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Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες

που επηρεάζουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

στην Ελλάδα, και ειδικότερα στις Περιφέρειες και στους Δήμους.

Καταρχήν,  ο  δημοσιονομικός  έλεγχος  διακρίνεται  σε  εσωτερικό  και  εξωτερικό.  Ο

εσωτερικός έλεγχος αφορά μια υπηρεσία που έχει ιδρυθεί εντός του οργανισμού και

εξετάζει τα οικονομικά του, ενώ ο εξωτερικός προέρχεται από πρόσωπα, εταιρείες ή

φορείς που δεν αποτελούν μέρος του υπό εξέταση οργανισμού. Συχνά, ο εξωτερικός

έλεγχος δεν έχει καταλογιστικό χαρακτήρα, αλλά συμβουλευτικό.

Παράλληλα,  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  παίζει  ίσως  τον  πιο  καθοριστικό  ρόλο  στη

διοικητική οργάνωση των σύγχρονων κρατών. Στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή του

Καλλικράτη οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μειώθηκαν αρκετά, διερευνώντας

την πληθυσμιακή τους βάση. Το διοικητικό μοντέλο όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί

συγκεντρωτικό, δεδομένου ότι μόνο 13 δήμοι της χώρας έχουν πληθυσμό πάνω από

100.000  κατοίκους.  Η  οικονομική  κρίση  που  εμφανίστηκε  μετά  το  2008  επηρέασε

σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών της Ελλάδας –και των δήμων-

καλώντας  του  ΟΤΑ  να  βελτιώσουν  τις  διαδικασίες  δημοσιονομικού  ελέγχου

προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες πρακτικές δημοσιονομικού ελέγχου που ακολουθούνται

στην  Ελλάδα,  η  σχετική  νομοθεσία  είναι  πλούσια  και  αφορά  όλο  το  φάσμα  των

δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και  των  εταιρειών  που υπάγονται  σε  αυτούς.  Υπάρχουν

διάφοροι τρόποι για να ασκηθεί δημοσιονομικός έλεγχος στους διάφορους ΟΤΑ: μέσω

Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  μέσω  οικονομικών  επιθεωρητών,  μέσω  του  Υπουργείου

Οικονομικών (και πιο συγκεκριμένα μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών

Ελέγχων). Παράλληλα με αυτά, λειτουργεί από το 2011 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων  Συμβάσεων  που  εποπτεύει  συμβάσεις  εκτέλεσης  έργου,  προμήθειας

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών από δημοσίους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των

ΟΤΑ)  και,  παράλληλα  με  αυτήν,  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Παρά την οργανωμένη μεθοδολογία και  την πολύπλευρη νομοθεσία,  παρατηρούνται

ακόμα  προβλήματα  διαφθοράς  και  ολιγωρίας,  καθώς  και  πλειάδα  καταγγελιών  από
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πολίτες.  Αντίστοιχες  εμπειρίες  από  το  εξωτερικό  καταδεικνύουν  την  ανάγκη

δημιουργίας ενός κεντρικού συστήματος, την υιοθέτηση μεθοδικότητας και διαύγειας

ως  προς  τις  διαδικασίες  καθώς  και  την  ανάγκη  συνειδητής  απεμπόλησης  και

καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Λέξεις κλειδιά:  Δημοσιονομικός Έλεγχος, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Έλεγχος, Ελλάδα,

Οικονομική Κρίση.
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           The purpose of this dissertation is to investigate the critical factors affecting
Auditing  control  of  the  local  Authorities  in  Greece,  in  particular  Regions  and  the
Municipalities.

             First of all, Auditing control is distinguished in internal and external. Internal
control concerns a service that is established within the organization and examines its
finances while the external control comes from persons, companies or operators that are
not part of the organization. Often, external control is not determinative but advisory
.
             At the same time, local government may play the most decisive role in the
administrative organization of modern states. In Greece, following the implementation
of Kallikratis programme, the number of Municipalities and Regions in the country was
decreased  considerably,  taking  account  their  population  size.  However,  the
administrative model can not be classified as centralized, as only 13 municipalities in
the country have a population of more than 100,000. The economic crisis that emerged
after 2008 has significantly affected the growth dynamics of the regions in Greece - and
consequently that of Municipalities as well- the result here was that Municipalities and
regions were requested to improve their financial control procedures in order to increase
efficiency.

         Regarding the specific Auditing control practices followed in Greece, the relevant
legislation is rich and covers the whole range of activities of the Local Authorities and
the  companies  that  belong  to  them.  There  are  various  ways  of  exercising  Auditing
control  over  the  various  Local  Authorities:  via  the  Court  of  Auditors,  via  financial
inspectors,  through  the  Ministry  of  Finance  (and  more  specifically  through  the
Directorate-General for Auditing Control).  At the same time, there exists  the Single
Independent Public Procurement Authority, which inspects project execution, product
procurement and service contracts by public operators (including local authorities) and,
along with,  the National  Electronic Public  Procurement  System (ESIDIS),  operating
since 2011 and onwards.

          Despite the organized methodology and the multi-faceted legislation, there are
still problems of corruption and frustration, as well as a multitude of complaints from
citizens. Corresponding experiences from abroad demonstrate the need for a centralized
system,  the  adoption  of  procedural  clarity  as  well  as  the  need  for  conscious
abandonment and fight against  corruption.  The following work examines the crucial
factors  affecting  Auditing  control  in  the  local  authorities  in  Greece  attempting  to
provide answers and potential ideas for a better future.

Keywords:  Auditing control, local authorities, control, Greece, economic crisis.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Η διοικητική οργάνωση ενός κράτους είναι ένα ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας που

συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της διακυβέρνησης καθώς και με το βιοτικό επίπεδο

ζωής  των  πολιτών  της  (Ψυχάρης  και  Σιμάτου  2003).  Από  την  άλλη  πλευρά,  ο

δημοσιονομικός έλεγχος είναι ένα επιστημονικό πεδίο ιδιαίτερης βαρύτητας, δεδομένου

ότι σχετίζεται με την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων εσόδων και την προσφορά

παροχών προς τους πολίτες. Η πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008 έκανε ακόμα πιο

επιτακτικές τις  ανάγκες του δημοσιονομικού ελέγχου,  της  διαφάνειας στις  δημόσιες

συναλλαγές και της καλύτερης αξιοποίησης των δημοσίων πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη

όλα τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει ποιοι είναι οι κρίσιμοι

παράγοντες  που  επηρεάζουν  τον  δημοσιονομικό  έλεγχο  στους  φορείς  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, και ειδικότερα στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Με

βάση λοιπόν αυτό τον σκοπό, η παρούσα διατριβή έχει τους παρακάτω στόχους: 

 Να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες της τοπικής αυτοδιοίκησης και του

δημοσιονομικού ελέγχου. 

 Να  εξετάσει  ποιοι  είναι  οι  κρίσιμοι  παράγοντες  (επιτυχημένες  στρατηγικές,

διαδικασίες, κτλ.) που επηρεάζουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στους φορείς της

τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 

 Να  παραθέσει  προτάσεις  για  βελτίωση  του  δημοσιονομικού  ελέγχου  στους

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας. 

Τα αποτελέσματά της  διατριβής  αναμένεται  να βοηθήσουν τους φορείς  της τοπικής

αυτοδιοίκησης  να  κατανοήσουν  πιθανά  προβλήματα  που  παρουσιάζονται  στην

εφαρμογή του δημοσιονομικού ελέγχου βοηθώντας τους να αναπτύξουν στρατηγικές

για  την  αντιμετώπισή  τους.  Ακόμα,  η  μελέτη  θα  ενισχύσει  την  υπάρχουσα  –και

περιορισμένη-  ακαδημαϊκή  βιβλιογραφία  που  είναι  σχετική  με  την  εφαρμογή  του

δημοσιονομικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ελλάδα. 
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1.2 Δομή της εργασίας

Η παρούσα εργασία περιέχει έξι κεφάλαια με το εξής περιεχόμενο: 

Κεφάλαιο 2 - Ερευνητική μεθοδολογία: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική

μεθοδολογία της εργασίας που στηρίχτηκε στη χρήση δευτερογενών δεδομένων. 

Κεφάλαιο 3 – Ο Δημοσιονομικός έλεγχος: στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτεται ο ορισμός,

τα  χαρακτηριστικά,  οι  κατηγορίες,  οι  τρόποι  και  τα  πεδία  εφαρμογής  του

δημοσιονομικού ελέγχου. 

Κεφάλαιο 4 – Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η

έννοια,  η  δομή,  ο  τρόπος  λειτουργίας  και  τα  οικονομικά στοιχεία  των φορέων  της

τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών της Ελλάδας. 

Κεφάλαιο 5 - Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος των ΟΤΑ στην Ελλάδα: στο πέμπτο κεφάλαιο

αναλύεται η σχέση του δημοσιονομικού ελέγχου με τους ΟΤΑ δίνοντας έμφαση σε

παράγοντες όπως: επιτυχημένες στρατηγικές, διαδικασίες, παραδείγματα επιτυχημένων

περιπτώσεων από το εξωτερικό, προτάσεις κτλ. 

Κεφάλαιο  6  –  Συμπεράσματα: τέλος,  στο  έκτο  κεφάλαιο  σκιαγραφούνται  τα

συμπεράσματα της μελέτης και παραθέτονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
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Κεφάλαιο 2: Ερευνητική μεθοδολογία

2.1 Χρήση δευτερογενών στοιχείων

Η παρούσα διατριβή στηρίχτηκε στην ανάλυση αποκλειστικά δευτερογενών στοιχείων.

Όπως αναφέρουν οι  Wrennetal. (2007), τα δευτερογενή δεδομένα είναι στοιχεία που

έχουν  συλλεχθεί  παλιότερα  για  κάποιον  άλλον  σκοπό.  Τα  χαρακτηριστικά  τους

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1: 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά Δευτερογενών δεδομένων

Χαρακτηριστικά Δευτερογενή δεδομένα
Δομή Οι  προδιαγραφές  και  ο  σχεδιασμός  της  έρευνας

είναι σαφώς προσδιορισμένοι 
Διαθεσιμότητα Ενημερώνονται σε τακτική βάση 
Πηγές Παράγονται  και  διατίθενται  από  οργανισμούς  με

ερευνητική  ικανότητα  (ΟΟΣΑ,  ΕΛΣΤΑΤ

Παγκόσμια Τράπεζα, κτλ) 
Μορφή Ποσοτικά και Ποιοτικά 
Αξιοπιστία Προέρχονται από αξιόπιστες ερευνητικές πηγές
Αναφορές Είναι σαφώς προσδιορισμένο του τι μετράνε 
Ανάλυση Ποσοτική και Ποιοτική
Πηγή: Malhotra and Bricks, 2006, σελ. 85

Όπως  φαίνεται  λοιπόν  παραπάνω,  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  δευτερογενών

στοιχείων έχουν να κάνουν με τη δομή, τη διαθεσιμότητα, τις πηγές, τη μορφή, την

αξιοπιστία,  τις  αναφορές  και  τους  τρόπους  ανάλυσής  τους.  Σε  σχέση λοιπόν με  τα

χαρακτηριστικά, η χρήση τους έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Χαμηλό κόστος: δεν απαιτείται η πρόσληψη ερευνητή, ενώ η διάθεσή τους σε

πολλές περιπτώσεις γίνεται χωρίς χρηματικό αντίτιμο. 

 Ταχύτητα συλλογής: τα δευτερογενή δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα πρωτογενή. 

 Διαθεσιμότητα:  ορισμένες  πληροφορίες  διατίθενται  μόνο  με  τη  μορφή

δευτερευόντων δεδομένων. 

 Ευέλικτο είδος δεδομένων που παρατίθεται σε πολλές μορφές. 

(Saunders et al. 2009; Wrenn et al. 2007, σελ. 79)

[3]



Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την Eurostat, τον  OECD, το Υπουργείο Εσωτερικών,

το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και ακαδημαϊκά βιβλία, άρθρα, μελέτες

και πρακτικά συνεδρίων. 

2.2 Αξιολόγηση δευτερογενών στοιχείων

Για  την  αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  δευτερογενών  δεδομένων

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που ανέπτυξαν οι Saunders et al. (2009) και περιλαμβάνει

τρία στάδια: 1) αξιολόγηση της συνολικής καταλληλότητας των πληροφοριών σε σχέση

με τους στόχους της εργασίας, 2) αξιολόγηση της καταλληλότητας των πληροφοριών

για  την  αντιμετώπιση  καθορισμένων  ερευνητικών  ζητημάτων  και  3)  εκτίμηση  της

σχέσης  κόστους/ωφέλειας  των  πληροφοριών  σε  σύγκριση  με  εναλλακτικές  πηγές

δεδομένων (βλέπε σχήμα 2.1). 

Διάγραμμα  2.1:Διαδικασία  αξιολόγησης  δευτερογενών  δεδομένων,  Πηγή:

Saundersetal. (2009, σελ.273)
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Κεφάλαιο 3:  Ο Δημοσιονομικός έλεγχος

Ο έλεγχος όσον αφορά τα οικονομικά μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός φορέα

έχει μια μακρά πορεία διαμόρφωσης, καθώς και διάφορα πεδία και τρόπους εφαρμογής.

Είναι  δε  δυνατόν  να  οριστεί  από  διάφορες  απόψεις.  Αυτά  θα  είναι  τα  θέματα  του

παρόντος κεφαλαίου. 

3.1. Ορισμός

Όπως  αναφέρει  το  Ινστιτούτο  Εσωτερικών  Ελεγκτών  (InstituteofInternalAuditors,

2012), μεταξύ των διαδικασιών και των δομών που τίθενται σε εφαρμογή για τη σωστή

διακυβέρνηση  ενός  οργανισμού  και  οι  οποίες  εξασφαλίζουν  το  κατά  πόσο

επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί, ο οικονομικός έλεγχος είναι «ακρογωνιαίος λίθος της

σωστής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα» (InstituteofInternalAuditors, 2012; 5). Οι

ελεγκτές δρουν αμερόληπτα και προσφέρουν τις εξαιρετικά χρήσιμες εκτιμήσεις τους,

ώστε οι δημόσιοι φορείς να διέπονται από διαύγεια (InstituteofInternalAuditors, 2012;

5).  Η  ίδια  πηγή  σημειώνει  πως  αυτό  που  προσφέρουν  στους  δημόσιους  φορείς  οι

ελεγκτές  είναι  «εποπτεία,  διορατικότητα  και  προνοητικότητα»

(InstituteofInternalAuditors, 2012; 5). 

