάει στην σωστή λειτουργία των ΟΤΑ.

1.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διπλωµατικής εργασίας και να απαντηθούν
τα ερευνητικά ερωτήµατα, αναπτύχθηκε µία σύνθετη ερευνητική µεθοδολογία που
περιλαµβάνει:
Την αξιοποίηση της σύγχρονης διεθνούς αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας για τον
εσωτερικό έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης σχετικής αρθρογραφία
αλλά και δηµοσιευµένων ερευνητικών µελετών (peer reviewed papers και case
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studies) που έχουν σηµαντικά συνεισφέρει στη διαµόρφωση του εννοιολογικού και
ερευνητικού πλαισίου του θέµατος
Την αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων επίσηµων πηγών
Την διεξαγωγή έρευνας πεδίου, µε πιλοτικές συνεντεύξεις και διακίνηση δοµηµένου
ερωτηµατολογίου που καταρτίστηκε µετά από τη µελέτη των προαναφερθέντων
πηγών προκειµένου να διερευνηθεί ο εσωτερικός έλεγχος στον υπό µελέτη ∆ήµο.

1.4 ∆ΟΜΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ µέσω
της µελέτης περίπτωσης ενός δήµου.
Έτσι αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του περιεχοµένου αυτής καθώς
και των ερευνητικών ερωτηµάτων που καλείται να απαντήσει µέσω της µελέτης περίπτωσης,
καθώς και ο σκοπός αυτής. Επίσης παρουσιάζεται η µεθοδολογία µε την οποία θα
πραγµατοποιηθεί η διπλωµατική και τέλος η δοµή αυτής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που χρησιµοποιήθηκε για
την εκπόνηση της διπλωµατικής αλλά και αναφορά σε εθνική και διεθνής αρθρογραφία
σχετικά µε το εσωτερικό έλεγχο, καθώς και µελέτες πάνω στον έλεγχο των ΟΤΑ.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η έννοια, ο σκοπός, τα είδη του εσωτερικού
ελέγχου και γίνεται αναφορά στα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης παρουσιάζονται
οι ελεγκτικές διαδικασίες, τα οφέλη του ελέγχου
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται πως τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου στους
ΟΤΑ συµβάλουν στην αντιµετώπιση των κινδύνων και γίνεται αναφορά στα ελεγκτικά
σώµατα των ΟΤΑ.
Στο πέµπτο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση του δήµου της έρευνάς µας και
συγκεκριµένα µέσω του ερωτηµατολογίου της έρευνας καταλήγουµε σε βασικά
συµπεράσµατα σχετικά µε τον Εσωτερικό Έλεγχο και την σηµαντικότητα αυτού, το επίπεδο
εφαρµογής του καθώς και προτάσεις βελτίωσης.
Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παραθέτουµε τα τελικά µας συµπεράσµατα και προτάσεις
για περιορισµούς και µελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνή επίπεδο. Για την εκπόνηση της παρούσης διπλωµατικής
βασιστήκαµε σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και στις έρευνες που προαναφέραµε
Οπότε παρακάτω γίνετε συνοπτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας αυτής.

2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η φύση και η έκταση του ελεγκτικού έργου επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από
τον εσωτερικό έλεγχο. Όσο πιο αποτελεσµατικό είναι το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου
τόσο µικρότερος ο κίνδυνος του, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά
στοιχεία του Ελεγκτικού κινδύνου. Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος εκτείνεται σε όλα τα στάδια
και σηµεία µιας επιχείρησης και για αυτό το λόγο µπορεί να παροµοιαστεί σαν το νευρικό
σύστηµα των ανθρώπων1.
Ο εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η
εφαρµογή του στο ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον του αποτέλεσε έναυσµα για πολλές
µελέτες, ειδικά στους ΟΤΑ Ά βαθµού όπως είναι οι ∆ήµοι. Σε µία µελέτη για τον Εσωτερικό
έλεγχο στον δηµόσιο τοµέα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρουσίασε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 20122 αναφέρει ότι: Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει πολύ
σηµαντικές αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διαθέτουν στο δηµόσιο τοµέα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία έχουν
καθιερωθεί µε συγκεκριµένους νόµους και κανονισµούς. Ως προς το τµήµα του δηµοσίου το
οποίο καλύπτει ο εσωτερικός έλεγχος έγκειται η διαφορά µεταξύ των χωρών αυτών, καθώς
υπάρχουν χώρες στις οποίες γίνεται προσπάθεια εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου και
χώρες στις οποίες εφαρµόζεται σε µικρό εύρος, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εξαχθούν
ασφαλή συµπεράσµατα ως προς την ορθή εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου.

1
2

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Καλαντζής Χ., Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα 2006, σελ.247
European Commission, «Compendium of the public internal control systems in the EU Member States», 2012
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Τη σηµερινή εποχή όπου το οικονοµικό περιβάλλον µεταβάλετε µε πολύ γρήγορους
ρυθµούς και έχουµε φαινόµενα όπως του έντονου ανταγωνισµού, της συγκέντρωσης των
κεφαλαίων, της παγκοσµιοποίησης ο ρόλος της ελεγκτικής επιστήµης τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνή επίπεδο σε κάθε είδους επιχείρησης, ιδιωτική ή δηµόσια, µπορεί να χαρακτηριστεί
ζωτικής και επιτακτικής σηµασίας3.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης4 σε µια έρευνα του παρουσίασε την σηµαντικότητα του
εσωτερικού ελέγχου για τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της Ευρώπης, έτσι ώστε να
αξιοποιούνται σωστά οι δηµόσιοι πόροι αυτών και οι εκάστοτε τοπικοί φορείς να
πετυχαίνουν τους στόχους τους. Επίσης όµως διαπιστώθηκαν και διαφορές µεταξύ των
χωρών της έρευνας, καθώς οι µισές περίπου από αυτές διαθέτουν νόµους για την εφαρµογή
του εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο, ανεξάρτητα εάν αυτοί οι νόµοι τηρούνται ή όχι.
Έτσι υπάρχουν χώρες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο γίνεται χρήση του εσωτερικού και του
εξωτερικού ελεγκτή , ενώ υπάρχουν χώρες που σε τοπικό επίπεδο θεωρούν ότι δεν επαρκούν
οι πόροι για την λειτουργία τµήµατος εσωτερικού ελέγχου ή ότι είναι µικρής σηµασίας η
λειτουργία ενός τέτοιου τµήµατος, οπότε δεν εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο. Είναι όµως
γεγονός ότι σταδιακά οι χώρες της Ευρώπης αρχίζουν τα εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο σε
πολλές διαδικασίες του τοπικού επίπεδου, µε την βοήθεια και την συνδροµή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η ελεγκτική είναι µια επιστήµη η οποία παράγει όλο και µεγαλύτερη γνώση και σαν
τεχνική ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου προσφέροντας σους οργανισµούς την δυνατότητα
να επιτύχουν την αποστολή τους. Έτσι η ελεγκτική δεν ασχολείται µε την νοµική µορφή των
οικονοµικών µονάδων, όπου πραγµατοποιείται ο έλεγχος, δηλαδή δεν εξετάζει αν οι µονάδες
που ελέγχει έχουν ιδιωτικό ή δηµόσιο χαρακτήρα, αλλά ούτε και το αντικείµενο
εκµετάλλευσής τους, αλλά ούτε τον κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα τους. Είναι ένας κλάδος,
που µέσα από τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των λειτουργιών αποκτά έδαφος αποδοχής
και εφαρµογής σε κάθε φορέα, οργανισµό ή επιχείρηση. Εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί
να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα, προσεγγίζοντας κάθε φορά τις αδυναµίες των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, µε επιστηµονικές µεθόδους, υποδεικνύοντας ρεαλιστικές
λύσεις5.

3

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Καλαντζής X. , Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα 2006, σελ.39
Council of Europe, «Internal Audit at Local and Regional Level»
5
Γιώγος, Χ. Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις και η πρακτική εφαρµογή του, το παράδειγµα
ενός µεγάλου ξενοδοχείου, Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, 2006
4
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Σε µία µελέτη στους ΟΤΑ της Πορτογαλίας από τους Jorge & Costa σχετικά µε το
πώς οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, επιδέχονται σηµαντικών βελτιώσεων, παρόλο το
εύρος των προβληµάτων , όπως η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και η µη εφαρµογή των
διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Η έρευνα καταλήγει στο ότι οι σηµαντικότερες λειτουργίες
του εσωτερικού ελέγχου είναι, ο έλεγχος νοµιµότητας και συµµόρφωσης, η διασφάλιση της
αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και η διαπίστευση της λειτουργικής
αποδοτικότητας των ∆ήµων6.
Επίσης σε µελέτη σε ΟΤΑ της Νιγηρίας από τους Unegbu & Kida προκύπτει βάση
τεκµηρίων ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι εφαρµόζεται αποτελεσµατικά σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης, παρόλο που µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο
εντοπισµού και πρόληψης των περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης7.
Ακόµη σε µελέτη στους ΟΤΑ της Ουγγαρίας προκύπτει ότι δεν τηρεί τις βασικές
προϋποθέσεις βάσει των επαγγελµατικών ελεγκτικών προτύπων, µε αποτέλεσµα να µη
συνεισφέρει στην αποδοτική διαχείριση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τη διαχείριση κινδύνων8.
Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ιταλία
και Γερµανία, χώρες στις οποίες έχουν γίνει πολλές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα του ελέγχου,
παρατηρείται µια αύξηση στις δραστηριότητες του ελέγχου τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε
ποιοτικούς όρους, µε την αύξηση αυτή να παρατηρείται και στον εσωτερικό έλεγχο9. Στην
Ιταλία κάθε δήµος διαθέτει υποχρεωτικά ελεγκτικό σώµα, υπεύθυνο για τον έλεγχο των
οικονοµικών των δήµων και ένα εσωτερικό όργανο για τον έλεγχο κάθε διοικητικής πράξης,
µε γνώµονα τη συµµόρφωση µε τους νόµους.
Σε εθνικό επίπεδο µια µελέτη στην Ελλάδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία
εξετάζοντας τον εσωτερικό έλεγχο σε αυτή, καταλήγει στην διαπίστωση ότι οι ∆ήµοι στην
Ελλάδα στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν διαθέτουν αυτοτελείς Υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου ή ακόµα και αν διαθέτουν, είτε βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρµογής είτε δεν
λειτουργεί καθόλου µε αποτέλεσµα την µη έκδοση συµπερασµάτων ως προς την
σπουδαιότητα και το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σους ΟΤΑ. Σχετικά µε την έρευνα που
6

Jorge, S., & Costa, A. (2009) Internal auditing amongst Portuguese municipalities Revista Enfoques: Ciencia
Política y Administración Pública, 8, 303-361
7
Unegbu, A.O, & Kida, M.I. (2011) Effectiveness of internal audit as instrument of improving public Sector
management. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2(4), 304-309
8
Sepsey, T. (2011) Internal Audits at Local Governments-Audit Experiences of the State Audit Office of
Hungary Public Finance, 3, 411-428
9
Monfardini P and P. Von Maravic, «Municipal Auditing in Germany and Italy: Explosion, Change, or
Recalcitrance» Financial Accountability & Management, 28, 2012, 52-76
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διενεργήθηκε στον ∆ήµο Πειραιά, διαπιστώνεται ότι παρότι υπάρχει τµήµα εσωτερικού
ελέγχου, αλλά βέβαια η µικρή χρονικά λειτουργία του, οδηγεί σε συµπεράσµατα µε
επιφύλαξη και επιδέχεται σηµαντικά στοιχεία βελτίωσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και
τις διεθνείς καλές πρακτικές10.
Σε µελέτη για τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Αυστραλία,
διαπιστώνεται ότι αυτός είναι ακόµα µπερδεµένος και έτσι µέχρι και σήµερα η
αποτελεσµατικότητα του να είναι αρκετά περιορισµένη. Παρόλα αυτά συµπεραίνεται πως ο
εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία καλή πρακτική της διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον έγκαιρο εντοπισµό περιπτώσεων απάτης και
διαφθοράς, δεδοµένων των αυξηµένων κεφαλαιακών ροών στους ΟΤΑ τα τελευταία
χρόνια11.
Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να διασφαλίζει την ποιότητα και την
συνοχή του λογιστικού συστήµατος, των οικονοµικών καταστάσεων και να υπάρχει
διαφάνεια στις οικονοµικές λογιστικές πράξεις των ΟΤΑ. Για τον ορθότητα αυτών πρέπει να
παρακολουθούνται όλες οι λογιστικές εγγραφές και οι πράξεις που διενεργηθήκαν, έτσι ώστε
να εξασφαλιστούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαια αυτών των ΟΤΑ12.
Μέσω της βιβλιογραφίας και αρθογραφίας διαπιστώσαµε ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
τόσο σε διεθνή όσο και σε εθνικό επίπεδο µελέτες σχετικά µε των εσωτερικό έλεγχο σε ΟΤΑ,
πράγµα που καταδεικνύει την σηµαντικότητα αυτής και σύµφωνα µε τις έρευνες αυτές
διαπιστώνουµε το πολύ σηµαντικό ρόλο στην οµαλή και ορθή δηµόσια διακυβέρνηση καθώς
και στην βοήθεια που προσφέρουν στους ΟΤΑ για την επίτευξη των στόχων τους, αλλά και
στην εξάλειψη των φαινοµένων κακοδιαχείρισης από τις εκάστοτε διοικήσεις. Είναι εµφανές
ότι έχουν αντιληφτεί την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο ΟΤΑ.

10

Φουστανάκης Ι. , Εσωτερικός Έλεγχος Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρακτική Εφαρµογή Ανάλυσης,
Η Περίπτωση του ∆ήµου Πειραιά, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆΄ εκπαιδευτική Σειρά, Τµήµα
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ,2011.
11
Pilcher R. (2014). Role of Internal Audit in Australian Local Government Governance: A Step in the Right
Direction. Financial Accountability & Management, 30(2), 206-237
12
Munteanu V. , Copcinschi L. , Luschi C. ,Lacaenu A., Knowledge Horizons / Orizonturi ale Cunoasterii .
4/1/2016, Vol 8 Issue 2, p14-21. 8p.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο σκοπός είναι να γίνει αναφορά αρχικά στην Έννοια και την
σηµασία του Εσωτερικού Ελέγχου, στην διάκριση της έννοιας «Εσωτερικός Έλεγχος», καθώς
και στον σκοπό και τη αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά
στα είδη του εσωτερικού ελέγχου και στον κώδικα ∆εοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου.
Τέλος γίνετε µια παρουσίαση των ∆ιεθνών Προτύπων για την επαγγελµατική εφαρµογή του
Εσωτερικού Ελέγχου και αναφορά στις ∆ικλείδες ασφαλείας του Εσωτερικού Ελέγχου,
κλείνοντας µε τα συµπεράσµατά από την εννοιολογική ανασκόπηση
.

