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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της
εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις
Προμήθειες των Επιτροπών Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, με
έμφαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Για την κάλυψη του σκοπού,
εκτός από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε
εμπειρική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε εργαζομένους στις Επιτροπές Ερευνών,
πρωτεύοντος του ΑΠΘ, αλλά και των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας, Πειραιά και
Μακεδονίας, για τη διερεύνηση των απόψεων τους σχετικά με την εφαρμογή και την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
πέντε βασικές συνιστώσες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται και
υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων, μέσα από τα
μεγάλα επίπεδα συμμόρφωσης με τις νόμιμες διαδικασίες, τα οποία διασφαλίζουν την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις Προμήθειες των Επιτροπών
Ερευνών του ΑΠΘ και των υπόλοιπων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έλαβαν μέρος
στην έρευνα. Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων, η πολυετής εργασιακή
εμπειρία, καθώς και τα υψηλά επίπεδα γνώσης των συστημάτων ελέγχου από τους
εργαζομένους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, είναι ένα σημαντικό δείγμα της αξιοπιστίας των
αποτελεσμάτων που εξήχθησαν από την παρούσα έρευνα, τα οποία θεωρείται ότι
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία των Προμηθειών στην Επιτροπή
Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικός Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα, Επιτροπή Ερευνών, Προμήθειες,
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Abstract

Present thesis aims to research theoretical and empirical context of internal control
systems application and effectiveness, in the Procurement of the Research Committees of
Higher Education Institutions of the country, with emphasis on the Aristotle University of
Thessaloniki (AUTh). In addition to the review of Greek and international literature, an
empirical survey was carried out using a questionnaire in employees from Research
Committees commissioned by the Aristotle University of Athens, as well as the Universities of
Crete, Thessaly, Piraeus and Macedonia, for the purpose of exploring their views on the
implementation and effectiveness of internal control systems. The results showed that the five
key components of internal control systems are implemented to a large extent, according to
employee views, through the high levels of compliance with legal procedures that ensure the
effectiveness of internal control systems in Commission Committees Research of the AUTh and
other Higher Education Institutions that took part in the survey. Employees high educational
level, sufficiently years of work experience and high level of knowledge of the control systems
is an important index of the reliability of the results obtained from this research, which are
considered to reflect the reality regarding the implementation and effectiveness of internal
control systems in the Procurement process in the country's Higher Education Research
Committees.

Keywords: Internal Audit, Efficiency, Research Committee, Procurement, Higher Education
Institutions, Aristotle University of Thessaloniki
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή
1.1. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του ελληνικού δημόσιου τομέα είναι ένα
πολυσυζητημένο θέμα στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια και μετράται κατά βάση από την
ικανότητά του να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με δίκαιο και κατάλληλο τρόπο. Ο έλεγχος των
δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας του. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα
σημαντικά, δεδομένου ότι τα φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης του δημοσίου χρήματος
αποτελούν ιστορικό χαρακτηριστικό στοιχείο της δημόσιας διοίκησης και του πολιτικού
συστήματος, που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση του σύγχρονου οικονομικού
κλίματος της χώρας (Ladi, 2014).
Στο πλαίσιο αυτό ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το σημαντικότερο ίσως εργαλείο
εταιρικής διακυβέρνησης και είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση των αρχών
της ισότητας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην παροχή δημόσιων
υπηρεσιών και την διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ως εκ τούτου οι δομές διακυβέρνησης
σε κάθε δημόσιο οργανισμό θα πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάγονται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου. (ΝΠΔΔ). Αποτελούν φορείς του δημοσίου τομέα, όπου ο εσωτερικός έλεγχος
ρυθμίζεται από μια σειρά από νομοθετικά διατάγματα, όπως ο Ν. 3492/2006 σχετικά με την
οργάνωση ενός συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, ο Ν. 3871/2010 σχετικά με τη δημοσιονομική
διαχείριση και λογοδοσία και πιο πρόσφατα ο Ν. 4270/2014 για τη θέσπιση του Ελληνικού
Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσω των Επιτροπών
Ερευνών και του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» (ΕΛΚΕ), για τη χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων που διεξάγονται σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι
υπεύθυνα για την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και των δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στο ίδρυμα.
1

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας χορηγεί και διαχειρίζεται κεφάλαια από
οποιαδήποτε πηγή, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη του κόστους που είναι αναγκαίο
για τις ανάγκες των έργων έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ανάπτυξης και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης. Επίσης μέσω του ΕΛΚΕ καλύπτεται το κόστος για λοιπές συναφείς υπηρεσίες ή
δραστηριότητες που συνδέουν την εκπαίδευση και την έρευνα με την παραγωγή και είναι
κατάλληλες για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών,
ειδικών

μελετών,

δοκιμών,

μετρήσεων,

εργαστηριακών

δοκιμών

και

αναλύσεων,

διαβουλεύσεων, σύνταξης προδιαγραφών για τρίτους που εκτελούνται ή παρέχονται από το
επιστημονικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε συνεργασία με
άλλους φορείς.
Τα γραφεία προμηθειών των Επιτροπών Ερευνών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών, για
τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τις προμήθειες της έρευνας ή του
εξοπλισμού κατασκευής και των αναλώσιμων αγαθών, καθώς και για την ανάληψη σχετικών
έργων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη μίσθωση ακινήτων, την πώληση υλικών, κ.α. Στα
γραφεία προμηθειών, είναι πολύ σημαντικό οι πόροι να κατανέμονται με τον καλύτερο τρόπο,
δηλαδή τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο μεταξύ των διαδικασιών για τις οποίες
προορίζονται. Ως εκ τούτου το θέμα της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό στις δημόσιες
προμήθειες και υπάρχει ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, ώστε να
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων της χώρας.

1.2. Σκοπός Εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε
εμπειρικό επίπεδο την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα,
καθώς και τους παράγοντες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα τους. Σε εμπειρικό
επίπεδο σκοπός της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιείται είναι η διερεύνηση των
απόψεων εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών του ΑΠΘ, αλλά και άλλων ανώτατων
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ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Κρήτης, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

1.3. Διάρθρωση Εργασίας
Η παρούσα εργασία δομείται σε έξι συνολικά κεφάλαια, εκ των οποίων τα τέσσερα
πρώτα καλύπτουν το θεωρητικό πλαίσιο και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και το πέμπτο
και έκτο παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας.
Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται το βασικό εισαγωγικό πλαίσιο και
παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο
θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Μεταξύ άλλων τα
σημαντικότερα θέματα που συζητούνται είναι τα είδη, ο σκοπός και η αναγκαιότητα του
εσωτερικού ελέγχου, ο τρόπος και η λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και οι
παράγοντες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα τους.
Στη συνέχεια στο τρίτο πραγματοποιείται ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς
βιβλιογραφίας γύρω από την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα του εσωτερικού
ελέγχου στον ελληνικό δημόσιο τομέα, το νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει, και προς το
τέλος του κεφαλαίου γίνεται επικέντρωση για όλα τα παραπάνω θέματα στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, συνδέοντας έτσι τα κεφάλαια αυτά με το ερωτηματολόγιο
της εμπειρικής έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο ειδικότερα γίνεται εστίαση στις Επιτροπές
Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα στο νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει την άσκηση καθηκόντων σε αυτές, το σκοπό τους, καθώς και τις επιμέρους δράσεις
χρηματοδότησης, για τις οποίες είναι υπεύθυνα τα γραφεία προμηθειών.
Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί την εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις Επιτροπές Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, καθώς και της αποτελεσματικότητας τους. Καταγράφεται ο σκοπός
της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα και γίνεται περιγραφή του εργαλείου που
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χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
αναλυτικά τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα
συζητούνται στο τέλος της παρούσας, στην ενότητα των συμπερασμάτων.
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Κεφάλαιο 2ο - Θεωρητικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου

2.1. Ελεγκτική
Αντικείμενο της ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των οικονομικών και μη οικονομικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο έλεγχος είναι η συστηματική και
ανεξάρτητη εξέταση των βιβλίων, λογαριασμών, καταστατικών εγγράφων, λοιπών εγγράφων
και δελτίων ενός οργανισμού, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, καθώς και οι μη οικονομικές γνωστοποιήσεις, παρουσιάζουν την πραγματική και
δίκαιη εικόνα του οργανισμού (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
Ο έλεγχος διενεργείται για να εξακριβωθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των
οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζει ένας οργανισμός. Η εξέταση των οικονομικών
καταστάσεων του οργανισμού γίνεται προκειμένου να ανιχνευθούν ενδεχόμενα εκούσια ή
ακούσια σφάλματα, και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του ελέγχου στις επιχειρήσεις. Ο
έλεγχος στις επιχειρήσεις διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών
οργανισμού, όπως οι εταίροι, οι μέτοχοι κλπ. (Λιγωμένου, 2016).
Στην ελεγκτική, ο σημαντικότερος διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ των διαδικασιών
ελέγχου, είναι ο εξωτερικός και ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ένας
περιοδικός ή ειδικού σκοπού έλεγχος, ο οποίος γίνεται από εξωτερικούς (ανεξάρτητους)
ειδικούς λογιστές και στόχος είναι ο έλεγχος της ακρίβειας και πληρότητας των λογιστικών
βιβλίων και η διασφάλιση ότι αυτά καταρτίστηκαν σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα.
(Porter et al, 2014). Αντίστοιχα ο εσωτερικός έλεγχος, σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδεται
από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αποτελεί «μια ανεξάρτητη λειτουργία αξιολόγησης,
που γίνεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τις
οικονομικές τoυ δραστηριότητές» (Karagiorgos et al, 2007). Στη συνέχεια της παρούσας θα
επικεντρωθούμε στον εσωτερικό έλεγχο.
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2.2. Εσωτερικός Έλεγχος -Είδη Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια αξιολόγηση και ανάλυση της επιχειρηματικής
λειτουργίας, που γίνεται από τους λογιστές στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Με τη μέτρηση
και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οργανωτικών ελέγχων, o εσωτερικός έλεγχος
από μόνος του, είναι ένα σημαντικό εργαλείο διαχειριστικού ελέγχου, το οποίο συνδέεται
άμεσα με την οργανωτική δομή και τους γενικούς κανόνες του οργανισμού. Οι επιτροπές
ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση απαιτούν πολλά από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου,
προκειμένου να εκπληρώνουν τις ευθύνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Για να
ανταποκρίνεται ο εκάστοτε οργανισμός στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών του, οι
λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λειτουργούν στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας
και οι ασκούντες τον έλεγχο πρέπει να δεσμεύονται για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της συνολικής διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου. Η ποιότητα της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογείται από εξωτερικό συμβαλλόμενο
μέρος ανά πενταετία (εξωτερικός έλεγχος) (Λιγωμένου, 2016).
Οι διαδικασίες ελέγχου σε έναν οργανισμό συχνά ταξινομούνται σε τρεις κύριους
τύπους, οι οποίοι είναι οι προληπτικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι ανίχνευσης και οι διορθωτικοί
έλεγχοι. Οι προληπτικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που η διοίκηση εφαρμόζει, προκειμένου να
αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να
δημιουργήσει προστατευτικούς μηχανισμούς για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική λειτουργία. Στην ουσία λοιπόν, η διοίκηση
καθιερώνει προληπτικούς ελέγχους για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα να εμφανιστεί ένα
πρόβλημα. Ωστόσο οι προληπτικοί έλεγχοι δεν είναι ποτέ ασφαλείς από μόνοι τους. Η
διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης και εντοπισμού είναι πάντα απαιτούμενη για να εντοπιστεί αν
και υπό ποιές συνθήκες αποτυγχάνουν οι προληπτικοί έλεγχοι. Ως εκ τούτου οι έλεγχοι
ανίχνευσης και εντοπισμού ενεργοποιούνται για να εντοπίσουν και να καταγράψουν το
ενδεχόμενο πρόβλημα. Στη συνέχεια οι διορθωτικοί έλεγχοι εκκινούν μόλις έχει εντοπιστεί και
καθοριστεί σαφώς το πρόβλημα, με σκοπό την επίλυση του, μέσα από τη λήψη διορθωτικών
μέτρων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
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2.3. Σκοπός & Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου
O εσωτερικός έλεγχος βοηθά μια εταιρεία να εξασφαλίσει ότι διαθέτει τις κατάλληλες
διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου. Από τη φύση του, είναι μια ανεξάρτητη
δραστηριότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας που μπορεί να παρουσιάσει αντικειμενικά
ευρήματα και να κάνει συστάσεις για διορθωτικά μέτρα. Ενώ οι εξωτερικοί έλεγχοι
επικεντρώνονται κυρίως στον οικονομικό κίνδυνο, οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα
ευρύτερο φάσμα ευθυνών. Αναλυτικότερα, οι σημαντικότεροι σκοποί που ικανοποιεί ο
εσωτερικός έλεγχος είναι οι εξής (Pantelidis et al, 2011):
[1] Η διατήρηση του απαραίτητου ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι
έλεγχοι είναι πολιτικές που οι εταιρείες εφαρμόζουν για να διαχειριστούν τον κίνδυνο
και να αυξήσουν την πιθανότητα ότι όλοι εργάζονται για τους ίδιους στόχους και προς
τον ίδιο σκοπό. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν τους ελέγχους σε τομείς όπως η
επιχειρησιακή αποδοτικότητα, η ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών και η
συμμόρφωση με τα οικονομικά δεδομένα. Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να είναι
προληπτικοί, δηλαδή να έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν την εμφάνιση σφαλμάτων ή
να εντοπίσουν λάθη ή παρατυπίες. Οι ελεγκτές αξιολογούν αντικειμενικά τον τρόπο με
τον οποίο οι έλεγχοι των παραπάνω παραμέτρων εξυπηρετούν τους οργανωτικούς
στόχους.
[2] Η παρακολούθηση της διακυβέρνησης. Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική
διακυβέρνηση είναι να αξιολογεί κατά πόσον οι διαδικασίες, τα σχέδια και τα πρότυπα
της εταιρείας είναι τα πλέον κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της και
εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους με νομικό και δεοντολογικό τρόπο. Ιδιαίτερα σε
επιχειρήσεις, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί προβλήματα διακυβέρνησης, ο
εσωτερικός έλεγχος μπορεί να λάβει έναν πιο επίσημο εποπτικό ρόλο (Φάκος, 2013).
[3] Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Κάθε οργανισμός, είναι καθημερινά
αντιμέτωπος με διάφορους κινδύνους και οι εσωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται σε
θέματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμποδίσουν την εταιρεία να επιτύχει τους
στόχους της. Ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει τα επίπεδα ανοχής της εταιρείας στους
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κινδύνους, τα σχέδιά της για την ανίχνευση και τον μετριασμό των κινδύνων αυτών και
την επικοινωνία και τον έλεγχο του κινδύνου με τον κατάλληλο τρόπο. Μια βασική
λειτουργία που έχει στο πλαίσιο αυτό είναι η παροχή διαβεβαίωσης, ότι οι κίνδυνοι
έχουν καθοριστεί σαφώς και έχουν αξιολογηθεί σωστά. Αν για παράδειγμα ένας
εσωτερικός ελεγκτής θεωρήσει ότι οι αναδυόμενοι κίνδυνοι δεν λαμβάνονται δεόντως
υπόψη, θα πρέπει να ενημερώσει την ανώτερη διοίκηση σχετικά με αυτή την
ανεπάρκεια.
[4] Η καταγραφή αναφορών και η παροχή συμβουλών. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου,
σε αυτό το πλαίσιο είναι ο προσδιορισμός των τομέων που χρίζουν προσοχής, η
παρουσίασή τους στη διοίκηση με ισορροπημένο τρόπο και η παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται, ώστε να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης των ενδεχόμενων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.
Γενικά, ένας εσωτερικός ελεγκτής κάνει αναφορά με τα ευρήματα του εσωτερικού
ελέγχου, στην ανώτερη διοίκηση. Σε περίπτωση που ο εσωτερικός έλεγχος έχει
εντοπίσει προβλήματα ή ανεπάρκειες, γίνονται συστάσεις για τη διόρθωση τους,
ωστόσο οι τελικές ενέργειες εξαρτώνται πάντα από τη διαχείριση του οργανισμού.
Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι βοηθάει είτε
συγκεκριμένα τμήματα του οργανισμού, είτε τον οργανισμό στο σύνολο του, να επιτύχει την
αποστολή του και τους επιδιωκόμενους στόχους. Σε επίπεδο τμήματος οργανισμού, ένα
αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, βοηθά ένα τμήμα να εκπληρώσει εύρυθμα,
αποδοτικά και αποτελεσματικά την λειτουργία του, να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας που είναι συναφή με την αποστολή του οργανισμού, να διασφαλίσει
πόρους από τις απώλειες που οφείλονται σε κατάχρηση, κακή διαχείριση, σπατάλη, λάθη και
απάτη, να ενισχύσει τα επίπεδα συμμόρφωσης προς το καταστατικό του οργανισμού, τους
κανονισμούς και τις τυπικές διαδικασίες και τέλος να αναπτύξει και να διατηρήσει την
αξιοπιστία των οικονομικών και διαχειριστικών δεδομένων, αλλά και την έγκαιρη αναφορά
τους (Arwinge, 2012).
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Συνολικά, σύμφωνα με τους Drogalas et al (2015), ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στη
συμμόρφωση του οργανισμού με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, διευκολύνει το
έργο των εξωτερικών ελεγκτών, εντοπίζει τις αδυναμίες στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και
παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαδικασίες. Μαζί
με τα παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης,
βοηθάει στο στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού, εκτιμά τον επιχειρηματικό κίνδυνο και
προσθέτει αξία στον οργανισμό.