Η Petrascu (2010), κάνει λόγο για μια «συστηματική διαδικασία», μέσω της οποίας οι

ελεγκτές  συλλέγουν  πληροφορίες  για  τα  οικονομικά  ενός  οργανισμού  και  μετά  τα

εκτιμούν  και  συνυπολογίζουν,  προκειμένου  να  εξακριβώσουν  το  βαθμό  της

σύμπλευσης  του  οργανισμού  αυτού  με  τις  ισχύουσες  νομοθεσίες  και  πρακτικές

(Petrascu,  2010).  Η  ίδια  συγγραφέας  σημειώνει  πως  ο  έλεγχος  έχει  σκοπό  να

παρουσιάσει πλήρως και διαυγώς τις αρχές και τις λογιστικές μεθόδους που διέπουν τον

εκάστοτε οργανισμό, καθώς και την ακριβή οικονομική κατάσταση στην οποία αυτός

βρίσκεται (Petrascu, 2010). Επιπλέον, όπως σημειώνει η ίδια συγγραφέας, η έννοια του

ελέγχου  μπορεί  να  αποδοθεί  και  ως  «επιθεώρηση  ή  αναθεώρηση  ή  αποτίμηση  ή

επίβλεψη» (Petrascu, 2010; 238). Οποιοσδήποτε όρος και να χρησιμοποιηθεί, η ουσία

του ελέγχου είναι ότι: 1) συγκρίνει αυτό που ισχύει με αυτό που θα έπρεπε να ισχύει, 2)

εδραιώνει και αναλύει τις αποκλίσεις και τα ρίσκα και 3) προτείνει τα μέτρα εκείνα

μέσω  των  οποίων  ο  οργανισμός  θα  επιτύχει  τους  στόχους  του  ή  έστω  τη  σωστή

καταγραφή των οικονομικών του πληροφοριών (Petrascu, 2010; 238). Ανάλογη είναι η
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άποψη που εκφράζει και ο  Avci (2015),  ορίζοντας ως έλεγχο τη «σύγκριση μεταξύ

αυτού που υπάρχει και αυτού που θα έπρεπε να υπάρχει» (Avci, 2015; 49). 

Για  τον  Avci (2015),  ο  έλεγχος  λαμβάνει  δύο μορφές:  υπάρχει  ο  Ευρύς  (Δυνατός)

Έλεγχος  και  ο  Στενός  (Αδύναμος)  Έλεγχος  (Avci,  2015).  Ο  πρώτος  περιλαμβάνει

έννοιες  όπως  η  δύναμη,  η  εξουσία  και  η  πίεση,  ενώ  ο  δεύτερος  έννοιες  όπως

επιθεώρηση, έρευνα και κρίση (Avci, 2015). 

3.1.1. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος.

Υπάρχουν διάφορα είδη και κατηγορίες οικονομικού ή δημοσιονομικού ελέγχου. Με

βάση  την  πηγή  του  ελέγχου  αυτού,  μπορούμε  να  κάνουμε  λόγο  για  εσωτερικό  ή

εξωτερικό έλεγχο. Συνοπτικά, ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται σε αυτόν που διεξάγει

μια ανεξάρτητη μεν υπηρεσία, αλλά η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί εντός του

ελεγχόμενου οργανισμού,  ενώ ο  εξωτερικός  έλεγχος  προέρχεται  από μια εξωτερική

υπηρεσία ή πρόσωπο.  Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία,  δηλαδή,  τον εσωτερικό

έλεγχο,  αυτός  «είναι  μία  ανεξάρτητη  και  αντικειμενική  διαβεβαιωτική  και

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς

σκοπούς  του,  υιοθετώντας  μία  συστηματική,  επαγγελματική  προσέγγιση   στην

αξιολόγηση  και  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  διαχείρισης

κινδύνων,  των  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου  και  της  εταιρικής  διακυβέρνησης»

(ΓΓΔΕ,  2015).  Η  Petrascu (2010)  σημειώνει  πως  ο  εσωτερικός  έλεγχος  βοηθά  τον

εκάστοτε  οργανισμό,  μέσα  από  τη  «συστηματική  και  πειθαρχημένη  προσέγγιση

αξιολόγησης και βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων» (Petrascu, 2010; 240), αλλά και

πως το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή είναι  πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένο

(Petrascu, 2010; 240). 

Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο, ο Avci (2015) σημειώνει πως αυτός διεξάγεται από

πηγές έξω από τον οργανισμό και ανεξάρτητες από τη διοίκησή του (Avci, 2015). 

Ο O’ Regan (2004) τονίζει τη σημασία που έχει ο εξωτερικός έλεγχος για την απόδειξη

της αξιοπιστίας των οικονομικών δηλώσεων ενός οργανισμού και περιγράφει αυτό το

είδος ελέγχου ως μια ανεξάρτητη τεχνική διαδικασία που επικυρώνει ή διαψεύδει τις

οικονομικές δηλώσεις του υπό εξέταση οργανισμού (O’ Regan, 2004, στο Avci, 2015).
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Στην  περίπτωση  δημοσιονομικών  ελέγχων,  ο  εξωτερικός  έλεγχος  θα  πρέπει  να

διεξάγεται  τακτικά και  σύμφωνα με τις  διεθνείς  προδιαγραφές (Avci,  2015).  OAvci

τονίζει πόσο

σημαντικό είναι να μπορεί κάθε ανεξάρτητος πολίτης να εξακριβώνει την εύρυθμη και

νομότυπη οικονομική λειτουργία ενός δημοσίου οργανισμού μέσα από τα πορίσματα

μιας  ανεξάρτητης  αρχής  (Avci,  2015).  Ο  Avci σημειώνει  πως,  παρόλο  που  ο

εσωτερικός  και  ο  εξωτερικός  έλεγχος  παρουσιάζουν πολλές  ομοιότητες  ως προς  τη

μεθοδολογία  τους,  οι  σκοποί  τους  διαφέρουν  (Avci,  2015).  Ο  εξωτερικός  έλεγχος

στοχεύει στο να προσφέρει στον υπό εξέταση μια ανεξάρτητη άποψη σχετικά με τα

στοιχεία και τα δεδομένα που έχουν ελεγχθεί (Avci, 2015).

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά των δήμων και των περιφερειών, ο έλεγχος μπορεί να

είναι προληπτικός, κατασταλτικός ή να αφορά τον ισολογισμό και τον απολογισμό που

εκδίδουν οι ΟΤΑ. Η Petrascu (2010) σημειώνει πως ο εξωτερικός έλεγχος λειτουργεί

ως προπαρασκευαστικός για τη σύνταξη συμβουλών προς τον οργανισμό, λαμβάνοντας

πιθανόν υπόψη και  τις  πληροφορίες  που  παρέχονται  από τις  υπηρεσίες  εσωτερικού

ελέγχου του οργανισμού (Petrascu, 2010).

3.2. Προϊστορία/Ιστορική Αναδρομή

3.2.1. Προϊστορία: Οι ρίζες του φαινομένου

Ο Avci (2015) σημειώνει πως παρόλο που οι ελεγκτές δεν είχαν αναγνωριστεί ως ένα

ξεχωριστό,  συγκεκριμένο  επάγγελμα  πριν  από  την  περίοδο  της  βιομηχανικής

επανάστασης, υπάρχουν μαρτυρίες από αρχαιότερες εποχές που κάνουν λόγο για χρήση

ελεγκτών (Avci, 2015). Όπως αναφέρει ο  Brown (1905), οι απαρχές του οικονομικού

ελέγχου, όπως και αυτές της λογιστικής, εντοπίζονται σε εποχές πολύ παλαιότερες από

τη  σημερινή,  καθώς  ήταν  πάντοτε  παρούσα  η  ανάγκη  για  έλεγχο  από  τρίτες,

ανεξάρτητες πηγές, σε περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος ανέθετε σε κάποιον άλλον τη

διαχείριση της περιουσίας του (Brown, 1905, στο Ramamoorti, 2003). 

Ο  Ramamoorti (2003)  αναφέρει  πως  ήδη  από  το  4000  π.Χ.,  υπήρχαν  επίσημα

συστήματα καταγραφής εσόδων-εξόδων για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις στην Εγγύς

Ανατολή  (Ramamoorti,  2003).  Άλλες  παρόμοιες  περιπτώσεις  αφορούν  την  Αρχαία
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Ελλάδα, τη Ρώμη και την Ιταλία, τη Βαβυλωνία, αλλά και την Κίνα – περιπτώσεις κατά

τις οποίες οι εκάστοτε τοπικές κυβερνήσεις επεδίωκαν να ελέγξουν την εντιμότητα και

την  ικανότητα  των  αξιωματούχων  τους  (Ramamoorti,  2003).  Σχετικές  αναφορές

υπάρχουν ακόμα και στη Βίβλο (Ramamoorti, 2003). Αλλά και σε νεότερες εποχές, από

την  ανάπτυξη  του  φεουδαρχικού  συστήματος  και  μετά,  διάφορες  περιπτώσεις

σκανδάλων και απατών απεδείκνυαν την ανάγκη για οργάνωση ενός πιο αυστηρού και

μεθοδικού  συστήματος  οικονομικού  ελέγχου  (Ramamoorti,  2003).  OAvci μιλά  για

καταχωρήσεις σε λογιστικά βιβλία ήδη από το 1130 μ.Χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά

και για ελεγκτικά αρχεία στη Γαλλία και την Ιταλία που χρονολογούνται από τον 13ο

αιώνα  (Avci,  2015).  Ο  Ramamoorti (2003)  σημειώνει  ως  απαρχή  των  επίσημων

ελέγχων το 1494 (Ramamoorti, 2003), ενώ ο Avci μιλά για τη ίδρυση δύο ειδικευμένων

στον οικονομικό έλεγχο εταιρειών στην Ιταλία,  του  CollegioDeiRaxonati (1581) και

του AcademiaDelRegionieri, το 1658 (Avci, 2015). Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρεται και

στην ίδρυση σχετικής σχολής στη Μπολόνια,  το 1813, σχολή η οποία ανάχθηκε σε

Ακαδημία, το έτος 1858 (Avci, 2015). 

3.2.2. Εικοστός και εικοστός πρώτος αιώνας

Ο Ramamoorti σημειώνει πως, καθώς εισερχόμασταν στον εικοστό αιώνα, έγινε πλέον

συνειδητή  η  ανάγκη  για  δημιουργία  υπηρεσιών  εσωτερικού  ελέγχου  (Ramamoorti,

2003). Ο  Reeve (1986) σημειώνει διαφόρους λόγους που κατέστησαν επιτακτική μια

τέτοια ανάγκη, όπως η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ποσότητα των συναλλαγών, η

γεωγραφική απόσταση των ενδιαφερομένων (ιδιοκτητών και διευθυντών) από τις πηγές

των  συναλλαγών,   αλλά  και  η  έλλειψη  εμπιστοσύνης  στους  υπαλλήλους  ή  τους

διαμεσολαβητές  που  παρουσίαζαν  στην  κεντρική  διεύθυνση  κάθε  οργανισμού  τα

αποτελέσματα των συναλλαγών (Reeve, 1986, στο Ramamoorti, 2003). Οι πρώτοι που

υιοθέτησαν κάτι  τέτοιο  ήταν οργανισμοί  που ασχολούνταν με  το  σιδηρόδρομο,  την

αμυντική βιομηχανία, αλλά και τις λιανικές πωλήσεις, και ίδρυσαν σχετικές υπηρεσίες

(Ramamoorti, 2003). Παράλληλα με αυτές τις επιχειρήσεις σημειώθηκε και η ίδρυση

υπηρεσιών που αποτελούνταν από κρατικούς ελεγκτές (Ramamoorti, 2003). 

Αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο, ο Ramamoorti (2003) περιγράφει ολόκληρη την

πορεία της δημιουργίας του επισήμου πλαισίου διεθνώς. Το 1957, οι υπηρεσίες που

προσέφεραν  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  μπορούν  να  περιγραφούν  συνοπτικά  ως  εξής:

επιθεώρηση και αξιολόγηση των αναλαμβανομένων εγχειρημάτων, της λογιστικής και

των  μεθόδων  λειτουργίας,  και  εξασφάλιση  πως  ο  εκάστοτε  οργανισμός  λειτουργεί
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σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ramamoorti, 2003). Λίγα χρόνια αργότερα, το

1978, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών εξέδιδε τα περίφημα  Standards, τα οποία

είχαν ως σκοπό να επικοινωνήσουν τον ακριβή ρόλο και την ακριβή χρησιμότητα των

εσωτερικών ελεγκτών σε έναν οργανισμό, την ένωση και την επικοινωνία μεταξύ των

υπηρεσιών  που  παρέχουν  τέτοιου  είδους  έλεγχο  ανά  τον  κόσμο,  και  την  οριστική

εδραίωση  του  επαγγέλματός  τους  ως  τέτοιου  στη  συνείδηση  των  εταιρειών  και

οργανισμών  διεθνώς  (Ramamoorti,  2003).  Επιπλέον,  στο  ίδιο  το  κείμενο  αυτό,

αναφέρεται πως μέσω αυτού επιχειρείται η δημιουργία ενός πλαισίου εφαρμογής του

ελέγχου αλλά και μιας βάσης για την αξιολόγηση της ίδιας της ελεγκτικής διαδικασίας

(Standards,  2006).  Η  σύμπλευση  με  το  κείμενο  αυτό,  σημαίνει  (σύμφωνα  με  τους

συντάκτες του, και σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας), την υπακοή σε όλα τα

υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να διέπουν την ελεγκτική διαδικασία (Standards,

2006). 

Σύμφωνα με τον Ramamoorti (2003), εκείνη ακριβώς την περίοδο, αυτός ο τελευταίος

στόχος είχε όντως επιτευχθεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Ramamoorti, 2003).

Από εκείνη την περίοδο και μετά, άλλωστε, σημειώνονται κινήσεις όπως: η έγκριση του

ForeignCorruptPracticesAct (1977),  η  εισήγηση  ενός  διεθνούς  πλαισίου  από  την

CadburyCommitteeReport (Βρετανία), η Επιτροπή Κριτηρίων Ελέγχου, στον Καναδά

(CoCoReport), η επιτροπή King στη Νότιο Αφρική, καθώς και σχετικές τροποποιήσεις

στις  Ομοσπονδιακές  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  σχετικά  με  τις  Ποινές

(FederalSentencingGuidelines,  ΗΠΑ,  1995)  (Ramamoorti,  2003).  Ανάλογες  κινήσεις

σημειώθηκαν και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αλλά και με συμφωνίες όπως

το  Sarbanes-OxleyAct του 2002 (Ramamoorti, 2003). Ο ίδιος συγγραφέας σημειώνει

πως η Δήλωση Αρμοδιοτήτων των Εσωτερικών Ελεγκτών (1993) όριζε συνοπτικά ως

τέτοιες,  τις  εξής:  την  εξέταση  της  αξιοπιστίας  και  των  πληροφοριών  γύρω από  τη

λειτουργία  και  τα  οικονομικά  του  εκάστοτε  οργανισμού,  τα  συστήματα  μέσω  των

οποίων λειτουργεί ο οργανισμός και το κατά πόσον αυτά συνάδουν με τους ισχύοντες

κανονισμούς, τη χρήση των υπαρχόντων πόρων, και την επίτευξη ή όχι των στόχων του

οργανισμού  μέσα  από  τα  παραπάνω  (StatementofResponsibilitiesofInternalAuditing,

1993, στο Ramamoorti, 2003).  

Για τον Avci (2015) ήταν οι ΗΠΑ και η Αγγλία που προσέδωσαν πολιτική χροιά στον

όρο του οικονομικού ελέγχου, αλλά και οι οποίες επέβαλαν, στην ουσία, την έννοια του
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οικονομικού  ελέγχου  σε  όλες  τις  όψεις  και  τις  πτυχές  της  κοινωνίας  και  της

επιχειρηματικής δραστηριότητας, κρατικής και μη (Avci, 2015). 

3.3. Τύποι ελέγχου

Η Petrascu (2010) σημειώνει πως ο έλεγχος βασίζεται στη συλλογή των πληροφοριών

εκείνων που αφορούν τις οικονομικές δηλώσεις μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού και

στην  εξέταση του  κατά  πόσο τα  παρεχόμενα  οικονομικά  στοιχεία  συνάδουν  με  τις

υπάρχουσες οδηγίες και κανονισμούς (Petrascu, 2010). 