3.2. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στην σηµερινή εποχή και σε ένα περιβάλλον συνεχώς µεταβαλλόµενο ο έλεγχος τόσο
για τον ιδιωτικό όσο και για τον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας, κρίνεται απαραίτητος καθώς
συµβάλει στην διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των
επιχειρήσεων και στην συµµόρφωση τους µε τους κανόνες και τους νόµους της πολιτείας.
Από την άλλη η ελεγκτική αποτελεί ένα ξεχωριστό επιστηµονικό και επαγγελµατικό κλάδο
της λογιστικής , η οποία πραγµατεύεται τους γενικούς κανόνες , τους όρους και προϋποθέσεις
για την διενέργεια ελέγχου, τόσο του οικονοµικού όσο και διαχειριστικού περιβάλλοντος και
έτσι επιτυγχάνεται η διαφύλαξη και η ορθότητα της διαχείρισης των πόρων και της
περιουσίας µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού καθώς και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού13.
Έτσι η ελεγκτική σήµερα είναι µια επιστήµη και συνάµα µια τεχνική. Ο χαρακτηρισµός
της ως επιστήµη γίνεται γιατί παρέχει γνώση και ως τεχνική γιατί αξιοποιεί πρακτικές και
διαδικασίες ελέγχου όπου σε συνδυασµό µε την επιστηµονική γνώση καλύπτουν τις ανάγκες
ελέγχου εξετάζοντας τρία βασικά θέµατα: 14
1) Το αντικείµενο του ελέγχου, δηλαδή τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και
ποιοι σκοποί επιδιώκονται µε τον έλεγχο

13

Παπαστάθης Π. Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή
του, Αθήνα, Ιδιωτική Έκδοση ,2003
14
Παπαστάθης Π., ό.π. σελ.45

14

2) Το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποια
πρέπει να είναι τα προσόντα τους και
3) Τις ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή τη τεχνική του ελέγχου.
Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισµοί για τον Εσωτερικό έλεγχο που έχουν δοθεί κατά καιρούς,
λόγω της σηµαντικότητας του.
Στην Ελλάδα η έννοια του εσωτερικού ελέγχου προσδιορίζεται από τον Νόµο Ν.3016/021514
και την εταιρική διακυβέρνηση ,σύµφωνα µε τις οποίες µια εταιρεία για να µπορέσει να
εισαγάγει µετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, θα πρέπει
να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος θα περιλαµβάνει:
Την διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείµενα τους , καθώς και της
σχέσεις µεταξύ των υπηρεσιών αλλά και µε την διοίκηση.
Τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών
του διοικητικού συµβουλίου.
Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών και την συνεχείς αξιολόγηση
τους
Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που διαθέτουν
εσωτερική πληροφόρηση για τις κινητές αξίες.
Τις

διαδικασίες

προαναγγελίας

και

δηµόσιας

γνωστοποίησης

σηµαντικών

συναλλαγών και οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελλών του διοικητικού
συµβουλίου και τρίτων.
Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών, την
παρακολούθηση αυτών και την γνωστοποίηση στα όργανα και τους µετόχους της
εταιρείας.
Σύµφωνα µε το American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),
«εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισµένες προσπάθειες,
µέθοδοι και µέτρα που υιοθετούνται εντός µιας επιχείρησης , για τη διαφύλαξη και
προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας και την
ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραµµένης επιχειρηµατικής πολιτικής».
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Επίσης σύµφωνα µε το Canadian Comprehensive Audit Foundation, «ο έλεγχος
εξυπηρετεί µια σχέση λογοδοσίας. Είναι η ανεξάρτητη, αντικειµενική εκτίµηση της δίκαιης
απεικόνισης της απόδοσης της διοίκησης είτε της αξιολόγησης των συστηµάτων και
πρακτικών της διοίκησης ενάντια στα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε ένα κυβερνών
σώµα ή άλλα µε παρόµοιες αρµοδιότητες».
Και τέλος σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal
Auditors – IIA), ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη και αντικειµενική,
διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα , σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να
βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει τους
αντικειµενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας µια συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση
στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

3.3. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ»
Από εταιρεία σε εταιρεία ο έλεγχος διαφέρει και διακρίνεται ανάλογα µε το εύρος, την
περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Έτσι υπάρχει ο εσωτερικός και ο
εξωτερικός έλεγχος µε βάση το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Αυτά τα δύο είδη ελέγχου
συνυπάρχουν στις καλά οργανωµένες επιχειρήσεις και είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί. Έτσι ο
εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπο φυσικό ‘η νοµικό το οποίο δεν έχει σχέση
εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρεία που ελέγχει και ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση µε τους
µετόχους η τη διοίκηση της εταιρείας και έχει άδεια ασκήσεως όπου αυτή απαιτείται.
Από την άλλη ο εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται από άτοµο που συνδέονται µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρεία, αλλά διαθέτει και τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και
δεξιότητες για να πραγµατοποιήσει τον έλεγχο. Γενικά ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος
χρησιµοποιείται για να αποδώσει δυο διαφορετικές Έννοιες: α) το σύστηµα Εσωτερικού
Ελέγχου (Internal Control System), δηλαδή το σύνολο των εσωτερικών ασφαλιστικών
δικλείδων, µέτρων και τεχνικών που υιοθετεί η κάθε εταιρεία και β) τον Εσωτερικό Έλεγχο
(Internal Audit), δηλαδή την υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου που είναι επιφορτισµένη µε
την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο (∆ΠΕ)710, λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου
είναι η δραστηριότητα αξιολόγησης που καθιερώνεται ή παρέχεται ως υπηρεσία προς µια
οικονοµική οντότητα και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εξέταση, την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων.
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Βέβαια ο εσωτερικό ελεγκτής είναι υποχρεωµένος να υπακούει στις υποδείξεις της διοίκησης
της εταιρείας και στον εσωτερικό κανονισµό, οι οποίες µπορεί πολλές φορές να αποκλίνουν
από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα16.

3.4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η εκάστοτε εταιρεία (επιχείρηση ή οργανισµός) έχει ένα δικό της σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου προσαρµοσµένο στις ανάγκες της. Βασικός στόχος του εσωτερικού
ελέγχου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων, σε συνάρτηση µε
την υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης17.
Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος, σύµφωνα µε τις λειτουργίες που επιτελεί και τους αντίστοιχους
στόχους του, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες18:
1) Έλεγχος συστηµάτων, ο οποίος αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας των συστηµάτων που αντιστοιχούν στις επιχειρησιακές διαδικασίες,
συµπεριλαµβάνοντας τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των οικονοµικών
πράξεων, των συναλλαγών και των σχετικών οικονοµικών πληροφοριών.
2) Έλεγχος απόδοσης, ο οποίος σχετίζεται µε την εκτίµηση των επιδόσεων των
επιχειρησιακών λειτουργιών βάσει των θεσπισµένων προτύπων απόδοσης που έχουν
ήδη καθοριστεί στο πλαίσιο της επιχειρησιακής οργάνωσης.
3) Χρηµατοοικονοµικός έλεγχος, ο οποίος αποσκοπεί στον έλεγχο της ακρίβειας,
νοµιµότητας και επάρκειας των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών πράξεων, ώστε
να διασφαλίζεται η ποιότητα της σχετικής οικονοµικής πληροφόρησης.
4) Έλεγχος συµµόρφωσης, ο οποίος αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ο οργανισµός
συµµορφώνεται µε τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές και τις εξωτερικές
νοµικές, ρυθµιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Οπότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα, σύµφωνα µε την έρευνα του ΙΙΑ πως ο αρχικόςπρωταρχικός στόχος είναι η βοήθεια προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα διευθυντικά
στελέχη να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, τη φήµη και τη βιωσιµότητα του
οργανισµού. Έτσι σύµφωνα µε αυτή την µελέτη, οι προτεραιότητες του εσωτερικού ελέγχου
16
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είναι οι εξής19:
•

ο σχεδιασµός και έλεγχος της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας των δοµών της
εσωτερικής διακυβέρνησης και των οργανωτικών διαδικασιών,

•

η παροχή σαφούς και αξιόπιστης πληροφόρησης στο ∆Σ και στα διευθυντικά στελέχη
αναφορικά µε τις διαδικασίες λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων,

•

ο εντοπισµός, έλεγχος και διαχείριση των κινδύνων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους
κινδύνους φήµης, επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας,

•

ο έλεγχος και διαχείριση των κρίσιµων εταιρικών γεγονότων, όπως είναι η εισαγωγή
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά, η ενσωµάτωση νέων και καινοτόµων
επιχειρησιακών διαδικασιών, οι αποφάσεις για την ανάθεση ορισµένων λειτουργιών
σε τρίτους (outsourcing) και άλλες επενδυτικές αποφάσεις.

Συµπερασµατικά καταλήγουµε στο ότι ο ορθή εφαρµογή του Εσωτερικού ελέγχου, σε
συνδυασµό µε τη χρηστή διοίκηση του οργανισµού αποτελεί µέσο αποτελεσµατικής
εταιρικής διακυβέρνησης έχοντας ως αποτέλεσµα την επιβίωση του οργανισµού και την
προστασία του από την χρήση δόλου η εξαπάτησης Θα πρέπει να λειτουργεί µε γνώµονα τους
στόχους του οργανισµού, τις δραστηριότητες του, τις πηγές των εσόδων του και
αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να αποτρέψουν την επίτευξη των
στόχων του. Επίσης θα πρέπει να επεκτείνεται σε πολλούς τοµείς της επιχείρησης και να
εφαρµόζονται οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.

3.5. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σε µια τόσο σηµαντική καµπή της οικονοµίας της χώρας µας , ο Εσωτερικός Έλεγχος,
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει οι
εταιρείες να αναζητούν και να βρίσκουν υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που να καλύπτουν
τις ανάγκες τους και να είναι εξοικειωµένοι µε τους κινδύνους Στην πράξη βέβαια αυτό
σηµαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και αντικειµενικός. Το
ζήτηµα της ανεξαρτησίας είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς
διαφοροποιείται σηµαντικά από την έννοια της ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελέγχου.
Συγκεκριµένα, για τους εσωτερικούς ελεγκτές, η ανεξαρτησία αναφέρεται σε µία
συµπεριφορά που είναι απαλλαγµένη από προκαταλήψεις και άλλες επιρροές. Αυτή η
ανεξαρτησία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να
19
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είναι υπάλληλοι του οργανισµού, ενώ αυτό δεν ισχύει για τον εξωτερικό έλεγχο. Για το λόγο
αυτό, έρευνα του ΙΙΑ επισηµαίνει πως η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου είναι
οργανωτικής φύσης20.
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα ως αντικειµενικότητα ορίζεται: «η αµερόληπτη
ψυχική στάση που επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τα δεσµευτικά τους
καθήκοντα µε αυτόν τον τρόπο που πιστεύουν ότι το προϊόν του έργου τους δεν επιδέχεται
συµβιβασµούς ποιότητας». Έτσι, «η αντικειµενικότητα απαιτεί από τους εσωτερικούς
ελεγκτές να µην υποτάσσουν την κρίση τους σε θέµατα ελέγχου σε τρίτα µέρη, καθώς και να
διαχειρίζονται τις απειλές σε όλα τα επίπεδα». Επιπλέον µια βασική έννοια της
αντικειµενικότητας του εσωτερικού ελέγχου είναι η σύγκρουση συµφερόντων (“conflict of
interest”), η οποία αναφέρεται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής έχει
ένα ανταγωνιστικό προς τον έλεγχο επαγγελµατικό ή προσωπικό συµφέρον, µε αποτέλεσµα
να µην είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του µε πλήρη αµεροληψία. Η ύπαρξη
τέτοιων συµφερόντων συνδέεται µε αντιδεοντολογική συµπεριφορά που υπονοµεύει την
αξιοπιστία του ελέγχου21.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος µε τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες που προσφέρει, ως σύµβουλος ,
γίνεται αναγκαίος και χρήσιµος. Έτσι αφού αναγνωριστεί από τις διοικήσεις η αναγκαιότητα
του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να καθοριστούν το οργανωτικό πλαίσιο του τµήµατος και
η θέση του στην οργανωτική δοµή του οργανισµού. Επίσης εξασφαλίζει την διαφάνεια,
εφαρµόζει τους κανόνες και τους νόµους της Πολιτείας, προστατεύοντας τα συµφέροντα
όλων των εργαζοµένων του Οργανισµού της διοίκησης και των τρίτων. Τέλος αξίζει να
αναφέρουµε ότι η ύπαρξη οργανωµένης υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, διευκολύνει την διαδικασία του Εξωτερικού Ελέγχου προσδίδοντας στον
Οργανισµό µεγαλύτερη αξία.

3.6. ΕΙ∆Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ22
Ο Εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια του ίδιου του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου και στόχος του είναι καλύψει όλα τα πεδία και τις εργασίες του ελεγχόµενου φορέα.
∆ιακρίνεται δε σε τόσα είδη όσα και οι λειτουργίες του οργανισµού, όπως οικονοµικό,
20
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λειτουργικό,

εκπαίδευσης

προσωπικού,

διοικητικό,

ποιοτικού

ελέγχου,

διαχείρισης

αποθεµάτων, παραγωγής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, ασφάλειας των κτιρίων,
εγκαταστάσεων, πωλήσεων, ποιοτικού ελέγχου, µηχανογράφησης, παραγωγικών µέσων,
φυσικού περιβάλλοντος , είσπραξης ασφαλίστρων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων,
τεχνικών έργων, έλεγχο συµπεριφοράς και γενικά έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που
διέπουν την λειτουργία των οικονοµικών µονάδων. Γενικά κάθε είδους δραστηριότητας που
λαµβάνει χώρα στα πλαίσια λειτουργίας της οικονοµικής οντότητας. Εν τέλει χωρίζεται όµως
σε τέσσερεις µεγάλες κατηγορίες υπό των οποίων περιλαµβάνονται οι διάφορες λειτουργίες
του οργανισµού, τον διοικητικό, τον διαχειριστικό (ή λογιστικό), τον έλεγχο παραγωγής και
τον λειτουργικό έλεγχο.
Ο διοικητικός έλεγχος (Management Audit) έχει ευρύτερους αντικειµενικούς στόχους, οι
οποίοι συνίστανται να εξετάζουν βάσει αντικειµενικών και επιστηµονικών µεθόδων, τη
συνολική διοικητική αποτελεσµατικότητα του φορέα, καθώς και τις επιµέρους διοικητικές
λειτουργίες αυτού, σύµφωνα µε τις τεχνικές και µεθόδους και τους αποδεκτούς κανόνες της
διοικητικής επιστήµης.
Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν τον βαθµό διοικητικής αποτελεσµατικότητας, οργάνωσης,
συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισµού,
καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναµίες του τρόπου λειτουργίας. Στοχεύουν
στην αξιολόγηση του συστήµατος ∆ιοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου , στην επισήµανση
αδυναµιών και αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπιες των αδυναµιών αυτών.
Αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και τη στρατηγική του φορέα ως προς
το βαθµό υλοποίησης και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Εξετάζουν κατά πόσο
διαχειρίζονται κατά τον ορθό τρόπο τα διαθέσιµα και οι πόροι.
Επίσης, εξετάζουν τη συµµόρφωση των εργαζοµένων προς τις εξουσιοδοτήσεις, τα σχέδια
δράσης τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική διοίκησης της εταιρείας.
Αποβλέπουν στην διερεύνηση του κατά πόσο το ανθρώπινο προσωπικό αξιοποιείται κατά το
καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι προσηλωµένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι
ενήµερο για τους στόχους της επιχείρησης και αν συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών.
Αν οι σχέσεις των εργαζοµένων µε τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν
επιλύονται άµεσα τα προβλήµατα που προκύπτουν.
Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική διοίκησης
προσωπικού , το κατά πόσο τα συστήµατα διοίκησης λειτουργούν αποδοτικά, προκειµένου να
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συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων µε το ελάχιστο δυνατό
κόστος και µε το µεγαλύτερο όφελος.
Ο διαχειριστικός ή λογιστικός έλεγχος (Financial Audit), στοχεύει στην επαλήθευση της
ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των Οικονοµικών Καταστάσεων και
στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την εξακρίβωση της
νοµιµότητας , της αποδοτικότητας των οικονοµικών πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών,
µέσω διαδικασιών για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται µε κάθε
λεπτοµέρεια επί των οικονοµικών στοιχείων, των επιµέρους δοσοληψιών – συναλλαγών και
επί κάθε είδους οικονοµικού φαινοµένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην
εκάστοτε διοίκηση για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Ο έλεγχος παραγωγής (Production Audit) εξετάζει το κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε
όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, αν οι παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο από την διοίκηση πρόγραµµα, αν γίνεται σωστή διαχείριση και χρήση του
µηχανολογικού εξοπλισµού, αν τα τµήµατα είναι σωστά και κατάλληλα στελεχωµένα, αν τα
στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα, αν γίνεται σωστά ο εφοδιασµός της παραγωγής από
υλικά, αν αυτά διαχειρίζονται σωστά αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των
φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης και αν τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής των ετοίµων προϊόντων
από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι διαδικασίες που αφορούν
την παραγωγική διαδικασία και τα µέσα που λαµβάνουν χώρα σε όλες τις παραγωγικές
φάσεις.
Ο λειτουργικός έλεγχος (Operational Audit) στοχεύει στην διερεύνηση λειτουργίας των
διαδικασιών, την αξιολόγηση και την εκτίµηση της δοµής του υπάρχοντος συστήµατος,
προτείνει την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση των υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί.
Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν την προαγωγή και τη προώθηση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιµέρους λειτουργίες των διαδικασιών και
στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να
διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσµατικά κατά την υλοποίηση
των αποφάσεων. Επιπροσθέτως, αποβλέπουν στη διαπίστωση κατά πόσο ένα τµήµα
λειτουργεί σωστά µε την υπάρχουσα οργανωτική δοµή, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι,
προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεµβάσεις όπου συναντώνται αποκλίσεις και τέλος
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αν οι λειτουργίες συµβάλλουν στην βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας µεταξύ
των ιεραρχικών επιπέδων και µεταξύ τµηµάτων

3.7 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Απώτερος σκοπός ρου Κώδικα ∆εοντολογίας του ΙΙΑ (Institute of Internal Auditors)
είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελµα του Εσωτερικού Ελέγχου. Ένας
κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και αναγκαίος για το επάγγελµα του Εσωτερικού
Ελέγχου, καθώς εδραιώνει την εµπιστοσύνη ως προς την αντικειµενικότητα διαβεβαίωσης
θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων Εσωτερικού
Ελέγχου.
Επιπλέον ο Κώδικας δεοντολογίας του ΙΙΑ εκτείνεται πέρα από τον ορισµό του Εσωτερικού
Ελέγχου, καθώς συµπεριλαµβάνει δυο θεµελιώδη συστατικά στοιχεία:
I.

Τις αρχές που σχετίζονται µε το επάγγελµα και την πρακτική του Εσωτερικού
Ελέγχου .

II.

