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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αποτελεσματικότητα ή μη των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών
στο τμήμα Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ. Χρίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον αφού
προσεγγίζεται ερευνητικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από την ανάλυση και
επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 93 δημοτικοί
υπάλληλοι, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης
προσφοράς των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του εσωτερικού έλεγχου
εξαρτάται από το βαθμό της αντιλαμβανόμενης ανεξαρτησίας των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών και είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού τήρησης των
διαδικασιών στο τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

Abstract
This study focuses on the efficiencies and inefficiencies of Corporate
Governance in the Local Government Sector (LGS). Specifically, it explores the level
of implementation of internal corporate control mechanisms in the Collective Bodies
Department of the LGS. Research is required on this area of study, as there has been
no research done before in Greece. On the basis of data analysis and processing of
the research study results, in which ninety-three civil servants took part, it is evident,
amongst other things, that the degree of the perceived service offering of Corporate
Governance and internal control depends on the degree of its perceived autonomy,
whereas it is in inverse proportion to the degree of compliance with procedures of
the Collective Bodies Department.
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Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τ.Α.

Τοπική Αυτοδιοικήση

Τ.Π.Ε.

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
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Εισαγωγή
Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ένα σύστημα λειτουργιών και διαδικασιών που
εφαρμόζονται από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας µε σκοπό να διασφαλίσει
τα συμφέροντά της (Cheung και Qiang, 1997). Σύμφωνα με τους Meigs, Larser &
Meigs (1978), το σύστημα εσωτερικού έλεγχου ορίζεται ως το πλάνο της επιχείρησης
και το σύνολο των μεθόδων και των διαδικασιών που θα ακολουθεί η διοίκηση, για
να διασφαλίσει την, όσο το δυνατόν, πιο αποδοτική λειτουργία της. Στόχος είναι η
πρόληψη και ο εντοπισμός λαθών και παραποιήσεων κατά τη διαδικασία σύνταξης
των λογιστικών αρχείων αφενός και η έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρήσιμων
οικονομικών πληροφοριών αφετέρου.
Αρχικά, στην παρούσα εργασία ορίζεται η έννοια του εσωτερικού ελέγχου και
υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα υλοποίησής του στους ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται έρευνες που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη
και τις συνθήκες του εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέλος,
εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται νέα ερευνητικά πεδία.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: στο πρώτο
μέρος διερευνάται το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο θεωρητικό, ενώ
στο δεύτερο επιχειρείται η ερευνητική προσέγγιση του θέματος. Ειδικότερα, στο
θεωρητικό μέρος επιχειρείται κυρίως η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά
με τις δύο βασικές έννοιες που πραγματεύεται η εργασία: τους εσωτερικούς
ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες υλοποίησής του από το τμήμα
Υποστήριξης

Συλλογικών

Οργάνων

στους

Δήμους.

Στο

δεύτερο

μέρος

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε με
τη χρήση ερωτηματολογίου που απεστάλη στους 325 δήμους της Ελλάδας,
προκειμένου να συλλεγούν οι απαντήσεις των άμεσα εμπλεκόμενων με το τμήμα
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων υπαλλήλων.
Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
έρευνες που μελετούν το περιβάλλον εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και τους
ΟΤΑ. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τονίζεται η αναγκαιότητα
υλοποίησης του εσωτερικού ελέγχου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε
διεθνείς και εγχώριες έρευνες με αντικείμενο την πραγματοποίηση του εσωτερικού
ελέγχου στο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο επόμενο κεφάλαιο
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εξετάζεται η σπουδαιότητα εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ και
παρουσιάζεται το πλαίσιο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στην αυτοδιοίκηση.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά
ερωτήματα και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο με τη μορφή πινάκων
και διαγραμμάτων αναλύονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας τα οποία
προέκυψαν κατόπιν στατιστικής ανάλυσης µε το λογισμικό πακέτο SPSS. Στο
τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας, όπως
προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επί των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και από την
ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Στο τέλος της εργασίας
περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.
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Μέρος 1ο Θεωρητική προσέγγιση

Κεφάλαιο 1ο Το εργασιακό περιβάλλον στο Δημόσιο Τομέα
1.1. Χρηστή διακυβέρνηση και η συμβολή των Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Σε διεθνές επίπεδο οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις για
περισσότερο από πενήντα χρόνια με σκοπό την αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων
του Δημόσιου Τομέα. Κατά συνέπεια, η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(Η/Υ) καθώς και των δικτύων επικοινωνιών αποτελεί μια καλά εμπεδωμένη
πρακτική. Αναμφίβολα, η άφιξη του Διαδικτύου ενίσχυσε τις επικοινωνίες και
επέτρεψε την ψηφιακή παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμίσεις σε
πολλούς τομείς του Δημοσίου έχουν διευκολυνθεί από τις ψηφιακές τεχνολογίες και
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ). Η τελευταία ορίζεται από τον ΟΑΣΑ ως «η
χρήση των ΤΠΕ και ιδίως του Διαδικτύου ως μέσων για την επίτευξη καλύτερης
διακυβέρνησης (OECD, 2003).
Σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει τα πολυάριθμα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν με την εισαγωγή των ΤΠΕ (OECD 2003, Cabinet Office 2000), ενώ
πολλοί οργανισμοί έχουν επισημάνει την ανάγκη για βελτίωση στον τομέα αυτό,
καταδεικνύοντας ουσιαστικά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες
τεχνολογίες στο μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα. Αλλά και από το Νέο
Δημόσιο Μάνατζμεντ (New Public Management) προκρίνεται η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα για την
επίτευξη της βασικής στόχευσης που είναι ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας
Διοίκησης μέσω του ανασχεδιασμού των οργανωτικών δομών και των ροών
εργασίας (Ραμματά,2011).
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαδραματίζουν ολοένα και
πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Το υπολογιστικό νέφος, η μαζική εξάπλωση των
μέσων κοινωνικών δικτύωσης, η μαζική χρήση κινητών συσκευών, οι δυνατότητες
που προσφέρουν τα «ανοικτά δεδομένα» συνιστούν αποδείξεις αυτού του
συνεχιζόμενου μετασχηματισμού.
Με τις νέες τεχνολογίες παρουσιάζονται πολύ σημαντικές ευκαιρίες προόδου
σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, μπορούν να συμβάλλουν - μεταξύ άλλων - στην
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας τους καθώς και
14

στη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, καθιστώντας με αυτό τον
τρόπο το Δημόσιο Τομέα περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό.
Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχουν εκπονηθεί στρατηγικά
σχέδια, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από τη
χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να βελτιωθούν και στην ουσία να μετασχηματιστούν.
Η ένταση του παγκόσμιου ανταγωνισμού στον τομέα της οικονομίας έχει
εξαναγκάσει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για να μεγιστοποιήσουν την
αποτελεσματικότητα των οικονομιών τους και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο

αυτό

οι

εξελιγμένες

ψηφιακές

δημόσιες

υπηρεσίες

μπορούν

να

υποστηρίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε συνθήκες υγιούς οικονομίας.
Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας για τις Δημόσιες Διοικήσεις ο Δημόσιος Τομέας να
λειτουργεί με οικονομία πόρων και χρόνου και να ανταποκρίνεται στις σύνθετες
απαιτήσεις της σύγχρονων κοινωνιών.
Οι βελτιώσεις σε αυτούς τους τομείς μπορούν να επιταχυνθούν με την
αποδοτικότερη χρήση των ΤΠΕ, μέσω της παροχής καινοτόμων λύσεων που
περιλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα πολιτικής για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Επιπλέον, οι ΤΠΕ έχουν αναδειχθεί σε ισχυρό εργαλείο για την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα η τεχνολογία και οι
εφαρμογές κινητής επικοινωνίας παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες (που
ενδεχομένως να μην την είχαν στο παρελθόν) να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
και υπηρεσίες ανά πάση στιγμή οπουδήποτε. Η τεχνολογία ενδυναμώνει

τους

διαύλους επικοινωνίας των πολιτών όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις
κυβερνήσεις. Οι Δημόσιες Διοικήσεις από την άλλη πλευρά μπορούν να
ανταλλάσσουν δεδομένα ευκολότερα και ως εκ τούτου να παρέχουν στις
επιχειρήσεις και τους πολίτες καλύτερη πληροφόρηση και να αυξήσουν το επίπεδο
συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Όμως, από τη χρήση των ΤΠΕ εκτός από τα οφέλη που αποκομίζουν οι
πολίτες σημαντικά πλεονεκτήματα προσφέρονται και στις κυβερνήσεις. Η έξυπνη
χρήση και ο διαμερισμός της δημόσιας πληροφορίας μπορούν να αυξήσουν την
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Μέσω πολιτικών πρωτοβουλιών που
βασίζονται στη συμμετοχικότητα, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
ΤΠΕ ως εργαλείο βελτίωσης των πολιτικών πριν από την εφαρμογή τους, με τη
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χρήση ανάδρασης από μέρους των πολιτών. Τέλος, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τις κυβερνήσεις για την απομείωση του κόστους και την
προώθηση της καινοτομίας στο Δημόσιο τομέα.
Ακόμη, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παράλληλα με την εξέλιξη της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξελίσσονται και τα εργαλεία του Web. Η χρήση των
νέων εργαλείων του Παγκόσμιου Ιστού επιτρέπει στους πολίτες να δημιουργήσουν
συνεργατικά δίκτυα και να έχουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση,
καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να
ασκούν έλεγχο στον κρατικό μηχανισμό ως προς το βαθμό διαφάνειας και χρηστής
διαχείρισης πόρων. Επίσης, εισάγεται η λογική της δικτύωσης στην κοινωνική
οργάνωση και τίθενται ταυτόχρονα τα δίκτυα κάτω από την εποπτεία των πολιτών.
Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η κρατική κυριαρχία στην οργάνωση
της

πολιτικής

εξουσίας

αποδυναμώνεται,

ενώ

η

λήψη

των

αποφάσεων

πραγματοποιείται με τη συνδρομή ενός πλήθους αλληλοεξαρτώμενων και
συνδεδεμένων μεταξύ τους συνεργατικών δικτύων που είναι ανοιχτά στη βάση της
συστηματικής χρήσης της διαφάνειας. Έτσι, με την επίδραση του Διαδικτύου το
μοντέλο διακυβέρνησης καθίσταται περισσότερο άμεσο και συμμετοχικό, ενώ
συντελείται ο μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της ενεργής συμμετοχής των πολιτών και της ανοιχτής πρόσβασης στη
δημόσια πληροφορία (Αποστολάκης, 2011).
Πρόσφατα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί σε εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης που περιλαμβάνουν πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν την κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, τη συνεργατική δημιουργία περιεχόμενου με
κείμενα, βίντεο ή εικόνες, καθώς και την ανταλλαγή μηνυμάτων και ειδήσεων.
Κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο (Obama, 2009) έχουν ενθαρρύνει
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον κρατικό μηχανισμό και προτείνουν μοντέλα
υιοθέτησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στο Δημόσιο Τομέα για την προώθηση της αμφίδρομης
επικοινωνίας με τους πολίτες. Βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση
κράτους και πολιτών μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών. Σ’ αυτή την
προσπάθεια δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνεργατικές
διαδικασίες είναι δυνατόν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να καταστούν πιο
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διαφανείς αφενός και να αυξηθεί το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχικότητας
ακόμη και των υποεκπροσωπούμενων τμημάτων του πληθυσμού αφετέρου.
Ακόμη, με προσέγγιση προσανατολισμένη στις υπηρεσίες του ο Δημόσιος
τομέας μπορεί να επωφεληθεί και από τις νέες αρχιτεκτονικές που εφαρμόζονται
στα Διαδίκτυο, όπως το υπολογιστικό νέφος (cloud computing). Κατ’ αρχάς, το
υπολογιστικό νέφος επιτρέπει την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας με
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από τις αποκλίσεις των
τοπικών διοικητικών μονάδων ως προς το βαθμό ετοιμότητάς τους να παρέχουν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εξασφαλίζει σημαντική απομείωση του κόστους
της χρήσης των ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο συχνά αποτελεί ένα από τα κύρια
εμπόδια για την ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το μοντέλο
του υπολογιστικού νέφους υπαγορεύει ουσιαστικά την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς το χρήστη, ο οποίος αντί να εγκαταστήσει στον Η/Υ ή σε κινητή
συσκευή έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω του Διαδικτύου (Leavitt, 2009).
Τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και η εμπειρική πραγματικότητα που
αναδεικνύεται στην παρούσα εργασία καταδεικνύουν πως οι ΤΠΕ μπορούν να
συμβάλλουν στην επίτευξη

καλύτερης διακυβέρνησης

και ταυτόχρονα

να

βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ανασυνθέτει τη μορφή
των δημόσιων υπηρεσιών και τις οδηγεί στην υιοθέτηση ενός μοντέλου διοίκησης με
ατομοκεντρικό

προσανατολισμό

και

πρωτοποριακά

χαρακτηριστικά.