Σύμφωνα  με  την  ίδια  συγγραφέα,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  διεξάγεται  σε  όλες  τις

υπηρεσίες  μιας  δημόσιας  οντότητας  (publicentity),  συμπεριλαμβανομένων  και

ενεργειών  που  λαμβάνουν  οι  υπάλληλοι  τέτοιων  υπηρεσιών  (Petrascu,  2010).

Σχετίζεται επίσης με το χειρισμό, από πλευράς του οργανισμού, των δημοσίων πόρων

αλλά  και  της  δημόσιας  περιουσίας,  κινητής  και  ακίνητης  (Petrascu,  2010).

Περιγράφοντας την όλη διαδικασία του δημοσιονομικού ελέγχου, η  Petrascu (2010),

αναφέρει  πως  πριν  από  οτιδήποτε  άλλο  είναι  σημαντικό  να  λάβει  χώρα  ο

προσχεδιασμός, που αφορά στην περιγραφή του ίδιου του αντικειμένου και του στόχου

της  έρευνας,  τη  συλλογή  των  πρώτων  απαραίτητων  πληροφοριών,  καθώς  και  την

ανάλυση των κινδύνων (Petrascu, 2010). Το δεύτερο στάδιο, το οποίο η Petrascu (2010)

ονομάζει  παρέμβαση,  περιλαμβάνει  τη  συλλογή  πληροφοριών  την  αναφορά  τυχόν

ανωμαλιών, και επιθεώρηση των εγγράφων εργασίας (Petrascu, 2010). Το τρίτο στάδιο

αφορά  την  συγγραφή,  την  οριστικοποίηση  και  τη  γνωστοποίηση  της  ελεγκτικής

αναφοράς, ενώ το τέταρτο έχει να κάνει με τη σύνταξη συστάσεων για βελτίωση των

διαδικασιών της εταιρείας (Petrascu, 2010). Συγκεκριμένα, οι συστάσεις αυτές έχουν να

κάνουν με  τις  δεσμεύσεις  που σχετίζονται  με  τον  προϋπολογισμό  και  άλλα νομικά

θέματα,  τις  υποχρεώσεις  πληρωμής,  περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται  με

κοινοτικά  κονδύλια,  την  πώληση,  ενοικίαση  ή  μίσθωση  ακινήτων  και  άλλων

περιουσιακών  στοιχείων,  τη  δημόσια  περιουσία,  συμπεριλαμβανομένων  και  των

χρεωμένων ή μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων, τυχόν καταχρήσεις από πλευράς

τρίτων, τα συστήματα μηχανογράφησης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικής

φύσης και άλλα (Petrascu, 2010). 

Από την πλευρά του, ο  Avci (2015) επισημαίνει πως παρόλο που ο κρατικός και ο

ιδιωτικός  έλεγχος  αλληλοεπηρεάστηκαν  ως  προς  τις  μεθόδους  τους,  διακρίνονται

μεταξύ  τους  και  όσον  αφορά  τη  νομοθεσία  που  τους  διέπει  και  ως  προς  το  πόσο
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δεσμευτικές  είναι  οι  αποφάσεις  τους  ως  προς  τους  οργανισμούς  που  καλούνται  να

επιθεωρήσουν  (Avci,  2015).  Ο  κρατικός  αφορά  μια  διαδικασία  που  επιθεωρεί  τα

δημόσια  όργανα  και  τις  δημοσιονομικές  δραστηριότητες  αντικειμενικά  και  με

ανεξαρτησία˙  οι ελεγκτές έχουν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς, τα αρχεία αλλά

και  το  προσωπικό των υπό εξέταση οργανισμών (Avci,  2015).  O κρατικός  έλεγχος

αποσκοπεί στο να βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση, ώστε να δώσει το έναυσμα για τυχόν

παρεμβάσεις, βελτιώσεις και διορθώσεις (Geist, 1998, στο Avci, 2015). Ο έλεγχος σε

ιδιωτικές επιχειρήσεις γίνεται συχνά κατόπιν αιτήματος των ίδιων των επιχειρήσεων

αυτών, προκειμένου να εξακριβωθεί το κατά πόσον τηρούνται όλες οι διαδικασίες και

κατά πόσον τα λογιστικά στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Avci, 2015).

Ο δημοσιονομικός έλεγχος αφορά οικονομικές δραστηριότητες του δημοσίου, ενώ ο

ιδιωτικός οικονομικός έλεγχος αφορά τις  αντίστοιχες δραστηριότητες μιας ιδιωτικής

επιχείρησης  (Özer,  1997,  στο  Avci,  2015).  Μια  άλλη  διαφορά  είναι  πως  ο

δημοσιονομικός  έλεγχος  διεξάγεται  στο πλαίσιο μιας  συγκεκριμένης νομοθεσίας,  με

συγκεκριμένες  προδιαγραφές,  συγκεκριμένες  κατευθυντήριες  γραμμές  και

συγκεκριμένες νομικές συνέπειες για τυχόν παραλείψεις ή παρανομίες (Avci, 2015). Οι

επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, είναι κυρίως υπόλογες στους ιδιοκτήτες ή/ και τους

μετόχους τους (Avci, 2015), εκτός από την περίπτωση ενός ευρύτερου σκανδάλου. 

Ο δημοσιονομικός έλεγχος διαφέρει από τον οικονομικό έλεγχο μιας επιχείρησης όσον

αφορά τη μέτρηση των επιδόσεων, την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες αλλά

και των διαφορών που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των νομοθετών ή της κυβέρνησης

και της διοίκησης του συγκεκριμένου κρατικού οργανισμού που υπόκειται τον έλεγχο

(Avci, 2015). Όσον αφορά τις επιδόσεις, αυτές μπορεί να αποκρυφτούν από τη δημόσια

σφαίρα,  στην  περίπτωση  μιας  ιδιωτικής  επιχείρησης,  αλλά  θα  πρέπει  πάντα  να

δημοσιοποιούνται,  στην περίπτωση μιας  κρατικής  επιχείρησης  ή οργανισμού (Avci,

2015).  Επιπλέον,  οι  νομοθέτες  ή  οι  κυβερνώντες  μπορεί  να  αντιλαμβάνονται

διαφορετικά τους στόχους και τη διαχείριση μιας κρατικής επιχείρησης από την ίδια τη

διοίκηση της επιχείρησης αυτής (Avci, 2015). Αυτή η σύγκρουση απόψεων, μπορεί να

αποτυπωθεί στα πορίσματα ενός πιθανού δημοσιονομικού ελέγχου ή να προκύψει με

αφορμή αυτά (Avci, 2015). 

3.4. Τρόποι και πεδία εφαρμογής

H Petrascu (2010), σημειώνει πως η διαδικασία του ελέγχου αποτελείται, στην ουσία,

από τη συλλογή στοιχείων,  την αξιολόγηση της ανταπόκρισης ή των ανακολουθιών
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μεταξύ των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, διόρθωση των παρεκκλίσεων ώστε να είναι

σύμφωνες με τα κριτήρια που είχαν τεθεί εκ των προτέρων (Petrascu, 2010). Η ίδια

συγγραφέας σημειώνει πως η διαδικασία ελέγχου συνάδει με διάφορα εντόπια αλλά και

διεθνή  κριτήρια,  κανόνες  και  οδηγίες  όπως  αυτούς  που  προκύπτουν  από  τα

InternationalFinancialReportingStandards (IFRS),  ή  InternationalAccountingStandards

(IAS),  αλλά  και  από  διάφορες  διαδεδομένες  λογιστικές  μεθόδους  κ.ό.κ.  (Petrascu,

2010).  Σημειώνει,  ωστόσο,  πως  τα  παραπάνω  δεν  θα  φανούν  χρήσιμα,  αν  οι  υπό

εξέταση πληροφορίες δεν είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις (Petrascu, 2010).  

Ο  Avci (2015)  σημειώνει  τέσσερα  αντικείμενα  του  δημοσιονομικού  ελέγχου.  Αυτά

είναι:  ο  ίδιος  ο  θεσμός,  οι  δραστηριότητές  του,  το  προσωπικό  και  τα  περιουσιακά

στοιχεία (Avci, 2015). Τα τρία πρώτα ελέγχονται όσον αφορά τη νομιμότητά τους, ενώ

τα περιουσιακά στοιχεία ενός κρατικού θεσμού, οργανισμού ή ιδρύματος θα πρέπει να

τυχαίνουν επιμέλειας και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς του κρατικού

οργανισμού  που  τα  έχει  στην  κατοχή  του  και  τις  υπηρεσίες  που  υποτίθεται  πως

προσφέρει  ο  θεσμός  αυτός  στο  δημόσιο  συμφέρον  (Avci,  2015).  Με  βάση  τα

παραπάνω, ο έλεγχος θα πρέπει να εκπληρώνει τέσσερις βασικούς σκοπούς: συνοχή,

αποτροπή της αρνητικής προόδου του ελεγχόμενου οργανισμού (απώλεια πόρων και

χρόνου, ζημίες κ.ό.κ.), διορθωτικές κινήσεις, αλλαγές/αναδιαμορφώσεις (Avci, 2015).

Ο Avci (2015) σημειώνει πως τα παραπάνω έχουν «πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα

όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις και ο κοινωνικός αντίκτυπος και η οικονομική τους

σημασία είναι πολύ υψηλά» (Avci, 2015). 

Υπάρχουν  διάφορες  μορφές  ελέγχου.  Ο  Avci (2015)  τις  χωρίζει  στα  εξής  δίπολα,

ανάλογα με την προσέγγισή τους: προγραμματισμένος έλεγχος και ξαφνικός έλεγχος,

επιτόπιος έλεγχος και έλεγχος μέσα από αρχεία (εξ αποστάσεως), ανακριτικός και μη

έλεγχος  μέσα  από  ανακρίσεις  (ερωτήσεις)  ή  όχι,  καθοδηγούμενος  και  μη  έλεγχος,

ατομικός και ομαδικός (Avci, 2015).  Ο ίδιος συγγραφέας τονίζει πως ο έλεγχος μπορεί

να  είναι  αποτρεπτικός  (εκ  των  προτέρων)  ή  διορθωτικός  (εκ  των  υστέρων)  (Avci,

2015). 

3.5. Αρχές και χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τους ελεγκτές

και τους ελεγχόμενους στη σύγχρονη εποχή

Ο  Avci (2015)  υπογραμμίζει  μια  σειρά  από  αρχές  που  θα  πρέπει  να  διέπουν  την

ελεγκτική διαδικασία, τους ελεγκτές αλλά και τους ελεγχόμενους (Avci, 2015). Θεωρεί
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πως οι ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται από επαγγελματική ικανότητα, από επιμέλεια

και από σκεπτικισμό (Avci, 2015). Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει υψηλές γνώσεις στο

πεδίο  της  λογιστικής  και  του  δημοσιονομικού  ελέγχου,  αλλά  να  διαθέτει  και

επαγγελματική  εμπειρία,  που  θα  τον  βοηθήσει  να  κρίνει  διαυγέστερα  κάποιες

συγκεκριμένες  περιστάσεις  που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια  του έργου του

(Avci,  2015).  Θα  πρέπει  να  συλλέξει  με  προσοχή  τα  απαιτούμενα  στοιχεία,  να  τα

εξετάσει  επαρκώς  και  να  συντάξει  με  επιμέλεια  την  αναφορά  του,  η  οποία  θα

περιλαμβάνει και την προσωπική του γνώμη (Avci, 2015). Ωστόσο, αυτή η προσωπική

γνώμη δεν θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη εξαρχής και να επηρεάσει έτσι το τελικό

αποτέλεσμα του ελέγχου (Avci, 2015). OAvci (2015) τονίζει τη σημασία της αρχής της

ανεξαρτησίας όσον αφορά το προσωπικό που διεξάγει τον έλεγχο και σημειώνει πως

παρόλο που στον εξωτερικό έλεγχο μια τέτοια σχέση είναι υποχρεωτική και αυτονόητη,

στον εσωτερικό, θα πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά από την αρχή, τόσο εντός της

εταιρείας όσο και σε τρίτους (Avci, 2015). Περαιτέρω, ο ίδιος συγγραφέας θεωρεί πως

ποτέ  δεν  πρέπει  να  εμπλέκονται  προσωπικές  σχέσεις  σε  μια  ελεγκτική  διαδικασία

(Avci,  2015).  Αντλώντας  εργαλεία  από  τους  O’Reilly-McDonnell-Winogradet.  al.

(1998) ο Avci τονίζει πως η ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο τυπικό και

τεχνικό  επίπεδο,  αλλά  να  μην  εμποδίζεται  και  από  καταστάσεις  οικειότητας  ή

προσωπικού  οικονομικού  ενδιαφέροντος  (Avci,  2015).  Ο  ελεγκτής  θα  πρέπει  να

διέπεται από εντιμότητα και αντικειμενικότητα,  μαζί με τις  τεχνικές του γνώσεις:  η

ελεγκτική  διαδικασία  είναι,  σύμφωνα  με  τον  Avci (2015)  μια  νοητική,  πνευματική

διαδικασία που προχωρά πέρα από την τεχνική πτυχή του εκάστοτε ζητήματος (Avci,

2015). Ειδικά όσον αφορά το δημόσιο τομέα, η αντικειμενικότητα είναι μια βασική

αρχή,  που  απαιτεί  από  τον  ελεγκτή  να  τηρεί  αποστάσεις  από  τον  ελεγχόμενο

οργανισμό, από τους εργαζομένους σε αυτόν και από καταστάσεις στις οποίες μπορεί

να  παρατηρηθεί  σύγκρουση  συμφερόντων  (Avci,  2015).  Επιπλέον,  σε  ένα  πλαίσιο

δημοσίου οργανισμού, η αρχή της εντιμότητας απαιτεί από τον ελεγκτή να διεξάγει το

λειτούργημά του με τρόπο αντικειμενικό, ρεαλιστικό και αμερόληπτο (Avci, 2015). O

ελεγκτής  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τον  πειρασμό  να  αποκομίσει  προσωπικό  κέρδος

μέσω  της  διαδικασίας,  θυσιάζοντας  σε  αυτό  και  την  αντικειμενικότητα  και  την

εντιμότητά του, αλλά θα πρέπει πάνω από όλα να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο

συμφέρον (UnitedStatesGovernmentAccountabilityOffice, 2007, στο Avci, 2015). 

Παράλληλα με τα παραπάνω ο Avci (2015) τονίζει την αρχή της ελεγξιμότητας, δηλαδή

το κατά πόσον έναςοργανισμός μπορεί όντως να υποστεί  οικονομικό/δημοσιονομικό
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έλεγχο  (Avci,  2015).  Αν,  παραδείγματος  χάριν,  τα  οικονομικά  στοιχεία  ενός

οργανισμού  έχουν  καταστραφεί  ολοσχερώς  και  αμετάκλητα  (ο  συγγραφέας  δεν

σχολιάζει  αν  κάτι  τέτοιο  έχει  γίνει  δολίως  ή  όχι),  τότε  ένας  τέτοιος  έλεγχος  είναι

δύσκολο να λάβει χώρα (Avci, 2015). Ωστόσο, ο  Avci υπαινίσσεται πως εναπόκειται

στην κρίση και την ευρηματικότητα των ελεγκτών να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα με

άλλους τρόπους (Avci, 2015). 

Μια  άλλη  αρχή  που  τονίζει  ο  Avci (2015)  είναι  αυτή  της  ολότητας  (Avci,  2015)

σύμφωνα  με  την  οποία  απαιτείται  από  τους  υπεύθυνους  ενός  οργανισμού  να

καταγράφουν  όλες  τις  οικονομικές  κινήσεις  και  συναλλαγές,  από  τη  στιγμή  που

πιστώνονται  έως  τη  στιγμή  που  δαπανούν  τυχόν  δημοσίους  πόρους  (Avci,  2015).