Τους κανόνες συµπεριφοράς που αναµένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
Αυτοί οι κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και µετατροπή των αρχών σε πρακτική
εφαρµογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική συµπεριφορά των
Εσωτερικών Ελεγκτών.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να εφαρµόζουν και να προασπίζουν τις ακόλουθες
αρχές23:
1. Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εµπιστοσύνη και
παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους.
2.Αντικειµενικότητα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο
επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των
πληροφοριών για την δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές
προβαίνουν σε µια ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν
επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συµφέροντα ή τα συµφέροντα άλλων, κατά
των σχηµατισµό των κρίσεων.
3. Εµπιστευτικότητα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της
πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη
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Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. , Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου, , Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2016, σελ.111
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εξουσιοδότηση, εκτός αν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει κάτι
τέτοιο.
4. Επάρκεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις , τις δεξιότητες και τις
εµπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

3.8. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η σηµαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου φαίνετε και από το γεγονός ότι έχουν
θεσπιστεί τα ∆ιεθνή Πρότυπα Επαγγελµατικής Εφαρµογής Εσωτερικού Ελέγχου. Έτσι οι
δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά και πολιτιστικά
περιβάλλοντα, σε οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ τους στο σκοπό, στο µέγεθος και την
πολυπλοκότητα καθώς και στην δοµή τους, γιατί αποτελούνται από άτοµα εντός ή εκτός του
οργανισµού . Παρόλο που µπορεί η εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου να επηρεαστεί από
αυτές τις διαφορές, η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή
του είναι θεµελιώδης, προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
Ακόµη και σε περίπτωση που η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εµποδίζεται από το
ισχύον νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο, στο να εφαρµοστούν ορισµένα µέρη των Προτύπων,
είναι υποχρεωτικό να συµµορφώνονται µε τα υπόλοιπα µέρη τους και να προβαίνουν στις
σχετικές γνωστοποιήσεις.
Βέβαια υπάρχει περίπτωση τα πρότυπα να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε πρότυπα που
εκδίδονται από άλλους επίσηµους φορείς, καθώς οι κοινοποιήσεις του εσωτερικού ελέγχου
µπορεί να αναφέρουν την χρήση άλλον Προτύπων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε
αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν αντιφάσεις µεταξύ των Προτύπων και των λοιπών
προτύπων, οι εσωτερικοί ελεγκτές και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου οφείλει να
συµµορφώνεται µε τα Πρότυπα, ενώ δύναται να συµµορφώνεται και µε τα άλλα πρότυπα, εάν
αυτά λειτουργούν περισσότερο περιοριστικά.
Οπότε σκοπός των Προτύπων , όπως περιγράφονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών είναι24:
I.

Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόµενη
πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

24

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Greek.pdf
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II.

Να παράσχουν ένα πλαίσιο για την εφαρµογή και προώθηση ενός ευρέος φάσµατος
προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

III.

Να εγκαθιδρύσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού
ελέγχου.

IV.

Να προωθήσουν τις βελτιωµένες οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Επιπλέον τα Πρότυπα επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες αρχές και δηµιουργούν
υποχρεώσεις ως προς25:
Τον ορισµό των βασικών απαιτήσεων για την επαγγελµατική πρακτική του
εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του, σύµφωνα
µε τη διεθνή πρακτική σε οργανωτικό και ατοµικό επίπεδο.
Την ανάπτυξη επεξηγήσεων για την αποσαφήνιση όρων ή εννοιών που
συµπεριλαµβάνονται στις απαιτήσεις για την επαγγελµατική πρακτική του
εσωτερικού ελέγχου.
Τα Πρότυπα αποτελούνται από τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και ∆ιεξαγωγής. Τα Πρότυπα
Χαρακτηριστικών ασχολούνται µε τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των ατόµων που
εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα ∆ιεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών
των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και ∆ιεξαγωγής αφορούν το σύνολο των
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου26.

Πρότυπα Χαρακτηριστικών27
1000 - Σκοπός, ∆ικαιοδοσία και Ευθύνη
Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσηµα
να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριµένο από το συµβούλιο, κανονισµό εσωτερικού ελέγχου,
σύµφωνα µε τον Ορισµό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τα Πρότυπα. Ο
επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί τον κανονισµό εσωτερικού ελέγχου σε
τακτική βάση και να τον θέτει υπόψη της ανώτερης διοίκησης και του συµβουλίου για
έγκριση.
1000.A1 - Η φύση των υπηρεσιών διαβεβαίωσης που παρέχονται στον οργανισµό πρέπει να
καθορίζονται στον κανονισµό εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον πρόκειται να παρασχεθούν
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υπηρεσίες διαβεβαίωσης σε ενδιαφερόµενα µέρη εκτός του οργανισµού, η φύση αυτών των
υπηρεσιών πρέπει επίσης να καθορίζεται στον κανονισµό εσωτερικού ελέγχου.
1000.C1 - Η φύση των συµβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να καθορίζεται στον κανονισµό
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
1010 - Αναφορά της φύσης του Ορισµού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα
∆εοντολογίας και των Προτύπων στον κανονισµό εσωτερικού ελέγχου
Ο κανονισµός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζει σαφώς την υποχρεωτική φύση του
Ορισµού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα ∆εοντολογίας και των Προτύπων. Ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά για τον Ορισµό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα
∆εοντολογίας και τα Πρότυπα µε τη διοίκηση και το συµβούλιο.
1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές
πρέπει να είναι αντικειµενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους.
1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο
ιεραρχίας µέσα στον οργανισµό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να
ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει
στο συµβούλιο, τουλάχιστον µία φορά ετησίως, την οργανωσιακή ανεξαρτησία της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.
1110.A1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε παρέµβαση
κατά τον προσδιορισµό του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση των
εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων
1111 – Άµεση σχέση µε το Συµβούλιο
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται άµεσα µε το
συµβούλιο.
1120 - Ατοµική Αντικειµενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν µια απροκατάληπτη, αµερόληπτη στάση και να
αποφεύγουν συγκρούσεις συµφερόντων.
1130 - Παρεµπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειµενικότητας28
Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειµενικότητα παρεµποδίζεται, πραγµατικά ή φαινοµενικά, οι
λεπτοµέρειες της παρεµπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρµόδια όργανα. Η φύση της
κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεµπόδισης.
28

https://na.theiia.org, ό.π.
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1130.A1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν την αξιολόγηση συγκεκριµένων
λειτουργιών για τις οποίες ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. Η αντικειµενικότητα
θεωρείται ότι κλονίζεται όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης για
µια δραστηριότητα για την οποία ήταν υπεύθυνος κατά το προηγούµενο έτος.
1130.A2 - Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης για λειτουργίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να εποπτεύονται από κάποιον εκτός της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου.
1130.C1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά
µε λειτουργίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι κατά το παρελθόν.
1130.C2 - Εφόσον οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιµετωπίζουν πιθανή παρεµπόδιση της
ανεξαρτησίας ή της αντικειµενικότητας σε σχέση µε προτεινόµενες συµβουλευτικές
υπηρεσίες, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση προς τον πελάτη πριν την αποδοχή του έργου.
1200 - Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια
Τα έργα πρέπει να εκτελούνται µε επαγγελµατική επάρκεια και δέουσα επαγγελµατική
επιµέλεια.
1210 - Επαγγελµατική Επάρκεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές
ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατοµικών καθηκόντων τους. Η
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει συλλογικά να κατέχει ή να αποκτήσει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της.
1210.A1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λαµβάνει επαρκείς συµβουλές και
βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου στερείται των γνώσεων, των δεξιοτήτων
και άλλων ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους του έργου.
1210.A2 - Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις για να µπορεί να
αξιολογεί τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο διαχείρισής του από τον οργανισµό, αλλά δεν
αναµένεται να έχει την εξειδίκευση του ατόµου που έχει ως πρωταρχική του αρµοδιότητα τον
εντοπισµό και τη διερεύνηση απάτης.
1210.A3 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν γνώσεις των βασικών κινδύνων και
των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και των
διαθέσιµων ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία, για την εκτέλεση των
εργασιών που τους ανατίθενται. Ωστόσο, δεν αναµένεται όλοι οι εσωτερικοί ελεγκτές να
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έχουν την εξειδίκευση ενός εσωτερικού ελεγκτή που έχει ως πρωταρχική του αρµοδιότητα
τον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων.
1210.C1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να µην αναλαµβάνει συµβουλευτικά
έργα ή να αποκτά επαρκείς συµβουλές και βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού
ελέγχου στερείται των γνώσεων, δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που απαιτούνται για την
εκτέλεση του συνόλου ή µέρους του έργου.
1220 - ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν την επιµέλεια και τις δεξιότητες ενός εύλογα
συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή. Η δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια δεν υπονοεί το
αλάθητο.
1220.A1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια
λαµβάνοντας υπόψη:
•

Την έκταση των εργασιών που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί
σκοποί του έργου.

•

Τη σχετική πολυπλοκότητα, ουσιαστικότητα ή σηµαντικότητα θεµάτων στα οποία θα
εφαρµοστούν υπηρεσίες διαβεβαίωσης.

•

Την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης
κινδύνων και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.

•

Την πιθανότητα σηµαντικών λαθών, απάτης ή µη συµµόρφωσης.

•

Το κόστος για την παροχή διαβεβαίωσης σε σχέση µε τα πιθανά οφέλη.

1220.A2 - Εφαρµόζοντας δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στη τεχνολογία και
στην ανάλυση δεδοµένων.
1220.A3 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση αναφορικά µε
σηµαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τους αντικειµενικούς σκοπούς, τις
λειτουργίες ή τους πόρους. Ωστόσο, οι διαδικασίες διαβεβαίωσης από µόνες τους, ακόµα και
εάν επιτελούνται µε τη δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια, δεν εγγυώνται τον εντοπισµό όλων
των σηµαντικών κινδύνων.
1220.C1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επαγγελµατική
επιµέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συµβουλευτικών έργων, λαµβάνοντας υπόψη:
•

Τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων όπως
η φύση, ο χρόνος και η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου.
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•

Τη σχετική πολυπλοκότητα και έκταση των εργασιών που απαιτούνται προκειµένου
να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου.

•

Το κόστος του συµβουλευτικού έργου σε σχέση µε τα πιθανά οφέλη.

1230 - Συνεχής Επαγγελµατική Επιµόρφωση
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές
ικανότητές τους µέσω συνεχούς επαγγελµατικής επιµόρφωσης.
1300 - Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πρόγραµµα
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας.
1310 - Απαιτήσεις του Προγράµµατος ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας
Το πρόγραµµα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τόσο
εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις.
1311 - Εσωτερικές Αξιολογήσεις
Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν:
•

∆ιαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, και

•

Περιοδικές αυτό-αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτοµα εντός του οργανισµού που
διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου.

1312 - Εξωτερικές Αξιολογήσεις
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον µία φορά κάθε πέντε χρόνια
από έναν πιστοποιηµένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή οµάδα αξιολόγησης εκτός του
οργανισµού. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά µε το συµβούλιο σχετικά
µε :
•

Τη µορφή και συχνότητα διεξαγωγής εξωτερικών αξιολογήσεων

•

Τα προσόντα και την ανεξαρτησία του εξωτερικού αξιολογητή ή της οµάδας
αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων.

1320 - Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συµβούλιο.
1321 - Χρήση της φράσης «∆ιενεργήθηκε Σύµφωνα µε τα Πρότυπα»
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου µπορεί να αναφέρει ότι οι εργασίες της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου «διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική
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Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου» µόνο εφόσον τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση
του προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.
1322 - Αποκάλυψη της µη Συµµόρφωσης
Σε περίπτωση όπου η µη συµµόρφωση µε τον Ορισµό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα
∆εοντολογίας ή τα Πρότυπα επηρεάζει το συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να
κοινοποιεί τη µη συµµόρφωση και τις επιπτώσεις της στην ανώτερη διοίκηση και το
συµβούλιο.

Πρότυπα ∆ιεξαγωγής29

2000 - ∆ιαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η λειτουργία προσθέτει αξία στον
οργανισµό.
2010 – Προγραµµατισµός
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει ένα πρόγραµµα ελέγχων µε βάση την
εκτίµηση κινδύνων, µε σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τους σκοπούς του οργανισµού.
2010.A1 - Το πρόγραµµα έργων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασίζεται
στην εκτίµηση των κινδύνων, η οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον µια φορά τον
χρόνο. Η άποψη της ανώτερης διοίκησης και του συµβουλίου πρέπει να ληφθεί υπόψη σε
αυτή την διαδικασία.
2010.Α2 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσδιορίζει και να λαµβάνει υπόψη
του τις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης, του συµβουλίου και λοιπών ενδιαφερόµενων
µερών για τη διατύπωση γνώµης και άλλων συµπερασµάτων εσωτερικού ελέγχου.
2010.C1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξετάζει την περίπτωση διεξαγωγής
συµβουλευτικών έργων που του έχουν προταθεί, µε βάση τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα
έργα να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων, να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις
λειτουργίες του οργανισµού. Τα έργα που γίνονται αποδεκτά πρέπει να περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα έργων.
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2020 - Κοινοποίηση και Έγκριση
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί των σχεδιασµό για τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου και τις απαιτήσεις πόρων, συµπεριλαµβανοµένων και των σηµαντικών
ενδιάµεσων µεταβολών, στην ανώτερη διοίκηση και στο συµβούλιο, για επισκόπηση και
έγκριση. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει επίσης να κοινοποιεί την επίδραση του
περιορισµού των πόρων.
2030 - ∆ιαχείριση Πόρων
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού
ελέγχου είναι κατάλληλοι, επαρκείς και αξιοποιούνται αποτελεσµατικά ώστε να
επιτυγχάνεται το εγκεκριµένο πρόγραµµα.
2040 - Πολιτικές και ∆ιαδικασίες
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει πολιτικές και διαδικασίες για να
καθοδηγεί τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.
2050 – Συντονισµός
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να µοιράζεται πληροφορίες και να συντονίζει τις
δραστηριότητες µε άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους διαβεβαίωσης και
συµβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη κάλυψη και να
ελαχιστοποιεί την επανάληψη των εργασιών.
2060 - Υποβολή Αναφοράς στο Συµβούλιο και την Ανώτερη ∆ιοίκηση
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει περιοδικά να υποβάλλει αναφορά στην ανώτερη
διοίκηση και το συµβούλιο σχετικά µε τον σκοπό, τη δικαιοδοσία, την ευθύνη και την
απόδοση σε σχέση µε το πρόγραµµα ελέγχων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Η
αναφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την έκθεση σε σηµαντικούς κινδύνους,
µνηµονεύοντας και κινδύνους απάτης, καθώς και θέµατα συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου,
εταιρικής διακυβέρνησης και άλλα θέµατα που είναι απαραίτητα ή έχουν ζητηθεί από την
ανώτερη διοίκηση και το συµβούλιο.
2070 - Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον Εσωτερικό
Έλεγχο
Όταν ένας εξωτερικός φορέας παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου,
είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει στον οργανισµό ότι ο οργανισµός είναι υπεύθυνος για τη
διατήρηση µίας αποτελεσµατικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου.
2100 - Φύση των Εργασιών
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Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συµβάλλει στη βελτίωση των
διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών
ελέγχου, υιοθετώντας µια συστηµατική και συνετή προσέγγιση.
2110 – ∆ιακυβέρνηση
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες
εισηγήσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης προς επίτευξη των παρακάτω
αντικειµενικών σκοπών:
•

Προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών µέσα στον οργανισµό.

•

∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης και
λογοδοσίας.

•

Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους και τα συστήµατα εσωτερικού
ελέγχου στους αρµόδιους µέσα στον οργανισµό.

•

Συντονισµός των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών µεταξύ των µελών
του συµβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης.

2110.A1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των αντικειµενικών σκοπών, των προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων του οργανισµού που σχετίζονται µε το σύστηµα ηθικών αξιών.
2110.A2 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί εάν η διακυβέρνηση των
πληροφοριακών συστηµάτων υποστηρίζει και συµβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών και
αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού.
2120 – ∆ιαχείριση Κινδύνων
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συµβάλλει στην βελτίωσή τους.
2120.A1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιµά την έκθεση σε κινδύνους
σχετικά µε τα συστήµατα διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήµατα
του οργανισµού, όσον αφορά:
•

Την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού.

•

Την αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής
πληροφόρησης.

•

Την

αποτελεσµατικότητα

και

αποδοτικότητα

των

λειτουργιών

προγραµµάτων.
•

Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων.

•

Τη συµµόρφωση µε νόµους, κανονισµούς, διαδικασίες και συµβάσεις.
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και

των

2120.A2 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιµά την πιθανότητα ύπαρξης
απάτης και τον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης.
2120.C1 - Κατά την διάρκεια των συµβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
εντοπίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται µε τους αντικειµενικούς σκοπούς του έργου και να
επαγρυπνούν για την ύπαρξη άλλων σηµαντικών κινδύνων.
2120.C2 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ενσωµατώνουν τις γνώσεις σχετικά µε
κινδύνους, που αποκτούν από συµβουλευτικά έργα στην εκτίµηση των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων του οργανισµού.
2120.C3 – Υποστηρίζοντας την διοίκηση προκειµένου να καθιερώσει ή να βελτιώσει τις
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αναλαµβάνουν
διοικητική ευθύνη µέσω της διαχείρισης κινδύνων.
2130 – Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου30
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισµό να διατηρεί
αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα και
την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους.
2130.A1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια και την
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ως προς την αντιµετώπιση
κινδύνων σχετικά µε τα συστήµατα διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά
συστήµατα του οργανισµού, όσον αφορά :
•

Την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού.