Ο

μετασχηματισμός αυτός προϋποθέτει την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών (Μουτσελάκης, 2014).
Εν κατακλείδι, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
από τη χρήση των ΤΠΕ συνδράμουν στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους
σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό. Ωστόσο, η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και των μελλοντικών τεχνολογικών καινοτομιών προϋποθέτει τον
κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επομένως, προκύπτει το ερώτημα σε ποιο βαθμό
οι Δημόσιες Υπηρεσίες κατέχουν την τεχνογνωσία και διαθέτουν αναβαθμισμένα
πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ΤΠΕ.
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1.2. Δια βίου μάθηση και εργασία.
Στο Λευκό Βιβλίο του 1995 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση εξετάζεται
η νέα μορφή της ευρωπαϊκής κοινωνίας, που κυριαρχείται από τις τεχνολογίες της
πληροφορίας. Στις συνθήκες αυτές μεταβάλλονται η φύση της εργασίας και η
οργάνωση της παραγωγής με βασικά χαρακτηριστικά την ευελιξία της απασχόλησης
και την ανάπτυξη συνεργασιών σε δίκτυα. Ως εκ τούτου, νέες μορφές εργασιακής
ανασφάλειας δημιουργούνται, καθώς αναπτύσσεται ο επιστημονικός και τεχνικός
πολιτισμός και επιβάλλεται η διεθνοποίηση της οικονομίας (Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 1995).
Ως

εκ

τούτου,

το

άτομο

για

να

αντιμετωπίσει

αυτές

τις

νέες

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις οφείλει να αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια.
Σκοπός της κατάρτισης θα πρέπει να είναι η αυτονομία του και η επαγγελματική του
ικανότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: δίνοντάς του τη δυνατότητα
να έχει πρόσβαση στη γενική μόρφωση αφενός και μαθαίνοντάς το πώς να μαθαίνει
για να αναπτύξει την προσωπική του επάρκεια στην απασχόληση αφετέρου
(Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995· Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη και
Τσολακίδου, 2014).
Στον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια βίου μάθηση είναι «κάθε
μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία αναλαμβάνεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής με
σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων στο πλαίσιο μιας
προσωπικής,

κοινωνικής

που

σχετίζεται

με

την

απασχόληση»

(European

Commission, 2001). Η δια βίου μάθηση δεν έχει χαρακτήρα στατικό, καθώς δεν
ολοκληρώνεται με την τυπική εκπαίδευση, αλλά συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του ατόμου. Αυτή η μαθησιακή διάρκεια μπορεί να εξασφαλίσει την ατομική,
κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου (Μάρδας,
2001).
Στην εποχή μας το άτομο πρέπει να κατακτά τόσο γενικές όσο και σε ειδικές
γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις
αλλαγές. Ζητούμενο αποτελεί και ο αυτοκαθορισμός και η ανάληψη εκπαιδευτικών
δράσεων, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες του
ατόμου και καθορισμένων από την άτυπη και την τυπική εκπαίδευση. Ειδικότερα, η
τυπική εκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση τυπικών προσόντων αναγνωρισμένων από
δημόσιους φορείς και περιλαμβάνει τη γενική εκπαίδευση, που διαρθρώνεται σε
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επίπεδο

πρωτοβάθμιο,

δευτεροβάθμιο

και

τριτοβάθμιο,

και

την

τεχνική

επαγγελματική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κόκκος, 2005).
Αντίθετα, η μη τυπική εκπαίδευση, αν και παρέχεται σε οργανωμένο
εκπαιδευτικό πλαίσιο, δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
διακρίνεται στην αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και στη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων, που παρέχεται από σχολές γονέων ή προγράμματα
επιμόρφωσης των δήμων Συγκεκριμένα, με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση
καλύπτονται οι βασικές και γενικές επαγγελματικές ανάγκες των καταρτιζομένων, οι
οποίοι μέσα από κατάλληλα προγράμματα αποκτούν τις αντίστοιχες επαγγελματικές
γνώσεις και δεξιότητες (Αμίτσης, 2000). Αντίθετα, η συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση στοχεύει στην εξειδίκευση των εργαζομένων και στην αξιοποίηση και την
προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες. Στη διαδικασία αυτή αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού συνδράμουν καθοριστικά οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι μεταβολές στην
παραγωγική διαδικασία (Ευστρατόγλου (επιμ.), 2003).
Με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση το άτομο διευρύνει τον
γνωστικό του ορίζοντα και καλλιεργεί την προσαρμοστικότητά του στις παραπάνω
αλλαγές καθώς και τη δεξιότητα να αυτοκαθορίζεται. Το τελευταίο κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στη σύγχρονη εποχή απαραίτητα εφόδια του
εργαζόμενου είναι η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η
υπευθυνότητα, η ευελιξία, η επίλυση προβλημάτων και η ευρυμάθεια. Επομένως, η
καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων και η διεύρυνση των γνώσεων τον καθιστούν
ανταγωνιστικό και ευπροσάρμοστο στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
(Μάρδας, 2002).
Κατά συνέπεια, η Δια Βίου μάθηση αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που
καλείται να γεφυρώνει το χάσμα που δημιουργείται κάθε φορά μεταξύ της
εκπαίδευσης και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας εξαιτίας των ραγδαίων
αλλαγών και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της
οικονομικής παραγωγής. Η επικαιροποίηση των γνώσεων, η σύνδεσή τους με τις
ανάγκες της αγοράς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων συνιστούν παράγοντες επιτυχίας της Δια
Βίου Μάθησης.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ισλανδίας με το πρόγραμμα
«Παροχή υπηρεσιών Συ.ΕΠ στο χώρο εργασίας», το οποίο προσφέρει πληροφόρηση
και συμβουλευτική σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων
στους χώρους εργασίας τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους
που έχουν λάβει μικρή τυπική εκπαίδευση, με σκοπό να διερευνηθούν οι
εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ώστε να αναπτυχθούν για την επιμόρφωσή τους τα
κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα, που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τις
κατάλληλες διαδρομές εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη δομή
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας εντός των οργανισμών, καθώς οι σύμβουλοι
σταδιοδρομίας

έχουν

καθιερώσει

συνεργασία

με

τις

επιχειρήσεις

και

πραγματοποιούν παρουσιάσεις και ατομικές συνεντεύξεις στους συγκεκριμένους
χώρους εργασίας ή στην έδρα τους. Παρόλα αυτά, η πρακτική είναι επιτυχημένη,
αφού πλέον πολύ περισσότερα άτομα, από ό,τι αρχικά, απευθύνονται με δική τους
πρωτοβουλία στα κέντρα δια βίου μάθησης, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες
Συ.ΕΠ.
Καταληκτικά, ο τελικός στόχος της κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων
είναι η συμβολή τους στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο τα προγράμματα κατάρτισης να συνδέονται,
τόσο στη φάση του σχεδιασμού και όσο και στη φάση της εφαρμογής τους, με
συγκεκριμένες

δράσεις

διοικητικής

μεταρρύθμισης

ή/και

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης στο πνεύμα του «on the job training». Παράλληλα, είναι αναγκαίο
κάθε νομική μεταρρύθμιση να ακολουθείται από την κατάρτιση του προσωπικού και
την παροχή εστιασμένων προγραμμάτων προς την κατεύθυνση εφαρμογής του
νόμου (ΙΤΑ, 2016). Προκύπτει, επομένως, το ερώτημα κατά πόσο οι παραπάνω
προϋποθέσεις βρίσκουν εφαρμογή στους Δήμους της χώρας και ειδικότερα εάν η
κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων ανταποκρίνεται στο έργο που ασκούν αφενός
και στις ανάγκες των πολιτών αφετέρου.

1.3. Ο Δήμος ως Εργοδότης.
Όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική
εκπαίδευση και προώθηση, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας ανδρών και
γυναικών κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων (Ν.
3488/2006). Ο ανωτέρω νόμος, που ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία
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2002/73/ΕΚ, ορίζει για πρώτη φορά τη σεξουαλική παρενόχληση, την οποία και
αντιμετωπίζει ως διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας (άρθρο 4) και ως ποινικά
κολάσιμη πράξη, ενώ θεσμοθετεί ποινές (φυλάκιση από έξι μήνες μέχρι τρία χρόνια)
και οικονομικές (τουλάχιστον χιλίων ευρώ) και προβλέπει αξίωση προς αποζημίωση
του θύματος (άρθρο 16). Επίσης, θεσμοθετείται η σεξουαλική παρενόχληση και ως
πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 16). Στις διατάξεις του νόμου περιλαμβάνεται η
απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας: α) για λόγους φύλου ή
οικογενειακής κατάστασης, β) όταν συνιστά εκδικητική συμπεριφορά εργοδότη ή
στελεχών της επιχείρησης, λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζόμενου σε σεξουαλική ή
άλλη παρενόχληση σε βάρος του, και γ) όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη
εξαιτίας της μαρτυρίας ή οποιαδήποτε άλλης ενέργειας εργαζομένου ενώπιον
δικαστηρίου ή άλλης αρχής (άρθρο 9).
Όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση καταργείται κάθε διάκριση
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο εργοδότης δεν
μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή πρόσφατου
τοκετού, ενώ η εργαζόμενη που έχει λάβει άδεια μητρότητας μετά το πέρας της
άδειας επιστρέφει στην εργασία της σε ισοδύναμη θέση με τους ίδιους
επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και επωφελείται από οποιαδήποτε βελτίωση
των συνθηκών εργασίας. Η προστασία αυτή ισχύει και για τους εργαζόμενους γονείς
που κάνουν χρήση γονικής άδειας ανατροφής παιδιού. Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή
μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ή γονέων λόγω γονικής
άδειας ανατροφής ή λόγω άδειας φροντίδας παιδιού συνιστά διάκριση λόγω φύλου
(άρθρο 5). Σε εναρμόνιση με την Οδηγία 97/80/ΕΚ «σχετικά με το βάρος της
αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου», η οποία
μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 105/2003, όταν ένα πρόσωπο
ισχυρίζεται ότι υφίσταται μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, και
επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από
τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε
σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, ο εγκαλούμενος φέρει το βάρος να αποδείξει ότι
δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Η
συγκεκριμένη ρύθμιση δεν ισχύει στην περίπτωση της ποινικής διαδικασίας,
προκειμένου να μη θιγεί το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου (άρθρο 17).
Τέλος, φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης
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ανδρών και γυναικών ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος για τον ιδιωτικό
τομέα θα συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) (άρθρο 13).
Στη συνέχεια, ψηφίζεται νόμος για την Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης (Ν. 3896/2010), σε εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006. Με αυτόν το νόμο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ισότητα των
αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών και την ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται η ίση μεταχείριση σε
σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη και
κατάρτιση και τους όρους εργασίας, ενώ κατοχυρώνονται μέτρα του εθνικού
νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.
Στο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά
και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙΣΕΠ) (άρθρο 4 του Ν. 3839/2010) αντικαθιστά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 161 για
την Εκπροσώπηση των Φύλων στον προηγούμενο Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007). Έτσι,
ορίζεται ότι στα Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθμός των μελών που
ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο
(1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που
συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι
περισσότερα από ένα (1). Τέλος, αναφορικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ
ενσωματώνεται σχετική διάταξη για την κατ’ ελάχιστο - στο 1/3 - συμμετοχή και των
δύο φύλων σε αυτά στον στο