Επιπλέον,  ο  ίδιος  συγγραφέας  τονίζει  και  την  αρχή  του  συγχρονισμού  και  της

παρατήρησης,  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  ελεγκτής  θα  πρέπει  να  φροντίσει  να

προγραμματίσει τη διαδικασία και να φροντίσει να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους

του υπό έλεγχο θεσμού το νωρίτερο δυνατόν (Avci, 2015). Όσο νωρίτερα ξεκινήσει μια

τέτοια διαδικασία, τόσο περισσότερα αποτελέσματα θα φέρει. Όσο για το ζήτημα της

παρατήρησης,  αυτό  αφορά  το  να  δίνει  ο  ελεγκτής  σημασία  στο  κατά  πόσον  οι

υφιστάμενοί  του,  οι  βοηθοί  του  διεξάγουν  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  με  τον

προβλεπόμενο τρόπο, ώστε ο έλεγχος να αποφέρει τα πιο πλήρη δυνατά αποτελέσματα

(Avci,  2015).  Επιπλέον,  ο  ελεγκτής  θα  πρέπει  να τηρεί  την αρχή της  νομιμότητας,

ειδικά όσον αφορά ένα δημόσιο οργανισμό (Avci,  2015).  Ο ελεγκτής  θα πρέπει  να

γνωρίζει  και  να  τηρεί  στον  απόλυτο  βαθμό  τους  νόμους,  τους  κανόνες  και  τις

διαδικασίες  που προκύπτουν από αυτούς,  ώστε  η εργασία του να έχει  το  καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα (Avci, 2015). Η συνοχή είναι επίσης σημαντική, όσον αφορά τη

διαρκή καταγραφή όλων των οικονομικών συναλλαγών ενός οργανισμού, καθώς αυτή

είναι που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη περάτωση της ελεγκτικής διαδικασίας

(Avci,  2015).  Τέλος,  ο  Avci αναδεικνύει  την  αρχή  της  έκφρασης  της  προσωπικής

γνώμης (Avci, 2015). Για τον συγγραφέα, είναι σημαντικό να μπορεί ο ελεγκτής να

εκφράζει ελεύθερα και αντικειμενικά τη γνώμη του για τις οικονομικές κινήσεις και την

αντίστοιχη κατάσταση του θεσμού που έχει κληθεί να ελέγξει (Avci, 2015). Η γνώμη

αυτή  θα  βοηθήσει  την  εκάστοτε  διοίκηση  να  λάβει  τις  σωστές  αποφάσεις  για  τις

επόμενες κινήσεις του οργανισμού (Avci, 2015).
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Κεφάλαιο 4: Οι φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα

4.1 Η έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μιλώντας  για  την  οργάνωση  της  δημόσια  διοίκησης  σε  περιφερειακό  και  τοπικό

επίπεδο στην Ελλάδα αναφερόμαστε στην έννοια της διοικητικής αποκέντρωσης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Οι έννοιες αυτές συναντώνται συχνά στην ακαδημαϊκή
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βιβλιογραφία  και  απασχολούν  τόσο  τον  επιστημονικό  διάλογο  όσο  και  τη  χάραξη

πολιτικής  και  την  εφαρμογή  της  στο  πλαίσιο  λειτουργίας  των  σύγχρονων  κρατών

(Πετράκος και Ψυχάρης, 2004). 

Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης που εφαρμόζονται σε διεθνή βάση διακρίνονται

σε:  1)  συγκεντρωτικά,  2)  αποκεντρωτικά  και  3)  η  αυτοδιοίκηση  (Πετράκος  και

Ψυχάρης, 2004). Συγκεντρωτικό είναι το σύστημα διοικητικής οργάνωσης στο οποίο τα

κεντρικά όργανα του κράτους ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε ολόκληρη τη

γεωγραφική ενότητα του κράτους (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004, σελ.248). Από την

άλλη  πλευρά,  αποκεντρωτικό είναι  ένα  σύστημα  σύμφωνα  με  το  οποίο  έχουν

μεταβιβαστεί εξουσίες και αποφασιστικές αρμοδιότητες σε περιφερειακά όργανα, με

στόχο  την  άσκηση  πολιτικής  σε  συγκεκριμένο  γεωγραφικό  χώρο  (Πετράκος  και

Ψυχάρης,  2004,  σελ.248).  Τέλος,  η  Αυτοδιοίκηση  αναφέρεται  στη  σύσταση  και

λειτουργιά ιδιαιτέρων νομικών προσώπων, που δεν ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του

κράτους με τη στενή έννοια, έχουν δική τους νομική υπόσταση και δικά τους όργανα. 

Μια τέτοια μορφή οργάνωσης είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην περίπτωση αυτή,

η  διαχείριση  υποθέσεων  μιας  συγκεκριμένης  εδαφικής  περιφέρειας  ανατίθεται  σε

αυτοδιοικούμενους οργανισμούς που συγκροτούνται από όργανα που εκλέγονται από

τους κατοίκους της περιφέρειας, και υπόκεινται μόνο σε απλό έλεγχο νομιμότητας από

μέρους των κρατικών –με την στενή έννοια-  οργάνων  (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004,

σελ.249).  Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει

χωρική διάσταση.

4.2 Βαθμοί της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης

Διαχρονικά  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στη  χώρας  μας  διαιρείται  σε  δυο  βαθμούς.  Η

Πρωτοβάθμια  περιλαμβάνει  τους  δήμους  και  τις  δημοτικές  ενότητες  και  η

δευτεροβάθμια τις Περιφέρεις και τις Περιφερειακές Ενότητες (βλέπε πίνακα 4.1): 

Πίνακας 4.1: Βαθμοί της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης

Βαθμός Ο.Τ.Α. Υποδιαιρέσεις
Α’ Δήμος Δημοτική ενότητα

Κοινότητα
Β’ Περιφέρεια Περιφερειακή
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Ενότητα
                 Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, 2017

4.3 Η Τοπική αυτοδιοίκηση μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη»

Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα

«Καλλικράτης»  το  οποίο  τέθηκε  σε  εφαρμογή  τον  Ιανουάριο  του  2011.  Ο

«Καλλικράτης» διαίρεσε την χώρα σε 13 διοικητικές Περιφέρειες, 325 Δήμους και 7

αποκεντρωμένες διοικήσεις. Το διάγραμμα 4.1 δείχνει αναλυτικότερα την αλλαγή που

έφερε το σχέδιο Καλλικράτης, μειώνοντας τον αριθμό των δήμων και των περιφερειών

και διευρύνοντας ταυτόχρονα την πληθυσμιακή τους βάση. Όπως φαίνεται παρακάτω,

οι  Δήμοι  μειώθηκαν  από  1.034  σε  325,  οι  περιφέρειες  από  54  σε  13  και  οι

αποκεντρωμένες διοικήσεις –πρώην περιφέρειες- από 13 σε 7, δημιουργώντας έτσι ένα

πιο ευέλικτο σχήμα αυτοδιοίκησης. 

Διάγραμμα 4.1: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με αριθμούς,  Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών,

2017

Οι  Δήμοι,  οι  Κοινότητες  και  οι  διοικητικές  τους  υποδιαίρεσες  μετατράπηκαν  σε

Δημοτικές  Ενότητες,  οι  οποίες  διακρίθηκαν  σε  Δημοτικές  κοινότητες  και  τοπικές

κοινότητες. Από την άλλη πλευρά, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μετατράπηκαν σε

περιφέρειες. Με την προηγούμενη δομή, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις χωρίζονταν σε

επιπλέον  υποδιαιρέσεις,  ήτοι:  απλές,  ενιαίες  και  επαρχίες.  Στο  υπάρχον  διοικητικό
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σύστημα  αυτοδιοικήσεως,  η  υποδιαίρεση  των  Περιφερειών  είναι  οι  Περιφερειακές

Ενότητες που έχουν πάρει την θέση των παλιών νομών (βλέπε διάγραμμα 4.2):

Διάγραμμα 4.2: Η τρέχουσα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εφαρμογή του

Καλλικράτη, Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, 2017

4.4 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με αριθμούς

Οι δεκατρείς  λοιπόν περιφέρειες που επεκτείνονται κατά μήκος όλης της ελληνικής

επικράτειας  είναι:  1)  η  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης,  2)  η

Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  3)  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  4)  η

Περιφέρεια Ηπείρου, 5) η Περιφέρεια Θεσσαλίας, 6) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

7) η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 8) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 9) η Περιφέρεια

Πελοποννήσου, 10) η Περιφέρεια Αττικής, 11) η Περιφέρεια Βορείου Αιγίου, 12) η
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Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  και  13)  η  Περιφέρεια  Κρήτης  (βλέπε  διάγραμμα  4.3).

Επίσης, υπάρχει και το Άγιο Όρος το οποίο είναι αυτοδιοίκητο. 

Διάγραμμα  4.3: Η  Περιφέρειες  στην  Ελληνική  Επικράτεια,  Πηγή:  Υπουργείο

Εσωτερικών, 2017

Από  τις  δεκατρείς  περιφέρειες  της  χώρας,  αυτή  της  Αττικής  έχει  με  διαφορά  τον

μεγαλύτερο  πληθυσμό  (2.519.182  κάτοικοι),  ακολουθούμενη  από  την  Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας  (1.564.736 κάτοικοι) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας  (780.967

κάτοικοι)  (πίνακας 4.2).  Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη έκταση της Αττικής

μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  παρατηρείται  μεγάλη  συσσώρευση  πληθυσμού στην  περιοχή

γύρω από την Αθήνα. Αυτό προκαλεί και την ανάγκη δημιουργίας μεγάλου αριθμού

δήμων στην Περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής έχει με διαφορά τον

μεγαλύτερο αριθμό δήμων (66) και ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

με 38, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 34, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 26 και οι

Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με 25 (βλέπε διάγραμμα 4.5). 
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Πίνακας 4.2: Έκταση, πληθυσμός και αριθμός δήμων ανά Περιφέρεια

Πληθυσμός Αριθμός

Δήμων 

Έκταση

(τετρ. Χιλ.)

1. Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης

605.826 22 14.157

2. Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας

1.883.277 38 18.811

3. Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας

285.002 12 9.451

4. Περιφέρεια Ηπείρου 339.721 18 9.203
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας 737.485 25 14.037
6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 559.457 25 15.549

7. Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών 224.061 7 2.307
8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 682.604 19 11.350

9. Περιφέρεια Πελοποννήσου 584.989 26 15.490

10. Περιφέρεια Αττικής 3.786.616 66 3.808
11. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 198.894 9 3.836

12. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου 366.795 34 5.286
13. Περιφέρεια Κρήτης 682.928 24 8.336

Άγιο Όρος Αυτοδιοίκητο 336
Σύνολο 10.937.655 325 131.957

Πηγές: Υπουργείο Εσωτερικών, 2017, ΕΛΣΤΑΤ, 2017, Κομνηνός, 2014 

[20]



Διάγραμμα 4.4: Αριθμός δήμων ανά Περιφέρεια Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, 2017

Επίσης,  ο  πίνακας  4.3  δείχνει  το  πληθυσμιακό  μέγεθος  των  δήμων  της  Ελληνικής

επικράτειας. 

Πίνακας 4.3: Πληθυσμιακή δυναμική των Δήμων

Πληθυσμός Αριθμός Δήμων
Έως 5.000 45
Από 5.001 έως 10.000 26
Από 10.001 έως 50.000 192
Από 50.001 έως 100.000 49
Από 100.001 και άνω 13
Σύνολο 325

Όπως λοιπόν φαίνεται παραπάνω, οι περισσότεροι δήμοι της Ελληνικής επικράτειας

έχουν από 10.001 έως 50.000 κατοίκους, ενώ μόνο 13 ξεπερνούν τους 100.000. 
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Κλείνοντας αυτή την ενότητα το διάγραμμα 4.5 δείχνει  την διοικητική οργάνωση της

Ελλάδας,  και  τον  ρόλο  που  παίζουν  οι  φορείς  τοπικής  αυτοδιοίκησης  σε  αυτή.

Ειδικότερα,  η  αυτοδιοίκηση αποτελεί  το  πρώτο επίπεδο διοικητικής  οργάνωσης  και

βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες. Ο ρόλος της λοιπόν είναι κομβικής σημασίας στην

δημιουργία ενός κρατικού μοντέλου που λειτουργεί αποκεντρωτικά. 

4.5 Οικονομικά στοιχεία των Περιφερειών

Η  οικονομική  κρίση  που  εμφανίστηκε  μετά  το  2008  επηρέασε  σημαντικά  και  τις

οικονομικές επιδόσεις των Περιφερειών της Ελλάδας. Αυτό πολύ συνοπτικά μπορεί να

αποτυπωθεί τόσο στους δείκτες της ανεργίας όσο και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Διάγραμμα 4.5: Η διοικητική οργάνωση της Ελλάδας, πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών,

2017

Η  ανεργία  λοιπόν  σε  όλες  τις  περιφέρεις  της  χώρας  –καθώς  και  στο  σύνολο  της

επικράτειας – κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό είναι ότι  σε όλες τις

περιφέρειες  της  χώρας,  το  2015  η  ανεργία  ήταν  υψηλότερη  από  18  %  και  στην

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία άγγιξε το 30,2 % και 31,6 % αντίστοιχα. Στην Αττική

ήταν εξίσου υψηλή (29 %), ενώ χαμηλότερη ήταν στις νησιωτικές περιοχές που είναι

πιο ανεπτυγμένος ο τουρισμός (διάγραμμα 4.6). 
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Το κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  σε  όλες  τις  περιφέρειες   -με  εξαίρεση αυτή  της  Αττικής-

κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (Eurostat, 2017).

Αυτό που επίσης παρατηρείται είναι ότι  η αναπτυξιακή δυναμική της Αττικής είναι

πολύ μεγαλύτερη από τις  άλλες περιφέρειες,  δημιουργώντας φαινόμενα οικονομικής

συσσώρευσης (Πετράκος και Ψυχάρης, 2016). 

Διάγραμμα 4.6: Η ανεργία στις περιφέρειες της Ελλάδας, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015
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Διάγραμμα 4.7:  Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας,  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,

2015

Εν κατακλείδι,  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  παίζει  ίσως  τον  πιο  καθοριστικό  ρόλο στην

διοικητική οργάνωση των σύγχρονων κρατών. Στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή του

Καλλικράτη οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μειώθηκαν αρκετά, διερευνώντας

την πληθυσμιακή τους βάση. Το διοικητικό μοντέλο όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί

συγκεντρωτικό, δεδομένου ότι μόνο 13 δήμοι της χώρας έχουν πληθυσμό πάνω από

100.000 κατοίκους.  Παράλληλα, η οικονομική κρίση που εμφανίστηκε μετά το 2008

επηρέασε σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών της Ελλάδας –και

των δήμων- και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί σε δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η

ανεργία κτλ. 