•

Την αξιοπιστία και ακεραιότητα της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής
πληροφόρησης.

•

Την

αποτελεσµατικότητα

και

αποδοτικότητα

των

λειτουργιών

και

των

προγραµµάτων.
•

Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων.

•

Τη συµµόρφωση µε νόµους, κανονισµούς, διαδικασίες και συµβάσεις.

2130.C1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να ενσωµατώνουν τις γνώσεις σχετικά µε τα
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, που αποκτούν από συµβουλευτικά έργα, στην εκτίµηση των
διαδικασιών ελέγχου του οργανισµού.
2200 - Σχεδιασµός Έργου
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασµό κάθε
έργου, ο οποίος θα περιλαµβάνει τους αντικειµενικούς σκοπούς, το εύρος, το
χρονοδιάγραµµα και την κατανοµή των πόρων.
2201 - Παράγοντες Σχεδιασµού
Κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τους:
•

Τους αντικειµενικούς σκοπούς της δραστηριότητας που επισκοπείται και τα µέσα µε
τα οποία η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοση της.

•

Τους σηµαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, τους αντικειµενικούς
σκοπούς, τους πόρους, τις λειτουργίες της και τα µέσα µε τα οποία η ενδεχόµενη
επίδραση των κινδύνων διατηρείται σε ένα αποδεκτό επίπεδο

•

Την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης,
διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας, σε σύγκριση
µε ένα σχετικό πλαίσιο ή µοντέλο.

•

Τις ευκαιρίες για να γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις σε θέµατα διακυβέρνησης, τη
διαχείριση κινδύνων και τις διαδικασίες ελέγχου της δραστηριότητας.

2201.A1 - Όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές σχεδιάζουν ένα έργο για ενδιαφερόµενα µέρη εκτός
του οργανισµού, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα υπόµνηµα κατανόησης όπου θα
περιγράφονται οι αντικειµενικοί σκοποί, το πλαίσιο, οι αντίστοιχες αρµοδιότητες και άλλες
προσδοκίες, συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών στη διανοµή των αποτελεσµάτων του
έργου και στην πρόσβαση στα αρχεία του έργου.
2201.C1 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποσαφηνίζουν µε τους πελάτες του
συµβουλευτικού έργου, τους αντικειµενικούς σκοπούς, το πλαίσιο, τις αντίστοιχες
αρµοδιότητες, καθώς και άλλες προσδοκίες των πελατών. Για σηµαντικά έργα, αυτή η
αποσαφήνιση πρέπει να τεκµηριώνεται.
2210 - Αντικειµενικοί Σκοποί Έργου
Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειµενικοί σκοποί. 2210.A1- Οι εσωτερικοί
ελεγκτές πρέπει να διεξάγουν µια προκαταρκτική εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε
την υπό επισκόπηση λειτουργία. Οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου πρέπει να
αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσµατα αυτής της εκτίµησης κινδύνων.
2210.A2 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα για
σηµαντικά λάθη, απάτη, µη-συµµόρφωση και άλλα είδη έκθεσης σε κινδύνους, όταν
καθορίζουν τους αντικειµενικούς σκοπούς του έργου.
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2210.Α3 - Είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκή κριτήρια για την αξιολόγηση των
συστηµάτων διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξακριβώσουν κατά πόσο η διοίκηση ή/και το
συµβούλιο έχουν θεσπίσει κατάλληλα κριτήρια, προκειµένου να προσδιορίσουν ότι οι στόχοι
και οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου επιτεύχθηκαν. Εάν τα κριτήρια είναι επαρκή, οι
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τα χρησιµοποιήσουν στην αξιολόγησή τους. Εάν δεν
επαρκούν, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συνεργαστούν µε τη διοίκηση ή και το
συµβούλιο για να καθοριστούν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης.
2210.C1 - Οι αντικειµενικοί σκοποί των συµβουλευτικών έργων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
θέµατα διακυβέρνησης, τους κινδύνους και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, στον βαθµό
που συµφωνήθηκε µε τον πελάτη.
2210.C2 - Οι αντικειµενικοί σκοποί των συµβουλευτικών έργων πρέπει να συνάδουν µε τις
αξίες, τις στρατηγικές και τους αντικειµενικούς σκοπούς του οργανισµού.
2220 - Εύρος έργου
Το καθορισµένο εύρος του έργου πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των
αντικειµενικών σκοπών του έργου.
2220.A1 - Για τον καθορισµό του εύρους του έργου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά
συστήµατα, τα αρχεία, το ανθρώπινο δυναµικό και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι υπό τον έλεγχο τρίτων.
2220.A2 - Εάν προκύψουν σηµαντικές ευκαιρίες για συµβουλευτικά έργα κατά τη διάρκεια
µιας υπηρεσίας διαβεβαίωσης, πρέπει να συµφωνηθούν εγγράφως και συγκεκριµένα οι
αντικειµενικοί σκοποί, το εύρος, οι αντίστοιχες αρµοδιότητες και οι άλλες προσδοκίες και τα
αποτελέσµατα του συµβουλευτικού έργου πρέπει να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε τα πρότυπα
που αφορούν στα συµβουλευτικά έργα.
2220.C1 - Κατά την εκτέλεση συµβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι το εύρος του έργου είναι επαρκές για την επίτευξη των συµφωνηθέντων
αντικειµενικών σκοπών. Εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν επιφυλάξεις σχετικά µε το εύρος
εργασίας κατά τη διάρκεια του έργου, αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να συζητηθούν µε τον
πελάτη, έτσι ώστε να αποφασιστεί εάν το έργο θα συνεχιστεί.
2220.C2 - Κατά τη διάρκεια συµβουλευτικών έργων, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να
διαχειρίζονται τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς σκοπούς
του έργου και να επαγρυπνούν για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τα συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου.
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2230 - Κατανοµή Πόρων του Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους που
απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του έργου, µε βάση µία εκτίµηση
της φύσης και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών περιορισµών και των
διαθέσιµων πόρων.
2240 - Πρόγραµµα Έργου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν προγράµµατα έργου
έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου.
2240.A1 - Τα προγράµµατα έργου πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις διαδικασίες για την
αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριών κατά την διάρκεια του
έργου. Το πρόγραµµα έργου πρέπει να έχει εγκριθεί πριν την έναρξη των εργασιών και όλες
οι αναπροσαρµογές πρέπει να εγκρίνονται έγκαιρα.
2240.C1 - Τα προγράµµατα των συµβουλευτικών έργων µπορεί να ποικίλλουν ως προς τη
µορφή και το περιεχόµενο, ανάλογα µε τη φύση του έργου.
2300 - ∆ιεξαγωγή του Έργου 31
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να
καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειµενικούς σκοπούς
του έργου.
2310 - Εντοπισµός Πληροφοριών
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιµες
πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειµενικούς σκοπούς του έργου.
2320 - Ανάλυση και Αξιολόγηση
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα των
έργων σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις.
2330 - Καταγραφή Πληροφοριών
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την
υποστήριξη των συµπερασµάτων και των αποτελεσµάτων των έργων.
2330.A1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να ελέγχει την πρόσβαση στα αρχεία
του έργου. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποκτά την έγκριση της ανώτερης
διοίκησης ή/και του νοµικού συµβούλου, όπως αρµόζει, προτού επιτρέψει σε τρίτα µέρη
εκτός του οργανισµού την πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία.
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2330.A2 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύξει τις προϋποθέσεις
διατήρησης των αρχείων των έργων, ανεξάρτητα από το µέσο αποθήκευσης κάθε αρχείου. Οι
προϋποθέσεις διατήρησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του οργανισµού και µε
σχετικές εποπτικές ή άλλες απαιτήσεις.
2330.C1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθορίζει τις πολιτικές για τη
φύλαξη και τη διατήρηση των αρχείων των συµβουλευτικών έργων, καθώς επίσης τη διάθεσή
τους εντός και εκτός του οργανισµού. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις
οδηγίες του οργανισµού και µε σχετικές εποπτικές και άλλες απαιτήσεις.
2340 - Εποπτεία Έργων
Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των
αντικειµενικών σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου
δυναµικού.
2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσµάτων
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα των έργων.
2410 - Κριτήρια Κοινοποιήσεων
Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαµβάνονται οι αντικειµενικοί σκοποί και το εύρος, καθώς
επίσης και τα σχετικά συµπεράσµατα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια δράσης.
2410.A1 - Η τελική κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου πρέπει, όπου χρειάζεται, να
περιλαµβάνει τη συνολική γνώµη ή/και τα συµπεράσµατα του εσωτερικού ελεγκτή. Όταν
διατυπώνεται µια γνώµη ή ένα συµπέρασµα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες της
ανώτερης διοίκησης, του συµβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόµενων µερών και πρέπει να
υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιµες πληροφορίες.
2410.A2 - Οι εσωτερικοί ελεγκτές συνιστάται να αναγνωρίζουν την ικανοποιητική απόδοση
στις κοινοποιήσεις του έργου.
2410.A3 - Όταν τα αποτελέσµατα έργων διατίθενται σε τρίτους εκτός του οργανισµού, η
κοινοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει περιορισµούς στη διάθεση και χρήση των
αποτελεσµάτων.
2410.C1 - Η κοινοποίηση της προόδου και των αποτελεσµάτων των συµβουλευτικών έργων
ποικίλλει σε µορφή και περιεχόµενο, ανάλογα µε τη φύση του έργου και τις ανάγκες του
πελάτη.
2420- Ποιότητα των Κοινοποιήσεων
Οι

κοινοποιήσεις

πρέπει

να

είναι

ακριβείς,

εποικοδοµητικές, ολοκληρωµένες και έγκαιρες.
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αντικειµενικές,

σαφείς,

περιεκτικές,

2421 - Λάθη και Παραλείψεις
Εάν µια τελική κοινοποίηση περιέχει ένα σηµαντικό λάθος ή παράλειψη, ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωµένες πληροφορίες σε όλους αυτούς που
έλαβαν την αρχική κοινοποίηση.
2430 - Χρήση της φράσης «∆ιενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου»
Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αναφέρουν ότι τα έργα στα οποία συµµετείχαν
«διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του
Εσωτερικού Ελέγχου» µόνο εφόσον τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση του
προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.
2431 - Αποκάλυψη µη Συµµόρφωσης Έργου
Όταν η µη συµµόρφωση µε τον Ορισµό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας ή τα
Πρότυπα επηρεάζει ένα συγκεκριµένο έργο, η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων πρέπει να
αποκαλύπτει:
•

Την αρχή ή τον κανόνα συµπεριφοράς του Κώδικα ∆εοντολογίας ή του/των
Προτύπων µε τα οποία δεν προέκυψε πλήρης συµµόρφωση,

•

Τους λόγους της µη συµµόρφωσης, και

•

Την επίδραση της µη συµµόρφωσης στο έργο και τα κοινοποιηθέντα αποτελέσµατα
του έργου.

2440 - ∆ιάδοση Αποτελεσµάτων του Έργου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα του έργου στα
κατάλληλα µέρη.
2440.A1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των
τελικών αποτελεσµάτων σε εκείνα τα µέρη που µπορούν να εξασφαλίσουν ότι αποδίδεται η
δέουσα σηµασία στα αποτελέσµατα.
2440.A2 - Εάν οι νοµικές, θεσµικές ή εποπτικές ρυθµίσεις δεν επιβάλλουν κάτι διαφορετικό,
ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, πριν εκδώσει τα αποτελέσµατα σε τρίτους εκτός του
οργανισµού, πρέπει:
•

Να αξιολογεί τον ενδεχόµενο κίνδυνο για τον οργανισµό.

•

Να διαβουλεύεται αρµοδίως µε την ανώτερη διοίκηση και/ή το νοµικό σύµβουλο.

•

Να ελέγχει τη διάδοση των αποτελεσµάτων, περιορίζοντας τη χρήση τους.

2440.C1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος να κοινοποιεί τα τελικά
αποτελέσµατα των συµβουλευτικών έργων στους πελάτες.
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2440.C2 - Κατά τη διάρκεια των συµβουλευτικών έργων, µπορεί να εντοπιστούν θέµατα
διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Όταν αυτά τα
θέµατα είναι σηµαντικά για τον οργανισµό, πρέπει να κοινοποιούνται στην ανώτερη διοίκηση
και το συµβούλιο.
2450 – Συνολική Γνώµη
Όταν εκδοθεί µια συνολική γνώµη, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες της ανώτερης
διοίκησης, του συµβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόµενων µερών και πρέπει να
υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιµες πληροφορίες.
2500 - Παρακολούθηση Προόδου
Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστηµα
παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσµάτων που κοινοποιούνται στη διοίκηση.
2500.A1 - Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθιερώσει µια διαδικασία
επανελέγχου για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες της διοίκησης έχουν
εφαρµοστεί αποτελεσµατικά ή ότι η ανώτερη διοίκηση έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της µη
ανάληψης δράσης.
2500.C1 - Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθεί την τακτοποίηση των
αποτελεσµάτων των συµβουλευτικών έργων, στον βαθµό που
έχει συµφωνηθεί µε τον πελάτη.
2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων
Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συµπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν
βαθµό κινδύνου στον οποίο δεν µπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισµός, τότε ο επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητήσει το θέµα µε την διοίκηση. Εάν το ζήτηµα σχετικά µε
τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέµα στο
συµβούλιο προς διευθέτηση32.

3.9. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι διαδικασίες και οι µέθοδοι που ορίζονται από την εταιρεία µε στόχο την
αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία της , καθώς και την πρόληψη τον εντοπισµό και
την διόρθωση ανεπιθύµητων καταστάσεων, ονοµάζονται ∆ικλείδες ασφαλείας. ∆ιακρίνονται
σε γενικές δικλείδες ασφαλείας και ειδικές δικλείδες ασφαλείας33.
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Α) Γενικές δικλείδες ασφαλείας συστήµατος34
Οι γενικές δικλείδες ασφαλείας σχετίζονται µε:
1)Την οργανωτική δοµή της εταιρείας, η οποία καλύπτει θέµατα εφαρµογής πολιτικών
και διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται στο ενδεδειγµένο επίπεδο
ευθύνης και ακολουθούνται µε συνέπεια από ολόκληρη την εταιρεία καθώς επίσης και σε
θέµατα στελέχωσης της εταιρείας και τρόπους διαχωρισµού ευθυνών.
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει:
Η οργανωτική διάρθρωση να είναι η πρέπουσα
Όλοι οι εργαζόµενοι να είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους
Οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε στελέχους θα πρέπει να είναι
καθορισµένα µε σαφήνεια
Τα καθήκοντα να επιµερίζονται κατά τέτοιο τρόπο που να µην παρέχεται σε ένα
πρόσωπο η δυνατότητα αποκλειστικού χειρισµού ενός θέµατος
Η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η
έγκαιρη και ευκρινής µετάδοση των οδηγιών της διοίκησης και των πληροφοριών που
παράγονται.
Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν επαρκή προσόντα και γνώσεις για τις θέσεις που
κατέχουν και να εκπαιδεύονται επαρκώς πριν την ανάθεση νέων καθηκόντων
Η κατανοµή των καθηκόντων να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η
συγκέντρωση των τριών βασικών λειτουργιών (εξουσιοδότηση, λογιστική απεικόνιση
και διαφύλαξη) στο ίδιο πρόσωπο.
2) Την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών – τµηµάτων οικονοµικής διαχείρισης .
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει:
Να συντάσσονται αναλύσεις σε προϋπολογιστική και πραγµατική (απολογιστική)
βάση µε διερεύνηση των τυχόν αποκλίσεων
Να συντάσσονται περιοδικές οικονοµικές εκθέσεις κατά τοµέα ευθύνης στις οποίες να
εντοπίζονται και να επεξηγούνται τα προβλήµατα που τυχόν ανακύπτουν
Να υιοθετούνται διαδικασίες σύγκρισης των οικονοµικών δεδοµένων µε δεδοµένα
που παράγονται από ανεξάρτητες πηγές
Να στελεχώνονται οι οικονοµικές υπηρεσίες µε κατάλληλα καταρτισµένα και
αξιόπιστα πρόσωπα
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Να υιοθετούνται και να καθιερώνονται κατάλληλες λογιστικές αρχές και διαδικασίες,
αποτυπωµένες σε εγχειρίδια
3)Την προστασία και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των
πελατών της ή λοιπών τρίτων.
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει:
Να θεσπίζονται διαδικασίες λειτουργίας που διασφαλίζουν την περιουσία της
εταιρείας
Να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της εταιρείας όσον αφορά την ποιότητα των εργασιών
και αφετέρου στις συναλλαγές της µε τρίτους.
Β) Εξειδικευµένες δικλείδες ασφαλείας συστήµατος35
Οι ειδικές δικλείδες ασφαλείας ελέγχου των επί µέρους συναλλαγών κυρίως στοχεύουν :
Στην εξασφάλιση πρέπουσας εξουσιοδότησης ,
Στην πρέπουσα λογιστική απεικόνιση ,
Στην επαρκή προστασία των περιουσιακών στοιχείων.
Με βάση τα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω ο έλεγχος και συγκεκριµένα ο εσωτερικός
έλεγχος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Βασικός στόχος του
εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων, σε
συνάρτηση µε την υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας των πρακτικών της εταιρικής
διακυβέρνησης. Έτσι έχουν θεσπιστεί, Κώδικας ∆εοντολογίας, ∆ιεθνή Πρότυπα και
∆ικλείδες Ασφαλείας που µε την σωστή εφαρµογή τους µπορούν να κάνουν το έργο και το
αποτέλεσµα του εσωτερικού ελέγχου ακόµη πιο σωστό και αποδοτικό.