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (άρθρο 7 του Ν. 3584/2007).
1.3.1. Έμφυλα χαρακτηριστικά δημοτικών υπαλλήλων.
Αν και οι κοινωνικοί ρόλοι των δυο φύλων διαφοροποιούνται κατά καιρούς
και από τόπο σε τόπο, σχεδόν σε κάθε κοινωνία οι γυναίκες έχουν θεωρηθεί ως
κατώτερες από τους άντρες που κατέχουν και τους σημαντικούς ρόλους στην
εργασία και την κοινωνία. Στον 20ο αιώνα οι γυναίκες εργάζονται κυρίως ως
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νοσοκόμες,

γραμματείς,

πωλήτριες

και

δημοδιδασκάλισσες,

αναπαράγοντας

κοινωνικούς ρόλους που σχετίζονταν με τη φροντίδα της οικογένειας και την
ανατροφή των παιδιών. Σπάνια τα κορίτσια του γυμνασίου διαλέγουν να
σπουδάσουν μηχανικοί, καθώς στερεοτυπικά το επάγγελμα αυτό επολέγεται από
τους άνδρες (Koziara, Moscow & Tanner, 1989).
Και στην επαγγελματική εξέλιξη διαφαίνονται οι έμφυλες διαφορές, που
μελετήθηκαν από την Farmer (1985) στο μοντέλο «καριέρα και ενεργοποίηση για
επίτευξη». Σύμφωνα με αυτό, οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες είναι πολύ πιο
πιθανό να υποστούν τις συνέπειες της σύγχυσης του αυξημένου ρόλου τους και των
περιβαλλοντικών εντάσεων στη διαδικασία επαγγελματικής εξέλιξης. Αυτό σημαίνει
ότι πολλές γυναίκες όχι μόνο εργάζονται πλήρες ωράριο αλλά διατηρούν την κύρια
ευθύνη της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας της οικογένειας σε αντίθεση
με τους άνδρες, ο ρόλος των οποίων δεν διευρύνεται αλλά παραμένει σχετικά ίδιος
(Gilbert, 1991).
Σε έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αποκαλύπτεται ότι τα αγόρια
επιλέγουν ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και υψηλές αποδοχές,
όπως η μηχανολογία, η τεχνολογία και η πληροφορική. Αντίστοιχα τα κορίτσια
υπερτερούν στις παιδαγωγικές επιστήμες, τη νομική, τη φιλολογία, την ιστορία, την
ψυχολογία, τις καλές τέχνες και στις επιστήμες υγείας και πρόνοιας. Σε σχέση με το
παρελθόν επαγγελματικοί κλάδοι, όπως ο δικαστικός, ο οικονομικός, ο τραπεζικός,
τα σώματα ασφαλείας και η δημόσια διοίκηση, απορροφούν σήμερα μεγαλύτερα
ποσοστά γυναικείας απασχόλησης (Γεωργιτζίκης, 2011).
Ο Δήμος ως εργοδότης οφείλει να αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ισότητα
ανδρών

και

γυναικών

σε

όλες

τις

διαστάσεις

της

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών συνθηκών και της οργάνωσης της εργασίας.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζει το δικαίωμα εξισορρόπησης του
επαγγελματικού, του κοινωνικού και του ιδιωτικού βίου και το δικαίωμα της
αξιοπρέπειας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Στην Ελλάδα, οι Δήμοι είναι
συχνά ο «μεγαλύτερος» εργοδότης σε μια περιοχή. Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του
Προγράμματος «Καλλικράτης», οι Δήμοι που προέκυψαν κατέλαβαν αυτόματα την
πρώτη θέση μεταξύ των εργοδοτών ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων
υπαλλήλων. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ το 2011,
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στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους το 35% των υπαλλήλων είναι γυναίκες (Μάρη
και Μπίρμπας, 2011).
Ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, ΑΣΕΠ κ.λπ.)
καθορίζει τις προσλήψεις, τις αμοιβές, την αξιολόγηση και τις προαγωγές των
υπαλλήλων. Έτσι, τυπικά δεν μπορούν να γίνουν διακρίσεις λόγω φύλου και να
εκδηλωθούν στερεοτυπικές συμπεριφορές απέναντι στα δύο φύλα. Ωστόσο, οι
ρυθμίσεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών ως προς την απασχόληση, τις
εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική προστασία συχνά δεν εφαρμόζονται εξαιτίας
δομικών παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί παραδείγματι, στις
περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας απαιτείται η
υποστήριξη των θυμάτων τόσο από τις αιρετές Διοικήσεις των Δήμων όσο και από
τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων.
Για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων οι Μάρη και Μπίρμπας (2011)
προτείνουν ενδεικτικές δράσεις, όπως την ενίσχυση, τη βελτίωση και την επέκταση
παροχών ή/και δομών καθώς και τη Σύσταση Υπηρεσιακής Μονάδας για την
Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Ακόμη,
συστήνουν την υποστήριξη της εξισορρόπησης του επαγγελματικού, του κοινωνικού
και του ιδιωτικού βίου μέσω: α) καθιέρωσης πολιτικών που να επιτρέπουν
προσαρμογές των ωραρίων εργασίας και ρυθμίσεων για τη φροντίδα εξαρτημένων
ατόμων για τους/τις εργαζόμενους/ες, και β) ενθάρρυνσης των ανδρών για τη λήψη
γονικών αδειών για τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων. Τέλος, υποδεικνύουν στις
διαδικασίες διαβούλευσης (τυπικές ή άτυπες) με τους/τις εργαζόμενους/ες να
διασφαλίζεται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Ειδικά στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης ή/και στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να αποτελεί
προϋπόθεση η ισόρροπη συμμετοχή αντιπροσώπων διαφορετικού φύλου από τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται να επικαιροποιηθούν τα
στοιχεία που αφορούν τα έμφυλα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, καθώς είναι
πιθανό το ποσοστό γυναικών υπαλλήλων στους ΟΤΑ να έχει αλλάξει τα τελευταία
χρόνια.
1.4. Κακονομία και πολυνομία.
Οι

έννοιες

της

κακονομίας

και

της

πολυνομίας

σχετίζονται

και

αλληλοτροφοδοτούνται, αλλά δεν ταυτίζονται ούτε συνδέονται με σχέσεις αιτίας24

αιτιατού. Και τούτο γιατί μερικά από τα κριτήρια ή χαρακτηριστικά που καθιστούν
μια έννομη τάξη προβληματική είναι δυνατόν να εμφανιστούν και σε χώρες ή σε
τομείς της δημόσιας πολιτικής όπου δεν υπάρχει πολυνομία. Παράδειγμα
κακονομίας συνιστούν και δύο νόμοι που είναι εντελώς αντιφατικοί μεταξύ τους και
εισάγουν ασύμβατες ρυθμίσεις ή ένας νόμος κακοδιατυπωμένος, ώστε να δημιουργεί
νοηματικά κενά. Επομένως, δεν απαιτείται η πολυνομία, για να παρατηρηθούν
φαινόμενα κακονομίας. Η πολυνομία είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την
πρόκληση κακονομίας. Ωστόσο, σε συνθήκες νομικού πληθωρισμού αυξάνονται οι
πιθανότητες αντιφατικών ρυθμίσεων ή νοηματικών κενών στη νομοθεσία.
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η έννομη τάξη διέπεται από κακονομία
είναι πολλά αλλά δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν όλα ταυτοχρόνως. Προτείνουμε
ότι, αν ισχύουν συνήθως τρία από αυτά, η έννομη τάξη έχει χαρακτηριστικά
κακονομίας. Στα κριτήρια αυτά ανήκουν οι αντιφατικές ή/και αλληλοαναιρούμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις που προκαλούν νομική αβεβαιότητα, όπως στην περίπτωση
υπουργικών αποφάσεων που αναιρούν νόμους, καθώς και η νομοθέτηση με Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ή άλλα μη κοινοβουλευτικά μέσα. Ακόμη,
κριτήρια κακονομίας συνιστούν η αντισυνταγματικότητα, η αντίθεση προς το
ευρωπαϊκό κεκτημένο (acquis communautaire) ή/και τις θεμελιώδεις διεθνείς
συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά
τα νομικά κενά που καθιστούν μια νομοθετική ρύθμιση ανενεργή. Τέλος, η
εσφαλμένη χρήση νομικής ορολογίας, οι ασυνταξίες, τα εκφραστικά και τα
γραμματικά λάθη προσδίδουν χαρακτήρα κακονομίας στη νομική θεσμοθέτηση.
Στις αιτίες της κακονομίας, σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο και τον
Χριστόπουλο (2017) συγκαταλέγεται, εκτός από την πολυνομία, και η πίεση για
νομοθέτηση. Η πίεση μπορεί να είναι χρονική και να προέρχεται από μια έκτακτη
συνθήκη, όπως είναι η φυσική καταστροφή, η ανθρωπιστική καταστροφή, η
γρήγορη τεχνολογική εξέλιξη κ.ά. Μπορεί, επίσης, να ασκείται από θεσμούς σε
περιπτώσεις καθυστερημένης συμμόρφωσης του εθνικού νομοθέτη προς Οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιβολής προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.
Τέλος, σε επίπεδο κομματικό δρομολογούνται άλλα θεσμικά μέσα, όπως οι
υπουργικές αποφάσεις ή οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Το γεγονός
ότι η τελευταία απαιτείται εκ του Συντάγματος (άρθρο 44 παράγραφος 1) να
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συμπεριληφθεί σε νόμο που θα ζητηθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή σε χρόνο
μεταγενέστερο από το χρονικό σημείο έκδοσης της ΠΝΠ δεν λειτουργεί
αντισταθμιστικά, καθώς η Βουλή παρακάμπτεται. Επομένως, από τα παραπάνω
συνάγεται ότι η κακονομία είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο η πολιτεία οφείλει να
αντιμετωπίσει.

1.5. Δημογραφικά στοιχεία Δημόσιου τομέα.
Η Καραμανώλη (2017) σε άρθρο της στην Καθημερινή μελέτησε τα
στατιστικά στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
για την απογραφή δημοσίων υπαλλήλων έτους 2015. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σε
τέσσερα Υπουργεία, Εσωτερικών (Αστυνομία), Άμυνας, Παιδείας και Υγείας,
απασχολείται το 70% του προσωπικού του δημοσίου τομέα, ενώ το 15%
απασχολείται στους ΟΤΑ. Ακόμη, σημειώνεται ότι στις 31.12.2016 το σύνολο του
τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο ήταν 565.671 υπάλληλοι, έναντι 566.913
υπαλλήλων στις 31.12.2015, ενώ το 2009 το Δημόσιο απασχολούσε 692.907
υπαλλήλους. Συνολικά, την τελευταία εξαετία (2009-2016) ο αριθμός των δημοσίων
υπαλλήλων μειώθηκε κατά 127.236 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18%.
Διάγραμμα Δ1: Τακτικό προσωπικό Δημόσιας Διοίκησης 2009-2015

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή2015).
Όπως προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων, τα τελευταία
τέσσερα χρόνια οι μεγαλύτερες μειώσεις σε προσωπικό καταγράφονται στη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (-21%) και στο υπουργείο Μεταφορών
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και Υποδομών (-18%), ενώ συνολική αύξηση 22% στην τελευταία 4ετία σημειώνει το
προσωπικό που εργάζεται σε κυβερνητικούς και πολιτειακούς φορείς. Απο 98 άτομα
που απασχολούνταν το 2012, αυξήθηκαν σε 120 το 2016.
Από τους συνολικά 565.671 δημοσίους υπαλλήλους οι 195.575 είναι πολιτικό
προσωπικό. Το 62,4% του συνόλου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης
(352.969 άτομα) είναι ιατροί και νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ, ένστολοι και
κληρικοί. Σε ειδικότερη ανάλυση, 78.506 είναι στρατιωτικοί και 67.784 είναι στελέχη
Σωμάτων Ασφαλείας. Σε αντίστοιχη μελέτη που είχε εκπονήσει το υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2012-2015, το πολιτικό προσωπικό
ήταν 194.430 άτομα. Ομοίως, όπως και για το παρόν έτος, η πλειονότητα των
δημοσίων υπαλλήλων (61%) απασχολούνταν σε τομείς των Υπουργείων Παιδείας,
Υγείας, ήταν ένστολοι και κληρικοί.
Η πλειονότητα του προσωπικού είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ένα
πτυχίο τουλάχιστον (225.086 υπάλληλοι), ενώ σε ειδικές θέσεις (σώματα ασφαλείας
και στρατιωτικοί) υπηρετούν 145.048 άτομα. Για τα έτη 2012-2015, το 39,86% των
υπαλλήλων ήταν επίσης απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ υψηλό ήταν και τότε το
ποσοστό των υπαλλήλων ειδικών θέσεων που ανερχόταν στο 24,27%.
Πίνακας Π1: Σύνολο τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΕΕΠ
Χωρίς Πληροφορία
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
137.569
34.133
111.664
53.030
225.956
758
3.803
566.913

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
24,27%
6,02%
19,70%
9,35%
39,86%
0,13%
0,67%

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή2015).

Ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, ο μέσος όρος ηλικίας των δημοσίων
υπαλλήλων διαμορφώνεται στα 45,3 έτη έναντι 43,1 ετών που ήταν τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Η αύξηση που σημειώνεται είναι μεγάλη και καταδεικνύει εν
ολίγοις ότι το προσωπικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα «γερνάει». Είναι
σημαντικό να προστεθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αποφασίζουν εύκολα να
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υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Δεδομένου ότι πολλά κομβικά σημεία του
νέου ασφαλιστικού δεν έχουν αποσαφηνιστεί με την έκδοση των απαραίτητων
εγκυκλίων και εργαλείων υπολογισμού, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων
του Δημοσίου φαίνεται ότι είναι συνεχώς υπό διαμόρφωση και δημιουργεί
ανασφάλεια στους υποψήφιους συνταξιούχους. Ειδικότερα, οι νόμοι 4336 και
4337/2015, που ψηφίστηκαν στις 18-08-2015 (3ο μνημόνιο) και αφορούν κυρίως τα
νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα εξόδου
από την Υπηρεσία (Διαμαντή, 2017).
Πίνακας Π2: Σύνολο τακτικού προσωπικού ανά ηλικία.
ΗΛΙΚΙΑ
<= 25
>25 και <=30
>30 και <=35
>35 και <=40
>40 και <=45
>45 και <=50
>50 και <=55
>55 και <=60
>60 και <=65
>65
Χωρίς Πληροφορία
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
11.359
24.696
51.211
84.549
96.916
118.228
97.072
57.878
19.386
5.605
13
566.913

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2,0%
4,4%
9,0%
14,9%
17,1%
20,9%
17,1%
10,2%
3,4%
1,0%
0,0%

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή2015).
Από το σύνολο του τακτικού προσωπικού, το 53% είναι άνδρες και το 47%
είναι γυναίκες. Το 38,7% του προσωπικού απασχολείται στην Αττική και
συγκεκριμένα στην Αθήνα, ενώ 14,1% του προσωπικού εργάζεται σε υπηρεσίες της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Πίνακας Π3: Σύνολο τακτικού προσωπικού ανά φύλο.
ΦΥΛΟ
Άνδρες
Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
302.190
264.723
566.913

Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή2015).

28

1.6. Άλλες εργασιακές προκλήσεις.
Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα δεν αποτελεί ένα
εύκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι οι δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από
ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ο Heffron (1989) επισημαίνει πως οι δημόσιοι οργανισμοί
αντιμετωπίζουν

σημαντικά

εμπόδια

κατά

την

εφαρμογή

στρατηγικών

δραστηριοτήτων, καθώς δημιουργούνται από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σε ένα
βαθμό καθορίζουν τη δομή και τους στόχους τους. Σύμφωνα με τους Nutt και
Backoff (1992), οι βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι
οποίες έχουν σαφείς προεκτάσεις σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων της ορθής
διακυβέρνησης, ενσωματώνουν τρεις τύπους παραγόντων, τους περιβαλλοντικούς,
τους συναλλακτικούς και τους οργανωσιακούς.
Υπό αυτό το πρίσμα, η αποτελεσματική εφαρμογή των ελεγκτικών
μηχανισμών που εφαρμόζονται με επιτυχία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
παρακωλύεται

στο

δημόσιο

τομέα

από

ιδεολογικές

προεκτάσεις

συμπεριλαμβανομένης της γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία ορίστηκε από τον Max
Weber ως η συνηθέστερη µορφή οργάνωσης με συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
κατάλληλα

για

συμπεριλαμβάνονται

τη

διοίκηση
η

µονάδων.

εξειδίκευση

εργασίας

Στα
(job

χαρακτηριστικά
specialization)

αυτά
και

ο

προσανατολισµός της επαγγελµατικής καριέρας (career orientation) των στελεχών, η
λειτουργία βάσει κανόνων και διατάξεων (formal rules and regulations) και ο
απόλυτος σεβασµός σε αυτούς με την ευθύνη των προϊσταµένων, η αυστηρή
εφαρµογή της ιεραρχίας (authority hierarchy) και η ιεράρχηση των λειτουργιών,
σύµφωνα µε το οποίο κάθε θέση βρίσκεται υπό τον έλεγχο µιας ανώτερης βαθµίδας,
και η υπαλληλική ιδιότητα των στελεχών, που συνδέεται µε αξιοκρατικές µεθόδους
πρόσληψης και προαγωγής. Οι υπέρμαχοι του γραφειοκρατικού τρόπου οργάνωσης
υποστηρίζουν ότι διέπεται από σαφήνεια και ως προς τις διαδικασίες επικοινωνίας
και ως προς τις προδιαγραφές εξουσίας, αρµοδιότητας και ευθύνης, με αποτέλεσμα
να αποκλείονται ή τουλάχιστον να µειώνονται σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα
ευνοιοκρατίας, διακρίσεων και αυθαιρεσιών (Κέφης, 2003).
Εκτός από την πολυεπίπεδη και

πολύπλοκη διάρθρωση των δημόσιων

οργανισμών (Boyne και Walker, 2004), τον έλεγχο της οργανωσιακής απόδοσης
ιδιαίτερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δυσχεραίνουν περιορισμοί του
εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η ανάγκη ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων και η
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διαφορετικότητα των αναγκών του πληθυσμού που καλύπτονται από τις δημόσιες
υπηρεσίες (Andrews, Boyne και Walker, 2006).
Στο δημόσιο τομέα είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί η ποιότητα του ελέγχου,
διότι από αυτήν εξαρτώνται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τοποθέτησης
των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που τίθενται
από την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους ελεγκτικούς δημόσιους φορείς (Green,
1998). Σε αυτήν τη διαπίστωση καταλήγει και ο Hendrick (2000), ο οποίος αναφέρει
πως ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών δημιουργεί ένα αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας,
που διαμορφώνεται τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου και επιφέρει την αύξηση
της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών.
Επιπρόσθετα,

ο

δημόσιος

τομέας

βρίθει

από

φαινόμενα

κακής

διακυβέρνησης, κυρίως σε ό,τι αφορά την κακοδιοίκηση (ή κακοδιαχείριση) και τη
διαφθορά. Πιο συγκεκριμένα, ως διαφθορά θεωρείται οποιαδήποτε νομικά
κολάσιμη συμπεριφορά που ενέχει κατάχρηση του δημόσιου αξιώματος ή ρόλου για
την επίτευξη προσωπικού οφέλους, ενώ ως κακοδιαχείριση εννοείται κάθε ενέργεια
ή παράλειψη που αντιτίθεται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και μπορεί να
προκαλέσει ζημία στο δημόσιο (Μπέσιλα-Μακρίδη, 2006). Κατά συνέπεια, μπορεί
να υποστηριχθεί πως η διαφθορά σχετίζεται με την κατάχρηση της εξουσίας που έχει
ένα όργανο της Πολιτείας με σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού οφέλους, ενώ η
κακοδιοίκηση

έχει

ως

αποτέλεσμα

την

παροχή

δημόσιων

υπηρεσιών

υποβαθμισμένης ποιότητας, χωρίς απαραίτητα να επιδιώκεται ένα προσωπικό
όφελος, και προκύπτει από την καταστρατήγηση των αρχών της χρηστής διοίκησης
και της έννομης τάξης.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η διαφθορά στους δημόσιους οργανισμούς αποτελεί
παραδοσιακά ένα φαινόμενο δυσλειτουργίας του δημόσιου τομέα. Υπό αυτές τις
συνθήκες ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί αναποτελεσματικά σε σημαντικό βαθμό
και οι επιπτώσεις σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο είναι ανυπολόγιστες.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφθοράς είναι η αναξιοκρατική επιλογή του
προσωπικού και ανέλιξη των υπαλλήλων σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, οι
αδιαφανείς συναλλαγές, ο χρηματισμός και άλλες ευνοϊκές προς τρίτους διοικητικές
πράξεις. Επιπλέον, η κακοδιοίκηση αντανακλάται στην έλλειψη ενημέρωσης των
πολιτών, στη μη τήρηση της νομιμότητας, στη διοικητική αδράνεια και στην έλλειψη
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διαφάνειας και αμεροληψίας, με αποτέλεσμα να παρέχονται κακής ποιότητας
δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες.
Η Μπέσιλα-Μακρίδη (2006) επισημαίνει πως οι αιτίες που οδηγούν στα
παραπάνω φαινόμενα είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα του
νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, την έλλειψη ή την κακή εφαρμογή των
ελεγκτικών μηχανισμών, την ανεπαρκή διοικητική δομή και οργάνωση και τα
γενικότερα προβλήματα αναποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας. Αξίζει,
μάλιστα, να σημειωθεί πως τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς είναι
εντονότερα στους ΟΤΑ σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη (2010), οι ΟΤΑ
βρίσκονται στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των καταγγελιών αναφορικά με
διάφορα ζητήματα κακοδιοίκησης, όπως είναι η παράλειψη νόμιμων ενεργειών, η
καταπάτηση της αρχής της νομιμότητας, η μη τήρηση των συμβατικών
υποχρεώσεων προς τους πολίτες, η κακή συμπεριφορά, η αδιαφάνεια και η ελλιπής
πληροφόρηση ή επικοινωνία με τους πολίτες.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η εφαρμογή του εσωτερικού
ελέγχου στο δημόσιο τομέα αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα. Συγχρόνως
συνιστά ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης τόσο σε
επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε σχέση με την αποδοτική οικονομική
οργάνωση, δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλού
βαθμού δυσλειτουργία και αδιαφάνεια, η δημιουργία ενός αυστηρού πλαισίου
λογοδοσίας, που συμπεριλαμβάνει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να
συμβάλλει στην αναβάθμιση των δημόσιων οργανισμών. Βέβαια, οι πολύπλοκες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική
την εφαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (Boyne, 2001).
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης που μπορεί
να εξασφαλίσει στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση αποδοτικότητα και
διαφάνεια με πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, συχνά φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης ενισχύουν την
απαίτηση των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία αυτών που
διαχειρίζονται δημόσιους πόρους. Όπως διαπιστώνεται από την έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2015), μεγάλο ποσοστό (22,41%) των
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προβλημάτων κακοδιοίκησης εξακολουθεί να εντοπίζεται σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης. Παρόμοια και στην έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ., Ετήσια Έκθεση 2014) αποτυπώνεται πως οι ΟΤΑ α΄ βαθμού
αποτελούν έναν ιδιαίτερο χώρο εμφάνισης φαινομένων κακοδιοίκησης και μη
τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.
Αναμφίβολα, οι ΟΤΑ έχουν επωμιστεί μέσω της διοικητικής μεταρρύθμισης με
το N. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες.
Έτσι, η λειτουργία τους διέπεται από ανεπάρκειες που μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και την αποτελεσματικότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Οι ελλείψεις αυτές, είτε εντοπίζονται σε επίπεδο
χρηματοοικονομικό είτε σχετίζονται με την ανεπαρκή ικανοποίηση των δημοτών,
την υποστελέχωση ή τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αντιμετωπίζονται με την
οργάνωση επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Κουτούπης, 2009).
Τέλος, ο κανονισμός προμηθειών των ΟΤΑ επηρεάζει σημαντικά τις δημόσιες
δαπάνες. Η αποτελεσματική και νόμιμη λειτουργία τους αποτελεί δείκτη διαφάνειας,
ορθής και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και μοχλό οικονομικής
ανάπτυξης. Τα προβλήματα που εμφανίζει ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων στην
Ελλάδα έχουν εντοπιστεί στο θεσμικό πλαίσιο, στην οργανωτική δομή και στον
έλεγχο αυτών (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015). Είναι αναγκαία,
λοιπόν, η αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στους
Δήμους, προκειμένου να λειτουργούν εκείνες οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας,
ώστε να προωθηθούν η αξιοπιστία και η διαφάνεια και να μειωθούν τα φαινόμενα
κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
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Κεφάλαιο 2ο Εννοιολογική προσέγγιση του Εσωτερικού Ελέγχου.
2.1.Ορισμοί της έννοιας «Εσωτερικός Έλεγχος»
Υπάρχει ένα πλήθος ορισμών για την έννοια του εσωτερικού ελέγχου, και
αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας που του αποδίδεται. Κατά τα πρώτα χρόνια, η
έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποδιδόταν σε μια διαδικασία που απέφερε έναν
έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασμούς, σαν ένα είδος «αστυνομικού της Διοίκησης»,
που δεν είχε κανένα ρόλο στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Οικονομικός
Ταχυδρόμος, 2004). Σύμφωνα με το American Institute Of Certified Public
Accountants (ΑΙCPA), ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ένα σχέδιο οργάνωσης και
συντονισμού προσπαθειών, μεθόδων και μέτρων που υιοθετούνται εντός μιας
επιχείρησης,