2.4. Αποτελεσματικότητα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων θα πρέπει να αξιολογούνται
τακτικά, ώστε να διαπιστώνεται αν είναι αποτελεσματικά, αν δηλαδή επιτυγχάνουν τον σκοπό
για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αξιολογούν αυτά τα
συστήματα, ως μέρος των καθηκόντων τους (Lakis & Giriunas, 2012).
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας εταιρείας έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση των
κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Επομένως, για να
υπάρχει αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος, μια επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει τους
επιχειρησιακούς της στόχους, να εντοπίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν την
επίτευξη αυτών των στόχων, να σχεδιάζει εσωτερικούς ελέγχους για τη διαχείριση αυτών των
κινδύνων, να χειρίζεται τους εσωτερικούς ελέγχους σύμφωνα με τις προδιαγραφές
σχεδιασμού τους και να ελέγχει τα αποτελέσματα, ώστε να βεβαιώνεται ότι τα συστήματα
ελέγχου λειτουργούν σωστά (Dittmeier & Casati, 2014).
Οι διευθυντές και οι διαχειριστές των οργανισμών πρέπει να επανεξετάζουν συχνά την
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν στους μετόχους
ότι το έπραξαν. Αυτό υποδηλώνει μια καθορισμένη διαδικασία για την αναθεώρηση της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου από το διοικητικό συμβούλιο - μια διαδικασία
που ξεκινά με τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών στόχων και τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των συναφών κινδύνων που θα εμπόδιζαν την επίτευξη αυτών των στόχων. Με
τον σαφή προσδιορισμό των επιχειρηματικών στόχων, θα μειωθεί η πιθανότητα υπέρβασης
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των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν
ότι οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν όχι μόνο εκείνους που απειλούν την επιβίωση του
οργανισμού ή τη σοβαρή αποδυνάμωσή του, αλλά και ο κίνδυνος να μην εντοπιστούν
σημαντικές ευκαιρίες (Brewer & List, 2004).

2.5. Εσωτερικοί Ελεγκτές - Κώδικας Δεοντολογίας
Οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται προκειμένου να παρακολουθούν και να αξιολογούν
τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων, τη διαχείριση των επιχειρήσεων και τη λειτουργία των
εσωτερικών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σε μεγάλο βαθμό
συμβουλευτικές, ως προς τη διοίκηση, σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και
διαδικασιών. Το έργο του εσωτερικού ελεγκτή διαφέρει από εκείνο των εξωτερικών ελεγκτών,
διότι ελέγχει τους περισσότερους από τους οικονομικούς και λογιστικούς κινδύνους, οι οποίοι
έχουν αντίκτυπο σε κρίσιμα θέματα, όπως η φήμη της επιχείρησης, η ανάπτυξη της, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η μεταχείριση των εργαζομένων και η ηθική. Το έργο των
εσωτερικών ελεγκτών βοηθά τα ανώτερα στελέχη να προσκομίσουν αποδείξεις στους
ενδιαφερόμενους ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά την επιχείρηση (Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών Ελλάδας, 2016).
Το έργο των εσωτερικών ελεγκτών είναι ποικίλο και το φάσμα των καθηκόντων τους
μπορεί να περιλαμβάνει: (1) παρακολούθηση συνεδριάσεων με φορείς ελέγχου για την
ανάπτυξη της κατανόησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, (2) διερεύνηση και εκτίμηση του
βαθμού αποτελεσματικής λειτουργίας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και καταγραφής
των αποτελεσμάτων, (3) παροχή συμβουλών και καθοδήγησης ad hoc σε διαχειριστές και
προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, μερικές φορές παρέχοντας μαθήματα και εκπαιδευτικές
συναντήσεις, (4) εκπόνηση και σύνταξη αξιολογήσεων κινδύνου για βασικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες, (5) πρόβλεψη αναδυόμενων ζητημάτων μέσω έρευνας και παροχή
συμβουλών για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής τους, (6) παροχή υποστήριξης και
καθοδήγησης στη διοίκηση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού νέων ευκαιριών, (7) παροχή
συστάσεων στα σχετικά μέλη του προσωπικού προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργίες και
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να βοηθηθεί η εξασφάλιση της υποστήριξής τους στις συναντήσεις, (8) αξιολόγηση
συμμόρφωσης επιχείρησης με τους κανόνες και τους κανονισμούς, κ.α. (Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 2016)
Τα τελευταία χρόνια επίσης, συζητείται όλο και περισσότερο η ανεξαρτησία και η ηθική
των εσωτερικών ελεγκτών, δεδομένης της αύξησης των εταιρικών σκανδάλων και απατών και
την εμπλοκή των ελεγκτών σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλοι οργανισμοί, έχουν θεσπίσει
κώδικες δεοντολογίας για τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι κώδικες δεοντολογίας αποτελούν
στην ουσία ένα σύνολο αρχών τους οποίους θα πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
Η σημαντικότερη από αυτές είναι ίσως η αρχή της αντικειμενικότητας, η οποία σύμφωνα με
τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, απαιτεί από τους
εσωτερικούς

ελεγκτές

να

«παρουσιάζουν

το

υψηλότερο

επίπεδο

επαγγελματικής

αντικειμενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών, σχετικά με τη
δραστηριότητα ή την διεργασία που εξετάζεται» (IIA, 2016). Επίσης οι εσωτερικοί ελεγκτές, θα
πρέπει να είναι σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό ανεξάρτητοι και να έχουν αμερόληπτη
κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να είναι αντικειμενικοί, να μην έχουν καμία
προσωπική ή επαγγελματική ενασχόληση με την περιοχή που ελέγχεται, να διατηρούν μια
απροκατάληπτη και αμερόληπτη νοοτροπία σε σχέση με όλες τις δεσμεύσεις τους και να μην
συμβιβάζονται σε θέματα ποιότητας (Reynolds, 2010).
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Κεφάλαιο 3ο - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για τον Εσωτερικό Έλεγχο στον Ελληνικό Δημόσιο
Τομέα
3.1. Τα 5 συστατικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control System) αποτελείται από ένα
σύνολο κανόνων, διαδικασιών και οργανωτικών δομών που αποσκοπούν: (1) στην εξασφάλιση
της υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής, (2) στην επίτευξη αποτελεσματικών και
αποδοτικών εταιρικών διαδικασιών, (3) στη διασφάλιση της αξίας των εταιρικών στοιχείων του
ενεργητικού, (4) στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των λογιστικών και
διαχειριστικών δεδομένων, και (5) στην παροχή διασφάλισης ότι οι εταιρικές πράξεις
συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Στην ουσία δηλαδή ένα
σύστημα εσωτερικού έλεγχου είναι η αυστηρή οριοθέτηση όλων εκείνων των ενεργειών που
πρέπει να γίνουν, ώστε να λαμβάνει χώρα αποτελεσματικά ο εσωτερικός έλεγχος (Hall, 2012).
Οι επιχειρήσεις σε κάθε τομέα, όταν σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ή διενεργούν
εσωτερικούς ελέγχους, πρέπει να εξετάζουν μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων, οι οποίοι θα
πρέπει να εσωκλείονται στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον τα συστήματα αυτά,
σχεδιάζονται με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά
και να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την Επιτροπή COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), τα βασικά στοιχεία του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου ορίστηκαν το 1992 και πρέπει να είναι (Hall, 2012):
[1] Το περιβάλλον ελέγχου (Control Environment). Το περιβάλλον ελέγχου αναφέρεται
στον σύνθετο παράγοντα που επηρεάζει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
σχετικά με την οργανωτική κουλτούρα. Αποτελεί το θεμέλιο για όλα τα άλλα συστατικά
του εσωτερικού ελέγχου, την πειθαρχία και τη δομή του. Οι παράγοντες που ασκούν
άμεση επίδραση στο περιβάλλον ελέγχου είναι η ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες και οι
ικανότητες των εργαζομένων ενός οργανισμού, η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας
της διοίκησης, ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση αναθέτει εξουσία και ευθύνη, καθώς
και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει και αναπτύσσει τους υπαλλήλους της και οι
κατευθύνσεις που παρέχει το διοικητικό συμβούλιο.
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[2] Η αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assesment). Είναι γεγονός πως δεν είναι εφικτό να τεθούν
έλεγχοι για κάθε πιθανό κίνδυνο ή απειλή. Σκοπός των διαδικασιών αξιολόγησης
κινδύνων, είναι ο προσδιορισμός των οργανωτικών κινδύνων, η ανάλυση του
δυναμικού τους όσον αφορά το κόστος, η πιθανότητα εμφάνισης τους, καθώς και η
εφαρμογή μόνο των ελέγχων των οποίων τα προβλεπόμενα οφέλη υπερτερούν του
κόστους τους. Ένας γενικός κανόνας είναι: Όσο πιο ρευστό είναι ένα περιουσιακό
στοιχείο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος υπεξαίρεσης. Για να αντισταθμιστεί αυτός
ο αυξημένος κίνδυνος, απαιτούνται ισχυρότεροι έλεγχοι. Η Επιτροπή COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), η οποία παρέχει ανάλυση
των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ένα πλαίσιο
για την οριοθέτηση και την αξιολόγησή του, συνιστά τη χρήση μιας ανάλυσης κόστουςοφέλους (κόστους μιας διαδικασίας ελέγχου έναντι του οφέλους που έχει),
προκειμένου να καθοριστεί εάν το κόστος για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης
διαδικασίας ελέγχου είναι αρκετά ευεργετικό, ώστε να αξίζει το κόστος του, δεδομένου
ότι δεν είναι εφικτή η υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου για όλες τις διαδικασίες στο
εσωτερικό ενός οργανισμού. Αν το κόστος υπερτερεί του οφέλους σε μια συγκεκριμένη
διαδικασία ελέγχου, δεν συνίσταται η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας ελέγχου.
[3] Οι δραστηριότητες ελέγχου (Control Activities). Πρόκειται για τις πολιτικές και
διαδικασίες που αναπτύσσει η διοίκηση μιας εταιρείας για να προστατεύσει όλα τα
διαφορετικά περιουσιακά της στοιχεία. Οι δραστηριότητες ελέγχου περιλαμβάνουν μια
ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων σε όλη την επιχείρηση και είναι συνήθως ένας
συνδυασμός χειρωνακτικών και αυτοματοποιημένων ελέγχων. Μερικά παραδείγματα
αυτών των δραστηριοτήτων είναι οι εγκρίσεις, οι άδειες, οι επαληθεύσεις, οι
ανακοινώσεις, οι ανασκοπήσεις των λειτουργικών επιδόσεων και ο διαχωρισμός των
καθηκόντων.
[4] Η ενημέρωση και η επικοινωνία (Information & Communication). Οι διαχειριστές
πρέπει να ενημερώνουν τους υπαλλήλους σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους
όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή
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εγγράφων όπως τα εγχειρίδια πολιτικής και διαδικασιών ή τη δημοσίευση μηνυμάτων
στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας. Αυτό το στοιχείο των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου, θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συναντήσεις για νέο ή
υφιστάμενο προσωπικό. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να
κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά τους, πώς η δουλεία σχετίζεται με το
έργο άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση και πώς σχετίζεται με τους ισχυρούς
εσωτερικούς ελέγχους. Είναι εξίσου σημαντικό η διοίκηση να κατανοεί τη σημασία της
διατήρησης των καλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ όλων των βαθμίδων διαχείρισης,
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς να επικοινωνούν για τυχόν
προβλήματα που ενδέχεται να εντοπίσουν.
[5] Η παρακολούθηση (Monitoring). Η αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να
είναι μια συνεχής διαδικασία. Οι διαχειριστές σε διάφορα επίπεδα της οργάνωσης
πρέπει να προετοιμάσουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ελέγχων και στη
συνέχεια να ξεκινήσουν διορθωτικές ενέργειες, όταν οι έλεγχοι δεν λειτουργούν
σωστά. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει καθημερινές παρατηρήσεις και έλεγχο, ή η
διοίκηση μπορεί να προτιμά τις τακτικές προγραμματισμένες αξιολογήσεις. Το πεδίο
εφαρμογής και η συχνότητα των αξιολογήσεων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την
εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