Λαμβάνοντας  υπόψη την σημαντικότητα της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στη  διοικητική

οργάνωσης της Ελλάδας, καθώς και τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης

στην  εγχώρια  οικονομίας,  η  διερεύνηση  των  παραγόντων  που  επηρεάζουν  το

δημοσιονομικό έλεγχο στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα αποκτά

αυξημένο  ακαδημαϊκό  ενδιαφέρον,  δεδομένου  ότι  θα  συμβάλει  στον  οικονομικό

εξορθολογισμό του κράτους, στην καλύτερη διαχείριση των δημοσίων εσόδων και στην

αρτιότερη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων (βλέπε επόμενο κεφάλαιο). 
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Κεφάλαιο  5:  Ο  Δημοσιονομικός  Έλεγχος  των  ΟΤΑ  στην  Ελλάδα:

Ανάλυση,  παραδείγματα  επιτυχημένων  περιπτώσεων  από  το

εξωτερικό, προτάσεις

5.1. Η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Θεοδώρου (2013) αναφέρει μια σειρά από θεσμούς, φορείς και όργανα που δύνανται

να ασκήσουν έλεγχο στα δημοσιονομικά των δήμων και άλλων οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης. Οι φορείς αυτοί περιλαμβάνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Υπουργείο

Οικονομικών, τη Γραμματεία Δημοσίου Ελέγχου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως,  ο  ίδιος  συγγραφέας αναλύει  τη λειτουργία της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης

Αρχής και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά τόσο προληπτικό όσο και

κατασταλτικό έλεγχο και διεξάγεται από τις Υπηρεσίες επιτρόπων που εδράζονται στις

πρωτεύουσες των νομών (Θεοδώρου, 2013). Αρχής γενομένης από 1/1/2011, ο έλεγχος

αυτός  αφορά  όλες  τις  δαπάνες  των  δήμων,  ανεξαρτήτως  πληθυσμού.  Σε  αυτόν

υπάγονται  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  (ΝΠΔΔ),  και  οι  δημοτικές

κοινωφελείς επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι

δημοτικές,  μονομετοχικές  ΑΕ  (Θεοδώρου,  2013).  Εξαιρούνται  μόνο  οι  σχολικές

επιτροπές (Θεοδώρου, 2013). 

Ο προληπτικός αυτός έλεγχος δεν αφορά χρηματικά εντάλματα κατώτερα των 5.000

ευρώ.  Για  χρηματικά  εντάλματα  που  αφορούν  ποσά  ανώτερα  των  5.000  ευρώ,  ο

προληπτικός  έλεγχος  έχει  ως  αντικείμενο  μόνο  το  πρώτο  χρηματικό  ένταλμα  που

εκδίδεται  στα  πλαίσια  της  σύμβασης  (Θεοδώρου,  2013).  Επιπλέον,  ελέγχονται

προληπτικά και  τα χρηματικά εντάλματα καταβολής της αντιμισθίας,  αλλά μόνα τα

πρώτα μετά την μεταβολή του ποσού της αντιμισθίας ή των αποζημιώσεων (Θεοδώρου,

2013).  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  χρηματικά  εντάλματα  μισθοδοσίας  προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων που κατέχουν οργανική θέση (Θεοδώρου, 2013).

Ελέγχονται επίσης τα εντάλματα καταβολής πρόσθετων αμοιβών και επιχορηγήσεων σε

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Θεοδώρου,  2013).  Από τον  προληπτικό έλεγχο

εξαιρούνται  «οι  δαπάνες  απόδοσης  υπέρ  τρίτων  ενεργούμενων  κρατήσεων,  οι

περιοδικές  δαπάνες  μισθωμάτων  ακινήτων  και  εγκαταστάσεων,  πλην  εκείνων  που

καταβάλλονται  για  πρώτη  φορά  μετά  την  κατάρτιση,  παράταση,  ανανέωση  ή
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τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,

νερού  και  σταθερής  τηλεφωνίας,  τα  έξοδα  βεβαίωσης  και  είσπραξης  εσόδων,  τα

τοκοχρεολύσια  των  δανείων,  τα  έξοδα  υποχρεωτικής  από  το  νόμο  ασφάλισης

οχημάτων,  και  οι  δαπάνες  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων»

(Θεοδώρου, 2013: 279). 

Επιπλέον,  ο  νόμος  επιβάλλει  πως  «ο  έλεγχος  των  δαπανών  διακρίνεται  σε  έλεγχο

νομιμότητας και έλεγχο κανονικότητας της διαχείρισης» (Θεοδώρου, 2013: 280). Το

ελεγκτικό συνέδριο κρίνει το κατά πόσο η δαπάνη πιστώθηκε με επαρκή τρόπο στον

προϋπολογισμό, με τον κατάλληλο κωδικό αριθμό, και αν προβλέπεται από τον νόμο ή,

έστω,  αν εξυπηρετεί  τον  εκάστοτε  ΟΤΑ, όσον αφορά τις  λειτουργικές  του ανάγκες

(Θεοδώρου, 2013). Ως εξυπηρετικές για τις λειτουργικές ανάγκες ενός ΟΤΑ λογίζονται

οι δαπάνες εκείνες που «προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά

συμφέροντα  των  δήμων  ή  συμβάλλουν  στην  προαγωγή  των  τοπικών  υποθέσεων»

(Θεοδώρου, 2013: 280). Αυτές οι δαπάνες θα μπορούσαν να αφορούν ενίσχυση απόρων

και αστέγων κατοίκων, βράβευση φοιτητών ή μαθητών, παροχή αναμνηστικών ειδών

(Θεοδώρου, 2013). Επιπλέον, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να είναι εύλογες και μέσα

στα  όρια  της  αρχής  της  οικονομικότητας  και  να  έχει  ακολουθηθεί  για  αυτές  η

προβλεπόμενη νομική και λογιστική διαδικασία (Θεοδώρου, 2013). 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα των τίτλων πληρωμής ενός

ΟΤΑ,  αλλά όχι  και  το  κατά πόσον  είναι  νόμιμες  οι  ατομικές  διοικητικές  ενέργειες

(Θεοδώρου,  2013).  Άλλωστε,  οι  πράξεις  ενός  Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν  έχουν τον

χαρακτήρα  δικαστικής  απόφασης,  επομένως  μπορούν  να  ανακληθούν  (Θεοδώρου,

2013). Ωστόσο, για μια τέτοια πράξη, δεν υφίσταται η δυνατότητα για δεύτερη αίτηση

ανάκλησης  (Θεοδώρου,  2013).  Αναθεωρήσεις  που  αφορούν  πράξεις  Επιτρόπου

μπορούν να λάβουν χώρα μόνο εάν προκύψει πλάνη από το νόμο ή εντοπισμός νέων

κρίσιμων στοιχείων (Θεοδώρου, 2013). 

Όσον αφορά τις συμβάσεις του δήμου, και αυτές μπορεί να υποστούν έλεγχο από το

Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα, συμβάσεις άνω των 200.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ,

ελέγχονται από 11/4/2012, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από την

υπογραφή  τους  και  την  εφαρμογή  τους  (Θεοδώρου,  2013).  Συμβάσεις  προμήθειας

αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν ποσά έως και 500.000

ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ελέγχονται από τον Επίτροπο, ενώ συμβάσεις ανώτερες αυτού του
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ποσού, επίσης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ελέγχονται από το Κλιμάκιο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Αρ. 35 του Ν 4129/2013) (Θεοδώρου, 2013). 

Εκτός  των  παραπάνω,  σε  προληπτικό  έλεγχο  υπόκεινται  και  οι  συμβάσεις

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, όπως και αυτές που υπογράφονται με δικηγόρους

και  αφορούν  την  παροχή  νομικών  υπηρεσιών,  αλλά  και  οι  συμβάσεις  μίσθωσης

κινητών πραγμάτων (Θεοδώρου, 2013). Οι συμβάσεις που αφορούν τα διετή κοινωφελή

προγράμματα δεν εμπίπτουν πλέον στο αντικείμενο (Θεοδώρου, 2013). Σε προληπτικό

έλεγχο δεν υπόκεινται οι συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων (Θεοδώρου, 2013). 

Όσον αφορά τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις, ισχύουν τα εξής: σε περίπτωση που

μια  σύμβαση  λειτουργεί  ως  συμπληρωματική  σε  κάποια  που  δεν  πέρασε  από

προληπτικό έλεγχο, επειδή δεν υπερέβαινε το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο, τότε οι

δύο συμβάσεις μαζί υπάγονται σε έλεγχο μόνο αν το σύνολο του ποσού και των δύο

μαζί υπερβαίνει το όριο αυτό (Θεοδώρου, 2013). Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη

πως για τα διάφορα είδη συμπληρωματικών τροποποιητικών συμβάσεων ισχύουν και

κάποιοι  επιμέρους  κανονισμοί.  Έτσι,  προκειμένου  συμβάσεις  προμηθειών  οι  οποίες

έχουν  ήδη  υποστεί  προληπτικό  έλεγχο,  άλλοτε  γίνεται  δεκτό  από  τις  αρχές  οι

τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή να μην υπόκεινται σε

περαιτέρω εξέταση (αν δεν συμβάλλουν σε αύξηση του ποσού της σύμβασης αυτής) κι

άλλοτε επιβάλλεται οι μεταγενέστερες συμβάσεις να υπόκεινται όντως σε προληπτικό

έλεγχο,  ανεξαρτήτως  της  αξίας  τους  και  του  αν  είναι  συμπληρωματικές  ή

τροποποιητικές (Θεοδώρου, 2013). 

 Για τεχνικά έργα, οι συμπληρωματικές συμβάσεις υπόκεινται σε έλεγχο εάν το ποσό

τους, σε συνδυασμό με το ποσό της αρχικής υπερβαίνει το οικονομικό όριο (Θεοδώρου,

2013).  Μετά  την  1/1/2011,  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  είναι  αυτό  που  ελέγχει  τέτοιου

είδους συμβάσεις, προκειμένου για ΟΤΑ (Θεοδώρου, 2013). Όσο για τις συμβάσεις

παροχής υπηρεσίας, η τροποποιητική δεν μπορεί να υπαχθεί σε έλεγχο αν το ίδιο δεν

έχει συμβεί νωρίτερα και με την αρχική (Θεοδώρου, 2013). 

Στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών, ισχύουν τα εξής: αν η προϋπολογιζόμενη

δαπάνη είναι μικρότερη του ορίου των 1.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), δεν υφίσταται

υποχρέωση για δημοσιονομικό έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για σύμβαση που προέκυψε

μέσω διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  μετά  από  «άγονο»,  κατά  το  κοινώς  λεγόμενο,

διαγωνισμό (Θεοδώρου, 2013). Και στις δύο περιπτώσεις κρίσιμος για υποβολή των
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στοιχείων στον έλεγχο θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο υπογράφεται η εκάστοτε

σύμβαση που προκύπτει (Θεοδώρου, 2013). Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί τελικά έκπτωτος,

πριν από την υπογραφή της σύμβασης, στον έλεγχο υπάγεται η σύμβαση στον επόμενο

ανάδοχο  που  θα  προκύψει.  Αν  η  έκπτωση  αυτή  προκύψει  μετά  την  έναρξη  της

εκτέλεσης του επίμαχου έργου, η σύμβαση υπόκειται έλεγχο, μόνο αν το καινούριο

ποσό που θα προκύψει υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο (Θεοδώρου, 2013). 

Η  χρηματοδότηση  διετών  προγραμμάτων  δράσης  των  κοινωφελών  δημοτικών

επιχειρήσεων  δεν  υπάγεται  πια  έλεγχο  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο.  Αντιθέτως,  η

έγκρισή τους  ή μη εναπόκειται  στο δημοτικό συμβούλιο,  χωρίς  να υπάρχει  ανάγκη

σχετικού δημοσιονομικού ελέγχου (Θεοδώρου, 2013). 

 Συμβάσεις που περιλαμβάνουν συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους υπάγονται

στον προληπτικό, προσυμβατικό έλεγχο εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000

ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 μέρες ενώ προβλέπονται

άλλες 15 μέρες για κατάθεση περαιτέρω στοιχείων. Προγραμματικές συμβάσεις που

υπογράφονται από δύο αναθέτουσες αρχές μαζί και αφορούν συγχρηματοδότηση από

κοινοτικά  κονδύλια  υπάγονται  σε  προληπτικό  έλεγχο  εάν  το  σχετικό  ποσό  είναι

ανώτερο  των  10.000.000  ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ.  Θα  πρέπει  εδώ  να  σημειωθεί  πως  ως

συγχρηματοδοτούμενο  θεωρείται  ένα  έργο  όταν  έχει  ήδη  εξασφαλισθεί  σχετική

χρηματοδότηση  από  την  ΕΕ  κι  όχι  αν  υπάρχει  απλώς  η  πρόθεση  να  κερδηθεί  η

χρηματοδότηση αυτή. 

5.1.1.  Η  ισχύουσα  νομοθεσία  για  τον  έλεγχο  είσπραξης  εσόδων  από

πλευράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η νομοθεσία προβλέπει (άρθρο 277 παρ. 1 Ν 3852/2010 όπως και άρθρο 52 παρ. 1 Ν

4129/2013) πως ο εκάστοτε Επίτροπος μπορεί να παρακολουθεί όχι μόνο τις δαπάνες

αλλά και τις  εισπράξεις  εσόδων από πλευράς των ΟΤΑ αλλά και  από πλευράς των

νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς. Τυχόν ολιγωρίες δίνουν στον Επίτροπο

το δικαίωμα να απαιτήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν τα δέοντα. Επιπλέον,

ο Επίτροπος έχει το δικαίωμα να ενημερώσει και τον Γενικό Επίτροπο σχετικά με την

κατάσταση αυτή (Θεοδώρου, 2013). 

Αν η ολιγωρία συνεχιστεί, και προκύψει ζήτημα δόλου ή βαριάς αμέλειας, ο Επίτροπος

παραπέμπει  τους  υπαιτίους  στην  τριμελή  επιτροπή  που  προβλέπει  η  παρ.  2  του

3852/2010  ή  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  (Θεοδώρου,  2013).  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα
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στοιχεία σχετικά με τις εισπράξεις από πλευράς κάθε δήμου καταχωρούνται στη βάση

«Οικονομικά Στοιχεία Δήμου» και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αξιολογηθούν, «έτσι

ώστε να παρακολουθείται η κανονικότητα της είσπραξης εσόδων (Θεοδώρου, 2013:

301). 

5.1.2.  Τι  προβλέπει  ο  νόμος  για  περιπτώσεις  κατασταλτικού  ελέγχου

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και για τον απολογισμό

Στο τέλος κάθε χρονιάς, οι  δήμοι καλούνται να προβούν σε ετήσιους λογαριασμούς

(γνωστούς και ως απολογισμούς ή ισολογισμούς) (Θεοδώρου, 2013). Όσον αφορά τον

απολογισμό,  η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνει  τα  οικονομικά  στοιχεία  από  τον

ενεργούντα  την  ταμειακή  υπηρεσία  του  δήμου  και  εντός  διμήνου  υποβάλλει  τον

απολογισμό. Ακολούθως, η υπηρεσία προγραμματισμού του δήμου συντάσσει με τη

σειρά της έκθεση για τον απολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό λογιστή προτού

να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο (Θεοδώρου, 2013). Εντός δύο μηνών από την

έκθεση του λογιστή, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει τον

απολογισμό  και  τον  ισολογισμό.  Στη  συνέχεια  θα  πρέπει  αυτοί  να  κατατεθούν  στο

Ελεγκτικό Συνέδριο (Θεοδώρου, 2013). 