προκειμένου

να

διαφυλάσσονται

και

να

προστατεύονται

τα

περιουσιακά της στοιχεία, να ελέγχεται η ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών
στοιχείων, να προωθείται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και να
ενθαρρύνεται η διατήρηση της προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής.
Επίσης, το Institute of Internal Auditors στα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα
Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for Professional Practice of Internal auditing, 2004)
ορίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο ως μία συμβουλευτική δραστηριότητα που διέπεται
από ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και είναι σχεδιασμένη να προσθέτει αξία
και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία που
βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του, καθώς υιοθετεί μία
συστηματική επιστημονική προσέγγιση που στοχεύει στην αξιολόγηση και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου (control) και των διαδικασιών της διοίκησης αλλά και της
διακυβέρνησης.

Τα

ελεγκτικά

πρότυπα

καθιερώνονται

είτε

από

διεθνείς

οργανισμούς είτε από τις επαγγελματικές ενώσεις των ελεγκτών και αποτελούν τις
βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί ο ελεγκτής για να
εξασφαλίσει την ορθολογικότητα και την νομιμότητα του έργου του (Παπάς, 1999).
Παράλληλα, ο Φίλος (2004) τονίζει τη συνεισφορά του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας.
Ειδικότερα, ορίζει το Σ.Ε.Ε. ως το οργανωμένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και
διαδικασιών που καθιερώνεται από τη Διοίκηση με σκοπό την εξάλειψη των
αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού, την αποτελεσματική του λειτουργία και την
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ικανοποίηση των στόχων του. Ένας ευρύτερος ορισμός, ο οποίος υπογραμμίζει τόσο
το συμβουλευτικό όσο και τον προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου,
προτείνεται από τον Παπαστάθη (2003). Σύμφωνα με αυτόν, ο εσωτερικός έλεγχος
είναι η υπηρεσία που αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου και προτείνει βελτιώσεις όπου διαπιστώνονται αδυναμίες.
Βέβαια, πολλοί θεωρούν ότι τα θέματα ελεγκτικής, όπως και ο εσωτερικός
έλεγχος, είναι πρακτικά αντικείμενα χωρίς θεωρητική προσέγγιση. Συνιστούν
κυρίως πρακτικές διαδικασίες, τεχνικές και μεθόδους εκτέλεσης του ελεγκτικού
έργου με μικρή την ανάγκη περιγραφών, ερμηνειών, συμφωνιών, ιδεών,
επιχειρημάτων και αποδείξεων, στοιχείων δηλαδή που συναποτελούν τη «θεωρία».
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες, για να αναδειχθούν
συνοπτικά οι θεωρητικές πτυχές της ελεγκτικής, καθώς θεωρία και πρακτική
αλληλοσυμπληρώνονται. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται ότι η θεωρία χρειάζεται για
να καθοδηγεί την πρακτική και οι πρακτικές εφαρμογές και εξελίξεις αποτελούν τη
βάση για την εξέλιξη και ανάπτυξη της θεωρίας (Καζαντζής, 2006).
Από τους ορισμούς που προαναφέρθηκαν προκύπτει με σαφήνεια ότι ο
εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας
των καταστάσεων, αλλά είναι μέθοδος για τη διεύρυνση της προστιθέμενης αξίας
στην επιχείρηση μέσω της παροχής συμβουλευτικής δράσης προς την κατεύθυνση
της επίτευξης των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
επιχείρησης και της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου (Goodwin, 2004).
Στην

οικονομική

των

επιχειρήσεων

ο

όρος

εσωτερικός

έλεγχος

χρησιμοποιείται για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου (internalcontrol) και τον Εσωτερικό Έλεγχο (internalaudit). Η ερμηνεία
που αποδίδεται στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (internalcontrol) ορίζεται ως ένα
σύνολο κανόνων, μέτρων, πολιτικών και αρχών που ορίζονται από τις διοικήσεις και
εφαρμόζονται σε έναν οργανισμό αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των στόχων του.
Ενώ ως Εσωτερικός Έλεγχος (internalaudit) ορίζεται μια ανεξάρτητη, αντικειμενική
διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία είναι σχεδιασμένη να
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της οικονομικής μονάδας
(Παπαστάθης, 2014).
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2.2.Η ανάγκη για Εσωτερικό Έλεγχο.
Στο παρελθόν, τα στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν περιορισμένες
προσδοκίες για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό εξηγεί γιατί στη λειτουργία
του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα κυριαρχούσαν οι έλεγχοι πριν από την
πληρωμή. Έτσι, οι εσωτερικοί ελεγκτές αφιέρωναν τον περισσότερο χρόνο τους στον
ελέγχους για τις μεμονωμένες πράξεις πριν γίνουν οι πληρωμές. Τα τελευταία χρόνια
ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναλάβει μια διάσταση στρατηγικής σημασίας και
αποτελεί ένα βασικό συστατικό της διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα και των
μεταρρυθμίσεων της δημοσιονομικής διαχείρισης σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα, όταν είναι καλά οργανωμένος, βελτιώνει
την απόδοση του δημοσίου και συμβάλλει στην επίτευξη της χρηστής διοίκησης
(Asare, 2009).
Στη

σημερινή

παγκοσμιοποιημένη

οικονομία

οι

ΟΤΑ

οφείλουν

να

διαχειριστούν τον προϋπολογισμό τους με αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα
μέσα. Καλούνται να οργανώσουν συντονισμένους εσωτερικούς μηχανισμούς
λειτουργίας και διαφανείς διαδικασίες. Ωστόσο, σε δημοσιεύσεις διεθνών
οργανισμών αναφέρεται ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον τρόπο
διακυβέρνησης και την αύξηση των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, ενέχουν τον
κίνδυνο για εμφάνιση περιπτώσεων διαφθοράς, διότι απομακρύνουν την τοπική
αυτοδιοίκηση από τον κεντρικό έλεγχο. Θα πρέπει, επομένως, οι υπάρχοντες
μηχανισμοί ελέγχου των ΟΤΑ να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και
να οδηγηθούν σε μία διαφανή διαχείριση (Κουτούπης, 2015).
Αναμφίβολα, η αναγκαιότητα του ελέγχου κάθε οικονομικής μονάδας πηγάζει
από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Τα λάθη και οι αδυναμίες είναι
χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Ο πειρασμός για ατασθαλίες, καταχρήσεις,
απόκρυψη στοιχείων και άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες, προκειμένου να αποκτούν
διάφορα άτομα οικονομικά οφέλη, είναι μεγάλος (Γρηγοράκος, 1989). Οι διοικήσεις
των επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά
τον έλεγχο των εργασιών και αυτό οδήγησε στην ανάγκη καθιέρωσης εξελιγμένων
μορφών management. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάθε μορφή επιχείρησης αλλά και
δημόσιου φορέα είναι αδύνατη η άσκηση άμεσου και προσωπικού ελέγχου σε
εξειδικευμένες τεχνικές λειτουργίες άλλα και σε όλους τους υπαλλήλους. Έτσι, είναι
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προφανής ο κίνδυνος η λειτουργία των οργανισμών να παρεκκλίνει σημαντικά από
τις προβλέψεις και τις οδηγίες της διοίκησης.
Συνεπώς, τα ανώτατα στελέχη εξαρτώνται εκ προοιμίου από τη ροή
λογιστικών και στατιστικών εκθέσεων, που ετοιμάζονται από τα αρμόδια τμήματα,
για να λαμβάνουν αποφάσεις και να κατευθύνουν την επιχείρηση αφενός, και, για
να ελέγχουν το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων και τήρησης των νόμων
αφετέρου. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία εξηγεί τον ετεροχρονισμένο εντοπισμό των
παρεκκλίσεων από τους διοικούντες, και μάλιστα σε χρόνο όπου έχουν ήδη
εκδηλωθεί οι δυσμενείς συνέπειές τους. Δεδομένου ότι σε κάθε επιχείρηση οι
παρεκκλίσεις αυτές, τα λάθη, οι ατασθαλίες και οι απάτες δεν είναι εύκολο να
εκλείψουν, αφού πηγάζουν από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής,
μοναδική λύση είναι η καταπολέμησή τους με την οργάνωση ενός συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος, λοιπόν, κρίνεται ως το απαραίτητο και αναγκαίο
συμπλήρωμα κάθε οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας.
Σε όλα τα προαναφερθέντα θέματα ο εσωτερικός έλεγχος με τις διαδικασίες
του συνεπικουρεί το έργο της διοίκησης. Η αποτελεσματική και αποδοτική του
λειτουργία επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εργαζομένων με
την πολιτική της εταιρείας και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αποφάσεών
της. Επιπλέον, εξασφαλίζει την τήρηση και τον έννομο έλεγχο των λογιστικών
βιβλίων και ελέγχει τα υπεύθυνα για την υλοποίηση των οικονομικών πράξεων
πρόσωπα (ιεραρχικοί έλεγχοι, αυτοέλεγχοι, έλεγχοι διαχωρισμού αρμοδιοτήτων).
Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου αποδεικνύεται εξίσου σημαντική και στη
σχέση της οικονομικής μονάδας με τον εξωτερικό έλεγχο. Τόσο ο εσωτερικός όσο και
ο εξωτερικός έλεγχος θα μπορέσουν να διαδραματίσουν τους καθοριστικούς τους
ρόλους σε συνθήκες αρμονικής συνεργασίας. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος θα
βελτιώσει τυχόν αδυναμίες του μέσω των «παρεμβάσεων» του εξωτερικού ελέγχου,
ενώ

ο

εξωτερικός

έλεγχος

θα

μπορέσει

να

κατανοήσει

«καλύτερα»

τα

χαρακτηριστικά της οικονομικής μονάδας σε συντομότερο χρόνο με μικρότερο
κόστος (Δρογαλάς, 2010).
Στην εποχή μας ο εσωτερικός έλεγχος εξελίσσεται εντυπωσιακά και αποκτά
έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο τόσο στις κυβερνήσεις και το βιομηχανικό
κλάδο όσο και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Έτσι, η ευθύνη των εσωτερικών
ελεγκτών είναι μεγάλη, καθώς με τον έλεγχο που διενεργούν ενισχύουν την
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εσωτερική και εξωτερική λήψη αποφάσεων, συνεισφέρουν στην επίτευξη της
ανάπτυξης και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των
περιορισμένων οργανωτικών και οικονομικών πόρων

(Sawyer, Dittenhofer και

Scheiner, 2003).
Ωστόσο, οι ΟΤΑ δραστηριοποιούνται σε ένα σχετικά αυστηρό θεσμικό
πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι κ.λ.π.) που συνθέτει το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου τους. Για την καλή λειτουργία του υπεύθυνοι είναι τόσο το
κράτος όσο και οι ΟΤΑ, αλλά εφόσον το κράτος δεν επιβλέπει απευθείας τη
λειτουργία του οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου.
Ειδικότερα, τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ αποσκοπούν στα
εξής:
1. Να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία τους.
2. Να εξασφαλίζουν οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων
τους.
3. Να εξασφαλίζουν την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών
καταστάσεων τους.
4. Να αποδίδουν ικανοποιητικές και οικονομικές υπηρεσίες στους σχετιζόμενους με
αυτούς (stakeholders).
5. Να συμμορφώνονται με τους νόμους, τις εγκυκλίους και τις άλλες οδηγίες του
κράτους (Κουτούπης, 2009).