3.2. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Διαδικασίας Προμηθειών
Οι προμήθειες είναι μια λειτουργία κατά την οποία πραγματοποιούνται αγορές ή
εξαγορές για τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Όταν οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα
αποφασίσουν να αγοράσουν αγαθά, έργα ή υπηρεσίες, δημοσιεύουν προκήρυξη
διαγωνισμού, όπου οι ιδιωτικές εταιρείες στη συνέχεια, υποβάλουν προσφορά για τη
σύμβαση. Ο έλεγχος αυτής της λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός επειδή συνεπάγεται τον
έλεγχο της δαπάνης του κεφαλαίου ενός οργανισμού, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση του
δημόσιου χρήματος (Thai, 2008).
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Οι πολιτικές και διαδικασίες προμηθειών στον δημόσιο τομέα, πρέπει να
συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και να σέβονται τις αρχές της πρόσβασης, του
ανταγωνισμού, της δικαιοσύνης και της καλύτερης αξίας ή οφέλους για τον δημόσιο
οργανισμό. Από αυτή την άποψη, οι πρακτικές προμηθειών τίθενται υπό τον έλεγχο της
δημόσιας εξέτασης, σε θέματα σύνεσης και ακεραιότητας, διευκόλυνσης πρόσβασης, και
διασφάλισης της ισότητας στη χρήση των δημόσιων πόρων, εξασφάλισης της αριστείας των
επιχειρησιακών απαιτήσεων και υποστήριξης της μακροπρόθεσμης βιομηχανικής και
περιφερειακής ανάπτυξης και άλλων κατάλληλων εθνικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της
οικονομικής ανάπτυξης. Ο στόχος του ελέγχου στις προμήθειες είναι να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αξιολογεί αν (Tan, 2013; Rendon et al, 2015):
[1] οι οργανισμοί εφαρμόζουν πολιτικές, συστήματα και ελέγχους που ενισχύουν τη
διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των προμηθειών και οι
οποίες αντικατοπτρίζουν τη σχετική νομοθεσία και τις δημόσιες πολιτικές
[2] υπάρχουν μηχανισμοί που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις
πολιτικές και τις πρακτικές προμηθειών του εκάστοτε οργανισμού
[3] οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων είναι σε θέση να παράσχουν στη διοίκηση
ακριβείς, συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων όσο αφορά
την παροχή υπηρεσιών προμηθειών
[4] οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν τεκμηριωθεί και
έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία
[5] οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις κοινοποιούνται και
γίνονται κατανοητές από τους κυριότερους ενδιαφερόμενους
Πιο αναλυτικά σε σχέση με την τήρηση της διαδικασίας υλοποίησης των προμηθειών
ελέγχεται αν έχει γίνει έρευνα αγοράς με στόχο την συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών, αν
έχουν εφαρμοστεί όλοι οι κανόνες δημοσιότητας, αν οι σχετικές προσφορές των προμηθειών
φυλάσσονται με ασφάλεια και οι εντολές ανάθεσης για Αναλώσιμα και Λοιπές Προμήθειες
15

εγκρίνονται από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη σύμφωνα με το επίπεδο εγκρίσεων που έχει
οριστεί. Κατά την υλοποίηση των συμβάσεων των προμηθειών ελέγχεται αν οι συμβατικές
προθεσμίες κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται στη σύμβαση, αν εξασφαλίζεται
ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αγορές είναι σύμφωνες με τους σχετικούς
κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία, αν οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους
προμηθευτές είναι προς όφελος της υπηρεσίας, και αν εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές
αγορών ή υπηρεσιών που συνεργάζονται οι υπηρεσίες είναι αξιόπιστοι. Ως προς το οικονομικό
αντικείμενο των συμβάσεων γίνεται έλεγχος αν υπήρξε

τροποποίηση του αρχικού

προϋπολογισμού της προμήθειας, αν το τμήμα προμηθειών είναι οργανωμένο σχετικά με τη
λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών και αν η συμβατική αξία της προμήθειας
ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Συνολικά ο εσωτερικός έλεγχος στις
προμήθειες συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των προμηθειών, εντοπίζει
λάθη επί της διαδικασίας των προμηθειών, επιλύει προβλήματα μέσω προτάσεων προς το
τμήμα προμηθειών και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του δημόσιου οργανισμού με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος (Giotopoulos et al, 2013).

3.3. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα
Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, διαφέρουν
σε κάποιο βαθμό από αυτές των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, δεδομένων των διαφορών
που φέρουν οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς, κυρίως ως προς τον σκοπό τους. Στον
ιδιωτικό τομέα ο απώτερος σκοπός των επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ
στον δημόσιο τομέα είναι η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, η οποία
περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρήματος
προς τον σκοπό αυτό (Drogalas et al, 2014). Οι δραστηριότητες ελέγχου του δημόσιου τομέα
πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπουν στις οντότητες του, να
εκπληρώσουν το καθήκον τους, να είναι υπεύθυνες και διαφανείς για το κοινό,
επιτυγχάνοντας τους στόχους τους αποτελεσματικά, αποδοτικά, οικονομικά και δεοντολογικά
(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
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Στο πλαίσιο αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα, αποτελεί σημαντικό
εργαλείο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση ορίζεται ως ο συνδυασμός
διαδικασιών και δομών που εφαρμόζονται από το διοικητικό συμβούλιο για την ενημέρωση,
την καθοδήγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης
προς την επίτευξη των στόχων της. Στον δημόσιο τομέα, η διακυβέρνηση σχετίζεται με τα μέσα
με τα οποία οι στόχοι καθιερώνονται και υλοποιούνται. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες
που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία μιας οντότητας του δημόσιου τομέα, εξασφαλίζουν δίκαιη
παροχή υπηρεσιών και διασφαλίζουν την κατάλληλη συμπεριφορά των κυβερνητικών
αξιωματούχων - μειώνοντας τον κίνδυνο δημόσιας διαφθοράς. Ο ρόλος του ελέγχου του
δημόσιου τομέα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα
(Cohen, 2015).

3.4. Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα
Δεδομένου ότι

η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα

μετράται κατά βάση από την ικανότητά του να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με δίκαιο και
κατάλληλο τρόπο, ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του. Τα φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης
του δημοσίου χρήματος αποτέλεσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της δημόσιας διοίκησης στο
παρελθόν, και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου οικονομικού κλίματος της χώρας
(Ladi, 2014).
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας
και μέσο της εξασφάλισης των αρχών της ισότητας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της
λογοδοσίας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και την διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Οι
μοναδικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα, απορρέουν από τον
μοναδικό χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα είναι μοναδική η σημασία των
πολιτικών δυνάμεων και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα, οι φορείς του
δημόσιου τομέα διαθέτουν εξουσίες (π.χ. αστυνομία, φορολογία και ρυθμιστικές αρχές) έναντι
των πολιτών και των οικονομικών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπίσουν
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ελέγχους για να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία στη χρήση αυτών των
εξουσιών και στην παροχή των αναμενόμενων υπηρεσιών. Αυτές οι προστασίες είναι
θεμελιώδεις σε πολιτικά συστήματα στα οποία οι πολίτες παρέχουν στους φορείς του
δημόσιου τομέα τις εξουσίες τους (Λιγωμένου, 2016).
Σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε μορφή οντότητας του δημόσιου τομέα μπορεί να
επωφεληθεί από μέτρα λογοδοσίας που διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν
πόρους έχοντας την κατάλληλη εξουσιοδότηση, με σκοπό την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων
στόχων των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, η καλή δημόσια διακυβέρνηση απαιτεί δίκαιους
και αμερόληπτους νόμους και κανονισμούς. Η απουσία δομών καλής διακυβέρνησης και η μη
τήρηση των βασικών αρχών διακυβέρνησης αυξάνει τον κίνδυνο δημόσιας διαφθοράς, η
οποία ορίζεται ως κατάχρηση εξουσίας που γίνεται για την απόκτηση ατομικού οφέλους. Ως εκ
τούτου, εκτός από τις βασικές αρχές διακυβέρνησης, η τήρηση των αρχών της λογοδοσίας, της
διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ισότητας είναι ουσιώδεις για τον δημόσιο τομέα
(Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 2017).
Η λογοδοσία είναι η διαδικασία κατά την οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι
εργαζόμενοι σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, στο εσωτερικό τους, είναι υπεύθυνοι για τις
αποφάσεις και τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δημοσίων
πόρων και όλων των πτυχών των επιδόσεων. Η λογοδοσία επιτυγχάνεται από όλα τα μέρη,
όταν αυτά έχουν σαφή κατανόηση των ευθυνών τους και φέρουν σαφώς καθορισμένους
ρόλους μέσω μιας ισχυρής δομής (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 2017).
Η αρχή της διαφάνειας αφορά το «άνοιγμα» μιας οντότητας του δημόσιου τομέα στα
μέλη του. Η χρηστή διακυβέρνηση περιλαμβάνει την αποκάλυψη βασικών πληροφοριών στους
ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουν επαρκείς πληροφορίες για τις επιδόσεις και τις λειτουργίες
των οντοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις, οι δράσεις και οι
συναλλαγές του δημόσιου τομέα πρέπει να διεξάγονται ανοιχτά. Πολλές οντότητες του
δημόσιου τομέα υποχρεούνται από το νόμο να δημοσιεύουν δημόσια έγγραφα κατόπιν
αιτήματος. Επιπροσθέτως, πολλές οντότητες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται από το νόμο
να δημοσιεύουν ανακοινώσεις συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων
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θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αν και το συμφέρον του κοινού εξυπηρετείται μερικές
φορές από την προστασία των πληροφοριών προς αποκάλυψη - σε περιπτώσεις όπου η εθνική
ασφάλεια, οι ποινικές έρευνες ή η ιδιωτική πληροφόρηση μιας ιδιωτικής εταιρείας
διακυβεύονται - η διαφάνεια των ενεργειών και πληροφοριών του δημόσιου τομέα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημόσια εποπτεία. Οι νομοθέτες και το κοινό εξετάζουν
τους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις του δημόσιου τομέα είναι
δεοντολογικές και νομικές και ότι οι οικονομικές και εκτελεστικές εκθέσεις αντικατοπτρίζουν
με ακρίβεια το πραγματικό μέτρο των πράξεων (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας,
2017).
Η αρχή της ακεραιότητας απαιτεί οι δημόσιοι υπάλληλοι να ενεργούν με συνέπεια με
τις αρχές δεοντολογίας και τις αξίες, τις προσδοκίες, τις πολιτικές και τα αποτελέσματα της
οντότητας του δημόσιου τομέα. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης του κοινού μπορεί να είναι
εμφανής, σε περιπτώσεις όπου οι δημόσιες πληροφορίες και οι δράσεις δεν είναι αξιόπιστες
και υπονομεύουν τη νομιμότητα και την ικανότητα του δημόσιου τομέα να κυβερνά. Το
πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για την κοινωνία μπορεί να είναι
εκτεταμένο. Η αρχή της ακεραιότητας εφαρμόζεται επίσης όταν οι πληροφορίες διαδίδονται
στις δανειοδοτικές αρχές ή σε άλλους εντολοδόχους που έχουν άλλο συμφέρον από το μερίδιο
ιδιοκτησίας. Οι συνέπειες της παραβίασης της εκτίμησης της υψηλότερης ακεραιότητας
μπορούν να γίνουν γρήγορα και να θρυμματιστούν, όταν υπονομευθεί η εμπιστοσύνη του
λαού στον δημόσιο τομέα, στους θεσμούς και στην ηγεσία (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδας, 2017).
Η αρχή της δικαιοσύνης (ισότητας) αφορά το πόσο δίκαια οι δημόσιοι υπάλληλοι
ασκούν την εξουσία που τους έχει ανατεθεί. Το κοινό παραχωρεί στους αντιπροσώπους του υπαλλήλους του δημόσιου τομέα - τόσο χρήματα όσο και εξουσία για να εκπληρώνουν τις
ευθύνες τους. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική ανησυχία για την κατάχρηση της
εξουσίας του δημόσιου τομέα, τη σπατάλη πόρων και οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που
αφορούν τη διαφθορά ή την κακή διαχείριση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις
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υποχρεώσεις της οντότητας και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες (Ινστιτούτο Εσωτερικών
Ελεγκτών Ελλάδας, 2017).
Τελικά, ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα ενισχύει τη δημόσια διακυβέρνηση
προβλέποντας την αμεροληψία και προστατεύοντας τις βασικές αξίες της οντότητας του
δημόσιου τομέα εξασφαλίζοντας ότι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι διεξάγουν τα καθήκοντα
τους με διαφάνεια, δίκαια και ειλικρινά, καθώς και με ισότητα και ακεραιότητα. Οι εκλεγμένοι
και διορισμένοι υπάλληλοι σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα θα πρέπει να υποστηρίζουν
αποτελεσματικές ελεγκτικές δραστηριότητες, δημιουργώντας ανεξάρτητες λειτουργίες
ελέγχου που να πληρούν όλα τα βασικά στοιχεία (Cohen, 2015).