35

Νεγκάκης Χ.-Ταχυνάκης Π., ό.π. σελ 124-125
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δούµε αρχικά τα συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου στους
ΟΤΑ και να γίνει µια αναφορά στα Ελεγκτικά Σώµατα. Στη συνέχεια γίνετε αναφορά στην
Εποπτεία των Τοπικών Αρχών και τέλος γίνεται παρουσίαση στην ∆ιαδικασία του
Εσωτερικού Ελέγχου και στον έλεγχο και την εποπτεία στους ΟΤΑ (Α΄- Βαθµού),

4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Είναι γεγονός και έχει αναφερθεί σε πολλές µελέτες ότι ο ρόλος του εσωτερικού
ελέγχου ως µια ξεχωριστή λειτουργία των ΟΤΑ θα πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά. Έτσι ο
εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να εστιάζει σε οργανωτικά ζητήµατα, µεθόδους εργασίας,
θέµατα οργάνωσης – αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Εποµένως κάθε δήµος θα πρέπει να
εφαρµόζει και να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να
προφυλάσσει τον Οργανισµό από κινδύνους που επηρεάζουν αρνητικά την οργάνωση του,
την εύρυθµη λειτουργία του και την οικονοµική διαχείριση των πόρων του. Στο σηµερινό
συνεχώς µεταβαλλόµενο πολιτικό-οικονοµικό περιβάλλον γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη
εφαρµογής Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Έτσι η
αποτελεσµατικότητα των ∆ήµων καθορίζεται από την σωστή και έγκυρη αντιµετώπιση αυτών
των κινδύνων δίνοντάς τους την δυνατότητα µεγαλύτερων κερδών, καθώς και της
εξασφάλισης των δικαιωµάτων τους και των κεκτηµένων τους.
Οπότε τέτοιοι κίνδυνοι είναι36:
Κίνδυνοι που προκύπτουν από την µη επαρκή ικανοποίηση των δηµοτών από την
παροχή υπηρεσιών του ∆ήµου που έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη εµπιστοσύνης και
την δυσαρέσκεια τους.
Κίνδυνοι από την µη κατάλληλη στελέχωση των ΟΤΑ µε το κατάλληλο και αναγκαίο
για την επίτευξη των στόχων τους προσωπικό.
Κίνδυνοι συµµόρφωσης µε την νοµοθεσία και άλλες σχετικές ρυθµίσεις.

36

Α. Κουτούπης , «Οι επιδράσεις του Θεσµικού Πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και των Βέλτιστων
Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, η περίπτωση των
Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών», Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών, Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 2009,σελ. 315-316
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Χρηµατοοικονοµική κίνδυνοι που αναφέρονται στην µη αποτελεσµατική και
αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών κρατικών πόρων , καθώς και των λοιπών
χρηµατοδοτήσεων – επιχορηγήσεων που λαµβάνουν οι ΟΤΑ, όπως επίσης και στον
ανεπαρκή ταµειακό προγραµµατισµό και την διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων.
Κίνδυνοι επικοινωνίας –ενηµέρωσης, τόσο της εσωτερικής µεταξύ υπαλλήλων αλλά
και υπαλλήλων µε την διοίκηση όσο και της εξωτερικής που αναφέρεται στην έλλειψη
ενηµέρωσης του προσωπικού ως προς τους στόχους και τα µέσα επίτευξης τους37.
Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που λειτουργεί σε έναν Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποσκοπεί38:
Στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων του
Στην διασφάλιση της οικονοµικής, αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των
πόρων του
Στην διασφάλιση της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας των οικονοµικών
καταστάσεων του
Στην εξασφάλιση ικανοποιητικών και οικονοµικών υπηρεσιών στους σχετιζόµενους
µε αυτούς
Στη συµµόρφωση µε τους νόµους, κανονισµούς, τις εγκυκλίους και τις άλλες οδηγίες
του κράτους39.
Στην Ελλάδα οι ΟΤΑ υπόκεινται σε διάφορους ελεγκτικούς µηχανισµούς, οι οποίοι έχουν
την ειδική ή γενική αρµοδιότητα ελέγχου τους και στους οποίους συµπεριλαµβάνονται το
Σώµα Επιθεωρητών και Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Επιθεωρητών, το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Βέβαια οι περισσότεροι έλεγχοι καθίστανται αναποτελεσµατικοί , λόγω της πολυπλοκότητας
του ελεγκτικού µηχανισµού και του ελεγκτικού πλαισίου. Παράλληλα, οι µεταρρυθµιστικές
πρωτοβουλίες που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα µετά την έλευση της
οικονοµικής κρίσης, έχουν δηµιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας σε ότι αφορά τον
έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου
του Πολίτη, έρχεται πρώτη σε φαινόµενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

37

Α. Κουτούπης , ό.π. σελ. 315-316
Α. Κουτούπης , ό.π. σελ. 315-316
39
Α. Κουτούπης , ό.π. σελ. 314.
38
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4.3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑ
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) ιδρύθηκε µε το
Ν.2477/1997, µε βάση τα πρότυπα της Γενικής Επιθεώρησης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της
Γαλλίας. Λειτούργησε από το Φεβρουάριο του 1998 ως όργανο εσωτερικού ελέγχου της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε σκοπό τον αυτεπάγγελτο έλεγχο µε επιθεωρήσεις και εκτάκτους
ελέγχους της εύρυθµης λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών.
Με το Ν.2839/2000, συστήθηκε θέση Ειδικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται του
Σ.Ε.Ε.∆.∆. Η θέση πολιτικής ευθύνης του ειδικού γραµµατέα, ως προϊσταµένου του
Σ.Ε.Ε.∆.∆., διοριζόµενου απευθείας από τον Υπουργό Εσωτερικών, κρίνεται ενίοτε ως
µείωση της αξιοπιστίας και της αντικειµενικότητας του ελεγκτικού έργου του Σώµατος.
Αποστολή του Σ.Ε.Ε.∆.∆. είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας
της δηµόσιας διοίκησης, µε την επισήµανση φαινοµένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς,
αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και κακής
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών40.
Βασικοί άξονες - στόχοι του Σ.Ε.Ε.∆.∆. είναι41:
•

Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της
διοικητικής δράσης.

•

Η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόµενων από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
υπηρεσιών.

•

Η οικονοµικότητα της διοικητικής λειτουργίας και ο περιορισµός της σπατάλης.

•

Η προστασία των αρχών της νοµιµότητας και η κατοχύρωση της διαφάνειας στις
διοικητικές πράξεις42.

Στις αρµοδιότητες του Σ.Ε.Ε.∆.∆. περιλαµβάνονται43:
•

Η εξέταση της συνδροµής των όρων νοµιµότητας της διοικητικής δράσης και τήρησης
των τυπικών διαδικασιών και η διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων παρανοµιών
και ατασθαλιών.

•

Η επισήµανση και άµβλυνση των δυσλειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης και η
διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν δυσµενώς τον τρόπο διοίκησης, τη

40

http://www.seedd.gr
http://www.seedd.gr, ό.π.
42
http://www.seedd.gr, ό.π.
43
http://www.seedd.gr, ό.π.
41

43

διαχείριση των πόρων, την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών
και τη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
•

Η εξέταση της οργάνωσης και λειτουργίας της ροής εργασίας και των διαδικασιών,
υπό το πρίσµα της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

•

Ο έλεγχος των περιπτώσεων κακοδιοίκησης.

•

Η άσκηση πειθαρχικών διώξεων και η παραποµπή των υπευθύνων στην εισαγγελική
αρχή για καταλογισµό ευθυνών.

•

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των ελεγχόµενων φορέων.

•

Η προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση µετά από παραγγελία εισαγγελέα. 26

Στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. υπάγονται44:
•

Οι κρατικές ή δηµόσιες υπηρεσίες, δηλαδή κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
των υπουργείων, οι περιφέρειες ως ενιαίες διοικητικές µονάδες της κρατικής
διοίκησης, οι αυτοτελείς ή αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες.

•

Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

•

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµίδας, δηλαδή δήµοι, περιφέρειες.

•

Οι επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.

•

Τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΚΝΠΙ∆).

•

Οι δηµόσιες επιχειρήσεις45.

Σχετικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για θέµατα
αστικής και δηµοτικής Κατάστασης, απασχόλησης, ανάπτυξης, κοινωνικής προστασίας,
παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού, προστασίας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής µέρος
της ελεγκτικής διαδικασίας του Σ.Ε.Ε∆.∆ στο πλαίσιο καταγγελιών και παραπόνων,
αποτελούν χρήσιµη πληροφόρηση και αξιοποιούνται στο σχεδιασµό της ελεγκτικής δράσης
του Σ.Ε.Ε.∆.∆.
Σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν από τους ελέγχους του Σ.Ε.Ε∆.∆ αφορούν46:
•

Είσπραξη και αξιοποίηση των Εσόδων

•

Υπεξαίρεση χρηµατικών ποσών από υπαλλήλους

•

Μη νόµιµη ή κανονική αξιοποίηση χρηµάτων από επιχορηγήσεις

•

Μη

νόµιµες

ενέργειες

στη

διαδικασία

δραστηριοτήτων
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αδειοδότησης

επιχειρήσεων

και

•

Παραβιάσεις της αρχής της νοµιµότητας στις διαδικασίες εκπόνησης µελετών,
εκτέλεσης έργων και ανάθεση υπηρεσιών και προµηθειών

•

Προβλήµατα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού

•

Μη νόµιµες µεταδηµοτεύσεις και εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους47

Το Σ.Ε.Ε.∆.∆ αξιολογεί τα συστήµατα του Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ και προβαίνει στις
απαραίτητες προτάσεις και συµβουλές. Οι προτάσεις αυτές κατευθύνονται τόσο προς το
αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και προς τους ελεγχόµενους οργανισµούς µε την
µορφή κυρίως γραπτών αναφορών. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί στην
υλοποίηση εκείνων των προτάσεων του που θεωρεί ότι θα βελτιώσουν και θα προσθέσουν
αξία στη λειτουργία και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι ΟΤΑ, ενώ όπου απαιτείται, θα
φροντίσει ώστε να καλυφθούν νοµοθετικά αυτές προκειµένου να υλοποιηθούν48
Μετά το πέρας της επιθεώρησης ή του ελέγχου, ο αρµόδιος επιθεωρητής-ελεγκτής συντάσσει
τεκµηριωµένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. Στην
έκθεση περιλαµβάνονται η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της ελεγχόµενης
υπηρεσίας, οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν
συγκεκριµένες και εφικτές λύσεις. Επίσης, ο επιθεωρητής-ελεγκτής µπορεί να προτείνει τη
βελτίωση ή αναµόρφωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της
υπηρεσίας και τη λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου για την περιστολή των λειτουργικών
δαπανών και τη µείωση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι εκθέσεις των
επιθεωρητών-ελεγκτών

υποβάλλονται

στον

Ειδικό

Γραµµατέα

του

Σώµατος

και

γνωστοποιούνται στον Υπουργό.
Οι ελεγχόµενες υπηρεσίες υποχρεούνται, µετά τη γνωστοποίηση σ' αυτές των εκθέσεων των
επιθεωρητών-ελεγκτών, να αναφέρουν τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την εφαρµογή
των προτάσεων που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις.
Κατ' έτος συντάσσεται έκθεση πεπραγµένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό
Εσωτερικών. Στην έκθεση παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραµµα ελεγκτικής δράσης του
Σώµατος, η βασική θεµατολογία ελέγχων, οι σηµαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνονται
γενικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών και της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και τις αναγκαίες νοµοθετικές ή άλλες
κανονιστικές ρυθµίσεις49.

47

Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Έκθεση Πεπραγµένων 2010, σελ. 90
Α. Κουτούπης , ό.π. σελ. 317-318
49
http://www.seedd.gr, ό.π.
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Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατά το άρθρο 98 του Συντάγµατος, στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του κράτους καθώς και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων, που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο
καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες
αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή πρόσωπο το οποίο εξοµοιώνεται µε αυτό, ο έλεγχος
των λογαριασµών των δηµοσίων υπαλλήλων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η
γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης
προς την Βουλή για τον απολογισµό και ισολογισµό του κράτους, η εκδίκαση διαφορών
σχετικά µε την απονοµή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασµών και τέλος η εκδίκαση
υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δηµοσίων
υπαλλήλων50.
Ο έλεγχος των δηµόσιων δαπανών, που µπορεί να είναι προληπτικός ή κατασταλτικός, αφορά
µόνο την νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών και όχι την σκοπιµότητα ή την
αποτελεσµατικότητα. Ο αρµόδιος ελεγκτής δεν διαθέτει πρωτογενή εικόνα και βασίζεται στα
δεδοµένα που επικαλείται κάθε οργανισµός, ελέγχοντας την πληρότητα των στοιχείων, τη
νοµιµότητα των δαπανών, την εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, την ύπαρξη
των σχετικών δικαιολογητικών. Ωστόσο λόγω και του ρόλου του, ως ανώτατου διοικητικού
δικαστηρίου, δεν ελέγχει περαιτέρω τους ισχυρισµούς της διοίκησης ενός οργανισµού για τα
πραγµατικά δεδοµένα51.
Το Π.∆. 136 (άρθρο 1) ορίζει το κατώτατο ύψος ελεγχόµενων δαπανών που υποβάλλονται
για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριµένα προβλέπεται πως ο έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή
ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηµατικό ένταλµα τα όρια τα οποία
καθορίζονται κατά κατηγορία ελεγχόµενων φορέων ως ακολούθως:
•

∆απάνες Κεντρικής ∆ιοίκησης: από το ποσό των 15.000,00€ και άνω

•

∆απάνες ΝΠ∆∆: από το ποσό των 10.000,00€ και άνω

•

∆απάνες ΟΤΑ Α΄ βαθµού (∆ήµοι): από το ποσό των 5.000,00€ και άνω

•

∆απάνες ΟΤΑ Β΄ βαθµού (Περιφέρειες): από το ποσό των 15.000,00€ κι άνω.
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http://www.elsyn.gr/elsyn/root.jsp
Ε. Φυτράκης, «Τα Ελεγκτικά σώµατα της διοίκησης, Θεωρία – Νοµοθεσία – Νοµολογία», Νοµική
Βιβλιοθήκη 2010, σελ. 10-11.
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Συνήγορος του Πολίτη
Ο ενδιάµεσος έλεγχος της διοίκησης µεταξύ του Κοινοβουλευτικού και του
∆ικαστικού ασκείται από ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ονοµάζεται «Συνήγορος του
Πολίτη». Συστάθηκε µε το Ν.2477/1997 (άρθρα 1-5) και άρχισε να λειτουργεί την 1η
Οκτωβρίου 1998.Ένας από τους στόχους αυτού του θεσµού είναι η διαµεσολάβηση µεταξύ
των πολιτών και των ΟΤΑ µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών, την
καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς και την τήρηση της νοµιµότητας.27 Τα
πορίσµατα των ελέγχων που διενεργούνται στους ΟΤΑ δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση
του Συνηγόρου του Πολίτη. Στις εκθέσεις αυτές οι δήµοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά
παραπόνων για κακοδιοίκηση και διαφθορά, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην «άµεση»
σχέση που έχουν οι πολίτες µε τους δήµους συγκριτικά µε άλλους φορείς του ευρύτερου
∆ηµόσιου τοµέα52.
Ως διαµεσολαβητής, ο Συνήγορος διατυπώνει προτάσεις και συστάσεις προς τη ∆ηµόσια
διοίκηση. Στον Συνήγορο µπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε Έλληνας ή αλλοδαπός πολίτης
που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναλλάσσεται µε το ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο ΣτΠ παρεµβαίνει σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του µε την
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όπως για παράδειγµα η ελλιπής παροχή ή άρνηση παροχής πληροφοριών,
η υπερβολική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτηµάτων, η παράβαση νόµου, η εφαρµογή
παράνοµης διαδικασίας και οι αθέµιτες διακρίσεις σε βάρος των πολιτών.
Ο Ν.3094/2003 «ΣτΠ και άλλες διατάξεις» συµπληρώνει και εξειδικεύει τις γενικές
συνταγµατικές και νοµοθετικές διατάξεις του Ν.2477/1997. Οι περισσότερες από τις
διατάξεις του Ν.2477/1997 διατηρούνται και επαναλαµβάνονται προκειµένου να διατηρηθεί
η συνοχή του νοµοθετικού πλαισίου του ΣτΠ.
Με το Ν.3094/2003 ο ΣτΠ διατηρεί τα δυο βασικά διακριτικά του γνωρίσµατα σε σχέση µε
τις άλλες Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, τα οποία είναι ο µονοπρόσωπος χαρακτήρας τους
καθώς και η διαµεσολαβητική και ελεγκτική του αρµοδιότητα. Τις τελευταίες συνεχίζει να τις
ασκεί µε την έκδοση µη εκτελεστών διοικητικών πράξεων.
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Ν.2477/1997
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Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
Με το άρθρο 1,αντικαθίσταται το άρθρο 215 του Ν.3852/2010, όπως ίσχυε µετά την
τροποποίηση του από το Ν.4257/2014 και ιδρύεται στην έδρα κάθε περιφέρειας αυτοτελής
κρατική υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α που φέρει τον τίτλο: «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτεία
Ο.Τ.Α», υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
η οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον
πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγµατος.
Με το άρθρο αυτό, η Α.Υ.Ε – Ο.Τ.Α διαχωρίζεται πλέον από την δοµή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης και αποκτά πραγµατικά αυτοτελή φύση. Η Α.Υ.Ε ιδρύεται στην έδρα κάθε
περιφέρειας, ώστε να παρακολουθείται η αυτοδιοικητική δοµή της χώρας.28 Οι ελεγκτές
νοµιµότητας που συµµετέχουν στην υπηρεσία αυτή µπορούν αυτεπάγγελτα να ακυρώσουν
οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων και των
περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων τους53.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ διαρθρώνεται ως εξής54:

•

Ελεγκτής Νοµιµότητας

•

∆ιεύθυνση εποπτείας ΟΤΑ
Τµήµα Γενικών και Οικονοµικών Υποθέσεων
Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων

53
54

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2016/08/aitiologiki.pdf
Ν4257/2014, Κεφάλαιο Α΄, θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, αρθρο218,, ΦΕΚ Α΄93/14.04.2014
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Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της επιχείρησης
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης έχει εισαχθεί η λειτουργία ενός νέου
ανεξάρτητου θεσµού που δραστηριοποιείται στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριµένα σε
δήµους µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων, τον Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης. Πρόκειται για ένα θεσµό εσωτερικής διαµεσολάβησης µεταξύ δηµοτών,
επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που έχει ως στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και
την επίλυση προβληµάτων τους καθώς και την ορθή και νοµότυπη λειτουργία των
διοικητικών υπηρεσιών.
Ο ρόλος του Συµπαραστάτη είναι να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της
δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής
του, όσο και στην ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συµπαραστάτη υποβάλλονται στον
∆ήµαρχο και κοινοποιούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συµπαραστάτη αναρτώνται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε φροντίδα των δηµοτικών υπηρεσιών.
Έτσι για να εκπληρώσει αυτές τις αρµοδιότητες ο Συµπαραστάτης µπορεί να λάβει υπόψη και
επισηµάνσεις σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν οι ενδιαφερόµενοι
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι είναι άµεσα θιγόµενοι. Βέβαια
όλα αυτά αποτελούν απλές αναφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο άσκησης του γενικού
συνταγµατικού δικαιώµατος του να αναφέρεται στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγµατος).
Για την διαµεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήµατα κακοδιοίκησης που
δηµιουργούνται από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις άλλων ∆ήµων,
αρµόδιοι είναι οι κατά ∆ήµους εκλεχθέντες Συµπαραστάτες του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.
Αρµόδιοι για την διαµεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήµατα που δηµιουργούνται
από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών είναι οι
αντίστοιχοι, Περιφερειακοί Συµπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179
Ν.3852/2010).
Βέβαια για όλους αυτούς τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες που δεν έχουν εκλεγεί
Συµπαραστάτες, οι θιγόµενοι µπορούν να προσφύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών τους στον Συνήγορο του Πολίτη55.

55

Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87, Τεύχος Α, Μέρος Α αρθρο77)
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Οικονοµική Επιτροπή56
Μια από τις αλλαγές που έφερε στους Ο.Τ.Α το πρόγραµµα «Καλλικράτης» αποτελεί
η λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή αποτελεί το όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου.
Η οικονοµική επιτροπή αποτελείται από τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν
αντιδήµαρχο ως πρόεδρο και από έξι µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά µέλη,
οκτώ µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε µέλη, και δέκα µέλη, αν το
συµβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε µέλη. ∆ύο µέλη στις επταµελείς, τρία µέλη στις
εννεαµελείς και τέσσερα µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δηµοτικές
παρατάξεις της µειοψηφίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής
λειτουργίας του δήµου, η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες:
συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου και προβαίνει στην τελική διαµόρφωση του
σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήµου,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 2 και 3 του Ν. 3852/2010.
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά
τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει, για το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις
στοιχεία του ετήσιου απολογισµού και όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων
και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν
παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήµου,
προελέγχει τον απολογισµό,
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
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Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
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δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες,
µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται
σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο,
εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και
εισφορών,
αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών,
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της
περιουσίας του δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και
ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο,
αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 Β ν) του Ν. 3852/2010 και
παρακολουθεί την υλοποίηση τους,
αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές,
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων,
αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για
τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε
µηνιαία Αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
µπορεί να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν
εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
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4.4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Η κρατική εποπτεία µε την ευρεία έννοια περιλαµβάνει το δικαίωµα του κράτους :
Να ρυθµίζει νοµοθετικά την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ (νοµοθετική
εποπτεία),
Να ελέγχει, µέσω της δικαστικής λειτουργίας , την τήρηση των νόµων από τους ΟΤΑ
(δικαστική εποπτεία) και τέλος
Να ελέγχει µε τα διοικητικά του όργανα την εφαρµογή και τήρηση των νόµων από
τους ΟΤΑ (διοικητική εποπτεία)57.
Έτσι ο απώτερος σκοπός είναι να; διαφυλάξει το δηµόσιο συµφέρον κατά την διαχείριση
των υποθέσεων από τους ΟΤΑ, να εξασφαλίσει την κανονική και αποδοτική λειτουργία των
ΟΤΑ, να διαφυλάξει τους πολίτες από πιθανές υπερβάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης
και να διατηρήσει την ενότητα του κράτους. Η κρατική εποπτεία ασκείται αυτεπάγγελτα ή
µετά από αίτηση όσων νοµιµοποιούνται58.
Οι µορφές που µπορεί να λάβει η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ είναι δυνατό να
ταξινοµηθούν συστηµατικά ως εξής59:
1. Οδηγίες, συµβουλές, υποδείξεις του κράτους προς τους ΟΤΑ.
2. Η απαίτηση του κράτους να γνωρίζει στοιχεία από τη δράση των ΟΤΑ.
3. Προληπτική ή και κατασταλτική εποπτεία επί των ΟΤΑ.
προληπτική εποπτεία υφίσταται όταν οι πράξεις των οργάνων των ΟΤΑ
υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση κρατικού ή αποκεντρωµένου κρατικού
ή άλλου οργάνου του κράτους προκειµένου να ισχύσουν
κατασταλτική είναι η εποπτεία που ασκείται σε πράξεις των ΟΤΑ , οι οποίες
έστω και αν δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ελέγχονται υποχρεωτικά εκ των υστέρων
από το κράτος ή από περιφερειακά κρατικά όργανα
4

Εποπτεία νοµιµότητας και εποπτεία σκοπιµότητας επί των πράξεων των ΟΤΑ.

5

Υποκατάσταση των ΟΤΑ από το κράτος. Υποκατάσταση είναι η δυνατότητα των
οργάνων του κράτους να παρακάµψουν την τη δήλωση βούλησης των οργάνων των
ΟΤΑ και να ασκήσουν µε δική τους πρωτοβουλία , πάντα όµως για λογαριασµό τους ,
την αρµοδιότητα που τους έχει ανατεθεί. Η υποκατάσταση πρέπει να έχει εφαρµογή
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Μπέσιλα – Βήκα Ε., Το συνταγµατικό πλαίσιο του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Σάκκουλα
1995, σελ. 184.
58
Μπέσιλα – Βήκα Ε., ό.π. σελ.184
59
Τάχος,Α., Ελληνικό ∆ιοικητικό σύστηµα, Έκδ. 5η , 2000, σελ. 268.
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όταν οι ΟΤΑ δεν εφαρµόζουν το νόµο. Η υποκατάσταση αποτελεί την πιο ισχυρή
µορφή εποπτείας.
6

Κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαχείρισης της περιουσίας των ΟΤΑ ασκείται από την
Βουλή, είναι περιστασιακός και αφορά κυρίως την πολιτική αντιµετώπιση της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης εκ µέρους των ΟΤΑ.

7

Λαϊκό έλεγχο (λογοδοσία ∆ηµάρχου, άρθρο 226 του Π.∆. 410/1995)

8

Οικονοµική εποπτεία (διοικητικός οικονοµικός έλεγχος) και δηµοσιονοµικός –
δικαστικός έλεγχος επί των πράξεων των ΟΤΑ. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
Ν.3697/2008, σε κάθε δήµο που έχει πληθυσµό πάνω από πέντε χιλιάδες κατοίκους ή
έσοδα πάνω από 1,5 εκ. ευρώ το χρόνο, εγκαθίσταται και λειτουργεί πληροφοριακό
σύστηµα, για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασµών του οικείου
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και η έκδοση των σχετικών φορολογικών
στοιχείων που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος
λογιστής , το έργο µπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά
γραφεία που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις60.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητα τους και τη
ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων από Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές. ∆ιαµορφώνεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας σε θέµατα διοικητικά,
διαχειριστικά και λογιστικά και παρακολουθείται από σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.

9

Επιστηµονική και τεχνική εποπτεία, η οποία αποτελεί ¨έµµεση¨ µορφή εποπτείας επί
των ΟΤΑ διότι δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της διοικητικής εποπτείας και
ασκείται από πληθώρα αρχών και µε βάση διαφορετικές διαδικασίες.
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Ν.3697/2008. «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,
µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
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4.5.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ(Α΄-Βαθµού)61
Στον ∆ηµόσιο τοµέα πολύ σηµαντικό έργο επιτελούν οι εσωτερικοί ελεγκτές τόσο για
την προώθηση της αξιοπιστίας, δικαιοσύνης και κατάλληλης συµπεριφοράς των δηµοσίων
υπαλλήλων, όσο και στην µείωση των κινδύνων και της διαφθοράς. Εποµένως, αποτελεί τον
λόγο για τον οποίο είναι σηµαντικό οι δραστηριότητες – διαδικασίες της ελεγκτικής πρέπει
να είναι κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να οδηγούνται σε επίτευξη των στόχων της .
Είναι σηµαντικό ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή να είναι σαφής ώστε να διευκολύνεται το
έργο του, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και να είναι ευδιάκριτες στα υπόλοιπα τµήµατα οι
αρµοδιότητες, τα όρια ευθύνης του και οι υποχρεώσεις του. Ο εσωτερικός έλεγχος, σε
αντίθεση µε τον εξωτερικό που περιορίζεται στον έλεγχο της ακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, διενεργεί τόσο χρηµατοοικονοµικούς, όσο και λειτουργικούς και διοικητικούς
ελέγχους. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται µε τη µορφή ειδικών έργων, βάσει σχετικού
Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού.
Στους ΟΤΑ οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να υποστηρίζονται τόσο από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο όσο και από τα επιµέρους τµήµατα, τα οποία θα τους παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Η αποτελεσµατικότητα µιας µονάδας εσωτερικού
ελέγχου εξαρτάται από το σωστό σχεδιασµό του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχων και το
βαθµό υλοποίησης του. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος απαιτεί καλή γνώση
διακυβέρνησης του οργανισµού, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των κινδύνων που
απειλούν τον φορέα. Επίσης θα πρέπει στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων να αναφέρεται η
συχνότητα των ελέγχων, η περίοδος που θα διενεργηθούν οι έλεγχοι καθώς και η διάρκεια.
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Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
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4.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Α΄-Βαθµού)
Με τον Καλλικράτη θεσµοθετείται ένα εντελώς νέο σύστηµα εποπτείας των πράξεων
των δήµων, περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων και πειθαρχικού ελέγχου των
αιρετών (βλ. άρθρα 214-237 Ν 3852/2010)62.
Η γενική αρχή που διέπει το νέο καθεστώς της εποπτείας των δήµων και περιφερειών αλλά
και των νοµικών τους προσώπων είναι ότι ασκείται από το Κράτος και συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών (άρθρο214 παρ 1 Ν 3852/2010). Η εποπτεία αυτή δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την
πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει
τη διοικητική και την οικονοµική αυτοτέλειά τους63.
Οι αποφάσεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών και
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, εκτός
αν ασκηθεί αίτηση αναστολής στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 228 του νόµου.
Για την εποπτεία και τον πειθαρχικό έλεγχο ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, υπαγόµενη
απευθείας στον Υπουργό. Η Υπηρεσία αυτή είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102
παράγραφος 4 του Συντάγµατος και µπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως, µε σκοπό τη
διασφάλιση της νοµιµότητας στη δράση τους64.
Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση Προϊσταµένου αυτής, που
φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νοµιµότητας». Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι ανώτατος
υπάλληλος που διορίζεται µε πενταετή θητεία και διαθέτει συγκεκριµένα προσόντα, που
καθορίζονται αποκλειστικά στο νόµο.
Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση στην οποία καταγράφει το
έργο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται και ειδικότερα τον
αριθµό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν και τα ζητήµατα εν
γένει που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας, όπως τυχόν
καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από πρόσωπα για θέµατα νοµιµότητας. Στην
62

Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. (άρθρα 214-237)
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Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.(άρθρο 214 παρ 1)
64
Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (άρθρο 228, άρθρο 102 παράγραφος 4)
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ίδια έκθεση µπορεί να προτείνονται µέτρα, νοµοθετικά και άλλα, τα οποία πρέπει να ληφθούν
για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας. Η έκθεση υποβάλλεται
στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
κοινοποιείται δια του Υπουργού στην Επιτροπή θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των
Ελλήνων και στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νοµιµότητας όλων των
Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.

συζητούνται στο Συµβούλιο Ελεγκτών

Νοµιµότητας το οποίο µπορεί να συντάξει πορίσµατα που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας
και εν γένει την κρατική εποπτεία στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος
νοµιµότητας των πράξεων ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του κώδικα, οι οποίες βρίσκονται στις
έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, καθώς και τις
Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(Π.∆. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι
επιτροπές αυτές συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Κατά το άρθρο 232 του Ν. 3852/2010, στην ανωτέρω ελεγκτική επιτροπή µετέχει, αντί του
Ελεγκτή Νοµιµότητας, προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που
ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γ.Γ.Α.∆65
Τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συµµετοχή
υπαλλήλου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζεται, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υπάλληλος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η
έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι
πράξεις των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, των
επιχειρήσεων τους, των συνδέσµων, καθώς και τυχόν προσφυγές που εκκρεµούν προς έλεγχο
νοµιµότητας, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των ως άνω
Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι σχετικές
προθεσµίες αρχίζουν από την στιγµή που φτάνουν στην εν λόγω Υπηρεσία.
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Ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
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Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, ίσως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
συνεισφέρουν στον εσωτερικό έλεγχο είναι το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να είναι άρτια
επιστηµονικά εξειδικευµένο και να διαθέτει ευσυνειδησία. Σε κάθε σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου αυτό που αποτελεί σηµαντικό στοιχείο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Σαφώς και
το προσωπικό του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα του
υπόλοιπου προσωπικού έτσι ώστε να επιτελούν ανεπηρέαστα το έργο τους. Σαφώς και θα
πρέπει να υπάρχει οργανωτικό σχέδιο που θα καθορίζει επακριβώς τους τοµείς ευθύνης των
λειτουργιών, το οποίο θα επιφέρει την σωστή λειτουργία και την αποφυγή κινδύνων Τα
άτοµα που διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να λειτουργούν µε επαγγελµατισµό,
να εφαρµόζουν τα ∆Π του εσωτερικού ελέγχου και να έχουν µια συνεχείς και χωρίς
προστριβές επικοινωνία µε όλα τα τµήµατα των ΟΤΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι αρχικά να παρουσιαστεί ο ∆ήµος της έρευνάς
µας καθώς και να αναλυθεί το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε για την έρευνα µας. Τέλος
καταγράφονται τα συµπεράσµατα αυτής και γίνονται προτάσεις σχετικά µε την βελτίωση του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του υπό µελέτη δήµου

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο υπό µελέτη ∆ήµος χωροθετείται ι στο βορειοδυτικό άκρο της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και συνορεύει βορειοανατολικά µε το Νοµό Φλώρινας, νότια µε τους άλλους
δύο καλλικρατικούς δήµους του Νοµού και βορειοδυτικά µε την Αλβανία.
Είναι δήµος της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που συστάθηκε µε το Πρόγραµµα
Καλλικράτης (Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010)) από τη συνένωση οκτώ προϋπαρχόντων δήµων και µίας
κοινότητας , οι οποίοι και καταργήθηκαν. Αξίζει να επισηµανθεί ότι επρόκειτο για µία από τις
µεγαλύτερες συνενώσεις που έγιναν µε τον Νόµο για την Αρχιτεκτονική της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πανελληνίως, γεγονός που είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που είχε να
αντιµετωπίσει ο νέος διευρυµένος δήµος.
Η έκταση του νέου ∆ήµου είναι 763,315 τετρ./χλµ. ενώ ο µόνιµος πληθυσµός του, ο
πληθυσµός δηλαδή που κατά την ηµέρα της απογραφής δήλωσε ότι διαµένει µόνιµα στα όρια
του ΟΤΑ, ανέρχεται σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα αποτελέσµατα της Απογραφής του 2011
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σε 35.874 κάτοικους. Ο Καλλικρατικός
∆ήµος είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση και πληθυσµό δήµος της περιφερειακής ενότητας,
καθώς καταλαµβάνει το 44,38% της έκτασης και το 71,29% του συνολικού µόνιµου
πληθυσµού του Νοµού.
Η εδαφική περιφέρεια του δήµου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των εννέα
συνεννοούµενων πρώην καποδιστριακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι µετά
τον Νόµο Καλλικράτη συγκροτούν πλέον τις δηµοτικές ενότητες του καλλικράτειου αυτού
δήµου και φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή της κοινότητας. Τα πρώην τοπικά
διαµερίσµατα των οποίων ο πληθυσµός δεν υπερβαίνει τους 2000 κατοίκους µετονοµάστηκαν
σε τοπικές κοινότητες ενώ εκείνα των οποίων ο πληθυσµός είναι µεγαλύτερος από 2000
58

κατοίκους µετονοµάστηκαν σε δηµοτικές κοινότητες. Έτσι ο Καλλικρατικός αυτός δήµος
συγκροτείται από τρεις (3) δηµοτικές κοινότητες και τριάντα τέσσερις (34) τοπικές
κοινότητες που συγκροτήθηκαν στον νέο διευρυµένο ∆ήµο , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.
3852/2010 και οι αντίστοιχοι πενήντα εννέα (59) οικισµοί που ανήκουν σε αυτές66.