2.3. Το φαινόμενο της κακοδιοίκησης και διαφθοράς στη Δημόσια
Διοίκηση
Στην εποχή μας επανέρχεται το ζήτημα της διαφθοράς και του προθαλάμου
της, της κακοδιοίκησης, και η αντιμετώπισή τους απασχολεί όλο και περισσότερο τον
πολίτη, την κοινωνία, τις κυβερνήσεις και την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς τα
φαινόμενα αυτά επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη, τη
διάρθρωση και λειτουργία των διοικητικών δομών και τη χάραξη δημοσίων
πολιτικών. Παράλληλα, υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και πλήττεται η
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή των σύγχρονων κρατών. Οι επιπτώσεις
εντοπίζονται κυρίως στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπου παραβιάζονται οι
αρχές της διοικητικής οργάνωσης και δράσης, όπως οι αρχές της αξιοκρατίας, της
ισότητας, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της διαφάνειας, της ορθής
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διοίκησης, της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, της αποτελεσματικότητας,
του διοικητικού ελέγχου και εν γένει οι αρχές που συνθέτουν και προσδιορίζουν
νομικά την έννοια του κράτους δικαίου και την απορρέουσα από αυτήν αρχή
νομιμότητας της διοικητικής δράσης (Ράικος, 2006).
Επιπλέον, είναι υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων να τηρούν κατά την
υπηρεσιακή τους δράση τους ισχύοντες κανόνες δικαίου. Έτσι, η διοίκηση έχει
αρμοδιότητα (με την έννοια της νομικής υποχρέωσης) να πράττει μόνο ό,τι
προβλέπεται από το δίκαιο και κατ’ αυτή την έννοια η διοικητική δράση ασκείται
κατά αρμοδιότητα (Τζέμος, 2013), είναι δηλαδή νομικά επιτρεπόμενη, νομικά
προβλεπόμενη και έχει έρεισμα στο δίκαιο.
Αναμφίβολα, η διαφθορά και η κακοδιοίκηση κλονίζουν τη δημοκρατία, τους
κρατικούς

θεσμούς

αλλά

και

την

εμπιστοσύνη

των

πολιτών

στην

αποτελεσματικότητα του κράτους. Η καταπολέμησή τους, μέσω της νομοθέτησης
τρόπων, οργάνων και διαδικασιών αντιμετώπισης και ελέγχου, συνδέεται άρρηκτα
με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, καθώς η καθιέρωση της
διαφάνειας προάγει το κράτος δικαίου και τη θωράκιση του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των θεσμών. Καθίσταται ήδη εμφανές ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα
ελέγχου στη διαχείριση των κοινών μπορεί να προλάβει ή έστω να περιορίσει, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τέτοιου είδους πράξεις (Χαριτοπούλου,2015).
Ειδικότερα, κακοδιοίκηση είναι η μη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος
από κάποιους υπαλλήλους, δηλαδή η ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση (Γ.Ε.Δ.Δ.,
2015). Ως έννοια κατά πολύ ευρύτερη της παραβίασης της έννοιας της αρχής της
νομιμότητας γίνεται νοητή ως μια χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών
Ταυτόχρονα, συνδέεται και με κάθε άλλη ενέργεια ή παράλειψη που επιφέρει
παράνομα ζημία στο δημόσιο ή τρίτους και μπορεί να οφείλεται σε μακροχρόνια
αδιαφορία ή ευθυνοφοβία, γενικότερη κατάπτωση των ηθικών αξιών, ύπαρξη
ευκαιριών τέλεσης λόγω έλλειψης ελέγχου και της συνακόλουθης μείωσης του
κινδύνου της ανακάλυψης των αντίστοιχων πράξεων, ατελές νομοθετικό πλαίσιο και
αναποτελεσματικότητα των κυρωτικών μηχανισμών.
Τα παραπάνω φαινόμενα επιτείνονται από τη διαφθορά με επιβλαβείς
επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία του κράτους όσο και -δευτερογενώς- στον ιδιωτικό
τομέα. Οι συνέπειες αυτές επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και εν
γένει την κοινωνική και πολιτισμική της εξέλιξης. Σύμφωνα με τη Βενετσανοπούλου
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(2014), η διαφθορά αποτελεί μια γενική έννοια, στην οποία μπορούν να
συμπεριληφθούν όλες εκείνες οι συμπεριφορές, που χαρακτηρίζονται ως μορφές
κατάχρησης δημοσίου αξιώματος για ίδιον όφελος. Αφορά, κατά συνέπεια, επιλογές
που πραγματοποιούνται στη βάση της παραβίασης κανόνων διοικητικής δράσης και
εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων ατόμων ή ομάδων που έχουν τη δυνατότητα
λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ορισμού η διαφθορά ως έννοια παραμένει στο
νομικό στερέωμα «παρείσακτη», καθώς παρατηρείται μια αδυναμία νομικού
προσδιορισμού της. Μπροστά στα πολύπλοκα σχήματα της σύγχρονης διαφθοράς οι
κοινωνικές επιστήμες φαίνεται συνολικά να έχουν ανάγκη από νέα ερμηνευτικά
εργαλεία (Φυτράκης, 2010). Και αντίστροφα, όμως, η διαφθορά τροφοδοτείται και
αναπαράγεται μέσα από την κακοδιοίκηση αλλά και την αδιαφάνεια των
λειτουργιών του κρατικού μηχανισμού. Και τα δύο φαινόμενα επιφέρουν σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις, γιατί κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς,
μειώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, πλήττουν το κράτος δικαίου,
στερούν πολύτιμους πόρους συρρικνώνοντας τα δημόσια έσοδα, δυσχεραίνουν την
οικονομική πορεία της χώρας, οδηγούν σε πολιτική αστάθεια και αμαυρώνουν την
εικόνα της διεθνώς, συνέπειες τις οποίες ήδη υφίσταται η χώρα και η κοινωνία στη
σημερινή εποχή της κρίσεως (Γ.Ε.Δ.Δ., 2015).
2.4. Η προσέγγιση του φαινομένου στο δημόσιο τομέα.
Καθώς, ο δημόσιος τομέας είναι ο κατεξοχήν χώρος σύγκρουσης του
δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος, δημιουργείται το έδαφος καλλιέργειας της
διαφθοράς. Αντίστοιχα, η κακοδιοίκηση από πλευράς υπαλλήλων συνυφαίνεται με
την άσκηση κρατικής εξουσίας, της οποίας γίνεται κατάχρηση για ιδιοτελείς
σκοπούς.
Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχων των διαφόρων
ελεγκτικών σωμάτων και υπηρεσιών αλλά και από τις αποφάσεις πειθαρχικών
συμβουλίων, στη χώρα μας ο δημόσιος τομέας πάσχει ιδιαιτέρως από την
κακοδιοίκηση και διαφθορά. Παράλληλα, η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η
ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν πλέον έννοιες - αγαθά
(Φυτράκης, 2010) που στη σύγχρονη δημοκρατία διεκδικούν την αποτελεσματική
τους διασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη μηχανισμών
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αποτελεσματικού ελέγχου της δράσης της δημόσιας διοίκησης τόσο από δικαστικά
όργανα όσο και από ειδικά επιφορτισμένα γι’ αυτό όργανα, όπως είναι τα ελεγκτικά
σώματα και οι ανεξάρτητες αρχές.
Στον αντίποδα, η διαφθορά αναπαράγεται από την πολυνομία, την ασάφεια
των νόμων και την έλλειψη κωδικοποίησης, την ελλιπή λειτουργία του προληπτικού
ελέγχου και τη συνακόλουθη βραδύτητα του κατασταλτικού. Στο δημόσιο τομέα η
διαφθορά μπορεί να εξεταστεί από τη σκοπιά των σχέσεων κράτους – πολίτη, υπό το
πρίσμα της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, αλλά και σε επίπεδο
οργανωτικό – προληπτικό, νομικό – διοικητικό και ποινικό – κατασταλτικό
(Φυτράκης,

2010). Στην Ελλάδα

αντιμετώπισης

της

διαφθοράς,

σχεδιάζονται

και

υιοθετούνται

θεσπίζονται

μέτρα

και

πολιτικές

εμφανίζονται

αναδιοργανωτικές πολιτικές, αλλά απουσιάζει η μεταξύ τους αναγκαία συνέργεια.
Αναμφίβολα, η αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς καθώς
και η εμπέδωση της αρχής νομιμότητας της διοικητικής δράσης αποτελούν
ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Γίνεται εντούτοις ορατό ότι η
καταπολέμησή τους συνιστά έργο δύσκολο και επίπονο και προπαντός απαιτεί
συνεχή έμπρακτη πολιτική βούληση και προσπάθεια των αρμοδίων οργάνων. Αυτό
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων, στα
διάφορα μικροσυμφέροντα που ανάγουν την υπόθεσή τους σε μείζον εθνικό ζήτημα
και επιζητούν πολιτικές παρεμβάσεις, στην άμεση και έμμεση αντίδραση των
συνδικαλιστικών φορέων, στις νομοθετικές ρυθμίσεις που πολλές φορές ακυρώνουν
τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου και, κυρίως, στη χλιαρή και ενίοτε εχθρική
εκ μέρους της κοινωνίας στήριξη των μέτρων (Γ.Ε.Δ.Δ., 2015).
Στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του φαινομένου υλοποιούνται: α) σειρά
ειδικών μέτρων πρόληψης, όπως η πρόβλεψη αδιάβλητων και σταθερών
διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, η οικονομική και
λειτουργική ανεξαρτησία ορισμένων λειτουργών, η πρόβλεψη τακτικών και
έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων, είτε από εσωτερικά όργανα της διοίκησης,
είτε από ημι-αυτόνομα ελεγκτικά σώματα, είτε από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές,
και β) ο κατασταλτικός έλεγχος, μορφές του οποίου είναι ο δημοσιονομικός, ο
κλασικός πειθαρχικός και ο ποινικός. Η διάκριση, ωστόσο, είναι σχηματική, αφού
κύριος στόχος των κυρώσεων δεν παύει να είναι και η πρόληψη (Φυτράκης, 2010).
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Κεφάλαιο 3ο Επισκόπηση Ερευνών.
3.1.Επισκόπηση Ερευνών για τον εσωτερικό έλεγχο στο εξωτερικό.
Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του δημοσίου και ιδιαίτερα της τοπικής
αυτοδιοίκησης η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, η
Davies (2001) κατέγραψε πώς οι εσωτερικοί ελεγκτές στους ΟΤΑ της Ουαλίας
αντιμετωπίζουν τον επαγγελματικό τους ρόλο και διαπίστωσε πως υπάρχει έντονη
ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.
Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στις ελεγκτικές διαδικασίες συμφώνησαν πως
ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς παρέχει
υποστηρικτική βάση για την αποτελεσματική επικοινωνία όλων των επιπέδων
διοίκησης και την σωστή κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Τέλος, απέδωσαν την
ανάγκη υλοποίησης του εσωτερικού ελέγχου στις αυξημένες κυρίως πιέσεις που
ασκούνται στον δημόσιο τομέα λόγω των περιορισμών των κονδυλίων και της
ανάγκης διασφάλισης ισορροπίας μεταξύ κόστους και οφέλους.
Επιπλέον, στην έρευνά τους οι Baltaci και Yilmaz (2006) εξέτασαν το ρόλο
του εσωτερικού ελέγχου σε συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον
κόσμο και κατέγραψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις που οφείλονται κυρίως στο
ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των χωρών αυτών. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η επιτυχία της δημοσιονομικής αποκέντρωσης
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, ο
οποίος συνεπικουρεί τους ΟΤΑ στην αποδοτικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού
τους, ιδιαίτερα σε χώρες όπου είναι έντονα τα φαινόμενα της διαφθοράς και της
κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα να
λειτουργήσουν διαφανή συστήματα διαχείρισης πόρων με αποτελεσματικές δομές
εσωτερικού ελέγχου στις τοπικές κυβερνήσεις. Τέλος, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι
η προσπάθεια μεταρρύθμισης του διακυβερνητικού δημοσιονομικού συστήματος
πρέπει να περιλαμβάνει τον εσωτερικό έλεγχο, διότι διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην
ενίσχυση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των τοπικών κυβερνητικών
πράξεων.
Σε έρευνα των Jorge και Costa (2009) σε ΟΤΑ της Πορτογαλίας
διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν Εσωτερικό Έλεγχο, αν και
γνωρίζουν την αναγκαιότητά του. Η απουσία αυτή οφείλεται στην έλλειψη υλικών,
41