3.5. Νομοθετικό Πλαίσιο
Οι κανόνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τη λογιστική και τον έλεγχο στον
δημόσιο τομέα είναι μέρος των Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και των Νόμων (Ν). Αυτοί οι
νόμοι συνήθως εκπονούνται από επιτροπές που διορίζονται από την κυβέρνηση ή από φορείς
που είναι επιλέξιμοι να νομοθετούν. Η συμμετοχή του λογιστικού επαγγέλματος στη
διαμόρφωση αυτών των νόμων είναι μάλλον περιορισμένη. Το 2010, η Ελλάδα υπέγραψε
μνημόνιο συμφωνίας με την Τρόικα (δηλ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Ν 3845/2010) με αντάλλαγμα ένα σχέδιο
διάσωσης που στο τέλος ανήλθε σε περίπου 240 δις €. Μεταξύ των μέτρων που
περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας, η μεταρρύθμιση της δημόσιας δημοσιονομικής
διαχείρισης και της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης ήταν προτεραιότητα, με δηλωμένο στόχο
να αντιμετωπιστούν τόσο οι βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές προκλήσεις όσο και οι
μακροπρόθεσμες επιδόσεις, η ευθύνη και η διαφάνεια (Ladi, 2014).
Η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση (περιφέρειες και δήμοι) εφαρμόζουν
θεμελιωδώς διαφορετικά λογιστικά συστήματα. Αυτά που χρησιμοποιούνται από την κεντρική
κυβέρνηση διέπονται από το ΠΔ 15/2011 και βασίζονται σε τροποποιημένη ταμειακή βάση
που δανείζεται στοιχεία από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS),
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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Παρά τις ομοιότητες, κυρίως όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις και τις διατάξεις, οι
διακυμάνσεις μεταξύ των λογιστικών αρχών της ελληνικής κεντρικής κυβέρνησης και των
διεθνών λογιστικών προτύπων είναι σημαντικές, ξεκινώντας με τη μεγάλη διαφορά ότι η
κεντρική κυβέρνηση δεν βασίζεται σε δεδουλευμένη βάση. Οι περιφέρειες εφαρμόζουν την
απλούστερη μορφή λογιστικής που είναι η ταμειακή λογιστική. Παρόλα αυτά, αναμένεται ότι
στο εγγύς μέλλον θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση (Cohen,
2015).
Ενώ έχει ήδη εκδοθεί νόμος που διέπει τα λογιστικά συστήματα των περιφερειών (Ν.
3852/2010, κοινώς ονομαζόμενος ως μεταρρύθμιση Καλλικράτη), δεν έχει εφαρμοστεί, κυρίως
λόγω κάποιων τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι δήμοι συμμορφώνονται με το Π.Δ. 315/1999, το
οποίο επιβάλλει τη χρήση συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Το σύστημα αυτό
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, τα
οποία παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα ΔΠΧΠ. Ο προϋπολογισμός και στις τρεις
περιπτώσεις είναι σε ταμειακή βάση και η παρουσίαση των κονδυλίων του προϋπολογισμού
γίνεται σε μορφή στοιχείου ανά είδος. Δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί απόδοσης σε κανένα
κυβερνητικό επίπεδο στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι προϋπολογισμοί δεν παρέχουν καμία
πληροφορία σχετικά με τη σχέση μεταξύ των εισροών και των αποτελεσμάτων. Πρόσφατα, η
ταμειακή βάση συμπληρώθηκε με την εφαρμογή λογιστικής δέσμευσης. Η ανάπτυξη των
μητρώων δεσμεύσεων ήταν ένα μέτρο που συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας με την
Τρόικα (Cohen, 2015).

3.6. Εσωτερικός Έλεγχος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάγονται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου. (ΝΠΔΔ). Με βάση το άρθρο 101 του Συντάγματος, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) «χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων ο σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και
την επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας. Πρότυπο Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου είναι (κατά λειτουργία) η ίδια η Πολιτεία (το Κράτος). Άλλα χαρακτηριστικά
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νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και
νομαρχίες), η Εκκλησία της Ελλάδος κλπ., τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.α.».
Σε σχέση με τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου, ο νόμος 3492/2006 (ΦΕΚ Σειράς Ι
αριθ. 210 της 5.10.06) καθιέρωσε την οργάνωση ενός συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των οργανισμών
που δεν περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Ο προαναφερόμενος νόμος ορίζει ένα
σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των
διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η διοίκηση στις πράξεις ενός
οργανισμού, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιδίωξη του στόχου με αποτελεσματικό,
αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την τήρηση
των πολιτικών διαχείρισης και τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του οργανισμού
πιστοποιώντας την πληρότητα και την ακρίβεια των λογιστικών εγγράφων και παρέχει
έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την υγιή οικονομική διαχείριση (European
Commission, 2002).
Επιπρόσθετα, ο νόμος 3871/2010 για τη «Δημοσιονομική διαχείριση και λογοδοσία»
τροποποίησε και συμπλήρωσε τις διατάξεις του νόμου αριθ. 2362/95, οι οποίες καθορίζουν το
νέο περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους διαχειρίζεται το λογιστικό σύστημα της γενικής κυβέρνησης, γνωστό
ως Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης, ένα σύστημα που αποσκοπεί στον λογιστικό
χειρισμό των συναλλαγών της με ομοιογενή τρόπο, στην απόδοση της πραγματικής εικόνας
των οικονομικών και περιουσιακών της στοιχείων, στην εκτίμηση της φερεγγυότητά της και
την παροχή αξιόπιστων δεδομένων, για την απλούστευση και τη διευκόλυνση όλων των
μορφών ελέγχου (European Commission, 2002).
Για τον έλεγχο στη δημόσια διοίκηση, έχει επίσης δημιουργηθεί το Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών για τη Δημόσια Διοίκηση (ΣΕΕΔΔ). Ο ΣΕΕΔΔ ιδρύθηκε με το Ν. 2477/1997 και
αναβαθμίστηκε με το Ν. 3074/2002. Η αποστολή του είναι να διασφαλίσει την ορθή και
αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εντοπίζοντας τα φαινόμενα της κακής
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διοίκησης, των αδιαφανών διαδικασιών, της αναποτελεσματικότητας και των υπηρεσιών
χαμηλής ποιότητας (OECD, 2011).
Επιπρόσθετα από το 2002, λειτουργεί και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
Η αρχή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε δυνάμει του Ν. 3074/2002.
Αποστολή του είναι να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης, να παρακολουθεί και να αξιολογεί το έργο του Επιθεωρητή - Οργανισμού Ελέγχου
για τη Δημόσια Διοίκηση και όλων των ειδικών οργάνων και υπηρεσιών για την επιθεώρηση
και τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και να εντοπίζει περιπτώσεις διαφθοράς και κακής
διοίκησης (OECD, 2011).
Πιο πρόσφατα ο νόμος 4270/2014, θέσπισε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, με
σκοπό την αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων, στις οποίες στηρίζεται το
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, την αξιολόγηση της εφαρμογής των
δημοσιονομικών κανόνων, και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς.
Απώτερος σκοπός του, είναι η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα μνημόνια περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους
τριμηνιαίους στόχους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις προκαθορισμένες
διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, τις συνέπειες σε
περίπτωση μη εκτέλεσης των προβλεπόμενων διορθωτικών μέτρων, τον χρόνο και τη μορφή
υποβολής εκθέσεων, τις δεσμεύσεις όσον αφορά εσωτερικά μέτρα που αποσκοπούν στη
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή σε σχέση με τις προτεινόμενες
βελτιώσεις και τον ρυθμό απόδοσης των εγκριθεισών πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Συναφείς μνημόνια συμφωνίας συνάπτονται μεταξύ των υπουργείων και των φορέων που
εποπτεύονται από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων και
οργανισμών, αλλά με εξαίρεση τις ΜΚΟ (Morrison et al, 2016).
Επιπλέον, ο νόμος 427012014 περιέχει επίσης αρκετές διατάξεις σχετικά με τις
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων του, συμπεριλαμβανομένων των
δημοσιονομικών στόχων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν για όλους τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, διατάξεις που ισχύουν για την Κεντρική Διοίκηση, για τις MKO
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και διατάξεις που ισχύουν για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Οι κυρώσεις
περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική υποβολή σχεδίων
διόρθωσης, περικοπές των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ή μεταφορές πιστώσεων προς
τις οντότητες που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους ή με την εφαρμογή
προγραμμάτων προσαρμογής, όσον αφορά τις εν λόγω οντότητες (Morrison et al, 2016).
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Κεφάλαιο 4ο - Προμήθειες στην Επιτροπή Ερευνών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης

4.1.Επιτροπές Ερευνών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Οι Επιτροπές Ερευνών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), λειτουργούν υπό το
πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 679/96, σχετικά με την ίδρυση του «Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» (ΕΛΚΕ), για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που
διεξάγονται σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σύμφωνα με την εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.Η Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των
ερευνητικών έργων και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εκάστοτε εκπαιδευτικό
ίδρυμα (ΚΥΑ 679/96).
Το Μάιο του 1981 το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 επέτρεψε την ίδρυση των
λεγόμενων "Ειδικών Λογαριασμών για τα Ταμεία Έρευνας" στα ελληνικά Ιδρύματα
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τις Επιτροπές Ερευνών, η αποστολή των οποίων
περιελάμβανε την εκπόνηση της ερευνητικής στρατηγικής και των πολιτικών των ΙΤΕ. Το εν
λόγω διάταγμα τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 1996 για να εξουσιοδοτήσει τις Επιτροπές
Ερευνών να επεξεργαστούν ειδικές πολιτικές για τη μεταφορά τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά
την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πατέντες, λογισμικό, συσκευές κ.λπ.). Ως
εκ τούτου, παρόλο που η μεταφορά γνώσης συμπεριλήφθηκε επισήμως στην αποστολή των
ελληνικών ΙΤΕ το 1996, οι Επιτροπές Ερευνών, οι οργανωτικές μονάδες που είναι
επιφορτισμένες με την επεξεργασία της πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας των θεσμικών
οργάνων, είχαν εξουσιοδοτηθεί να αναπτύξουν πολιτικές περίπου 15 χρόνια νωρίτερα. Οι
Επιτροπές αυτές δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό μέχρι τον Ιανουάριο του 2001, ημερομηνία
κατά την οποία θεσπίστηκε το Προεδρικό Διάταγμα 17/2001. Αυτή η νομοθετική πράξη
αποσκοπούσε στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των γνώσεων που παράγονται από την έρευνα στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Εξουσιοδότησε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και άλλες
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οργανώσεις του δημόσιου τομέα) να αποκτήσουν μέχρι 50% μετοχές σε τέτοιες επιχειρήσεις,
έθεσε ένα πλαίσιο για τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης αδειών μεταξύ νεοσύστατων
επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης και ΑΕΙ και Κέντρων Δημόσιας Έρευνας (Karra & Tolias,
2012).
Στόχος του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διανομή και διαχείριση κεφαλαίων που
καλύπτουν κάθε είδους δαπάνη που είναι απαραίτητη για την έρευνα, την εκπαίδευση και την
τεχνολογική ανάπτυξη. Επίσης, διαχειρίζεται κονδύλια για έργα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
σχέδια για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, για
μελέτες, την εφαρμογή δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, για
την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, την κατάρτιση προδιαγραφών, καθώς και άλλες συναφείς
υπηρεσίες ή δραστηριότητες που συμβάλλουν στη σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης
με τη βιομηχανική παραγωγή και παρέχονται ή πραγματοποιούνται από το ερευνητικό
προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα σε ολόκληρη την
Ελλάδα (Karra & Tolias, 2012).
Η Επιτροπή Ερευνών σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
ερευνητικών σχεδίων και συναφών δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τις τρέχουσες αναδυόμενες
ανάγκες, διανέμοντας εξωτερικούς πόρους και διασφαλίζοντας τη διάκριση μεταξύ έρευνας
και διδασκαλίας. Κάθε σχολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος εκπροσωπείται στην Επιτροπή
Ερευνών από έναν εκπρόσωπο του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εκλέγεται από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Σχολών (ΚΥΑ 679/96).
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος
αποτελούν (ΚΥΑ 679/96):
[1] η

χαρτογράφηση

της

ερευνητικής

πολιτικής

του

ιδρύματος

και

σχετικές

δραστηριότητες
[2] η αποδοχή, έγκριση, διανομή κεφαλαίων για την υλοποίηση έργων
[3] η κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και ερευνητικών σχεδίων και εκθέσεων
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[4] η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΕΛΚΕ

Το γραφείο του Γραμματέα είναι το διοικητικό και οργανωτικό σώμα του Ειδικού
Λογαριασμού και οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν (ΚΥΑ 679/96):
[1] την ανάπτυξη συστημάτων λογιστικής διαχείρισης για τον αποτελεσματικό έλεγχο των
οικονομικών
[2] την εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και την παροχή γραμματειακών
υπηρεσιών
[3] την υποβολή προτάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Επιτροπών Ερευνών
από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
[4] τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ΕΛΚΕ

Τα Ερευνητικά Προγράμματα του εκάστοτε ιδρύματος προωθούν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, κυρίως όσον αφορά (ΚΥΑ 679/96):
[1] τη διοργάνωση συνεδρίων-εκδηλώσεων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
[2] την ενημέρωση των υποδομών και των επικοινωνιακών δικτύων που απαιτούνται για
την έρευνα
[3] την πιστοποίηση των εργαστηρίων και
[4] την προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ
έχουν τη γενική εποπτεία του Ειδικού Λογαριασμού και είναι υπεύθυνοι για την
αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων του.
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4.2. Προμήθειες στις Επιτροπές Ερευνών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Οι κρατικές προμήθειες ή οι δημόσιες συμβάσεις είναι η προμήθεια αγαθών,
υπηρεσιών ή κατασκευών για λογαριασμό μιας δημόσιας αρχής, στη προκειμένη περίπτωση,
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Τα γραφεία προμηθειών των Επιτροπών Ερευνών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα
πρέπει να αποκτούν αγαθά και υπηρεσίες με τους βέλτιστους όρους λαμβάνοντας υπόψη τις
τιμές αγοράς, τους όρους πληρωμής, την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, τη
διαθεσιμότητα και την υποστήριξη προμηθευτών. Οι εξειδικευμένοι προμηθευτές θα πρέπει
να έχουν ίσες ευκαιρίες να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων
και υπηρεσιών. Τα υψηλότερα δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της
προμήθειας θα πρέπει πάντα να τηρούνται κατά την καθιέρωση μιας αμοιβαία επωφελούς
σχέσης μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών. Όλες οι προμήθειες στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών απαιτήσεων πραγματοποιούνται μέσω ανοικτής ανταγωνιστικής προσφοράς,
εκτός εάν δικαιολογείται η εφαρμογή εναλλακτικής μεθόδου προμηθειών σύμφωνα με τις
σχετικές νομικές διατάξεις. Είναι αναγκαίο να υπάρχει συνεχής βελτίωση των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων με την προμήθεια οντοτήτων για την εξασφάλιση της απλούστευσης, της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κόστους. Οι προμήθειες πρέπει να
προγραμματιστούν για να καταστεί δυνατή η συνετή διαχείριση των προϋπολογισμών και η
βελτιστοποίηση της αξίας των κονδυλίων. Τα γραφεία και τμήματα προμηθειών θα πρέπει να
επιδιώκουν την καλύτερη κατανομή των πόρων μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων.
Επίσης οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές για την
προμήθεια εκπαιδευτικών αγαθών, έργων και υπηρεσιών μέσω συγκριτικής αξιολόγησης με
παρόμοιες οντότητες, ώστε να διευκολύνουν τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών
(Giotopoulos et al, 2015).
Το θέμα της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό στις δημόσιες προμήθειες. Οι
μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ενδέχεται να έχουν σημαντικές
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η σημασία της διαφάνειας στις πρακτικές των
δημόσιων συμβάσεων έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία. Η διαφάνεια αφορά κυρίως τη
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δημοσίευση πληροφοριών και τη διεξαγωγή διαδικασιών διαγωνισμών με σαφείς και δίκαιους
κανόνες (Giotopoulos et al, 2015).
Οι χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εκτεταμένης δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως
η Ελλάδα, αγωνίζονται σήμερα να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα,
προκειμένου να επιτύχουν εξοικονόμηση κόστους και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και
τη διαφάνεια των επιχειρήσεων. Οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των δημόσιων
προμηθειών στην Ελλάδα, οδήγησαν στη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων
Προμηθειών, η οποία εισήχθη το Σεπτέμβριο του 2011 με το κείμενο του προγράμματος
προσαρμογής να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο βασικός στόχος της ΕΑΔΠ είναι να διασφαλίσει τη
διαφάνεια στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα του
κόστους στο δημόσιο τομέα. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή επιτόπιων
ελέγχων για την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και την
καθιέρωση σαφών κανόνων, την εξέταση των αιτήσεων σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και τη
διακοπή οποιασδήποτε διαρκούς διαδικασίας υποβολής προσφορών που συνεπάγεται
παραβίαση του νόμου. Έτσι, η ΕΑΔΠ αναμένεται να είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της
διαφάνειας και ένας υποστηρικτικός μηχανισμός για την αποτελεσματικότητα του συστήματος
δημόσιων συμβάσεων στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να λειτουργεί ως κεντρικός οργανισμός
δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4013/2011).
Κατά την ίδια περίοδο, η ευρεία χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Διαφάνειας, η
αποκαλούμενη "Διαύγεια", έχει επίσης βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς ο κύριος
στόχος της ήταν να εξασφαλίσει τη διαφάνεια των κυβερνητικών ενεργειών. Ειδικότερα, όλα
τα κυβερνητικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναρτούν τα δικαιώματά τους και τις αποφάσεις
τους σε αυτή την πύλη. Κάθε έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και έχει εκχωρηθεί ένας
μοναδικός αριθμός μεταφόρτωσης στο διαδίκτυο, ο οποίος πιστοποιεί ότι η κυβερνητική
απόφαση έχει μεταφορτωθεί στη "Διαδικτυακή Πύλη Διαφάνειας". Έτσι, η υποχρέωση των
κυβερνητικών φορέων να δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τις αποφάσεις τους διευκολύνει τον
εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και την τήρηση των ορθών πρακτικών διοίκησης.
Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι άλλες σχετικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή η ευρεία χρήση των
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ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, η συγκέντρωση των διαδικασιών και η απλούστευση του
νομοθετικού πλαισίου, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, ο μόνος παρατηρήσιμος
οικονομικός αντίκτυπος που μπορεί να αξιολογηθεί σήμερα αφορά τη μεταρρύθμιση της ΕΑΔΠ
και την ευρεία χρήση της Δικτυακής Πύλης Διαφάνειας (Karamagioli & Gouscos, 2015).
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Κεφάλαιο 5ο - Έρευνα Εφαρμογής & Αποτελεσματικότητας Εσωτερικού Ελέγχου στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