5.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 οι νεοσυσταθείσες δηµοτικές αρχές υποχρεούνταν
να καταρτίσουν νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) κατά το πρώτο εξάµηνο του
2011. Ωστόσο ο ∆ήµος της έρευνας µας δεν συµπεριέλαβε στον Ο.Ε.Υ «Αυτοτελές Γραφείο
Εσωτερικού Ελέγχου».
Έτσι η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου περιλαµβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες67
α) Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου
β) Τµήµα Εσόδων
γ) Τµήµα Ταµείου
δ) Τµήµα Προµηθειών – Λοιπών ∆απανών και Αποθήκης
ε) Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου

Για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της ύπαρξης και λειτουργίας της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και για την προσπάθεια της ανάδειξης και επίλυσης όλων των
προβληµάτων καθώς και των παρατυπιών που θα µπορούσαν να αποφευχθούν µε την
λειτουργία αυτού του τµήµατος, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου.
Αρχικά παραθέτουµε το Οργανόγραµµα του ∆ήµου .
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Πηγή:http://www.kastoria.gov.gr/
,

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα , το οποίο δόθηκε σε όλα τα
τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, θα προσπαθήσει να µας βοηθήσει στην
έκδοση των συµπερασµάτων µας και στις προτάσεις βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου στον
∆ήµο της έρευνας µας.
Έτσι σκοπός των ερωτήσεων είναι:
η αξιολόγηση και η οργάνωσης των τµηµάτων ( 1η ,2η, 3η)
η αποφυγή συνεργίας σε απάτη (4η, 5η )
ο αντικειµενικός έλεγχος και ακριβής υπολογισµός του χρόνου εργασίας ( 6η)
η επιβεβαίωση των προσώπων και των αµοιβών τους από άτοµα στα τµήµατα των
οποίων αυτά εργάζονται, καθώς και από άτοµα που αξιολογούν από οικονοµικής και
κοστολογικής πλευράς τα εν λόγω στοιχεία (7η )
η αποφυγή σύγκρουσης καθηκόντων και συνεργίας σε απάτη ( 8η, 9η)
η αποφυγή χρήσης χρηµάτων µισθοδοσίας για άλλους σκοπούς (10η).
η αξιολόγηση αποτελεσµατικής λειτουργίας των τµηµάτων καθώς ο διασκορπισµός
αποτελεί αδυναµία εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου (11η )
η αποφυγή κινδύνου αγορών µε µεγάλο κόστος είτε λόγω µη αναζήτησης
ανταγωνιστικών τιµών µέσω των διαφόρων προσφορών είτε λόγω ευνοϊκής
µεταχείρισης κάποιου προµηθευτή εκ µέρους των διενεργούντων των αγορών (12η )
ο διαχωρισµός καθηκόντων (ερώτηση 13η )
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η επιβεβαίωση, από τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή, των
ποσοτήτων που παραλαµβάνουν µέσω της καταµέτρησης (14η )
η διασφάλιση από απώλεια και πιθανή αλλοίωση ή µεροληπτική µεταχείριση, από
άτοµα που συµµετέχουν στο κύκλωµα προµηθειών καθώς και έγκαιρη καταχώριση
τιµολογίων (15η )
η επαλήθευση των παραλαµβανόµενων ειδών σύµφωνα µε την πρόσκληση, την
προσφορά και τα πρωτόκολλα παραλαβής (16η )
η αποφυγή σύγκρουσης καθηκόντων (17η )
η επιβεβαίωση των ειδών που τελικά πληρώνονται (18η )
η διαπίστωση εφαρµογής στοιχειώδους λογιστικής διαδικασίας (19η )
η διασφάλιση ότι το τµήµα που αρχικά ζήτησε τα εν λόγω είδη δεν έχει πρόβληµα µε
την συγκεκριµένη παραγγελία (20η )
η παρακολούθηση των διαθεσίµων στην τράπεζα χωρίς ταυτοχρόνως να δίνεται η
δυνατότητα στον εκτελούντα την συµφωνία ούτε να επωφεληθεί ούτε να παραµελήσει
την διαδικασία αυτή (21η )
η διατήρηση ρευστότητας της επιχείρησης σε υψηλά επίπεδα καθώς και η αποφυγή
διαρροών(22η )
η αποφυγή κλοπής κατά την µεταφορά µετρητών στην τράπεζα (23η )
η αναζήτηση αιτιών καθυστέρησης είσπραξης οφειλών (24η )
η διασφάλιση της εγκυρότητας των πληρωµών και η διευκόλυνση λογιστικής
καταχώρισης (25η )
η αποφυγή διαρροής σε τρίτους µη δικαιούχους επιταγών µε οποιαδήποτε
οπισθογράφηση (26η )
η αποφυγή πληρωµής ποσού µεγαλύτερου του δικαιολογουµένου καθώς και η
αποτροπή υπεξαίρεσης (27η, 28η )
η αποφυγή επαναχρησιµοποίησης εξοφληµένων παραστατικών (29η )
η ασφάλεια και η δυνατότητα αναζήτησης ευθύνης σε ειδικές περιπτώσεις (30η )
η αποφυγή υπεξαίρεσης ή εκταµίευσης µη επαρκώς δικαιολογηµένου χρηµατικού
ποσού (31η )
η διασφάλιση παρακολούθησης των παγίων καθώς και των µεταβολών τους σύµφωνα
µε τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (32η )
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η δυνατότητα παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου τα οποία έχουν
πλήρως αποσβεσθεί αλλά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον ή να
πωληθούν (33η )
η σωστή απεικόνιση κάθε έργου χωριστά στους αντίστοιχους λογαριασµούς κατά την
ολοκλήρωση τους (34η )
η διαπίστωση αποτελεσµατικής διαχείρισης του ∆ήµου, οι ροές του οργανισµού και η
επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων αλλά και µεταξύ των υπαλλήλων (35η )
η αποφυγή σύγκρουσης καθηκόντων και αρµοδιοτήτων (36η, 37η )
η διαπίστωση εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου µε την αποφυγή διενέξεων και
συγκρούσεων µεταξύ των υπαλλήλων και συµµόρφωση µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας
(38η )
η εφαρµογή πληροφοριακού συστήµατος που να εµποδίζει παράνοµες συναλλαγές και
να εξασφαλίζει την συµµετοχή περισσοτέρων ατόµων στις συναλλαγές (39η, 40η).

5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων και από τις απαντήσεις που λάβαµε
διαπιστώνουµε ότι , προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την µη ύπαρξη τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και µε την οργανωτική δοµή του ∆ήµου. Επιπλέον προκύπτουν
χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων και ευθυνών προς τους υπαλλήλους,
της ύπαρξης ηθικών αξιών και της θέσπισης Κώδικα ∆εοντολογίας καθώς επίσης και µια
γενικότερη εικόνα ως προς τη λειτουργία του ∆ήµου, τόσο σε θέµατα οργάνωσης όσο και σε
θέµατα διασφάλισης της δηµοτικής περιουσίας και της αποφυγής µη νόµιµων ενεργειών. Από
τα σπουδαιότερα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας είναι ότι εκτός από τους τακτικούς
ελέγχους θα πρέπει να πραγµατοποιούνται και εσωτερικοί έλεγχοι. Η ανάγκη ενσωµάτωσης
του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδοµένων των περιορισµένων
διαθέσιµων δηµοσιονοµικών πόρων που καταλήγουν στους ΟΤΑ και της ανάγκης
εξοικονόµησής τους γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίος καθώς µπορεί να συµβάλλει
καθοριστικά στη βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας και στην αύξηση της
οργανωτικής αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ, επιφέροντας έτσι την αναβάθµιση των
παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών προς στους πολίτες.
Αρχικά από τις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου προκύπτει ότι δεν υπάρχει
αυτοτελές τµήµα Εσωτερικού ελέγχου. Επίσης προκύπτει ότι οι καταστάσεις µισθοδοσίας δεν
ελέγχονται από άτοµα εκτός του αρµοδίου τµήµατος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση
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της µισθοδοσίας, δηλαδή θα µπορούσε να γίνει έλεγχος από τον ∆ιευθυντή του τµήµατος στο
οποίο ανήκουν οι εργαζόµενοι. Επιπλέον διαφαίνεται µέσω των απαντήσεων ότι τηρούνται οι
δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την τήρηση του ωραρίου, προσέλευση – αποχώρηση, καθώς
µέσω των συσκευών ωροµέτρησης καταγράφεται ο πραγµατικός δεδουλευµένος χρόνος από
άτοµα εκτός του αρµοδίου τµήµατος καθώς και η διασφάλιση των επιχορηγήσεων για την
κάλυψη µισθοδοσίας µε την τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασµού από τον οποίο
πληρώνεται ακριβώς και µόνο το ποσό της εκάστοτε µισθοδοσίας.
Στη συνέχεια από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου διαπιστώνεται ότι υπάρχει
συγκέντρωση των λειτουργιών σε κάθε τµήµα, καθώς επίσης το τµήµα προµηθειών
εφαρµόζει κανόνες διαφύλαξης και αποτροπής παρατυπιών σχετικά µε τις προµήθειες,
ζητώντας περισσότερες από µια προσφορές αλλά και µέσω των ελέγχων των
παραλαµβανόµενων ειδών από άτοµα ανεξάρτητα του τµήµατος, για κάθε προκήρυξη
υπάρχει επιτροπή παραλαβής που απαρτίζεται από εργαζόµενους διαφορετικών τµηµάτων.
Στη συνέχεια καταλήγουµε στο ότι γίνεται πάντα έλεγχος – αντιπαραβολή των τιµολογίων µε
τα δελτία αποστολής για την εξακρίβωση των παραλαµβανόµενων ειδών καθώς και τήρηση
σωστής λογιστικής διαδικασίας µε την άµεση καταχώριση τιµολογίων και την συµφωνία
ισοζυγίου προµηθευτών και γενικού καθολικού.
Συνεχίζοντας την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου σχετικά µε την
έρευνά µας καταλήγουµε ότι, η ταµειακή υπηρεσία του δήµου , δείχνει µια πολύ σωστή και
συνεπής λειτουργία καθώς προκύπτει ότι ακολουθείται και εφαρµόζεται πολύ σωστά οι
οδηγίες που έχουν να κάνουν µε την διασφάλιση της ταµειακής ρευστότητας, την επαρκή
φύλαξη ταµειακών παραστατικών, την ονοµαστική και µόνο έκδοση επιταγών και την
εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που συνοδεύονται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά Από την άλλη µεριά βέβαια δεν γίνεται κάθε µήνα συµφωνία των τραπεζικών
λογαριασµών µε τα βιβλία του δήµου από άτοµα που δεν διαχειρίζονται ταµειακά στοιχεία,
δηλαδή από άτοµα εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας και όσον αφορά την ασφάλεια κατά την
µεταφορά χρηµατικών ποσών στην τράπεζα για κατάθεση, αυτό γίνεται από υπάλληλο του
δήµου και όχι από κάποια ειδικευµένη εταιρία χρηµαταποστολών καθώς αυτό θα αποτελούσε
ένα επιπλέον κόστος για τον δήµο.
Επίσης από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου συµπεραίνεται ότι τηρείται µητρώο
παγίων στο οποίο εµφανίζονται όλες οι µεταβολές κατά πάγιο και του οποίου τα µεγέθη
συµφωνούν µε αυτά των αντίστοιχων λογαριασµών του γενικού καθολικού και σύµφωνα µε
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το Κώδικα Φορολογικών στοιχείων. Ακόµη παρακολουθούνται ξεχωριστά οι δαπάνες κάθε
συγκεκριµένου έργου και σύµφωνα µε την ορθή λογιστική διαδικασία.
Στο τέλος από τις τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου προκύπτει ότι σύµφωνα
µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιόδου 2015-2019 του ∆ήµου υπάρχει Οργανόγραµµα για
κάθε τµήµα και υπηρεσία, αλλά δεν υπάρχει γραπτός κώδικας δεοντολογίας µε αποτέλεσµα η
αρχή της ακεραιότητας και η τήρηση των ηθικών αξιών να αποτελεί αποκλειστικά
προσωπική υπόθεση για καθέναν από τους υπαλλήλους. Επίσης διαφαίνεται ότι έχει γίνει
διαχωρισµός αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, ωστόσο δεν υπάρχει γραπτό εγχειρίδιο
διαδικασιών µε την περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας.

5.5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ
Μετά την έρευνα που διενεργήθηκε µε την βοήθεια του ερωτηµατολογίου
διαπιστώθηκε ότι οι ΟΤΑ, στην πλειονότητα τους( η δικιά µας έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο
∆ήµο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας), δεν διαθέτουν αυτοτελές τµήµα εσωτερικού
ελέγχου ή ακόµα και εάν διαθέτουν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα
µπορέσει να στελεχώσει επαρκώς το συγκεκριµένο τµήµα. Εποµένως δεν εφαρµόζεται στο
µεγαλύτερο ποσοστό των δήµων σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Πιο συγκεκριµένα στο ∆ήµο της έρευνας µας δεν υπάρχει Αυτοτελείς Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου, οπότε τα αποτελέσµατα της έρευνας, άρα και οι προτάσεις µας για την
βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου, προκύπτουν από τη διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
που περιλαµβάνει πέντε τµήµατα όπως προαναφέραµε, καθώς φαίνεται και στο
οργανόγραµµα του δήµου. Βέβαια η λειτουργία ενός αυτοτελούς τµήµατος θα πρέπει να
αποτελέσει κύριο µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής, καθώς η µη ύπαρξη του σαφώς και αποτελεί
ένα πολύ µεγάλο µειονέκτηµα για την καταπολέµηση διαφόρων κινδύνων που προκύπτουν
από την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και σαφώς χρήζουν βελτίωσης, σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα.
Μέσα από τις απαντήσεις της έρευνας προκύπτουν ορισµένες αδυναµίες και παραλείψεις
στην λειτουργία των υπηρεσιών, από τις οποίες µας δόθηκε το έναυσµα για να διατυπώσουµε
κάποιες προτάσεις, ως προς την βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου Αυτές είναι:
∆εν υπάρχει γραπτός ο Κώδικας ∆εοντολογίας, έχει θεσπιστεί βέβαια, αλλά δεν έχει
κοινοποιηθεί στους εργαζόµενους.
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Το εγχειρίδιο διαδικασιών στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι εργασίες και ο τρόπος
εκτέλεσης τους καθώς και η περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας υπάρχει σε
περιορισµένο εύρος εργασιών π.χ. στο τµήµα ταµείου , για το πώς θα εκδίδονται τα
εντάλµατα
Κάθε υπηρεσία προσπαθεί να εκτελέσει τις αρµοδιότητές της δυστυχώς όµως πολλές φορές
µεµονωµένα χωρίς συντονισµό µε τις υπόλοιπες. Η ελλιπής αυτή επικοινωνία µεταξύ των
επιµέρους διευθύνσεων και τµηµάτων σε συνδυασµό µε την αδικαιολόγητη άγνοια ή ακόµη
και παράβλεψη των θεσµικών διαδικασιών που προβλέπονται ανά υπηρεσία έχει ως
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται καθυστερήσεις ή ακόµη και προβλήµατα διεκπεραίωσης
υποθέσεων.
Επίσης µια αρνητική εικόνα απορρέει πρωτίστως από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις
παγιωµένες απαρχαιωµένες τακτικές που παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισµού της
δηµόσιας διοίκησης εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη και σήµερα δηµιουργώντας εµπόδια
στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ως προς τα πρόσωπα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον
σε φορείς µικρού µεγέθους όπου µπορούν να αναπτυχθούν διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να
λειτουργήσουν αµφίδροµα. Όταν αυτές είναι καλές µπορεί να συµβάλλουν θετικά
διευκολύνοντας και επιταχύνοντας διαδικασίες όπως για παράδειγµα περιπτώσεις όπου
υπάλληλοι συζήτησαν µεταξύ τους προκειµένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για µία υπόθεση
ενίοτε όµως και αρνητικά όταν οι αντίστοιχες σχέσεις είναι κακές χρονοτριβώντας για
παράδειγµα διαδικασίες.
Επιπλέον συντάσσεται το πενταετούς επιχειρησιακό πρόγραµµα καθώς και τα ετήσια
προγράµµατα δράσης. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι παρά την υποχρεωτική εκ του νόµου
κατάρτισή τους τόσο το επιχειρησιακό όσο και τα ετήσια προγράµµατα δράσης σπανίως
καταρτίζονται εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος λόγω αυξηµένων απαιτήσεων
εκπόνησής τους αλλά κυρίως εξαιτίας έλλειψης νοοτροπίας σχεδιασµού τόσο των αιρετών
όσο και των υπηρεσιακών στελεχών του δήµου. Οι παρατάσεις µάλιστα που δίνονται σε
κεντρικό επίπεδο σε συνδυασµό µε την απουσία κυρώσεων διαιωνίζουν αυτή τη νοοτροπία
και υποβιβάζουν το ρόλο και την προστιθέµενη αξία τους ως εργαλεία σχεδιασµού.
Το µοντέλο διοίκησης του κάθε ∆ήµου εξαρτάται από την εκάστωτε πολιτική διοίκηση και
τις επιλογές που κάνει. Υπάρχουν διοικήσεις που επιλέγουν το αυταρχικό µοντέλο και
προσπαθούν