την υποστελέχωση καθώς και στην υπηρεσιακή ολιγωρία. Έτσι, οι διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου που υλοποιούνται σε μεγάλους ΟΤΑ της Πορτογαλίας
επιδέχονται σημαντικές βελτιώσεις, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς
προσωπικού αφενός και όσες διαδικασίες εφαρμόζονται δεν συνάδουν με τα διεθνή
ελεγκτικά πρότυπα αφετέρου. Οι ερευνητές συμπεραίνουν πως οι ΟΤΑ της
Πορτογαλίας έχουν επίγνωση της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση
της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τη διαφάνεια των
στοιχείων τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα
των Δήμων.
Σε παρόμοια έρευνα για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου
στους ΟΤΑ της Μαλαισίας οι Ahmad, Othman και Jusoff (2009) καταλήγουν πως η
έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού προσωπικού αποτελεί το κύριο πρόβλημα
εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών. Παράλληλα, οι Christopher, Serens και
Leung (2009) εξετάζουν την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την
Επιτροπή Ελέγχου και τη Διοίκηση των οικονομικών μονάδων της Αυστραλίας. Από
την έρευνα αυτή εξάγεται ως βασικό συμπέρασμα ότι η ανεξαρτησία των
εσωτερικών ελεγκτών διακυβεύεται από την έγκριση του προϋπολογισμού του
τμήματος εσωτερικού ελέγχου από τον Διευθυντή των οικονομικών μονάδων και από
την ενδοϋπηρεσιακή συνεργασία (συνεπώς ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται
συνεργάτης και όχι ελεγκτής).
Ο Asare (2009) επισημαίνει επίσης ότι η αποτυχία του εσωτερικού ελέγχου σε
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του έργου,
στην αδυναμία εποπτείας της επιτροπής λογιστικού ελέγχου και στην αδυναμία
προσέλκυσης και διατήρησης ικανού προσωπικού εσωτερικού ελέγχου. Ο
εσωτερικός έλεγχος απαιτεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα για να
λειτουργήσει σωστά σε μια επιχείρηση ή οργανισμό και ως εκ τούτου είναι
σημαντικό η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα να τοποθετείται
κατάλληλα. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του δημόσιου τομέα επηρεάζουν τις
ποικίλες μορφές του εσωτερικού ελέγχου.
Σε αντίστοιχη έρευνα οι Unegbu και Kida (2011) αποδεικνύουν πως ο
εσωτερικός έλεγχος, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Νιγηρία δεν
εφαρμόζεται αποτελεσματικά, αν και μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο
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εντοπισμού και πρόληψης των περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης. Οι ερευνητές
συστήνουν τη γενικότερη εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών και την εξειδίκευση
τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Για τους ΟΤΑ της Ουγγαρίας ο Sepsey (2011) διαπιστώνει πως ο εσωτερικός
έλεγχος εκεί δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του και στην πραγματικότητα δεν
συμβάλλει στην ορθή ρυθμιζόμενη, οικονομική και αποτελεσματική διαχείριση των
τοπικών διοικήσεων. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι στην πλειονότητα των τοπικών
διοικήσεων ο εσωτερικός έλεγχος αποτυγχάνει να αξιολογήσει και να αναπτύξει
αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών πόρων της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν μέρει η κατάσταση αυτή οφείλεται στις αντιφάσεις
μεταξύ του νόμου για τους ΟΤΑ και του νόμου για τα δημόσια οικονομικά αφενός και
στην εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του εσωτερικού ελέγχου και του ρόλου του
αφετέρου. Ο ερευνητής καταλήγει ότι χρειάζεται να υποβληθούν προτάσεις για τη
συνολική μεταρρύθμιση του νόμου για τους ΟΤΑ. Ακόμη, η Lajosné Gyüre (2012)
διαπιστώνει ότι στην Ουγγαρία οι οικονομικοί κίνδυνοι στον τομέα της τοπικής
αυτοδιοίκησης απειλούν σημαντικά την ευρυθμία όχι μόνο των τοπικών διοικήσεων
αλλά και της εθνικής οικονομίας εν γένει. Στην έρευνα αυτή επισημαίνεται η
σημασία των εσωτερικών ελέγχων, η έλλειψη ή ανεπάρκεια των οποίων αποτελεί
σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και ανεπιτυχούς
διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της τοπικής αυτοδιοίκησης και, έμμεσα,
της αύξησης των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο. Η ερευνήτρια χρησιμοποιεί τη μέθοδο
ανάλυσης κινδύνου σε δώδεκα ουγγρικές τοπικές διοικήσεις, για να εξετάσει το
σχεδιασμό και τη λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων σε μεμονωμένες διαδικασίες
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Τελικά, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένες
τοπικές κυβερνήσεις οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες
ή είναι ανεπαρκείς και παρεμποδίζουν τη λειτουργία και το έργο του εσωτερικού
ελέγχου.
Στη Γερμανία και την Ιταλία οι Monfardini και Von Maravic (2012)
διαπιστώνουν πως ένα απαραίτητο στοιχείο της μεταρρύθμισης της τοπικής
αυτοδιοίκησης αποτελεί η εδραίωση του εσωτερικού ελέγχου, αν και πολύ συχνά η
αποτελεσματική εφαρμογή του εμποδίζεται από θεσμικούς και πολιτικούς
παράγοντες. Βέβαια, ομολογείται ότι η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά ένα νέο εγχείρημα σε διεθνές επίπεδο.
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Τέλος, οι ερευνητές καταλήγουν ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες προοπτικές βελτίωσης
τόσο ως προς την εφαρμογή επαγγελματικών ελεγκτικών προτύπων όσο και ως προς
την εστίαση σε εξελιγμένες πρακτικές του ελέγχου.
Επιπλέον, οι Badara και Saidin (2013) κατόπιν επισκόπησης της σχετικής
βιβλιογραφίας

διαπιστώνουν

πως

η

αποτελεσματικότητα

ενός

συστήματος

εσωτερικού ελέγχου διαφαίνεται στα οικονομικά των ΟΤΑ και εξαρτάται από την
ποιότητα της πληροφόρησης και επικοινωνίας των εσωτερικών ελεγκτών με το
ευρύτερο ελεγκτικό περιβάλλον. Τέλος, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ
στην Αυστραλία μελετάται από τον Pilcher (2014), που καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι ο εσωτερικός αλλά και κάθε είδους έλεγχος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην
εξασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης. Ωστόσο, ο ερευνητής καταδεικνύει την
ανάγκη να αποτελέσει ο εσωτερικός έλεγχος μία καλή πρακτική της διακυβέρνησης
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό
περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς δεδομένων των αυξημένων κεφαλαιακών ροών
στους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια.
Σε πρόσφατη μελέτη των Onumah και Krah (2016) για το ρόλο του
εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση και διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα στην
Γκάνα διαπιστώθηκε ότι, αν και το πεδίο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου δεν
έχει όριο και συμβάλλει σημαντικά στη διακυβέρνηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση
του κινδύνου στο δημόσιο τομέα, δεν αντανακλούν αυτό που συμβαίνει στην πράξη.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει πολύ
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των ελεγκτικών υπηρεσιών, που εστιάζει στις
τακτικές δραστηριότητες ελέγχου, όπως ο προ-έλεγχος, η συμμόρφωση με τις
πολιτικές, τους κανόνες, τους νόμους και την αξιολόγηση του οικονομικού ελέγχου.
Τα ευρήματα ακόμη αποκάλυψαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι καλά
καταρτισμένοι και δεν είναι σίγουροι για τους ρόλους τους, το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο είναι πορώδες και η υποστήριξη της διοίκησης είναι ελλιπής. Η
μελέτη έδειξε ότι ο εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται βελτίωση στους τομείς της
επαγγελματικής

επάρκειας, μια αλλαγή στη στάση της διοίκησης ως προς τη

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Κατά συνέπεια, ορισμένα διορθωτικά
προγράμματα, όπως η πρόσληψη και κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών και η
εισαγωγή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη λειτουργία εσωτερικού
ελέγχου, μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου.
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3.2. Επισκόπηση Ερευνών για τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα.
3.2.1.Εισαγωγή.
Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός
προσανατολισμός καθώς και η κινητικότητα με ασφάλεια συμπεριλαμβάνονται στις
προτάσεις

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

σχετικά

με

την

επίτευξη

της

προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις νέες ανάγκες και προκλήσεις της
αγοράς εργασίας, τον έλεγχο των ποσοστών ανεργίας και την κοινωνική συνοχή. Στη
χώρα μας η διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση επέβαλε μια σειρά αλλαγών πολύ
σημαντικών για την προσωπική και επαγγελματική ζωή των δημοσίων υπαλλήλων
(Γεμελιάρη, 2015). Για την κατάρτιση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων
οργανώθηκαν

από

την

πανεπιστημιακή

θεσμοθετημένους

φορείς,

εξειδίκευσης.

προσπάθεια

Η

όπως

η

των

κοινότητα

-σε

ΕΕΤΑΑ-

προγράμματα

δημοσίων

υπαλλήλων

συνεργασία

με

επαγγελματικής
για

εξειδίκευση

αντανακλάται και στην αύξηση των ερευνών, που αφορούν το δημόσιο τομέα και την
τοπική αυτοδιοίκηση, κατά την τελευταία πενταετία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται
έρευνες που μελετούν το περιβάλλον εργασίας στο δημόσιο και τον ευρύτερο
δημόσιο χώρο.
3.2.2.Οι έρευνες.
Σε έρευνα που εξετάζει την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην τοπική
αυτοδιοίκηση της Ελλάδας ο Φουστανάκης (2011) διαπιστώνει πως οι ΟΤΑ δεν
διαθέτουν αυτοτελή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχο. Αλλά ακόμα και αν η λειτουργία
της προβλέπεται στο οργανόγραμμά τους, η υπηρεσία ουσιαστικά δεν λειτουργεί,
αφού δεν είναι επανδρωμένη ή στελεχώνεται με ανειδίκευτους υπαλλήλους. Οι
συνθήκες αυτές επιβεβαιώνονται και από την Αικατερίνη Ναζίρη (2016),
Προϊσταμένη
Θεσσαλονίκης,

του

Αυτοτελούς

που

Τμήματος

υποστηρίζει

ότι

Εσωτερικού

από

τους

Ελέγχου

325

του

Δήμους

Δήμου

μόνο

3,

συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν συστήσει και
λειτουργούν γραφείο με αντικείμενο τον Εσωτερικό Έλεγχο, αριθμός που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1 %. Αντίστοιχα, και στις 13 Περιφέρειες έχει
συσταθεί τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αλλά μόνο σε 4 είναι στελεχωμένο. Αναφορικά
με το προσοντολόγιο, κάθε δημόσιος φορέας ορίζει τις ειδικότητες των υπαλλήλων
που επιθυμεί να στελεχώσουν το τμήμα αυτό. Επί παραδείγματι, ο Δήμος
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Θεσσαλονίκης έχει ορίσει ότι ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου θα είναι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικού και στο περίγραμμα
θέσης εργασίας του Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζεται ότι θα πρέπει να κατέχει πτυχίο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
Ακόμη, ο Γκουρτσιλίδης (2016) σε εμπειρική έρευνα μελετά την εφαρμογή και
την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στους διαγωνισμούς προμηθειών
των

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης

α΄

βαθμού.