5.1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), είναι το έκτο παλαιότερο και από
τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έλαβε το όνομα του από
τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Η πανεπιστημιούπολη καλύπτει 430.000 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με
επιπλέον εκπαιδευτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις αλλού. Στις Σχολές και στα τμήματά του
φοιτούν 77.000 περίπου φοιτητές (65.000 στο προπτυχιακό επίπεδο και 8.500 σε
μεταπτυχιακά προγράμματα και 4.000 σε διδακτορικό επίπεδο) και 2.024 μέλη Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Υπάρχουν επιπλέον 287 μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 53 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 134 μέλη Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Το ΑΠΘ περιλαμβάνει 11 σχολές, αποτελούμενες από
40 τμήματα (ΑΠΘ, 2017).
Το σύνολο των ερευνητών του ΑΠΘ εκτελεί μεγάλου εύρους έρευνα σε διάφορους
επιστημονικούς τομείς. Είναι σε συνεχή και στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς
και ερευνητικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο μεγάλος αριθμός των
σχολών του και τα περίπου 290 εργαστήρια, επιτρέπουν στους επιστήμονες του ΑΠΘ να
διεξάγουν ποικίλα ερευνητικά έργα με μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία 12 χρόνια,
πραγματοποιήθηκαν 4.500 ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή περισσότερων από
10.000 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολλών εξωτερικών συνεργατών.
Τα τελευταία τρία χρόνια, 985 ερευνητές - διακεκριμένοι επιστήμονες - έχουν παράσχει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες σε συνεργασία με συνολικά 7.263 εξωτερικούς
επιστημονικούς συνεργάτες για την υλοποίηση 3.151 διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε & Τ). Οι 1.436 από αυτούς τους
εταίρους ήταν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανώσεις, ενώ 405 ήταν επιχειρήσεις
(ΑΠΘ, 2017).
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Με βάση πρόσφατα στοιχεία από διεθνείς κατατάξεις 20.372 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
στον κόσμο, το ΑΠΘ μετακινήθηκε από την 407η θέση το 2011, στην 158η το 2012,
κατατάσσοντας το πρώτο μεταξύ 23 ελληνικών πανεπιστημίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη, αναφορικά με το ποσό που επενδύεται σε
επιστημονικές δημοσιεύσεις στη χώρα. Όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας,
χορηγήθηκαν 32 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά τα τελευταία 3 χρόνια σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, το Α.Π.Θ. ασχολείται σήμερα με την ίδρυση νέων υποδομών, τη δημιουργία
συστημάτων μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία Διεπιστημονικού Κέντρου Ερευνών,
προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής, καθώς και η υλοποίηση, η τοποθέτηση
και η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Η Επιτροπή Ερευνών είναι φορέας του
πανεπιστημίου που συντονίζει την έρευνα που πραγματοποιείται εκεί. Ιδρύθηκε για να
ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και να διαχειριστεί τον ΕΛΚΕ
διαθέτοντας πόρους χρηματοδότησης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (ΑΠΘ, 2017).

5.2. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
679/96 για την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, για τη χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων που διεξάγονται σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και των
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πανεπιστήμιο.
Η Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ερευνητικών έργων και
συναφών δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τις τρέχουσες αναδυόμενες ανάγκες, διανέμοντας
εξωτερικούς πόρους και διασφαλίζοντας τη διάκριση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Ο
αριθμός των μελών των διδασκόντων που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών,
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ο οποίος ισούται με τον αριθμό των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρευρίσκεται
στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών.
Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προωθεί μια
σειρά δραστηριοτήτων, κυρίως όσον αφορά (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2017):
[1] τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους και μεταδιδακτορικούς ερευνητές
[2] την ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και σε άλλους κλάδους
[3] την υποστήριξη των λεκτόρων και των βοηθών των καθηγητών
[4] την οργάνωση και τη λειτουργία γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας
[5] τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε μέλη ΔΕΠ για τον
τρόπο σύνταξης προτάσεων έρευνας
[6] τη

διοργάνωση

συνεδρίων-εκδηλώσεων

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης
[7] την ενημέρωση των υποδομών και των δικτύων επικοινωνίας που απαιτούνται για
την έρευνα
[8] την πιστοποίηση των εργαστηρίων και
[9] την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών του ΑΠΘ
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Ο τρόπος οργάνωσης της Επιτροπής Ερευνώ του ΑΠΘ, απεικονίζεται στο
οργανόγραμμα του τμήματος στην εικόνα που ακολουθεί (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2017):

Εικόνα 5.1. Οργανόγραμμα Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών είναι
(Γραφείο Προμηθειών ΑΠΘ, 2017):
[1] η εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις, δηλαδή, διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την προμήθεια της έρευνας ή του εξοπλισμού κατασκευής και των
αναλώσιμων αγαθών, καθώς και
[2] η ανάληψη έργων, όπως η μίσθωση ακινήτων, η μίσθωση αυτοκινήτων, η μεταφορά
των προμηθειών, η πώληση υλικών, η διεκπεραίωση του εκτελωνισμού κ.λπ.
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5.3. Σκοπός Έρευνας & Ερευνητικά Ερωτήματα
Σκοπός της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι η διερεύνηση των
απόψεων εργαζομένων στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, αλλά και άλλων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη χώρα και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Κρήτης, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Με βάση τον σκοπό της έρευνας, και έπειτα από την μελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, τα ερευνητικά ερωτήματα, τέθηκαν ως εξής:
[1] η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών, σχετικά με τον
τρόπο που οργανώνονται και είναι αποτελεσματικά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
με βάση τα πέντε βασικά συστατικά ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή με
βάση το περιβάλλον ελέγχου, την αξιολόγηση των κινδύνων, τις δραστηριότητες του
ελέγχου, την πληροφόρηση και επικοινωνία, και την παρακολούθηση
[2] η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών, σχετικά με τον
τρόπο που οργανώνονται και είναι αποτελεσματικές οι διαδικασίες υλοποίησης των
προμηθειών
[3] η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών, σχετικά με τον
τρόπο που οργανώνονται και είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι κατά την υλοποίηση των
συμβάσεων προμηθειών
[4] η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών, σχετικά με τον
τρόπο που οργανώνεται και είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος του οικονομικού
αντικειμένου των συμβάσεων και
[5] η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών, σχετικά με τη
συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία των προμηθειών
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5.4. Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Έρευνας
Για την διεξαγωγή της έρευνας και την κάλυψη των ερευνητικών ερωτημάτων,
χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλη
ηλεκτρονικά στους ερωτώμενους. Η διαδικασία διανομής και συλλογής των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων διήρκησε συνολικά ένα μήνα και συγκεκριμένα από 1η Οκτωβρίου 2017-31
Οκτωβρίου 2017.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή, δημιουργήθηκε έπειτα
από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο, αποτελείται από ερωτήσεις
κλειστού τύπου, προκειμένου να μη χρειάζεται σημαντικός χρόνος για τη συμπλήρωση του
από τους εργαζόμενους, οι οποίο ήταν ήδη επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα τους. Το
ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να καλύψει πλήρως τα ερευνητικά ερωτήματα
που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα και περιλαμβάνει 27 συνολικά ερωτήσεις, οι οποίες είναι
διαχωρισμένες σε τέσσερις (4) διακριτές ενότητες, πέραν των δημογραφικών στοιχείων. Για
την απάντηση των ερωτήσεων, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert, η οποία είναι μια
ψυχομετρική κλίμακα που συνήθως εμπλέκεται στις έρευνες που διεξάγονται με
ερωτηματολόγια. Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την κλιμάκωση των
απαντήσεων σε μια έρευνα. Η κλίμακα αποτελείται από πέντε στοιχεία από το 1-5, τα οποία
εκφράζουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του ερωτώμενου, με βάση μια σαφώς
καταγραφόμενη τοποθέτηση του ερευνητή (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε
Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ Απόλυτα).
Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει
χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των δημογραφικών δεδομένων των ερωτηθέντων και
περιλαμβάνει συνολικά επτά (7) ερωτήσεις, που αφορούν την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης,
το καθεστώς εργασίας, την εργασιακή εμπειρία, και ακόμα τρείς ερωτήσεις σχετικά με την
ύπαρξη των τυπικών διαδικασιών ελέγχου.
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες έχουν
χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί κατά πόσο υλοποιούνται τα πέντε συστατικά στοιχεία του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις Επιτροπές Ερευνών. Σύμφωνα με την Επιτροπή της
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COSO, προκειμένου ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να
περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία, τα οποία είναι: το περιβάλλον ελέγχου, η αξιολόγηση
κινδύνων, οι δραστηριότητες ελέγχου, η πληροφόρηση και η επικοινωνία και η
παρακολούθηση (Hall, 2012). Ως προς το περιβάλλον ελέγχουν διερευνάται αν υπάρχει
οργανόγραμμα για κάθε Οργανωτική Μονάδα / Υπηρεσία που αναθεωρείται σύμφωνα με τις
τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις και αν έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας
σε όλα τα επίπεδα. Ως προς την αξιολόγηση κινδύνων διερευνάται αν διενεργείται εσωτερικός
έλεγχος σε έκτακτες περιπτώσεις και αν εφαρμόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό
βαθμό και έκταση αναλόγως την ένταση κινδύνου που εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία. Ως
προς τις δραστηριότητες ελέγχου διερευνάται αν υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα
επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών και αν το σύστημα ελέγχου είναι σχεδιασμένο με
τρόπο που να αποτρέπει παράνομες συναλλαγές με τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει.
Αναφορικά με τη συνιστώσα της