Όσον αφορά τον κατασταλτικό έλεγχο από πλευράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτός,

σύμφωνα  με  τον  Θεοδώρου  (2013),  ασκείται  από  τον  Επίτροπο  και  αφορά  τη

νομιμότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης (Θεοδώρου, 2013). Είναι τακτικός

(ετήσιος) και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και έχει χαρακτήρα

δειγματοληπτικό, ενώ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου (Θεοδώρου, 2013). Ο

έλεγχος  αφορά τους  δήμους,  τα ΝΠΔΔ, τις  κοινωφελείς  δημοτικές  επιχειρήσεις,  τις

επιχειρήσεις αποχέτευσης-ύδρευσης, καθώς και των δημοτικών ΑΕ που υπάγονται στο

άρθρο  266  του  ΔΚΚ  (Θεοδώρου,  2013).  Οι  ΟΤΑ  καλούνται  να  καταθέσουν  προς

έλεγχο την κατάσταση των υπολόγων,  συνοδευόμενη από την πράξη ανάθεσης από

πλευράς του δήμου σε αυτούς αλλά και το έγγραφο όπου οι υπόλογοι αυτοί βεβαιώνουν

πως ανέλαβαν την ευθύνη. Επίσης, οι  δήμοι καλούνται να καταθέσουν τον ταμιακό

απολογιστικό  πίνακα,  τη  βεβαίωση  του  πιστωτικού  ιδρύματος  όπου  κατατίθενται

χρήματα  προς  τους  ΟΤΑ,  την  τελική  κατάσταση  του  λογαριασμού  χρηματικής

διαχείρισης, την έκθεση λογοδοσίας του δημάρχου μαζί με τα πρακτικά αλλά και κάθε

αντίγραφο έκθεσης ή επιθεώρησης που αφορά τα πεπραγμένα του δήμου, τα στοιχεία

που  αφορούν  την  κατάσταση  της  ακίνητης  και  της  κινητής  (πλην  χρημάτων)

περιουσίας, τη λίστα με τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στον ΟΤΑ, τον προϋπολογισμό μαζί με
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τυχόν  τροποποιήσεις,  την  κατάσταση  των  φυσικών  προσώπων  που  εργάζονται  στο

δήμο αλλά και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν (Θεοδώρου, 2013). 

5.1.3. Ο έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών

Όπως  αναφέρει  ο  Θεοδώρου  (2013)  το  άρθρο  4  του  Ν  3871/2010,  το  οποίο

αντικατέστησε το άρθρο το άρθρο 3 περίπ. 13 Ν 2362/95, είναι στη δικαιοδοσία του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να διεξαγάγει απολογιστικό έλεγχο όσον αφορά τα

οικονομικά  των  ΟΤΑ  πρώτου  και  δευτέρου  βαθμού.  Ο  έλεγχος  αυτός  αφορά  και

ευρωπαϊκά  προγράμματα  (Θεοδώρου,  2013).  Ήδη  από  το  1998,  το  Προεδρικό

Διάταγμα  του  151/98  άρθρο  14  (όπως  αντικαστάθηκε  από  το  άρθρο  87  του  ν.

4446/2016) ανέφερε «ο έλεγχος διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

μετά από έκθεση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

προς  τη  Διεύθυνση  Συντονισμού,  Ελέγχου  και  Εφαρμογής  Δημοσιολογιστικών

Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εφόσον προέκυπταν αμφιβολίες για

την πραγματοποίηση της δαπάνης» (ν.4446/2016 αρ.91). 

Επιπλέον η νομοθεσία προβλέπει και τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου για όλους τους

φορείς  του δημοσίου και της κυβέρνησης, με μονάδες εσωτερικού ελέγχου να είναι

εγκατεστημένες στους φορείς εκείνους που έχουν προϋπολογισμό άνω των 3.000.000

ευρώ (Θεοδώρου, 2013). Εκτός από τον συνήθη οικονομικό/δημοσιονομικό έλεγχο, οι

μονάδες  δύνανται  να  διεξαγάγουν  και  ένορκη  διοικητική  εξέταση  αν  σημειωθεί

απώλεια  πληρωμής  δημοσίας  δαπάνης  (Θεοδώρου,  2013).  Σε  τέτοιους  φορείς

συμπεριλαμβάνονται σαφώς και μερικοί από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας.

Η  έρευνα  σε  έναν  ΟΤΑ  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  από  αίτημα  του  Υπουργού

Εσωτερικών ή του Ελεγκτή Νομιμότητας (άρθρο 168 Ν 3463/2006). 

Εκτός από τα όργανα αυτά, η νομοθεσία προβλέπει φυσικά και τη δραστηριοποίηση

οικονομικών επιθεωρητών, οι οποίοι ελέγχουν την οικονομική διαχείριση παντός είδους

κρατικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών. Όπως αναφέρει ο

Θεοδώρου (Θεοδώρου,  2013),  τα δικαιώματα των επιθεωρητών αυτών,  αλλά και  οι

υποχρεώσεις  τους,  κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιθεώρησης είναι  εκείνα ενός

ανακριτικού  υπαλλήλου,  ενώ  μπορούν  να  έχουν  στη  διάθεσή  τους  οποιοδήποτε

έγγραφο  αφορά  την  οικονομική  διαχείριση  του  υπό  εξέταση  οργανισμού,  χωρίς  να

ισχύουν τα συνήθη περί απορρήτου (Θεοδώρου, 2013). 
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 Πλην των παραπάνω, αρμοδιότητες πάνω στον δημοσιονομικό έλεγχο διαθέτει και η

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία ιδρύθηκε το 2006. Η ΓΔΔΕ είναι

σε θέση να ελέγχει (εκτάκτως ή σε προγραμματισμένο πλαίσιο) τον προϋπολογισμό των

φορέων, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (Θεοδώρου, 2013). Επιπλέον

εισηγείται τα μέτρα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν τα συστήματα αυτά, ενώ στις

αρμοδιότητές  της  συμπεριλαμβάνεται  και  η  σύνταξη  ετήσιας  έκθεσης  ελέγχου

(Θεοδώρου,  2013).  Όλα  τα  παραπάνω  μπορούν  να  γίνουν  και  σε  συνεργασία  με

αντίστοιχες υπηρεσίες  και  κρατικούς φορείς  του εξωτερικού,  ειδικά δε όσον αφορά

θέματα που εμπίπτουν στη  δικαιοδοσία  και  τη  νομοθεσία της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

(Θεοδώρου,  2013).  Τέλος,  η  ΓΔΔΕ  «επιβάλλει  τις  προβλεπόμενες  από  το  νόμο

κυρώσεις» (Θεοδώρου, 2013: 316). 

Και  στις  παραπάνω  περιπτώσεις  υπάρχει  η  δυνατότητα  προσβολής  των  πράξεων

καταλογισμού  και  των  αποφάσεων  δημοσιονομικών  διορθώσεων  από  οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον (Θεοδώρου, 2013). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 143/2014, που αφορά σε επιπρόσθετες αρμοδιότητες της ΓΔΔΕ σε

σχέση με το νόμο 3492/2006 στη διεύθυνση αυτή περιλαμβάνονται οι εξής διευθύνσεις:

«(i) Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, (ii) Ελέγχου Φορέων

Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Δ.Ε.Κ.Ο.,  Ν.Π.Ι.Δ.  και

Λοιπών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Εκτάκτων Δημοσιονομικών

Ελέγχων  και  (v)  Συντονισμού  και  Ελέγχου  Εφαρμογής  των  Δημοσιολογιστικών

Διατάξεων καθώς και δύο (2) πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν

εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης» (ΦΕΚ 2014), ενώ

«λειτουργούν  13  Περιφερειακά  Γραφεία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  σε  επίπεδο  μη

Αυτοτελούς  Γραφείου,  στις  αντίστοιχες  έδρες  των  περιφερειών  της  χώρας  και

υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 2014). 

Όσον  αφορά  την  ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση  ή  συγχρηματοδότηση,  ο  Θεοδώρου

αναφέρει πως «στις δαπάνες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών που

χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από κοινοτικούς πόρους, διενεργείται διαχειριστικός

και  ουσιαστικός  έλεγχος  από  δημοσιονομικούς  υπαλλήλους  του  Υπουργείου

Οικονομικών (Θεοδώρου, 2013: 319). Στις περιπτώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο

Θεοδώρου  σημειώνει  τους  όρους  «δημοσιονομική  διόρθωση»  (που  σημαίνει  την

ακύρωση μέρους ή συνόλου της χρηματοδότησης από πλευράς Ελλάδας ή ΕΕ σε έργο ή
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και σε πράξη) και «ανάκτηση» (δηλαδή επιστροφή ποσών που δεν προβλέπονταν ή δεν

δικαιολογούνταν από τον άνθρωπο εκείνο που τα έλαβε) (Θεοδώρου, 2013). Η έρευνα

καταλήγει με τη σύνταξη επιτόπιας επαλήθευσης/επιθεώρησης, την οποία ο φορέας που

έχει υπαχθεί στον έλεγχο μπορεί να προσβάλει εντός 15 ημερών (Θεοδώρου, 2013). Για

ποσά που καταβλήθηκαν παρανόμως, ο φορέας επιστρέφει το ποσό σε οποιαδήποτε

ΔΟΥ (Θεοδώρου, 2013). 

Και ο έλεγχος μισθοδοσίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΥΠΟΙΚ. Σχετικά με αυτόν,

προβλέπεται έλεγχος των εκκαθαριστών αποδοχών των υπαλλήλων και διεξάγονται από

δύο ή περισσότερα άτομα, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής

Πολιτικής ή το Γενικό Διευθυντή Μισθών και Συντάξεων (Θεοδώρου, 2013). Σε αυτού

του είδους τον έλεγχο υπάγονται και οι ΟΤΑ. 

5.1.4. Για τις περιπτώσεις ελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης

Όπως  αναφέρει  ο  Θεοδώρου  (2013),  οι  ΟΤΑ  εκείνοι  που  χρηματοδοτούνται  καθ’

οιονδήποτε τρόπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή από το Κεντρικό Ταμείο

Γεωργίας,  Κτηνοτροφίας  και  Δασών  μπορούν  να  υποστούν  έλεγχο  ως  προς  τα

δημοσιονομικά τους από αυτούς του δύο φορείς (Θεοδώρου, 2013). 

5.2. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται.

5.2.1.  Στην  περίπτωση  του  προληπτικού  ελέγχου  από  πλευράς  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην περίπτωση προληπτικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο η διαδικασία που

τηρείται είναι η υποβολή από πλευράς του φορέα στο Κλιμάκιο Ε΄, ΣΤ΄ ή Ζ΄ ή στον

αρμόδιο Επίτροπο όλων εκείνων των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων καθώς και

του ανυπόγραφου σχεδίου της σύμβασης. Το Κλιμάκιο Ε΄ είναι αρμόδιο για τα δημόσια

έργα,  το  ΣΤ΄ για τις  προμήθειες  και  το Ζ΄  για τις  υπηρεσίες  (Θεοδώρου,  2013).  Ο

προβλεπόμενος  χρόνος  για  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  από  πλευράς  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου είναι τριάντα μέρες από τη στιγμή που ο οικείος φορέας θα καταθέσει σε

αυτό τα απαραίτητα στοιχεία. Αν, ωστόσο, το Συνέδριο υπερβεί αυτό το διάστημα, δεν

σημαίνει πως η σχετική Πράξη ελέγχου παύει να ισχύει. Η Πράξη γνωστοποιείται με

τηλεομοιοτυπία  στον  φορέα,  ο  οποίος  την  κοινοποιεί  υποχρεωτικά  σε  όλα  τα
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εμπλεκόμενα μέρη. Η Πράξη δεν θεωρείται δικαστική απόφαση, και επ’ αυτής μπορεί

να κατατεθεί αίτηση ανάκλησης, μόνο μία φορά. Η αίτηση αυτή μπορεί να είναι μόνο

στη  βάσης  της  πλάνης  περί  τα  πράγματα  ή  περί  το  νόμο  και  γίνεται  δεκτή  ή

απορρίπτεται εντός δεκαπενθημέρου, ενώ το αποτέλεσμα της πρέπει υποχρεωτικά να

κοινοποιηθεί  σε  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη.  Υπάρχει  επίσης  η  δυνατότητα  αίτησης

αναθεώρησης, η οποία μπορεί να κατατεθεί μόνο από 1) το δημόσιο, 2) την αναθέτουσα

τον έλεγχο αρχή 3) το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να παρενέβη κατά τη διάρκεια της

εκδίκασης  της  αίτησης  ή  4)  τον  Γενικό  Επίτροπο  της  Επικρατείας.  Η  αίτηση

αναθεώρησης  εκδικάζεται  από  επταμελές  τμήμα  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  σε

δημόσια  συζήτηση.  Το διάστημα αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  αναθεώρησης

είναι επίσης δεκαπέντε μέρες και είναι επίσης υποχρεωτική η διαδικασία κοινοποίησής

της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Θεοδώρου, 2013). 

5.2.2.  Στην  περίπτωση  του  απολογισμού  και  του  κατασταλτικού

ελέγχου από πλευράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην  περίπτωση  του  κατασταλτικού  ελέγχου,  όλες  οι  αρμοδιότητες  του  Κλιμακίου

περιέρχονται στον εκάστοτε Επίτροπο (Θεοδώρου, 2013). Ο έλεγχος μπορεί να είναι

τακτικός ή και έκτακτος. Μπορεί δε να διενεργηθεί και στο ίδιο το κατάστημα των

ΟΤΑ, αλλά μόνο κατ’ εξαίρεση, ενώ για όποιες ποινικά κολάσιμες πράξεις προκύψουν

μέσα  από  τη  διαδικασία  ελέγχου  γίνεται  αναφορά  στον  αρμόδιο  εισαγγελέα

(Θεοδώρου, 2013). Μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου οι υπεύθυνοι κηρύσσονται

είτε «’ορθώς έχοντες’ τους λογαριασμούς» (Θεοδώρου, 2013: 304) είτε υπόλογοι για

όποιο έλλειμμα μπορεί να προκύψει» (Θεοδώρου, 2013). Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο

κηρυχθεί αρμόδιο για τον έλεγχο, τότε άλλα όργανα που θα μπορούσαν πιθανώς να τον

διεξαγάγουν μπορούν μόνο να υποβάλουν σχετικά πορίσματα στο Συνέδριο αυτό και

όχι να προβαίνουν σε κρίσεις σχετικά με πιθανές ευθύνες, ποινικής φύσεως και άλλες

(Θεοδώρου, 2013). 

Όπως σημειώνει ο Θεοδώρου (2013) έλλειμμα δεν αποτελεί μόνο «η έλλειψη χρημάτων

αλλά  και  κάθε  μη  νόμιμη  πληρωμή»  (Θεοδώρου,  2013:  305).  Στην  περίπτωση

διαπίστωσης ελλείμματος, οι σχετικές ευθύνες καταλογίζονται άμεσα στο πρόσωπο που

είναι υπαίτιο για το έλλειμμα αυτό. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχει αποδειχτεί μέσω του

ελέγχου η σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του ελλείμματος (Θεοδώρου, 2013).

Από την άλλη, παραλείψεις που δεν οδηγούν σε δημιουργία ελλείμματος δεν αποτελούν

αιτία για καταλογισμούς ευθυνών από πλευράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τους
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αυτουργούς αυτών των παραλείψεων (Θεοδώρου,  2013).  Ο νόμος επίσης προβλέπει

πως ένα έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας άλλης διακυβέρνησης ή

ενός  άλλου,  παλιότερου  καθεστώτος  διαχείρισης  των  οικονομικών  του  δήμου  δεν

βαραίνει  τους  τωρινούς  διαχειριστές  (Θεοδώρου,  2013).  Μετά  τις  καταλογιστικές

πράξεις, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει έφεση εντός εξήντα

ημερών. 

5.3.  Σχετικά  με  την  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  και  το  Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ως προς τους ΟΤΑ.