να

επιβάλλουν

τις

πολιτικές

τους

και

άλλες

που

διαβουλεύονται

/συµβουλεύονται τις υπηρεσίες και µέσα από τη συνεργασία προσπαθούν να επιτύχουν τους
στόχους τους.
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Ένα ακόµη εµπόδιο στον εσωτερικό έλεγχο αποτελεί το επίπεδο εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης των υπαλλήλων. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβληµα των φορέων γενικά, καθώς
και έλλειψη πρωτοβουλίας εκ µέρους του αρµόδιου τµήµατος να διοργανώσει σεµινάρια
επιµόρφωσης των υπαλλήλων σε τοπικό επίπεδο προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
κατάρτισης σε εργαζοµένους που είτε είναι επιφορτισµένοι µε πολλές αρµοδιότητες και
καθήκοντα είτε για προσωπικούς λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα µετάβασης σε άλλες
πόλεις όπου πραγµατοποιούνται σεµινάρια καλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο τις εκπαιδευτικές
ανάγκες όλων των υπαλλήλων του φορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ δίνεται η
δυνατότητα κατάρτισης ετήσιου προγράµµατος επιµορφωτικών αναγκών των στελεχών του
δήµου σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, αυτό δεν
έχει καταρτιστεί ποτέ.
Ένας ακόµη τρόπος βελτίωσης, µπορεί να γίνει εάν οι παροχές-αµοιβές συνδεθούν µε την
απόδοση του κάθε υπαλλήλου και συγκεκριµένα αυτών που θα ασχολούνται µε τον
εσωτερικό έλεγχο. Το κατά πόσο ένας εργαζόµενος θα προσφέρει ουσιαστικό έργο στον
φορέα στον οποίο εργάζεται εξαρτάται από τις ικανότητες και τις γνώσεις που διαθέτει και
από τα κίνητρα που του προσφέρονται. Ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα είναι η
οικονοµική αµοιβή που λαµβάνει ο υπάλληλος για τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς σε ένα
µεγάλο βαθµό αυτή διαµορφώνει το βιοτικό του επίπεδο. Προκειµένου να εξαλειφθεί ο
ασθενής επαγγελµατισµός στη δηµόσια διοίκηση και οι υπάλληλοι να είναι σε εγρήγορση και
συνεχή παρακίνηση θα πρέπει το κόστος της αµοιβής τους να συνδέεται µε την
παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και τη συµβολή του κάθε εργαζοµένου ξεχωριστά.
Εκτός από την απόδοση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή της θέσης στην οποία ανήκει ο υπάλληλος και
αντίστοιχα η σπουδαιότητα ή η δυσκολία της θέσης. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να
δηµιουργηθούν διαγράµµατα θέσεων εργασίας ώστε να συνεκτιµώνται το αντικείµενο, οι
γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας αλλά και
τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται η κάθε θέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Ο εσωτερικός έλεγχος γενικά και η λειτουργία του µηχανισµού του εσωτερικού
ελέγχου ειδικότερα θεωρούνται πολύ σηµαντικοί στην εύρυθµη και σωστή λειτουργία των
επιχειρήσεων γενικά και ειδικότερα των ΟΤΑ. Παρόλα αυτά δεν υποστηρίζονται, καθώς
ελάχιστοι ΟΤΑ διαθέτουν αυτοτελές τµήµα εσωτερικού ελέγχου και όσοι διαθέτουν δεν
λειτουργούν επαρκώς, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια, πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες και
καλύτερη διαχείριση των πολιτών. Βέβαια υπάρχουν και βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου γίνεται αξιοποίηση της εµπειρίας που
προσφέρουν οι άλλοι µηχανισµοί ελέγχου καθώς και η αγορά.
Ειδικότερα θα λέγαµε ότι οι ελάχιστες µονάδες εσωτερικού ελέγχου, που υπάρχουν στους
δήµους πανελλαδικά δεν υπηρετούν αποτελεσµατικά το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω αποτελούν βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, δεν
έχουν υιοθετηθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως γιατί οι τελευταίοι δεν
έχουν αντιληφθεί σωστά την προστιθέµενη αξία αλλά και το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου
ως συµβουλευτικής υπηρεσίας η οποία θα διευκολύνει το έργο τους, θα οδηγήσει στην
παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δηµότες, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα
καταπολεµήσει φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια µε τον νέο ∆ηµοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006), τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) κ.ά, η νοµοθέτηση που
αφορά στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της εξακολουθεί να
είναι δαιδαλώδης, σύνθετη και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και απαρχαιωµένη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Π∆ 28/80 µε βάση το οποίο µέχρι πρόσφατα ρυθµιζόταν
θέµατα προµηθειών υπηρεσιών στους δήµους αλλά και αρκετές διατάξεις του Καλλικράτη οι
οποίες είτε δεν εφαρµόστηκαν (θεσµοί όπως ο Ελεγκτής Νοµιµότητας και η Αυτοτελής
Υπηρεσία Ελέγχου των ΟΤΑ), είτε εφαρµόστηκαν πληµµελώς ή τροποποιήθηκαν.
Βέλτιστες πρακτικές παρατηρούνται µόνο σε ΟΤΑ της Ευρώπης, οπότε θα πρέπει να υπάρξει
η πολιτική θέληση και η κοινωνική απαίτηση για την καθιέρωση µηχανισµών εσωτερικού
ελέγχου, ως εργαλείο για την µεγαλύτερη επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας
και αποτελεσµατικότητας των ελληνικών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Ο εσωτερικός έλεγχος όπως έχουµε αναφέρει αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια
των ΟΤΑ για την σωστή λειτουργία τους, δεδοµένων των περιορισµένων διαθέσιµων
δηµοσιονοµικών πόρων που καταλήγουν στους ΟΤΑ και της ανάγκης εξοικονόµησής τους
Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος έχει αποδειχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία ( έρευνες) πως
µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας και στην
αύξηση της οργανωσιακής αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ, µε απώτερο στόχο την
αναβάθµιση των παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών στους πολίτες.
Όπως είδαµε και στην βιβλιογραφική-αρθρογραφική µας επισκόπηση έχουν επέλθει πολλές
σηµαντικές αλλαγές σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σε επίπεδο ΟΤΑ σε διεθνή επίπεδο,
ενώ αντίθετα στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των ΟΤΑ (∆ήµους) που έχουν
τµήµατα εσωτερικού ελέγχου, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει τα οφέλη αυτού,
καθώς θα µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικότατες αλλαγές στην λειτουργία των ΟΤΑ και
στην απαλοιφή των φαινοµένων της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.
Μελετώντας τους ∆ήµους ανά την Ελλάδα που διαθέτουν τµήµα Εσωτερικού ελέγχου, θα
µπορούσε µέσω έρευνας να διαφανούν τα πολύ σηµαντικά οφέλη του τµήµατος, έτσι ώστε να
παροτρυνθούν και οι υπόλοιποι δήµοι να δηµιουργήσουν και αυτοί Αυτοτελές τµήµατα
Εσωτερικού Ελέγχου και από την άλλη όσοι διαθέτουν θα µπορούσαν µέσα από έρευνα να
µπορέσουν να διορθώσου ή να τροποποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα τµήµατα καθώς αυτά
υπολειτουργούν.
Μια ακόµη έρευνα που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί για τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ
είναι η στελέχωση αυτών των τµηµάτων. Είναι πολύ σηµαντικό για τον εσωτερικό έλεγχο, να
αξιολογείται το στελεχιακό δυναµικό των ΟΤΑ προκειµένου να βελτιώνεται η λειτουργία των
υπηρεσιών µέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του προσωπικού και της εξοικονόµησης
πόρων. Η αξιολόγηση συµβάλλει στην υποκίνηση των εργαζοµένων για τη δηµιουργία και
διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου απόδοσης αλλά και στην ενίσχυση του αισθήµατος
υπευθυνότητας. Παράλληλα βοηθά στην επιδιόρθωση ελλείψεων και σφαλµάτων αφού µέσα
από τη διαδικασία της αξιολόγησης εξακριβώνεται αν ένας εργαζόµενος είναι ο κατάλληλος
για µια θέση εργασίας, αν δηλαδή αξιοποιούνται οι δεξιότητές του και αν θα πρέπει να
τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό πόστο επιτυγχάνοντας ένα αίσθηµα δικαιοσύνης και
αξιοκρατίας µεταξύ των υπαλλήλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Για την εκπόνηση της παρούσας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο για την πραγµατοποίηση της
έρευνας µας το οποίο και παραθέτουµε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί
σηµειώνοντας µε Χ το πεδίο επιλογής σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ

1

Υπάρχει τµήµα Εσωτερικών Ελεγκτών

2

Υπάρχει ξεχωριστό τµήµα Προσωπικού στο οποίο τηρούνται πλήρη

ΟΧΙ

Χ
Χ

αρχεία των υπαλλήλων ;
3

Ακολουθείται από τον ∆ήµο η πολιτική να παίρνουν όλοι οι υπάλληλοι

Χ

την ετήσια άδεια τους;
4

Απαιτείται έγγραφη έγκριση από αρµόδιο υπεύθυνο εκτός του αρµόδιου

Χ

τµήµατος για ένταξη και διαγραφή υπαλλήλων στην και από την
µισθοδοσία;
5

Απαιτείται έγγραφη έγκριση από αρµόδιο υπεύθυνο εκτός του αρµόδιου

Χ

τµήµατος για ατοµικές αυξήσεις και µεταβολές στις αµοιβές;
6

Χρησιµοποιούνται συσκευές ωροµέτρησης του χρόνου εργασίας

Χ

(προσέλευση – αποχώρηση);
7

Ελέγχονται οι καταστάσεις µισθοδοσίας και από άλλα άτοµα εκτός του

Χ

αρµόδιου τµήµατος;
8

Είναι τα άτοµα τα οποία υπογράφουν τις πληρωµές των χρηµατικών

Χ

ενταλµάτων µισθοδοσίας ανεξάρτητα από τα άτοµα που εγκρίνουν τον
δεδουλευµένο χρόνο;
9

Είναι τα άτοµα τα οποία υπογράφουν τις πληρωµές των χρηµατικών

Χ

ενταλµάτων µισθοδοσίας ανεξάρτητα από τα άτοµα που ετοιµάζουν τις
µισθοδοτικές καταστάσεις;
10

Τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασµός µισθοδοσίας από τον

Χ

οποίο πληρώνεται ακριβώς και µόνο το ποσό της εκάστοτε µισθοδοσίας;
11

Είναι συγκεντρωµένη η λειτουργία των αρµόδιων τµηµάτων;

Χ

12

Ζητούνται προσφορές από περισσότερους του ενός προµηθευτών;

Χ
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13

Είναι τα άτοµα στην παραλαβή ανεξάρτητα από τα άτοµα του αρµόδιου

Χ

τµήµατος;
14

Κατά την παραλαβή, ελέγχονται τα παραλαµβανόµενα είδη ως προς την

Χ

ποσότητα και την ποιότητα τους;
15

Παραλαµβάνονται τα τιµολόγια προµηθευτών αµέσως από τον υπεύθυνο

Χ

καταχώρησης τους στο λογιστήριο;
16

Αντιπαραβάλλονται τα είδη ως προς τις ποσότητες και τις τιµές µε τα

Χ

αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής;
17

Ελέγχονται και εγκρίνονται όλες οι πληρωµές από άτοµα που είναι

Χ

ανεξάρτητα από το αρµόδιο τµήµα ;
18

Αντιπαραβάλλονται τα προς πληρωµή τιµολόγια µε τα αντίστοιχα δελτία

Χ

αποστολής και στα οποία αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθµοί τους;
19

Συµφωνούνται τα αναλυτικά ισοζύγια προµηθευτών µε το λογαριασµό

Χ

προµηθευτών του γενικού καθολικού;
20

Για τη πληρωµή τιµολογίων προµηθευτών υπάρχει έγκριση του

Χ

αντίστοιχου τµήµατος για την τελική εξόφληση;
21

Γίνεται κάθε µήνα συµφωνία των τραπεζικών λογαριασµών µε τα βιβλία

Χ

του δήµου από άτοµα που δεν διαχειρίζονται ταµειακά στοιχεία, ειδικά
όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών;
22

Κατατίθενται καθηµερινά στην τράπεζα όλα τα ταµειακά στοιχεία που

Χ

εισέρχονται στο ∆ήµο (µετρητά, επιταγές);
23

Γίνεται µε ασφάλεια η µεταφορά µεγάλων χρηµατικών ποσών στην

Χ

τράπεζα για κατάθεση;
24

Γίνεται έρευνα οφειλετών που παρουσιάζουν σηµαντική καθυστέρηση;

Χ

25

Γίνονται όλες οι πληρωµές βάσει χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στα

Χ

οποία επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά;
26

Είναι απαγορευµένη η έκδοση επιταγών σε διαταγή «εµού του ιδίου»;

Χ

27

Είναι απαγορευµένη η χρήση προϋπογεγραµµένων επιταγών;

Χ

28

Σφραγίζονται µε την ένδειξη «Εξοφλήθη» όλα τα τιµολόγια µετά την

Χ

πληρωµή τους;
29

Ελέγχονται τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και από άλλα πρόσωπα

Χ

πλην εκείνων που τα εκδίδουν πριν φτάσουν στο ταµείο για πληρωµή;
30

Φυλάσσονται επαρκώς τα µπλοκ επιταγών;

Χ

31

Είναι απαραίτητη επιπλέον ειδική υπογραφή για υψηλές πληρωµές;

Χ
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32

Τηρείται µητρώο παγίων στο οποίο εµφανίζονται όλες οι µεταβολές κατά

Χ

πάγιο (αγορές, πωλήσεις, αποσβέσεις) και του οποίου τα µεγέθη
συµφωνούν µε αυτά των αντίστοιχων λογαριασµών του γενικού
καθολικού;
33

Συνεχίζεται η παρακολούθηση παγίων τα οποία έχουν πλήρως αποσβεστεί

Χ

αλλά παραµένουν σε χρήση;
34

Αθροίζονται

και

παρακολουθούνται

χωριστά

οι

δαπάνες

κάθε

Χ

εγκεκριµένου έργου;
35

Υπάρχει Οργανόγραµµα για κάθε τµήµα – υπηρεσία;

Χ

36

Έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων σε όλους τους υπαλλήλους του

Χ

∆ήµου;
37

Είναι σαφής ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των

Χ

υπαλλήλων;
38

Έχει θεσπισθεί κώδικας δεοντολογίας όπου να διασφαλίζει τις ηθικές αξίες

Χ

των υπαλλήλων;
39

Απαιτείται έγκριση της διοίκησης για την εγκατάσταση και λειτουργία

Χ

πληροφοριακών συστηµάτων για την λειτουργία του ∆ήµου.
40

Το πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου διαθέτει δικλείδες ασφαλείας που
να εµποδίζουν παράνοµες συναλλαγές;

76

Χ