πληροφόρησης και της επικοινωνίας του συστήματος

εσωτερικού ελέγχου διερευνάται αν οι ελεγκτές συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στην ασφαλή
επίλυση ζητημάτων στην περίπτωση που αυτά προκύψουν κατά την διενέργεια τακτικού
ελέγχου τους. Τέλος ως προς την παρακολούθηση διερευνάται ο βαθμός αξιολόγησης των
εσωτερικών ελεγκτών από εξωτερικούς ή άλλους συμβούλους. Το δεύτερο μέρος αποτελείται
από πέντε (5) συνολικά ερωτήσεις (χωρισμένες σε υποερωτήματα), οι οποίες ανταποκρίνονται
στο ερευνητικό ερώτημα ένα (1).
Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες έχουν
χρησιμοποιηθεί, για να διερευνηθεί ο εσωτερικός έλεγχος της διαδικασίας Προμηθειών στις
Επιτροπές Ερευνών των Πανεπιστημίων. Το μέρος αυτό υποδιαιρείται περαιτέρω σε τέσσερις
υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα διερευνά τον εσωτερικό έλεγχο στη τήρηση της
διαδικασίας υλοποίησης των προμηθειών. Σύμφωνα με τους Giotopoulos et al (2015), οι
φορείς που υποβάλλον προσφορές, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται για όλες τις διαδικασίες
και να αξιολογούνται συγκριτικά. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται αν στις απευθείας αναθέσεις
πραγματοποιείται έρευνα αγοράς με σκοπό τη συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών, αν
εφαρμόζονται το σύνολο των κανόνων δημοσιότητας, αν οι προσφορές των προμηθειών
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φυλάσσονται με ασφάλεια και αν οι εντολές ανάθεσης εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένα
στελέχη, με βάση το καθορισμένο επίπεδο εγκρίσεων.
Η δεύτερη υποενότητα του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου αφορά τους ελέγχους
κατά την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών. Σύμφωνα με τους Giotopoulos et al (2015),
τα γραφεία προμηθειών των Επιτροπών Ερευνών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να
αποκτούν αγαθά και υπηρεσίες με τους βέλτιστους όρους λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές
αγοράς, τους όρους πληρωμής, την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα
και την υποστήριξη προμηθευτών. Οι εξειδικευμένοι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν ίσες
ευκαιρίες να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι συμβατικές προθεσμίες
κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται στη σύμβαση, ο βαθμός στον οποίο
εξασφαλίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι σύμφωνες με τη σχετική
νομοθεσία, ο βαθμός στον οποίο οι συναπτόμενες συμφωνίες με τους προμηθευτές είναι προς
όφελος της υπηρεσίας, και ο βαθμός στον οποίο διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές είναι
αξιόπιστοι.
Στην τρίτη υποενότητα του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνάται ο
εσωτερικός έλεγχος αναφορικά με το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων. Σύμφωνα με
τους Giotopoulos et al (2015), στις διαδικασίες προμηθειών καθίσταται αναγκαίο να
εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του κόστους, μέσω της συνετής
διαχείρισης των προϋπολογισμών και η βελτιστοποίηση της αξίας των κονδυλίων. Στο πλαίσιο
αυτό διερευνάται αν πραγματοποιούνται έλεγχοι στην περίπτωση τροποποίησης του αρχικού
προϋπολογισμού της προμήθειας, αν το τμήμα προμηθειών είναι οργανωμένο για την
λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών και αν ο βαθμός στον οποίο η συμβατική αξία της
προμήθειας ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου, διερευνάται
ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία των προμηθειών συνολικά. Σύμφωνα με τους
Rendon et al (2015), συνολικά ο έλεγχος στις διαδικασίες προμηθειών θα πρέπει να συμβάλλει
στην αποτελεσματικότητα τόσο των διαδικασιών, όσο και στην επίτευξη των στόχων των
οργανισμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το κόστος διατηρείται στα βέλτιστα χαμηλά
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επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται ο βαθμός στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει
στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των προμηθειών, ο βαθμός στον οποίο ο
εσωτερικός έλεγχος εντοπίζει λάθη και επιλύει προβλήματα επί της διαδικασίας των
προμηθειών και ο βαθμός που ο έλεγχος συνολικά συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του
Πανεπιστημίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Συνολικά το τρίτο μέρος αποτελείται από δεκαπέντε (15) ερωτήσεις και είναι
περαιτέρω διαχωρισμένο σε τέσσερις (4) ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων απαντά στα
ερευνητικά ερωτήματα δύο (2) έως τέσσερα (4).
Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται αυτούσιο, στο Παράρτημα της παρούσας.
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Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα Έρευνας
6.1 Μέρος Α΄: Γενικές Πληροφορίες
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας σχετικά με
την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην διαδικασία
των Προμηθειών στην Επιτροπή Ερευνών των Πανεπιστημίων που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.1. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 43 άτομα που εργάζονται σε επιτροπές
ερευνών εκ των οποίων οι 25 εργάζονταν στην επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ (n=25, 58.1%), 5
εργάζονταν στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (n=5, 11.6%), 5 εργάζονταν
στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (n=5, 11.6%), 5 εργάζονταν στην
επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά (n=5, 11.6%) και 3 εργάζονταν στην επιτροπή
ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (n=3, 7.1%).

Επιτροπές Ερευνών
Πανεπιστημίων

e-mail αποστολής

Απάντησαν

ΑΠΘ

55

25

Πανεπιστήμιο Κρήτης

40

5

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

44

5

Πανεπιστήμιο Πειραιά

23

5

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

20

3

Πίνακας 6.1. Σύνολο ατόμων ανά πανεπιστήμιο
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων
(%). Αρχικά, παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και εν
συνεχεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου
σχετικά με τα συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τέλος,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου σχετικά με τον
εσωτερικό έλεγχο της διαδικασίας των προμηθειών.
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Στους Πίνακες 6.2 μέχρι 6.8 και στα Διαγράμματα 6.1 έως 6.7 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των ερωτήσεων του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου (Α.1-Α.7).

Η πρώτη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε την ηλικία των συμμετεχόντων και τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.
Ηλικιακές
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent
ομάδες
Έως 25
1
2.3
2.3
2.3
26-35
9
20.9
20.9
23.3
36-45
30
69.8
69.8
93.0
46-55
2
4.7
4.7
97.7
56 και
1
2.3
2.3
100.0
άνω
Σύνολο
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.231. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.1.
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άτομα
στην ηλικιακή ομάδα των 36 έως 45 ετών (n=30, 69.8%). Τα ανωτέρω αποτελέσματα
εμφανίζονται και διαγραμματικά με το ραβδόγραμμα του Διαγράμματος 6.1, όπου φαίνεται
πως από τα 43 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, σε ποσοστό 93% οι συμμετέχοντες
ήταν μικρότεροι των 45 ετών και μόλις το 7% ήταν άνω των 46 ετών.

Διάγραμμα 6.1. Ραβδόγραμμα για την ερώτηση Α.1
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Η επόμενη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε το επίπεδο εκπαίδευση των
συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.
Επίπεδο Εκπαίδευσης

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

1

2.3

2.3

2.3

Απόφοιτος Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι.

19

44.2

44.2

46.5

Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος

21

48.8

48.8

95.3

Κάτοχος Διδακτορικού
Διπλώματος

2

4.7

4.7

100.0

Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.332. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.2.
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι απόφοιτοι
τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (n=19, 44.2%) και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (n=21,
48.8%). Τα ανωτέρω αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά με το κυκλικό διάγραμμα
του Διαγράμματος 6.2, όπου φαίνεται πως από τα 43 άτομα που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 97.7%, ήταν τουλάχιστον
απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Διάγραμμα 6.2. Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.2
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Η τρίτη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε το καθεστώς εργασίας των συμμετεχόντων
και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4.
Percent

Valid Percent

4

9.3

9.3

Cumulative
Percent
9.3

15

34.9

34.9

44.2

Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου

23

53.5

53.5

97.7

Εκπαιδευόμενος/η
Total

1
43

2.3
100.0

2.3
100.0

100.0

Καθεστώς εργασίας Frequency
Μόνιμος/η
Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου

Πίνακας 6.433. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.3.
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των
συμμετεχόντων ήταν σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (n=23, 53.5%) και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (n=15, 34.9%). Τα ανωτέρω αποτελέσματα εμφανίζονται
και διαγραμματικά με το κυκλικό διάγραμμα του Διαγράμματος 6.3, όπου φαίνεται πως από
τα 43 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν μόνιμοι (n=4,
9.3%).

Διάγραμμα 6.3 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.3
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Η τέταρτη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε την εργασιακή εμπειρία στην επιτροπή
ερευνών και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.
Εργασιακή
εμπειρία
στην
επιτροπή
ερευνών
0-10
11-20
21-30
Total

Frequency Percent
18
24
1
43

41.9
55.8
2.3
100.0

Valid Percent
41.9
55.8
2.3
100.0

Cumulative
Percent
41.9
97.7
100.0

Πίνακας 6.534. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.4.
Από τον παραπάνω πίνακα και το Διάγραμμα 6.4 διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων είχαν εργασιακή εμπειρία από 11 έως 20 έτη (n=24, 55.8%) ενώ ένα
σημαντικό ποσοστό εξ αυτών είχαν εργασιακή εμπειρία από 0 έως 10 έτη (n=18, 41.9%).

Διάγραμμα 6.4 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.4
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Η επόμενη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε το κατά πόσο υπάρχει λεπτομερές
εγχειρίδιο διαδικασιών προμηθειών με εκτυπωμένο τον τρόπο εκτελέσεως τους και τα
αποτελέσματα των απαντήσεων των 43 συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.
Υπάρχει λεπτομερές
εγχειρίδιο διαδικασιών
προμηθειών με
εκτυπωμένο τον τρόπο
εκτελέσεως τους

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Όχι

5

11.6

11.6

11.6

Ναι

38

88.4

88.4

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.635. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.5
Από το πίνακα κατανομής συχνότητας διαπιστώνεται ότι στην συντριπτική πλειοψηφία
(n=38, 88.4%) των επιτροπών ερευνών υπάρχει λεπτομερές εγχειρίδιο διαδικασιών
προμηθειών με εκτυπωμένο τον τρόπο εκτελέσεως τους. Το επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα
6.5) απεικονίζει σχηματικά με τη μορφή πίτας τις απαντήσεις για την συγκεκριμένη ερώτηση.

Διάγραμμα 6.5 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.5
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Η έκτη ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε το εάν οι εργαζόμενοι στις επιτροπές
ερευνών γνωρίζουν για τα συστήματα ελέγχου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.7.
Γνωρίζετε για τα
συστήματα
ελέγχου

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

5

11.6

11.9

11.9

Ναι

37

86.0

88.1

100.0

Total

42

97.7

100.0

System

1

2.3

Πίνακας 6.7 Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.6

Από το πίνακα κατανομής συχνότητας διαπιστώνεται ότι στην συντριπτική πλειοψηφία
(n=37, 86%) των εργαζομένων στις επιτροπές ερευνών γνωρίζουν τα συστήματα ελέγχου. Το
επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 6.6) απεικονίζει σχηματικά με τη μορφή πίτας τις απαντήσεις
για την συγκεκριμένη ερώτηση.

Διάγραμμα 6.6 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.6
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Η τελευταία ερώτηση της ενότητας Α αφορούσε το πόσα σεμινάρια έχουν
παρακολουθήσει σχετικά με τον έλεγχο στην διαδικασία των προμηθειών και τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.8.

Πόσα σεμινάρια έχετε
παρακολουθήσει σχετικά
με τον έλεγχο στην
διαδικασία των
προμηθειών

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0-3

42

97.7

97.7

97.7

4-7

1

2.3

2.3

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.8. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Α.7
Από το πίνακα κατανομής συχνότητας και το ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 6.7)
διαπιστώνεται ότι στην συντριπτική πλειοψηφία (n=42, 97.7%) των εργαζομένων έχει
παρακολουθήσει 0 έως 3 σεμινάρια σχετικά με τον έλεγχο στην διαδικασία των προμηθειών.

Διάγραμμα 6.7 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Α.7
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6.2 Μέρος Β΄: Συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Το μέρος Β του ερωτηματολογίου περιείχε οκτώ ερωτήσεις με τις οποίες εξετάζονται τα
συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Ειδικότερα με την ερώτηση Β1 εξετάζεται αν υπάρχει οργανόγραμμα για κάθε Οργανωτική
Μονάδα/Υπηρεσία που αναθεωρείται σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.9.
Υπάρχει οργανόγραμμα για
κάθε Οργανωτική
Μονάδα/Υπηρεσία που
αναθεωρείται σύμφωνα με
τις τρέχουσες εξελίξεις και
απαιτήσεις
Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

5

11.6

11.6

11.6

33
5
43

76.7
11.6
100.0

76.7
11.6
100.0

88.4
100.0

Πίνακας 6.9. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.1.

Όπως παρατηρείται από το Διάγραμμα 6.8 και τον πίνακα συχνοτήτων ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό (n=33, 76.7%) των εργαζομένων συμφωνεί με το ότι υπάρχει οργανόγραμμα
για κάθε Οργανωτική Μονάδα/Υπηρεσία που αναθεωρείται σύμφωνα με τις τρέχουσες
εξελίξεις και απαιτήσεις. Ενώ μικρότερο ποσοστό εργαζομένων απάντησε είτε ότι συμφωνεί
απόλυτα είτε εκφράζει ουδετερότητα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά κύριο λόγο
στις επιτροπές ερευνών των πανεπιστημίων υπάρχει οργανόγραμμα για κάθε Οργανωτική
Μονάδα/Υπηρεσία που αναθεωρείται σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις.
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Διάγραμμα 6.8 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.1
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Με την ερώτηση Β2 εξετάζεται αν έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας
σε όλα τα επίπεδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.10.
Έχει γίνει περιγραφή
καθηκόντων θέσεων
εργασίας σε όλα τα
επίπεδα

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
Συμφωνώ

5

11.6

11.9

11.9

32

74.4

76.2

88.1

Συμφωνώ απόλυτα

5

11.6

11.9

100.0

Total
Δεν απάντησαν

42
1

97.7
2.3

100.0

Πίνακας 6.10. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.2.
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (n=32, 74.4%)
των εργαζομένων συμφωνεί το ότι έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα
τα επίπεδα. Ενώ μικρότερο ποσοστό εργαζομένων απάντησε είτε ότι συμφωνεί απόλυτα είτε
εκφράζει ουδετερότητα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά κύριο λόγο στις επιτροπές
ερευνών των πανεπιστημίων γίνεται περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα
επίπεδα. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω ραβδόγραμμα.

Διάγραμμα 6.9 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.2
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Με την ερώτηση Β3 εξετάζεται αν διενεργείται εσωτερικός έλεγχος σε έκτακτες
περιπτώσεις Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.11.
Διενεργείται
εσωτερικός έλεγχος σε
έκτακτες περιπτώσεις

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

4

9.3

9.3

9.3

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

5

11.6

11.6

20.9

Συμφωνώ

32

74.4

74.4

95.3

Συμφωνώ απόλυτα

2

4.7

4.7

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.11. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.3.
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (n=32, 74.4%)
των εργαζομένων συμφωνεί με το ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος σε έκτακτες
περιπτώσεις. Ενώ μικρότερο ποσοστό εργαζομένων απάντησε είτε ότι συμφωνεί απόλυτα είτε
εκφράζει ουδετερότητα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά κύριο λόγο στις επιτροπές
ερευνών των πανεπιστημίων διενεργείται εσωτερικός έλεγχος σε έκτακτες περιπτώσεις.
Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή πίτας στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.10 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.3
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Με την ερώτηση Β4 εξετάζεται αν εφαρμόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε
διαφορετικό βαθμό και έκταση αναλόγως την ένταση κινδύνου που εμφανίζει η ελεγχόμενη
υπηρεσία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.12.

Εφαρμόζονται ελεγκτικές
διαδικασίες σε διαφορετικό
βαθμό και έκταση αναλόγως
την ένταση κινδύνου που
εμφανίζει η ελεγχόμενη
υπηρεσία

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

2

4.7

4.7

4.7

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

21

48.8

48.8

53.5

Συμφωνώ

19

44.2

44.2

97.7

Συμφωνώ απόλυτα

1

2.3

2.3

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.12. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.4.