Όπως  αναφέρει  ο  Θεοδώρου  (2013),  το  άρθρο  1  του  Ν  4013/2011  προβλέπει  την

σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων, δηλαδή συμβάσεων που αφορούν

την  εκτέλεση  έργου,  την  προμήθεια  προϊόντων  και  την  παροχή  υπηρεσιών  από

δημοσίους φορείς και οργανισμούς (Θεοδώρου, 2013). Η αρχή είναι που εγκρίνει ή όχι

την  απόφαση  των  αναθετουσών  αρχών  στην  προσφυγή  διαπραγμάτευσης  ή

διαγωνισμών,  ενώ παράλληλα  εκδίδει  τεύχη  δημοπράτησης  και  σχέδια  συμβάσεων,

θέτοντας παράλληλα και τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν (Θεοδώρου, 2013).

Συλλέγει πληροφορίες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, των διαγωνισμών αλλά

και των ίδιων των έργων, ενώ ενημερώνεται για τα όσα προγραμματίζουν να κάνουν το

επόμενο  έτος  οι  φορείς  (οι  ΟΤΑ,  όσον  αφορά  την  παρούσα  εργασία)  (Θεοδώρου,

2013). Ο νόμος προβλέπει επίσης την παρακράτηση ποσού από την αναθέτουσα αρχή

εν είδη αμοιβής προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Θεοδώρου,

2013).  Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο τίθεται  σε λειτουργία και  το Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Προκειμένου για το ΕΣΗΔΗΣ προβλέπονται «ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα,

το  οποίο  περιλαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία  στοιχεία  για  την  υποβολή αιτημάτων,  τον

προγραμματισμό,  την  έγκριση,  τη  διαδικασία  προκήρυξης,  ανάθεσης,  σύναψης  και

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και

εφαρμογή  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)»  (ΦΕΚ  2014).

Επιπλέον υφίσταται και η  σχετική διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας,  με  διαδικτυακή  διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr.  Την  πύλη

αυτή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλοι οι δημόσιοι οικονομικοί φορείς καθώς και

οι υπάλληλοί τους. 
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5.4.  Επιτυχημένες  περιπτώσεις  σωστής  λειτουργίας  όσον  αφορά  το

δημοσιονομικό έλεγχο ΟΤΑ στο εξωτερικό.

Αν και δεν αφορά αμιγώς το δημοσιονομικό έλεγχο, η περίπτωση της δημοσιονομικής

εξυγίανσης του δήμου της Νέας Υόρκης κατά τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του

1970  είναι  ένα  σημαντικό  παράδειγμα  για  το  πώς  μπορεί  να  επιτευχθεί  η  άρτια

δημοσιονομική λειτουργία ενός δήμου. Στο σχετικό τους άρθρο, οι ShalalaandBellamy

(1977)  αναλύουν  καταρχάς  τους  λόγους  που  οδήγησαν  στη  δημοσιονομική  κρίση:

αλλαγές στον πληθυσμό και τα οικονομικά χαρακτηριστικά, οικονομικές δυσκολίες σε

εθνικό επίπεδο, (λανθασμένες) δράσεις του κράτους και της πολιτείας (όχι του δήμου)

της  Νέας  Υόρκης,  αδράνεια  και  αδυναμία  του  ίδιου  του  πολιτικού  συστήματος

(ShalalaandBellamy, 1977). Σε συνδυασμό με αυτά, υπήρξε κακοδιαχείριση ομολόγων

και πόρων και κακές επιλογές ως προς τον δανεισμό (ShalalaandBellamy, 1977). Όλα

τα παραπάνω οδήγησαν  τα  οικονομικά  του  δήμου της  Νέας  Υόρκης  σε  εξαιρετικά

άσχημη κατάσταση. 

Μαζί με την επιτυχημένη πολιτική δανεισμού και τις αλλαγές στη νομοθεσία και την

υποδομή  της,  η  Νέα  Υόρκη  πέτυχε  τη  δημοσιονομική  της  εξυγίανση,  χάρη  στη

δημιουργία  του  Συμβουλίου  Ελέγχου,  αποτελούμενου  από  τον  Κυβερνήτη  της

Πολιτείας, τον δήμαρχο της πόλης, ελεγκτές από την πολιτεία και την πόλη, καθώς τρία

μέλη διορισμένα από τον Κυβερνήτη. Όλοι οι παραπάνω είχαν την εξουσία να ελέγχουν

τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου, να εγκρίνουν όλες τις συμβάσεις και τα δάνεια και να

δαπανούν τα έσοδα μόνο όταν τα έξοδα ήταν σύμφωνα με τον οικονομικό σχεδιασμό

της πόλης. Το Συμβούλιο Ελέγχου είχε δικαιοδοσία και επί οργανισμών και φορέων

που ανήκαν μερικώς μόνο στο δήμο,  συμβάλλοντας  περαιτέρω στην εξυγίανση του

δήμου. Σύμφωνα με τις  ShalalaandBellamy (1976), η εξυγίανση επετεύχθη τελικά και

επειδή ο  δημοσιονομικός  έλεγχος  κατέστη  ευθύνη εκλεγμένων και  όχι  διορισμένων

αξιωματούχων (ShalalaandBellamy, 1976). 

Προχωρώντας  αρκετά  στο  χρόνο  και  στο  χώρο,  αξίζει  να  μελετήσουμε  το  σχέδιο

JNNURM (JawaharlalNehruNationalUrbanRenewalMission)  που  προγραμμάτισε  και

εφάρμοσε  η  κυβέρνηση  της  Ινδίας  από  τις  αρχές  της  προηγούμενης  δεκαετίας,  με

αντικείμενο  τον  εκσυγχρονισμό  των  εκεί  οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Αυτό

περιελάμβανε και την εκπόνηση σχεδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-governance –

NationaleGovernancePlan, γνωστό και ως  NeGP), που σκοπό είχε, μεταξύ άλλων, τη

συστηματικότερη οργάνωση, τη μηχανογράφηση, την καταχώρηση δεδομένων, αλλά
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και  τη  διαύγεια  και  την  παροχή  στους  πολίτες  της  ικανότητας  να  εκφράζουν  τα

παράπονά  τους  και  να  ελέγχουν  την  ομαλή  διεξαγωγή  των  εργασιών

(JNNURMPrimer). 

Μελετώντας περιπτώσεις  των επαρχιών  Karnataka,  Bhubaneswar,  Bhopal,  Rajashtan

και  Kerala,  oAbraham (2013) είδε πως τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση ενός

κεντρικού συστήματος με βάση την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν να κάνουν: 1) με

την  ανάγκη  ύπαρξης  ενός  κεντρικού  μοντέλου,  που  βοηθά  στη  συντήρηση,  την

παρακολούθηση,  και  την  αλληλεπίδραση  με  τους  ΟΤΑ  και  το  κοινό,  2)  την

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  έλλειψης  προσωπικού,  3)  την  εκπαίδευση  των

υπαλλήλων στη συντήρηση και βελτίωση του συστήματος αυτού (Abraham, 2013). Αν

και  στην  Ινδία  οι  διάφοροι  ΟΤΑ  έχουν  διαφορετική  αντίληψη  του  πώς  πρέπει  να

λειτουργήσουν και αυτό το κεντρικό σύστημα βοηθά στη λογιστική λειτουργία τους και

στις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις (Abraham, 2013). Εκτός από τη βελτιωμένη απόδοση

των οργανισμών, του συστήματος και των υπαλλήλων, οι μεταρρυθμίσεις στις εν λόγω

επαρχίες οδήγησαν τον  Abraham (2013) στο συμπέρασμα πως η ορθή αντιμετώπιση

είναι η υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος. 

5.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή μη του δημοσιονομικού

ελέγχου στην περίπτωση της Ελλάδας.

Πολλοί Έλληνες κοινωνιολόγοι και λοιποί επιστήμονες (Τσουκαλάς, 1993: Κονιόρδος

etal.,  2006:  Χαραλάμπης,  1989)  έχουν  αναδείξει  το  ζήτημα  της  διαφθοράς,  των

freeriders και  των  πελατειακών  σχέσεων  που  διέπουν  την  ελληνική  κοινωνία  και

οικονομία,  αλλά  και  τη  δημόσια  διοίκηση,  καθιστώντας  τες  και  τις  τρεις

προβληματικές. 

Και όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των ΟΤΑ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις

καταγγελιών και αναφορών σε κακοδιαχείριση. Παραδείγματος χάριν, το 21,75% των

βάσιμων  αναφορών  που  δέχτηκε  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  κατά  το  έτος  2016,

αφορούσαν  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  (Συνήγορος  του  Πολίτη,  2016).  Ως  προς  την

οικονομική πτυχή, οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν λανθασμένες επιβολές προστίμου

για τέλη κυκλοφορίας και δημοτικά τέλη, επιβολές ΤΑΠ σε υπό ανέγερση οικοδομές

και κοινόχρηστους χώρους, αναδρομική χρέωση δημοτικών τελών και προστίμων σε

οικήματα  όπου  η  ηλεκτροδότηση  είχε  ήδη  διακοπεί,  κακή  λειτουργία  δημοτικών

επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ό.κ. (Συνήγορος του Πολίτη, 2016). 
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Η έλλειψη οργάνωσης, η κακή μηχανοργάνωση, οι πελατειακές σχέσεις και το θολό

κανονιστικό  και  νομικό  πλαίσιο  καθιστούν  δύσκολη  τη  σωστή  οργάνωση  και

λειτουργία αλλά και τον έλεγχο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έρευνα της

PublicIssue αποδεικνύει  πως  την  περίοδο  2007-2013,  το  3,5%  των  περιστατικών

διαφθοράς που αναφέρθηκαν αφορούσαν δήμους και  νομαρχίες (PublicIssue,  2014).

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης  για  τη  διετία  2015-2016,  σε  ποσοστό  25%  των  περιστατικών  που

ελέγχθηκαν  και  αφορούσαν  ΟΤΑ  παρουσιάστηκε  έκνομη  συμπεριφορά  (Έκθεση

ΣΕΕΔΔ, 2016).  

5.6. Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

Όσον  αφορά  το  ζήτημα  της  διαφθοράς,  ο  Συμεωνίδης  καταδεικνύει  το  πώς,  στον

Πρότυπο Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσίων Λειτουργών του 2000 του Συμβουλίου της

Ευρώπης,  τονίζεται  η  σχέση  εμπιστοσύνης  που  θα  πρέπει  να  εμπνέει  στο  κοινό  ο

δημόσιος λειτουργός, τηρώντας στάση αμεροληψίας, εχεμύθειας και αποφυγής λήψης

δώρων (Συμεωνίδης, 2015). Ο ίδιος συγγραφέας τονίζει πως τέτοιοι κανόνες υπάρχουν

στο  Σύνταγμα  και  γενικώς  αλλά  και  όσον  αφορά  τους  υπαλλήλους  των  ΟΤΑ

συγκεκριμένα  (Συμεωνίδης,  2015).  Για  τον  Συμεωνίδη,  το  πλέγμα  αυτό  των

υπαρχόντων  κανόνων  στηρίζει,  έστω  και  έμμεσα,  την  πάταξη  της  διαφθοράς

(Συμεωνίδης,  2015).  Ωστόσο, όπως αναφέρει  και  ο Ν 4057/2012,  «υπάρχει  εγγενής

αδυναμία  του  υφισταμένου  συστήματος  να  ανταπεξέλθει  με  ταχύτητα  και

αποτελεσματικότητα στο αίτημα για πάταξη της διαφθοράς και εν γένει παράνομων

δραστηριοτήτων  και  συμπεριφορών  των  δημοσίων  υπαλλήλων».  Ο  Συμεωνίδης

σημειώνει πως ο νέος ΥΚ είναι πιο σαφής και αυστηρός και ως προς την απαρίθμηση

των νοουμένων ως πειθαρχικών και ποινικών παραπτωμάτων και ως προς τις ποινές

που προκύπτουν από αυτά (Συμεωνίδης,  2015).  Ο ίδιος συγγραφέας θεωρεί  πως το

πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός πως η πολιτική ελίτ χρησιμοποιεί τους δημοσίους

υπαλλήλους  ως  «παίγνιο»  της  και  πως  δίνει  το  έναυσμα  για  να  δημιουργηθούν

πραγματικές καταστάσεις που αντιτίθενται στο νόμο, αντί να φροντίζει να λειτουργεί

εύρυθμα η κρατική μηχανή (Συμεωνίδης, 2015). Όταν η παρατυπία έρχεται αντιμέτωπη

με τέλμα, τότε καθίσταται νόμιμη μέσα από καινούριες τροποποιήσεις των υπαρχόντων

κανονισμών που στην ουσία αντιτίθενται στο πνεύμα και το γράμμα αυτού που έως

τότε ίσχυε νομικά (Συμεωνίδης, 2015). Ο νόμος προβλέπει την ανεξαρτητοποίηση των

δημοσίων υπαλλήλων, αλλά στην ουσία αυτή δεν εφαρμόζεται ποτέ. Εν κατακλείδι, ο
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Συμεωνίδης σημειώνει τα εξής: «τα προβλήματα που αντιμετωπίζει  η Διοίκηση στη

χώρα μας δεν έχουν μόνον διαρθρωτικό αλλά και συστημικό χαρακτήρα και απαιτούν

ολομέτωπες ανατροπές και όχι απλώς σημειακές μεταβολές και κατασταλτικά μέτρα»

(Συμεωνίδης, 2015: 25). 

Όπως και σε άλλα πεδία της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της Ελλάδας,

καθίσταται  εμφανές  πως  η  λύση  είναι  εν  τέλει  η  πλήρης  εφαρμογή  του  ισχύοντος

πλαισίου και η ανεξαρτητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων από την πολιτική εξουσία,

όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, παραμένει το πρόβλημα του

κατά  πόσον  γίνεται  σωστή  χρήση  της  υπάρχουσας  πλέον  ηλεκτρονικής  υποδομής

(ΕΣΗΔΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση αλλά

και ο ορθός έλεγχος όσον αφορά τα δημοσιονομικά των ΟΤΑ. Η υποδομή από μόνη της

φαίνεται ότι δεν αρκεί. 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα

6.1 Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνήσει ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες

που επηρεάζουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

στην Ελλάδα, και ειδικότερα στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Με βάση λοιπόν αυτό

τον σκοπό, η παρούσα διατριβή είχε τους παρακάτω στόχους: 

 Να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες της τοπικής αυτοδιοίκησης και του

δημοσιονομικού ελέγχου. 