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων
είτε συμφωνεί (n=19, 44.2%) είτε εκφράζει ουδετερότητα (n=21, 48.8%)

με το ότι

εφαρμόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό βαθμό και έκταση αναλόγως την ένταση
κινδύνου που εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις
επιτροπές ερευνών των πανεπιστημίων σε κάποιο βαθμό εφαρμόζονται ελεγκτικές
διαδικασίες σε διαφορετικό βαθμό και έκταση αναλόγως την ένταση κινδύνου που εμφανίζει
η ελεγχόμενη υπηρεσία Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή πίτας στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 6.11 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.4
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Η επόμενη ερώτηση (Β5) εξετάζει το αν υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα
και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.13.
Υπάρχουν και έχουν
γνωστοποιηθεί τα επίπεδα
και όρια των
εγκρίσεων/ευθυνών

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

3

7.0

7.0

7.0

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

14

32.6

32.6

39.5

Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Total

23
3
43

53.5
7.0
100.0

53.5
7.0
100.0

93.0
100.0

Πίνακας 6.13. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.5.
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων
συμφωνεί (n=23, 53.5%) ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εκφράζει ουδετερότητα (n=14, 32.6%)
με το αν υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών.
Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις επιτροπές ερευνών των πανεπιστημίων σε κάποιο
βαθμό υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών.
Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή ραβδογράμματος στο παρακάτω
διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.12 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.5
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Η έκτη ερώτηση (Β6) εξετάζει το αν εμποδίζει παράνομες συναλλαγές το σύστημα
ελέγχου με τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.14.
Εμποδίζει
παράνομες
συναλλαγές το
σύστημα ελέγχου
με τις
ασφαλιστικές
δικλείδες που
διαθέτει
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ
απόλυτα
Total

Frequency

Percent

ValidPercent

CumulativePercent

2

4.7

4.7

4.7

29

67.4

67.4

72.1

12

27.9

27.9

100.0

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.14. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.6.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 95.3% (n=41)

των εργαζομένων συμφωνεί ή

συμφωνεί απόλυτα με το ότι εμποδίζονται παράνομες συναλλαγές το σύστημα ελέγχου με τις
ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις επιτροπές
ερευνών των πανεπιστημίων υπάρχουν ενέργειες που εμποδίζονται παράνομες συναλλαγές.
Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή ραβδογράμματος στο παρακάτω
διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.13 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.6
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Η έβδομη ερώτηση (Β7) εξετάζει το αν συμβάλλουν οι ελεγκτές με τις γνώσεις τους
στην ασφαλή επίλυση ζητημάτων που τυχαίνει να προκύψουν κατά την διενέργεια τακτικού
ελέγχου Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.15.
Συμβάλλουν οι ελεγκτές με
τις γνώσεις τους στην
ασφαλή επίλυση
ζητημάτων που τυχαίνει
να προκύψουν κατά την
διενέργεια τακτικού
ελέγχου

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

4

9.3

9.3

9.3

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

19

44.2

44.2

53.5

Συμφωνώ

18

41.9

41.9

95.3

Συμφωνώ απόλυτα

2

4.7

4.7

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.15. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.7.

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων
είτε εκφράζει ουδετερότητα (n=19, 44.2%) είτε συμφωνεί (n=18, 41.9%) με το ότι οι ελεγκτές
συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση ζητημάτων που τυχαίνει να προκύψουν
κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις επιτροπές
ερευνών των πανεπιστημίων σε κάποιο βαθμό οι ελεγκτές συμβάλλουν οι ελεγκτές με τις
γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση ζητημάτων που τυχαίνει να προκύψουν κατά την
διενέργεια τακτικού ελέγχου. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή
πίτας στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 6.14 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.7
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Η τελευταία ερώτηση (Β8) εξετάζει το αν αξιολογείται η εργασία των εσωτερικών
ελεγκτών από εξωτερικούς ή άλλους συμβούλους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.16.

Αξιολογείται η εργασία των
εσωτερικών ελεγκτών από
εξωτερικούς ή άλλους
συμβούλους

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

6

14.0

14.0

14.0

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

19

44.2

44.2

58.1

Συμφωνώ
Total

18
43

41.9
100.0

41.9
100.0

100.0

Πίνακας 6.16. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Β.8.
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων
είτε εκφράζει ουδετερότητα (n=19, 44.2%) είτε συμφωνεί (n=18, 41.9%) με το ότι αξιολογείται
η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών από εξωτερικούς ή άλλους συμβούλους. Διαγραμματικά
τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή πίτας στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.15 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Β.8
58

6.3 Μέρος Γ1΄: Τήρηση Διαδικασιών Υλοποίησης των προμηθειών
Το Γ μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις με μορφή πενταβάθμιας
κλίμακας Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ απόλυτα). Με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις
επιχειρείται η εξακρίβωση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του εσωτερικού
ελέγχου ως προς τα ζητήματα της διαδικασίας των προμηθειών στις επιτροπές ερευνών των
πανεπιστημίων. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 4 ενοτήτων του Γ μέρους
του ερωτηματολογίου.
Οι 4 ερωτήσεις της ενότητας Γ1 του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-4), αφορούν το
κατά πόσο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι εφαρμόζονται οι νόμιμες διαδικασίες σχετικά με την
υλοποίηση των προμηθειών στις επιτροπές ερευνών.
Με τη πρώτη ερώτηση ερευνάται εάν σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης έχει γίνει
έρευνα αγοράς με στόχο την συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών. Οι απαντήσεις για την
ερώτηση Γ.1.1. δίνονται στον Πίνακα 6.17.
Σε περίπτωση απ'ευθείας
ανάθεσης έχει γίνει έρευνα
αγοράς με στόχο την
συλλογή τουλάχιστον δύο
προσφορών

Frequency

Percent

ValidPercent

CumulativePercent

Διαφωνώ

1

2.3

2.3

2.3

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

3

7.0

7.0

9.3

Συμφωνώ

31

72.1

72.1

81.4

Συμφωνώ απόλυτα

8

18.6

18.6

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.17. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.1.1

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων στις επιτροπές ερευνών (n=39, 90.7%) δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί
απόλυτα με το ότι γίνεται έρευνα αγοράς με στόχο την συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών,
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σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με
μορφή ραβδογράμματος στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.16 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.1.1
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Με τη δεύτερη ερώτηση ερευνάται εάν εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες δημοσιότητας.
Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.1.2. δίνονται στον Πίνακα 6.18.
Έχουν εφαρμοστεί όλοι οι
κανόνες δημοσιότητας

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

3

7.0

7.0

7.0

Συμφωνώ

18

41.9

41.9

48.8

Συμφωνώ απόλυτα

22

51.2

51.2

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.18. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.1.2
Από τον ανωτέρω πίνακα αποτυπώνεται πως το 93% (n=40) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι εφαρμόζονται οι κανόνες
δημοσιότητας. Με το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με την μορφή ραβδογράμματος
τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.17 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.1.2
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Με την τρίτη ερώτηση ερευνάται εάν φυλάσσονται με ασφάλεια οι σχετικές
προσφορές των προμηθειών. Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.1.3. δίνονται στον Πίνακα 6.19.
Οι σχετικές προσφορές
των προμηθειών
φυλάσσονται με
ασφάλεια

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Συμφωνώ

30

69.8

73.2

73.2

Συμφωνώ απόλυτα

11

25.6

26.8

100.0

Total

41

95.3

100.0

Δεν απάντησαν

2

4.7

Πίνακας 6.19. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.1.3

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις επιτροπές
ερευνών δήλωσαν ότι συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι φυλάσσονται με ασφάλεια
οι σχετικές προσφορές των προμηθειών. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με
μορφή ραβδογράμματος στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.18 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.1.3
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Η τέταρτη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει το κατά πόσο οι εντολές ανάθεσης για
Αναλώσιμα και Λοιπές Προμήθειες εγκρίνονται από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.20.

Οι εντολές ανάθεσης για
Αναλώσιμα και Λοιπές
Προμήθειες εγκρίνονται
από τα εξουσιοδοτημένα
στελέχη

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

7

16.3

16.3

16.3

Συμφωνώ

30

69.8

69.8

86.0

Συμφωνώ απόλυτα

6

14.0

14.0

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.20. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.1.4
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 86% (n=30) συμφωνεί με το ότι οι
εντολές

ανάθεσης

για

Αναλώσιμα

και

Λοιπές

Προμήθειες

εγκρίνονται

από

τα

εξουσιοδοτημένα στελέχη ενώ το 15% (n=7) εκφράζει ουδετερότητα. Διαγραμματικά τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται με μορφή πίτας στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.19 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.1.4
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6.4 Μέρος Γ2΄: Έλεγχοι κατά την Υλοποίηση των Συμβάσεων
Οι 3 ερωτήσεις της ενότητας Γ2 του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-3), αφορούν το
κατά πόσο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι γίνονται έλεγχοι κατά την Υλοποίηση των Συμβάσεων.
Με τη πρώτη ερώτηση ερευνάται εάν οι συμβατικές προμήθειες κυμαίνονται εντός των ορίων
που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.2.1. δίνονται στον Πίνακα
6.21.

Οι συμβατικές
προμήθειες κυμαίνονται
εντός των ορίων που
προβλέπονται στη
σύμβαση

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

4

9.3

9.3

9.3

Συμφωνώ

35

81.4

81.4

90.7

Συμφωνώ απόλυτα

4

9.3

9.3

100.0

Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.21. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.2.1
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 81.4% (n=33) συμφωνεί με το ότι οι
συμβατικές προμήθειες κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται στη σύμβαση ενώ το
16.3% (n=7) εκφράζει ουδετερότητα. Διαγραμματικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με
μορφή πίτας στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6.20 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.2.1
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Η δεύτερη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει το κατά πόσο Εξασφαλίζεται ότι όλες οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αγορές είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.22.
Εξασφαλίζεται ότι όλες οι
δραστηριότητες που
σχετίζονται με τις αγορές
είναι σύμφωνες με τους
σχετικούς κανονισμούς

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

1

2.3

2.3

2.3

Συμφωνώ

33

76.7

76.7

79.1

Συμφωνώ απόλυτα

9

20.9

20.9

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.22. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.2.2
Από τον ανωτέρω πίνακα αποτυπώνεται πως το 97.7% (n=42) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι εξασφαλίζεται ότι όλες οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αγορές είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς.
Με το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με την μορφή ραβδογράμματος τα σχετικά
αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.21 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.2.2
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Με τη τρίτη ερώτηση ερευνάται εάν εξασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες που έχουν
συναφθεί με τους Προμηθευτές είναι προς όφελος της Υπηρεσίας. Οι απαντήσεις για την
ερώτηση Γ.2.3. δίνονται στον Πίνακα 6.23.
Εξασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες
που έχουν συναφθεί με τους
Προμηθευτές είναι προς όφελος
της Υπηρεσίας

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

1

2.3

2.4

2.4

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

7

16.3

16.7

19.0

Συμφωνώ

27

62.8

64.3

83.3

Συμφωνώ απόλυτα

7

16.3

16.7

100.0

Total
42
97.7
100.0
System
1
2.3
43
100.0
Πίνακας 6.23. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.2.3

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 81% (n=24) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι εξασφαλίζεται ότι οι
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους Προμηθευτές είναι προς όφελος της Υπηρεσίας. Με
το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με την μορφή ραβδογράμματος τα σχετικά
αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.22 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.2.3
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6.5 Μέρος Γ3΄: Οικονομικό Αντικείμενο Συμβάσεων

Οι 3 ερωτήσεις της ενότητας Γ3 του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-3), αφορούν το
οικονομικό Αντικείμενο Συμβάσεων Με τη πρώτη ερώτηση ερευνάται εάν πραγματοποιείται
έλεγχος για το αν υπήρξε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι
απαντήσεις για την ερώτηση Γ.3.1. δίνονται στον Πίνακα 6.24.
Πραγματοποιείται έλεγχος για
το αν υπήρξε τροποποίηση του
αρχικού προϋπολογισμού της
προμήθειας
Διαφωνώ

Frequency

Percent

ValidPercent

Cumulative
Percent

3

7.0

7.0

7.0

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

7

16.3

16.3

23.3

Συμφωνώ

27

62.8

62.8

86.0

Συμφωνώ απόλυτα

6

14.0

14.0

100.0

Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.24. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.3.1
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 86% (n=27) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν με το ότι πραγματοποιείται έλεγχος για το αν υπήρξε
τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού της προμήθειας. Με το επόμενο διάγραμμα
αποτυπώνονται και με την μορφή πίτας τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.23 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.3.1
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Η δεύτερη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει το κατά πόσο το τμήμα προμηθειών
είναι οργανωμένο για την λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.25.
Είναι το τμήμα προμηθειών
οργανωμένο για την
λογιστική παρακολούθηση
των προμηθειών

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ Απόλυτα

1

2.3

2.3

2.3

Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ
Συμφωνώ

7

16.3

16.3

18.6

13

30.2

30.2

48.8

18

41.9

41.9

90.7

Συμφωνώ απόλυτα

4

9.3

9.3

100.0

Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.25. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.3.2
Από τον ανωτέρω πίνακα αποτυπώνεται πως το 51.2% (n=22) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι το τμήμα προμηθειών είναι
οργανωμένο για την λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών ενώ ένα ποσοστό της τάξης
του 18.6% (n=8) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με το ότι το τμήμα προμηθειών είναι
οργανωμένο για την λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών. Με το επόμενο διάγραμμα
αποτυπώνονται και με την μορφή πίτας τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.24 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.3.2
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Η τρίτη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει το κατά πόσο η συμβατική αξία της
προμήθειας ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.26.
Η συμβατική αξία της προμήθειας
ανταποκρίνεται στις πραγματικές Frequency
τιμές της αγοράς.

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

3

7.0

7.1

7.1

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

8

18.6

19.0

26.2

Συμφωνώ

28

65.1

66.7

92.9

Συμφωνώ απόλυτα

3

7.0

7.1

100.0

Total
42
97.7
100.0
Δεν απάντησαν
1
2.3
Πίνακας 6.26. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.3.3
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι το 72.1% (n=22) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι η συμβατική αξία της
προμήθειας ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς ενώ το 7.0% (n=3) διαφωνεί με
το ότι η συμβατική αξία της προμήθειας ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
Με το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με την μορφή ραβδογράμματος τα σχετικά
αποτελέσματα.

*

Διάγραμμα 6.25 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.3.3
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6.6 Μέρος Γ4΄: Συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην διαδικασία των προμηθειών
Οι 4 ερωτήσεις της ενότητας Γ4 του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-4), αφορούν την
συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην διαδικασία των προμηθειών. Με τη πρώτη ερώτηση
ερευνάται εάν ο έλεγχος συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των
προμηθειών. Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.4.1. δίνονται στον Πίνακα 6.27.
Ο έλεγχος συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας των προμηθειών

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

2

4.7

4.7

4.7

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

9

20.9

20.9

25.6

Συμφωνώ
28
65.1
65.1
90.7
Συμφωνώ απόλυτα
4
9.3
9.3
100.0
Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.27. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.4.1
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 72.4% (n=32) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι ο έλεγχος συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των προμηθειών. Με το επόμενο διάγραμμα
αποτυπώνονται και με την μορφή πίτας τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.26 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.4.1.
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Με τη δεύτερη ερώτηση ερευνάται εάν ο έλεγχος εντοπίζει λάθη επί της διαδικασίας
των προμηθειών. Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.4.2. δίνονται στον Πίνακα 6.28.
Ο έλεγχος εντοπίζει λάθη
επί της διαδικασίας των
προμηθειών

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

2

4.7

4.7

4.7

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

10

23.3

23.3

27.9

Συμφωνώ

26

60.5

60.5

88.4

Συμφωνώ απόλυτα

5

11.6

11.6

100.0

Total

43

100.0

100.0

Πίνακας 6.28. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.4.2

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι το 71.7% (n=31) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι ο έλεγχος εντοπίζει λάθη επί
της διαδικασίας των προμηθειών ενώ το 4.7% (n=2) διαφωνεί με το ότι ο έλεγχος εντοπίζει
λάθη επί της διαδικασίας των προμηθειών. Με το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με
την μορφή ραβδογράμματος τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.27 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.4.2.
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Με τη τρίτη ερώτηση ερευνάται εάν ο έλεγχος επιλύει προβλήματα μέσω προτάσεων
προς το τμήμα προμηθειών. Οι απαντήσεις για την ερώτηση Γ.4.3. δίνονται στον Πίνακα 6.29.

Ο έλεγχος επιλύει
προβλήματα μέσω
προτάσεων προς το
τμήμα προμηθειών

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

2

4.7

4.7

4.7

Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

9

20.9

20.9

25.6

Συμφωνώ

30

69.8

69.8

95.3

Συμφωνώ απόλυτα

2

4.7

4.7

100.0

Total
43
100.0
100.0
Πίνακας 6.29. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.4.3

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 74.5% (n=32) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι ο έλεγχος επιλύει
προβλήματα μέσω προτάσεων προς το τμήμα προμηθειών. Με το επόμενο διάγραμμα
αποτυπώνονται και με την μορφή ραβδογράμματος τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.28 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.4.3.
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Με την τελευταία ερώτηση ερευνάται εάν ο έλεγχος συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του Πανεπιστημίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι απαντήσεις για την ερώτηση
Γ.4.4. δίνονται στον Πίνακα 6.30.
Ο έλεγχος συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων του Πανεπιστημίου με το Frequency
χαμηλότερο δυνατό κόστος

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ

1

2.3

2.4

2.4

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

18

41.9

42.9

45.2

Συμφωνώ

21

48.8

50.0

95.2

Συμφωνώ απόλυτα

2

4.7

4.8

100.0

Total

42

97.7

100.0

Δεν απάντησαν

1

2.3

Πίνακας 6.30. Κατανομή συχνότητα των συμμετεχόντων για την ερώτηση Γ.4.4.
Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 53.5% (n=32) των εργαζομένων στις
επιτροπές ερευνών συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με το ότι ο έλεγχος συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενώ το 41.9%
(n=18) εκφράζει ουδετερότητα. Με το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνονται και με την μορφή
ραβδογράμματος τα σχετικά αποτελέσματα.

Διάγραμμα 6.29 Κυκλικό διάγραμμα για την ερώτηση Γ.4.4
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Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε, τόσο θεωρητικά, όσο και εμπειρικά η εφαρμογή
και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην διαδικασία των
Προμηθειών στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Για την διεξαγωγή της έρευνας και την
κάλυψη των ερευνητικών ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το
ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλη σε 43 εργαζομένους σε επιτροπές ερευνών στο ΑΠΘ, στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι υψηλό, καθώς η πλειοψηφία είναι
είτε απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, είτε κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, με την πλειοψηφία επίσης,
να έχει εργασιακή εμπειρία στις Επιτροπές Ερευνών από 11 έως 20 χρόνια και καλή γνώση των
συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονται. Αυτό είναι ένα σημαντικό δείγμα της αξιοπιστίας των
απαντήσεων που δόθηκαν στην παρούσα έρευνα και του βαθμού στον οποίο
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην διαδικασία των Προμηθειών στην Επιτροπή
Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα του ΑΠΘ, από όπου
προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πέντε (5) συνιστώσες των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στις Προμήθειες στις Επιτροπές
Ερευνών.

Στην πλειοψηφία αυτών υπάρχει

οργανόγραμμα

για κάθε

οργανωτική

μονάδα/υπηρεσία το οποίο αναθεωρείται με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, έχει γίνει
περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα, διενεργείται εσωτερικός έλεγχος
σε έκτακτες περιπτώσεις, εφαρμόζονται ελεγκτικές διαδικασίες σε διαφορετικό βαθμό και
έκταση αναλόγως την ένταση κινδύνου που εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία και υπάρχουν
και έχουν γνωστοποιηθεί τα επίπεδα και όρια των εγκρίσεων/ευθυνών. Έτσι αρχικά
παρατηρείται ότι υπάρχει αυστηρή οριοθέτηση όλων εκείνων των ενεργειών που πρέπει να
γίνουν, ώστε να λαμβάνει χώρα αποτελεσματικά ο εσωτερικός έλεγχος στις Επιτροπές
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Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό ο έλεγχος στις
προμήθειες μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποτελεσματικός και ότι σε μεγάλο βαθμό
επιτυγχάνει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.
Σχετικά με την εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών στην υλοποίηση των προμηθειών
στις Επιτροπές Ερευνών, φαίνεται ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό,
αφού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι γίνεται έρευνα αγοράς με στόχο την
συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών, σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, ότι εφαρμόζονται
οι κανόνες δημοσιότητας, ότι φυλάσσονται με ασφάλεια οι σχετικές προσφορές των
προμηθειών και ότι οι εντολές ανάθεσης για Αναλώσιμα και Λοιπές Προμήθειες εγκρίνονται
από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη.
Επιπρόσθετα σχετικά με τους ελέγχους κατά την υλοποίηση των συμβάσεων η
πλειοψηφία συμφωνεί ότι οι συμβατικές προμήθειες κυμαίνονται εντός των ορίων που
προβλέπονται στη σύμβαση, ότι εξασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με
τις αγορές είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς και ότι εξασφαλίζεται ότι οι
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους Προμηθευτές είναι προς όφελος της Υπηρεσίας.
Αναφορικά με την εφαρμογή ελέγχων στο οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων, η
πλειοψηφία των εργαζομένων συμφωνεί ότι πραγματοποιείται έλεγχος σε περίπτωση
τροποποίησης του αρχικού προϋπολογισμού της προμήθειας, ότι το τμήμα προμηθειών είναι
οργανωμένο για την λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών και ότι η συμβατική αξία της
προμήθειας ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
Σε όλες τις παραπάνω ενότητες ερωτήσεων, τα ποσοστά διαφωνίας ήταν πολύ μικρά,
υποδηλώνοντας ότι υπάρχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο εφαρμογής όλων των νόμιμων
διαδικασιών ελέγχου που ακολουθούνται στην ανάθεση και υλοποίηση συμβάσεων στις
Επιτροπές Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η εφαρμογή των νόμιμων
διαδικασιών σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες ελέγχου, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αυτό αποδεικνύεται παρακάτω και από τις απόψεις
των εργαζομένων στις Επιτροπές Ερευνών πάνω στο θέμα αυτό.
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Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των εργαζομένων συμφωνεί ότι ο έλεγχος συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των προμηθειών, ότι ο έλεγχος εντοπίζει λάθη επί της
διαδικασίας των προμηθειών και ότι ο έλεγχος επιλύει προβλήματα μέσω προτάσεων προς το
τμήμα προμηθειών. Ωστόσο παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά απόψεων σχετικά με
το αν ο έλεγχος συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στην πραγματικότητα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας
οργάνωσης έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των
επιχειρηματικών της στόχων. Η μη κάλυψη των οικονομικών στόχων των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αποτελεί περισσότερο ένα θέμα
που έχει να κάνει με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των ίδιων των οργανισμών.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αν και αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης
σχετικά με τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου στο τμήμα προμηθειών των Επιτροπών
Ερευνών των ελληνικών πανεπιστήμιων, εν τούτοις δεν μπορούν να γενικευθούν για το
σύνολο των ιδρυμάτων της χώρας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα αποτελέσματα περιορίζονται σε
τμήματα προμηθειών των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και όχι και των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), αλλά και επειδή το δείγμα ήταν σχετικά μικρό.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας δεν δόθηκε η ευκαιρία
συγκέντρωσης ενός ικανοποιητικά μεγάλου δείγματος, οι απαντήσεις των οποίων θα στήριζαν
καλύτερα τις απόψεις που διατυπώθηκαν στην παρούσα έρευνα. Από την άλλη είναι επίσης
πιθανό, λόγω της φύσης της έρευνας, οι ερωτώμενοι ενδεχομένως από φόβο, να μην
απάντησαν αυτό που πραγματικά πίστευαν.
Στο πλαίσιο των παραπάνω περιορισμών, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να
διερευνήσουν ένα μεγαλύτερο δείγμα εργαζομένων σε τμήματα προμηθειών στις Επιτροπές
Ερευνών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των ΤΕΙ. Με
αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατό να εξαχθούν συγκριτικά αποτέλεσμα με περισσότερο
εξειδικευμένες στατιστικές μεθόδους.
Συνοψίζοντας, στο σύγχρονο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, ο εσωτερικός
έλεγχος διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, καθώς καθίσταται απαραίτητος για την ακριβή
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διαχείριση των δημόσιων πόρων. Παράλληλα, οι οργανισμοί της δημόσιας διοίκησης, έχουν
υποστεί σημαντικές αλλαγές, τόσο στη δομή τους, όσο και στον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν, λόγω των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών. Ωστόσο στην Ελλάδα μέχρι
σήμερα δεν έχουν γίνει σημαντικές έρευνες στον τομέα αυτό, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο
οι μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τον έλεγχο στους δημόσιους οργανισμούς, έχουν καταστεί
αποτελεσματικές.
Στην παρούσα έρευνα, συνολικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα επίπεδα εφαρμογής
του εσωτερικού ελέγχου στις Προμήθειες των Επιτροπών Ερευνών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου είναι αποτελεσματικά σε σημαντικό βαθμό. Η παρούσα μελέτη παρέχει
χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις Προμήθειες
των Επιτροπών Ερευνών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα του ΑΠΘ,
παρόλο που μελετήθηκαν μόνο οι αντιλήψεις των εργαζομένων στα τμήματα αυτά.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΡΟΣΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στοιχεία Εργαζομένου:
1.

Ηλικία:

o

Ως 25

o

26-35 ετών

o

36-45 ετών

o

46-55 ετών

o

56 και άνω

2.

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

o

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

o

Απόφοιτος Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι.

o

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

o

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

3.

Καθεστώς εργασίας :

o

Μόνιμος/η

o

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

o

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

o

Εκπαιδευόμενος/η

4.

Εργασιακή Εμπειρία στην Επιτροπή Ερευνών (Έτη Υπηρεσίας ):

o

0-10

o

11-20
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o

21-30

o

>30

5.

Υπάρχει λεπτομερές εγχειρίδιο διαδικασιών προμηθειών με αποτυπωμένο τον
τρόπο εκτελέσεως τους:

o

Όχι

o

Ναι

6.

Γνωρίζετε για τα συστήματα ελέγχου:

o

Όχι

o

Ναι

7.

Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει σχετικά με τον έλεγχο στην διαδικασία
των προμηθειών:

o

0-3

o

4-7

o

8 και άνω
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1.Περιβάλλον
ελέγχου

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Διαφωνώ

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε;

Διαφωνώ
Απόλυτα

ΜΕΡΟΣ Β
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Υπάρχει οργανόγραμμα για κάθε
Οργανωτική Μονάδα / Υπηρεσία που
αναθεωρείται σύμφωνα με τις
τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις.
2. Έχει γίνει περιγραφή καθηκόντων
θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα.
3. Διενεργείται εσωτερικός έλεγχος σε
έκτακτες περιπτώσεις.

2.Αξιολόγηση
κινδύνων

3.Δραστηριότητες
ελέγχου
4.Πληροφόρηση και
επικοινωνία

5.Παρακολούθηση

4. Εφαρμόζονται ελεγκτικές
διαδικασίες σε διαφορετικό βαθμό και
έκταση αναλόγως την ένταση κινδύνου
που εμφανίζει η ελεγχόμενη υπηρεσία.
5. Υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί
τα επίπεδα και όρια των
εγκρίσεων/ευθυνών.
6. Εμποδίζει παράνομες συναλλαγές το
σύστημα ελέγχου με τις ασφαλιστικές
δικλείδες που διαθέτει.
7. Συμβάλλουν οι ελεγκτές με τις
γνώσεις τους στην ασφαλή επίλυση
ζητημάτων που τυχαίνει να προκύψουν
κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου
τους .
8. Αξιολογείται η εργασία των
εσωτερικών ελεγκτών από εξωτερικούς
ή άλλους συμβούλους.
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ΜΕΡΟΣ Γ

Ούτε
συμφων
ώ ούτε
διαφων

Συμφων

Ούτε
συμφωνώ
Ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφων
ώ
Απόλυτα

Διαφων
Διαφωνώ

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε;

Διαφων
ώ

Γ1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαφωνώ
Απόλυτα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Σε περίπτωση απ’ ευθείας ανάθεσης έχει γίνει έρευνα
αγοράς με στόχο την συλλογή τουλάχιστον δύο
προσφορών.
2. Έχουν εφαρμοστεί όλοι οι κανόνες δημοσιότητας.
3. Οι σχετικές προσφορές των προμηθειών φυλάσσονται με
ασφάλεια .
4. Οι εντολές ανάθεσης για Αναλώσιμα και Λοιπές
Προμήθειες εγκρίνονται από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη
Γ2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε;

Συμφωνώ
Απόλυτα

σύμφωνα με το επίπεδο εγκρίσεων που έχει οριστεί.

1. Οι συμβατικές προθεσμίες κυμαίνονται εντός των ορίων
που προβλέπονται στη σύμβαση.
2. Εξασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται
με τις αγορές είναι σύμφωνες με τους σχετικούς
κανονισμούς και την σχετική νομοθεσία.
3. Εξασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με
τους Προμηθευτές είναι προς όφελος της Υπηρεσίας .
4. Εξασφαλίζεται ότι οι Προμηθευτές Αγορών ή Υπηρεσιών
που συνεργάζεται η Υπηρεσία μας είναι αξιόπιστοι.
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Διαφων

Ούτε
συμφων
ώ Ούτε
διαφων

Συμφων

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
Ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφων
ώ
Απόλυτα

Διαφων
ώ

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε;

Διαφωνώ
Απόλυτα

Γ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Πραγματοποιείται έλεγχος για το αν υπήρξε τροποποίηση
του αρχικού προϋπολογισμού της προμήθειας
2. Είναι το τμήμα προμηθειών οργανωμένο για την λογιστική
παρακολούθηση των προμηθειών.
3. Η συμβατική αξία της προμήθειας ανταποκρίνεται στις
Γ4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε;

Συμφωνώ
Απόλυτα

πραγματικές τιμές της αγοράς.

1. Ο έλεγχος συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας των προμηθειών.
2. Ο έλεγχος εντοπίζει λάθη επί της διαδικασίας των
προμηθειών.
3. Ο έλεγχος επιλύει προβλήματα μέσω προτάσεων προς το
τμήμα προμηθειών.
4. Ο έλεγχος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
Πανεπιστημίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε!
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