 Να  εξετάσει  ποιοι  είναι  οι  κρίσιμοι  παράγοντες  (επιτυχημένες  στρατηγικές,

διαδικασίες, κτλ.) που επηρεάζουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στους φορείς της

τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 

 Να  παραθέσει  προτάσεις  για  βελτίωση  του  δημοσιονομικού  έλεγχου  στους

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 

Στο  κεφάλαιο  3  εξεταστήκαν  ορισμοί  και  σημασίες  που  έχει  ο  οικονομικός  και

δημοσιονομικός έλεγχος και ειδικά βάσει του δίπολου εσωτερικός-εξωτερικός. Αυτές οι

δύο μορφές δημοσιονομικού ελέγχου παρουσιάζουν αρκετές διαφορές αλλά και πολλές

ομοιότητες και αποτελούν βασικό κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών

ενός οργανισμού. Ειδικότερα, πρόκειται για μια συστηματική, ορισμένη, μεθοδευμένη

διαδικασία η οποία στοχεύει να ελέγξει το κατά πόσον ένας οργανισμός συμπλέει με

τους  ισχύοντες  κανόνες.  Η  ανεξαρτησία  και  η  αμεροληψία  των  ελεγκτών  -είτε

εσωτερικών  είτε  εξωτερικών-  είναι  από  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  του

δημοσιονομικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά μια υπηρεσία που έχει ιδρυθεί

εντός του οργανισμού και εξετάζει τα οικονομικά του, ενώ ο εξωτερικός προέρχεται

από  πρόσωπα,  εταιρείες  ή  φορείς  που  δεν  αποτελούν  μέρος  του  υπό  εξέταση

οργανισμού.  Συχνά,  ο  εξωτερικός  έλεγχος  δεν έχει  καταλογιστικό χαρακτήρα,  αλλά

συμβουλευτικό. Τα αντικείμενα του δημοσιονομικού ελέγχου είναι ο ίδιος ο θεσμός, οι

δραστηριότητές του, το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο οικονομικός ή δημοσιονομικός έλεγχος είναι ένα φαινόμενο με μακρά προϊστορία

(ήδη  από  το  4.000  π.Χ.  παρατηρούνται  ανάλογες  πρακτικές),  ενώ  άρχισε  να

εφαρμόζεται συνειδητά κι οργανωμένα τους τελευταίους αιώνες και ειδικά από τα μέσα

του 19ου και μετά. Κατά τον εικοστό αιώνα άρχισε να οριοθετείται όχι μόνο η μέθοδος

αλλά και  οι  κανόνες δεοντολογίας που θα πρέπει  να διέπουν αυτού του είδους  τον
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έλεγχο, μέσα από διεθνείς αλλά και μεμονωμένες, εντόπιες προσπάθειες. Οι σύγχρονοι

ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται από υψηλές γνώσεις, εμπειρία και δεν θα πρέπει να

έχουν  από  την  αρχή  διαμορφωμένη  άποψη  για  την  υπόθεση  που  καλούνται  να

ερευνήσουν. Η ελεγκτική διαδικασία δεν είναι απλώς τεχνική αλλά έχει και ένα νοητικό

και πνευματικό επίπεδο. 

Παράλληλα,  η  ανάλυση  έδειξε  ότι  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  παίζει  ίσως  τον  πιο

καθοριστικό ρόλο στη διοικητική οργάνωση των σύγχρονων κρατών.  Στην Ελλάδα,

μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μειώθηκαν

αρκετά, διερευνώντας την πληθυσμιακή τους βάση. Το διοικητικό μοντέλο όμως δεν

μπορεί  να  χαρακτηριστεί  συγκεντρωτικό,  δεδομένου  ότι  μόνο  13  δήμοι  της  χώρας

έχουν πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους.  Παράλληλα, η οικονομική κρίση που

εμφανίστηκε  μετά  το  2008  επηρέασε  σημαντικά  την  αναπτυξιακή  δυναμική  των

περιφερειών της  Ελλάδας  –και  των δήμων-  καλώντας  του  ΟΤΑ να βελτιώσουν  τις

διαδικασίες  δημοσιονομικού  ελέγχου  προκειμένου  να  αυξήσουν  την  αποδοτικότητά

τους. 

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες πρακτικές δημοσιονομικού ελέγχου που ακολουθούνται

στην  Ελλάδα,  η  σχετική  νομοθεσία  είναι  πλούσια  και  αφορά  όλο  το  φάσμα  των

δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και  των  εταιρειών  που υπάγονται  σε  αυτούς.  Υπάρχουν

διάφοροι τρόποι για να ασκηθεί δημοσιονομικός έλεγχος στους διάφορους ΟΤΑ: μέσω

Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  μέσω  οικονομικών  επιθεωρητών,  μέσω  του  Υπουργείου

Οικονομικών (και πιο συγκεκριμένα μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών

Ελέγχων). Παράλληλα με αυτά, λειτουργεί από το 2011 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων  Συμβάσεων  που  εποπτεύει  συμβάσεις  εκτέλεσης  έργου,  προμήθειας

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών από δημοσίους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των

ΟΤΑ)  και,  παράλληλα  με  αυτήν,  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Παρά την οργανωμένη μεθοδολογία και  την πολύπλευρη νομοθεσία,  παρατηρούνται

ακόμα  προβλήματα  διαφθοράς  και  ολιγωρίας,  καθώς  και  πλειάδα  καταγγελιών  από

πολίτες.  Αντίστοιχες  εμπειρίες  από  το  εξωτερικό  καταδεικνύουν  την  ανάγκη

δημιουργίας ενός κεντρικού συστήματος, την υιοθέτηση μεθοδικότητας και διαύγειας

ως  προς  τις  διαδικασίες  καθώς  και  την  ανάγκη  συνειδητής  απεμπόλησης  και

καταπολέμησης της διαφθοράς. 
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6.2 Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

 Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε μόνο σε δευτερογενή δεδομένα. Η διεξαγωγή

προσωπικών  συνεντεύξεων  ή  η  διανομή  ερωτηματολογίων  σε  στελέχη  της

τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του προβλήματος.

 Η μελέτη στηρίχτηκε μόνο στο Ελληνικό περιβάλλον. Άλλες έρευνες μπορούν

να  συγκρίνουν  την  εφαρμογή  του  δημοσιονομικού  ελέγχου  στους  ΟΤΑ

διαφορετικών χωρών. 

 Τέλος,  μελλοντικές  έρευνες  μπορούν  να  εξετάσουν  την  εφαρμογή  του

δημοσιονομικού ελέγχου σε διαφορετικές υπηρεσίες. 
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Παράρτημα 

Α. ΙΟΒΕ: Μόνο το 42% των δήμων είχε εγκεκριμένο ισολογισμό για το

2015

Πηγή: http://www.capital.gr/, 2017 

Την ανάγκη μετάβασης των δήμων, αλλά και γενικότερα όλων των φορέων της γενικής

κυβέρνησης,  σε  σύγχρονα  λογιστικά  πρότυπα  επισημαίνει  μελέτη  του  Ιδρύματος

Οικονομικών  και  Βιομηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ)  με  τίτλο:  ‘‘Ανάλυση  των

οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων”.

Στη μελέτη αναδεικνύεται  επίσης  η βελτίωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των

δήμων  την  πενταετία  2011-2015,  παρά  τη  σημαντική  πτώση  των  τακτικών

επιχορηγήσεων κατά 25% σωρευτικά μεταξύ 2011 και 2015.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Τάκη Αθανασόπουλου υπογράμμισε την

ανάγκη αναθέρμανσης της οικονομίας, αναφέροντας ότι η εκδήλωση εντάσσεται στην

προσπάθεια  του  ΙΟΒΕ  να  συνδράμει  σε  αυτή  τη  διαδικασία  αξιολόγησης,

αναπροσαρμογής  και  εξόδου  από  την  κρίση.  "Έχει  έρθει  πλέον  η  ώρα  να

αξιολογήσουμε,  με  επιστημονικούς  μεθόδους  και  με  τα  κατάλληλα  στοιχεία,  τις

αλλαγές που συντελέστηκαν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να

αντλήσουμε  τα  διδάγματα  από  την  πορεία  μεταρρυθμίσεων  και  να  προβούμε  σε

διορθωτικές  κινήσεις,  με  στόχο  όσο  το  δυνατό  ταχύτερη  έξοδο  από  την  βαθιά

οικονομική  και  κοινωνική  κρίση  που  εξακολουθούμε  να  βιώνουμε  στη  χώρα  μας"

τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος.

O Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης, επισήμανε τη χρησιμότητα της

έρευνας και τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της.

Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  που  παρουσιάστηκε  σήμερα  σε  εκδήλωση,  δεδομένης  της

δημοσιονομικής  κατάστασης,  της  αυστηρής  πειθαρχίας  και  της  ανάγκης

ελαχιστοποίησης  της  σπατάλης,  η  αποτελεσματική  διαχείριση  των  δημόσιων  πόρων

αποτελεί  απόλυτη  προτεραιότητα  για  την  ανάταξη  της  εθνικής  οικονομίας.  "Η

μετάβαση  των  δήμων",  σημειώνεται  στη  μελέτη,  "αλλά  και  γενικότερα  όλων  των
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φορέων  της  γενικής  κυβέρνησης,  προς  τα  πρότυπα  και  τις  λογιστικές  αρχές  του

δεδουλευμένου  συστήματος  αποτελεί  ένα  πολύ  σημαντικό  βήμα  προς  αυτή  την

κατεύθυνση".

Αν και με την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτη (N. 3852/2010) η λογιστική βάση

του  δεδουλευμένου  συστήματος  έγινε  υποχρεωτική  για  όλους  τους  δήμους  που

προέκυψαν από τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας πολύ μεγάλος

αριθμός δήμων δεν συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση. Σύμφωνα με τη μελέτη

του  ΙΟΒΕ,  η  αναζήτηση  στον  ιστότοπο  Διαύγεια  ανέδειξε  ότι  το  42%  των  325

Καλλικρατικών δήμων (137 δήμοι) της χώρας δεν είχαν, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2017,

αναρτημένη την έγκριση των λογιστικών τους καταστάσεων για το 2015. Σε αυτούς

τους  δήμους  κατοικεί  το  31%  του  πληθυσμού  της  χώρας.  Επιπλέον,  σε  18

Καλλικρατικούς  δήμους  (5,5%  των  δήμων)  δεν  έχουν  εγκριθεί  οι  λογιστικές

καταστάσεις  ούτε  καν  για  την  πρώτη  διαχειριστική  χρήση  (2011).

 

Οι δυσκολίες τήρησης των υποχρεώσεων για έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας

σύνταξης  και  έγκρισης  λογιστικών  καταστάσεων  είναι  ιδιαίτερα  αυξημένες  σε

νησιωτικούς  δήμους  με  πολύ  μικρό  πληθυσμό.  Ενδεικτικά,  τρεις  στους  τέσσερεις

δήμους (68%) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου δεν έχουν εγκρίνει τον ισολογισμό τους

για το 2015, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (24%) δήμους της ίδιας περιφέρειας δεν

έχει  εγκρίνει  κανέναν  ισολογισμό  από  την  έναρξη  της  εφαρμογής  του  Σχεδίου

Καλλικράτης.

Σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση των δήμων η μελέτη του ΙΟΒΕ καταγράφει

βελτίωση  της  εικόνας  τους.  Η  βελτίωση  της  ρευστότητας,  λόγω  συσσώρευσης

διαθεσίμων κατά 83% μεταξύ 2011 και 2015 και υποχώρησης των βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων κατά 63% την ίδια περίοδο, καθώς και η απομόχλευση (43% μείωση των

συνολικών υποχρεώσεων), αποτελούν τις βασικές τάσεις στα στοιχεία ισολογισμού των

δήμων με διαθέσιμους ισολογισμούς και για τα πέντε οικονομικά έτη 2011-2015 (110

δήμοι). Στην πλευρά των αποτελεσμάτων χρήσης, χαρακτηριστική είναι η πτώση τόσο

των λειτουργικών εσόδων όσο και των αντίστοιχων εξόδων κατά 18% μεταξύ 2011 και

2015,  με  μεταβλητότητα  στα  καθαρά  αποτελέσματα.  Επισημαίνεται,  ωστόσο,  ότι  η

διαπίστωση αφορά τους δήμους που έχουν δημοσιοποιήσει ισολογισμούς και για τα

πέντε έτη, δήμοι που είναι πιθανό να βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση

σε σχέση με όσους δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία.
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Η παρουσίαση της  μελέτης  έγινε  από τον  Svetoslav  Danchev,  Υπεύθυνο Τμήματος

Μικροοικονομικής  Ανάλυσης  του ΙΟΒΕ,  και  από την  Σάνδρα Κοέν,  αναπληρώτρια

καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στη συνέχεια,  Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού

Ελέγχου της ΕΛΤΕ, κ. Π. Γιαννόπουλος, παρουσίασε  στοιχεία από έρευνα της ΕΛΤΕ

σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές

λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες επί των οικονομικών καταστάσεων των δήμων.

Ο  καθηγητής  Νίκος  Βέττας,  Γενικός  Διευθυντής  του  ΙΟΒΕ,  που  συντόνισε  την

εκδήλωση, σημείωσε ότι στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, παραδοσιακά η ταμειακή

βάση αποτελεί  τη λογιστική βάση που χρησιμοποιείται  η οποία εμφανίζει  ορισμένα

πλεονεκτήματα –με κυριότερα την απλότητα της μεθόδου και την αντικειμενικότητα-

ωστόσο δεν παρέχονται σχετικά κίνητρα για εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της

αποδοτικότητας.  "Η  υιοθέτηση  της  δεδουλευμένης  λογιστικής  βάσης  επιτρέπει  την

αναγνώριση και καταγραφή στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, την καταγραφή

των δαπανών όταν καθίστανται δεδουλευμένα και των εσόδων όταν κερδίζονται και όχι

όταν  γίνεται  η  πληρωμή  ή  η  είσπραξη  τους  αντίστοιχα.  Η  διεθνής  εμπειρία  έχει

καταδείξει ότι ο συνδυασμός της δεδουλευμένης λογιστικής βάσης με αποκεντρωμένες

διοικητικές δομές μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ορθολογικότερη κατανομή πόρων

και  ορθότερη  αξιολόγηση  της  αποδοτικότητας",  τόνισε.  Η  αύξηση  της  διαφάνειας

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στη χρήση πόρων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και

τις προοπτικές συμβολής του στην ανάπτυξη.

Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

Σύμφωνα  με  τη  μελέτη  του  ΙΟΒΕ  η  λογιστική  του  δεδουλευμένου  δημιουργεί  τις

προϋποθέσεις  για  μια  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  των  πόρων.  Επομένως,  η

εφαρμογή της στο σύνολο του δημόσιου τομέα είναι επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη

την  οξεία  ανάγκη  για  ελαχιστοποίηση  της  σπατάλης  και  εξοικονόμηση  κρατικών

δαπανών  σήμερα  στην  Ελλάδα  καθώς  και  τη  συστηματική  παρακολούθηση  των

συναλλαγών βάσει  της  αρχής  του δεδουλευμένου.  Ωστόσο,  η  μετάβαση δημιουργεί

ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό και υπολογιστικά συστήματα, γεγονός που δεν

πρέπει να αγνοείται. Ειδικά όσον αφορά τους μικρότερους οργανισμούς, η ανάγκη για

πόρους μπορεί να μην επιτρέπει την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης

και δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων.
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Επιπλέον,  η  ανάλυση  των  λογιστικών  καταστάσεων  αναδεικνύει  ότι  οι

χρηματοοικονομικές  επιδόσεις  των  δήμων  επηρεάζονται  σημαντικά  από

χαρακτηριστικά που βρίσκονται εκτός ελέγχου των διοικήσεών τους (όπως το μέγεθος

και η νησιωτικότητα). Συνεπώς, ένα σύστημα που αξιολογεί την οικονομική διαχείριση

των  δήμων  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  αυτές  τις  διαφοροποιήσεις.  Αυτό  θα

μπορούσε να γίνει  συγκρίνοντας  τους  αριθμοδείκτες  των δήμων με τιμές  αναφοράς

(benchmarks) που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δημογραφικά και τα γεωγραφικά

τους χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών

των δήμων κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης.

Για αυτό τον σκοπό, οι ηλεκτρονικές και όχι μόνο υποδομές που έχουν αναπτυχθεί για

την παρακολούθηση των οικονομικών των δήμων σε ταμειακή βάση από τις κεντρικές

υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να ενισχυθούν για να συλλέγονται τακτικά

και τα στοιχεία από τους ισολογισμούς και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης
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