Στην

έρευνα

αυτή

υπογραμμίζεται η εξέχουσα σημασία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την
τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, παρατηρούνται σημεία που χρήζουν βελτίωσης σε
επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης. Ειδικότερα, ο ερευνητής διαπιστώνει ότι στις
διοικήσεις των ΟΤΑ ο εσωτερικός έλεγχος δεν υφίσταται είτε στο οργανόγραμμά
τους είτε ως αυτοτελές αρμόδιο τμήμα. Παράλληλα, καταγράφεται και η ασάφεια
στον καθορισμό καθηκόντων και ευθυνών αλλά και η απουσία ενός κανονισμού που
θα καθόριζε την υλοποίηση και τον έλεγχο της διαδικασίας των προμηθειών.
Ο ρόλος τόσο των αρχών ελέγχου όσο και του προσωπικού και ειδικά του
δημοτικού ταμία αναδεικνύεται από τη Γιάγκου (2017), που μελετά τη σημασία και
σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στη συγκεκριμένη έρευνα η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι ο έλεγχος είναι
πάρα πολύ αποτελεσματικός, ενώ σημειώνεται ότι δεν είναι σαφείς οι όροι
συνεργασίας μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών. Το τελευταίο είναι εν
μέρει αναμενόμενο, καθώς η συνεργασία αυτή δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες των
υπαλλήλων στους ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ εσωτερικών
ελεγκτών και εργαζομένων. Στο σύνολό τους τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι στην
πλειοψηφία των ΟΤΑ η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου υλοποιείται ακόμη και
για την οικονομική διαχείριση, αλλά δεν είναι αποτελεσματική διότι: 1. Δεν
διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του οικονομικού τμήματος, 2. Ενίοτε
καταγράφεται έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και
των ελεγκτών και 3. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν την ανάλογη εξειδίκευση.
Παράλληλα, σε έρευνά της η Παπαδοπούλου (2017) συγκεντρώνει ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία, που αναδεικνύουν την πρακτική σημασία της εφαρμογής των
ελέγχων των πράξεων και των δαπανών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων,
η αναγκαιότητα των οποίων απορρέει από το γεγονός ότι διαχειρίζονται δημόσια
κονδύλια και περιουσία. Στη μελέτη αυτή διαφαίνεται η σπουδαία συμβολή του
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προληπτικού ελέγχου στην εξασφάλιση της σύννομης, χρηστής και διαφανούς
διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, δίχως να παρακάμπτονται οι απαιτούμενες και
αναγκαίες επεμβάσεις. Η ερευνήτρια παρατηρεί ακόμη ότι με την πάροδο του
χρόνου και την εφαρμογή των νέων νόμων ενημερώνονται για τις αποφάσεις που
λαμβάνονται και την εκτέλεση των δαπανών και οι αιρετοί υπάλληλοι αλλά και το
προσωπικό των επιχειρήσεων. Και καθώς δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στους
ελέγχους, ευνοείται η λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων και γενικότερα των
ΟΤΑ, γεγονός με θετικές προεκτάσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Επιπλέον, οι τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λήψης αποφάσεων και
την ορθολογικότερη λειτουργία του συστήματος, διότι επισημαίνεται ότι χωρίς την
εδραίωση αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος ελέγχου η λειτουργία του
οργανισμού και των δομών του τελεί υπό αίρεση.
Στην παραπάνω μελέτη προτείνεται η στελέχωση των επιχειρήσεων των ΟΤΑ
με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και η σύσταση τμήματος ελέγχου με αυτόνομη
δομή. Το τελευταίο κρίνεται αναγκαίο, καθώς διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί
λειτουργούν παράλληλα με πιθανότητα αλληλοεπικάλυψης και με έργο που
αμφισβητείται και δυσχεραίνει τη διοίκηση. Έτσι, για την αποτελεσματικότερη και
ουσιαστικότερη εποπτεία της λειτουργίας των δήμων και νομικών τους προσώπων η
ερευνήτρια προτείνει τη σύσταση ενός μοναδικού ελεγκτικού μηχανισμού σε κάθε
φορέα της Τ.Α. (πάγια θέση της ΚΕΔΕ) με βάση επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα
(bestpractices). Παράδειγμα αποτελεί το πρότυπο των κομητειών της Μεγάλης
Βρετανίας, όπου ένας κεντρικός φορέας έχει αποκλειστικά τις ελεγκτικές,
συμβουλευτικές και υποστηρικτικές αρμοδιότητες για το σύνολο των ΟΤΑ.
Ακόμη, ο Βογιατζόγλου (2017) στην έρευνά του αποτυπώνει την εφαρμογή
ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να γίνουν κατανοητά εκείνα τα σημεία ελέγχου που
συναντώνται συχνότερα λάθη και παραλείψεις, τα οποία και συσχετίζει με τον
εσωτερικό έλεγχο της οικονομικής μονάδας. Ο ερευνητής διαπιστώνει ότι όσο ο
εσωτερικός έλεγχος γίνεται αποτελεσματικότερος τόσο τα λάθη και οι παραλείψεις
που συναντώνται κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων και της καθαρής θέσης
μειώνονται, διαπίστωση που είναι σύμφωνη και με τη βιβλιογραφία.
Η Σιώπη (2017) διερευνά το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, εξετάζει την αποτελεσματικότητα
του εσωτερικού ελέγχου μέσω Balanced Scorecard και τον τρόπο που αυτή
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επηρεάζεται από το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες του, τους
εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και τα εμπόδια αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς αυτούς. Για τις ανάγκες της
έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικές μεθόδους. Ως
βασικό αποτέλεσμα της εμπειρικής έρευνας είναι ο εξαιρετικής σημασίας ρόλος του
εσωτερικού ελέγχου μέσω του εργαλείου Balanced Scorecard στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι το σύστημα
του εσωτερικού ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Τέλος, σε έρευνα των Drogalas, Karagiorgos και Arampatzis (2015)
διαπιστώθηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα είναι η ποιότητα και η ανεξαρτησία του, οι
αρμοδιότητες της ομάδας εσωτερικού ελέγχου και η υποστήριξη της διαχείρισης. Τα
αποτελέσματα αποκάλυψαν επίσης ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου είναι
το θεμέλιο της αποτελεσματικότητάς του. Οι ερευνητές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μείζονος σημασίας για την ελληνική
επιχειρηματικότητα.
Συμπερασματικά, αν και οι παραπάνω έρευνες αναδεικνύουν σημαντικές
όψεις του ζητήματος, η μελέτη της αποτελεσματικής εφαρμογής του εσωτερικού
ελέγχου στους ΟΤΑ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να
εξεταστεί ο βαθμός αντιλαμβανόμενης αλληλεπίδρασης του τμήματος Συλλογικών
Οργάνων και των διαστάσεων που επιδρούν στη λειτουργία, αποτελεματικότητα και
προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και γενικότερα του εσωτερικού
έλεγχου.

3.2.3.Άλλες έρευνες για το περιβάλλον εργασίας στους ΟΤΑ.
Έρευνα που μελετά το οργανωτικό πνεύμα και τα κίνητρα παρακίνησης στο
Δήμο Ζωγράφου καταλήγει ότι οι υπάλληλοι κρίνουν ελλιπή τη δυνατότητα που τους
παρέχεται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να
ενισχύεται η συμμετοχή τους, καθώς στα σημαντικότερα κίνητρα παρακίνησης στο
εργασιακό περιβάλλον συγκαταλέγεται η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη
ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και πράξης. Και τούτο διότι οι αποφάσεις που
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λαμβάνονται από πολιτικούς παράγοντες ή ανώτατα στελέχη της υπηρεσίας
υλοποιούνται από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους. Έτσι, είναι σημαντικό να
υιοθετούνται

δράσεις

που

ενισχύουν

την

αυτονομία

τους,

την

ανάληψη

πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή προτάσεων, για να μην καταστεί η καθημερινή
ρουτίνα παράγοντας της μειωμένης παραγωγικότητας (Μασσαράς,2014).
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ιεραρχία
λειτουργεί ως μία ψυχολογική διαδικασία που οδηγεί στην ταύτιση του ρόλου
(δηλαδή της θέσης) με το πρόσωπο και στην πεποίθηση ότι ο ιεραρχικά ανώτερος
είναι ανώτερος και σε προσόντα. Έτσι, το πρόσωπο που ταυτίζει την προσωπικότητά
του με τη θέση που κατέχει, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να διατηρήσει τη θέση
αυτή, ακόμη και αν δεν την κατέχει αξιοκρατικά. Η προσπάθεια αυτή στην ουσία
αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητάς του. Αντίθετα, τα πρόσωπα τα
οποία δεν έχουν πρόσβαση στην ιεραρχία, αν και ικανά, διαχωρίζουν τη θέση τους
από την οργάνωση, παρέχοντας τυπικά τις υπηρεσίες τους χωρίς να ταυτίζονται με
αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Στην πρώτη
περίπτωση δημιουργείται μία ισχυρή αντίσταση σε κάθε μεταρρύθμιση, προκειμένου
να διατηρηθεί το υφιστάμενο status quo που διασφαλίζει την κατοχή της αντίστοιχης
ιεραρχικής θέσης. Στη δεύτερη περίπτωση δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά η
ικανότητα εκείνων που θα μπορούσαν να προσφέρουν, εάν ταυτίζονταν με τα
οράματα της διοίκησης (Tomson, 1961).
Ταυτόχρονα, βασικό προαπαιτούμενο για την κατάληψη κάθε ιεραρχικής
θέσης είναι η νοητική ικανότητα (cognition). Σε κάθε βαθμίδα ιεραρχίας τα άτομα
καλούνται να αξιολογήσουν και να συνθέσουν πληροφορίες, να διαχειριστούν τα
προβλήματα που θα προκύψουν από τη συνεργασία των διάφορων οργανικών
μονάδων της διοίκησης και να λάβουν αποφάσεις. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών
των ενεργειών είναι η δράση της νοητικής ικανότητας, που προκύπτει από την
αλληλεπίδραση μεταξύ του νοητικού σχήματος (cognition schemas) του κατόχου της
θέσης και του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Στο νοητικό σχήμα εμπεριέχονται η
ικανότητα κατανόησης μιας διαδικασίας (Event Schemas), τα συστήματα
πεποιθήσεων (Self-Schemas) και η γνώση των κανόνων (Rules- Schemas). Το
οργανωσιακό περιβάλλον συνίσταται από το θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον, το
φυσικό περιβάλλον (υποδομές, γεωγραφική θέση) και το κοινωνικό-δυναμικό
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περιβάλλον (χαρακτηριστικά των μελών της οργάνωσης και αληλεπιδράσεις τους)
(Elsbach, Barr & Hargaton, 2005).
Σε έρευνά της η Δούμα (2014) σχετικά με τις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας
στο δημόσιο διαπιστώνει ότι στις αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στο χώρο
εργασίας

συμπεριλαμβάνεται

«η

δημιουργία

κακού

κλίματος

μεταξύ

των

συναδέλφων και τελικά αναποτελεσματικότητας στην εργασία». Για την κατανόηση
του φαινομένου των συγκρούσεων και τη σημασία της συνεργασίας στο δημόσιο
τομέα η ερευνήτρια τονίζει τη σημασία της συμμετοχικότητας. Μεταξύ άλλων
υποστηρίζει ότι η βέλτιστη ηγετική συμπεριφορά περιλαμβάνει και τη λήψη
πρωτοβουλιών από τον ηγέτη αντί να παραμένει αμέτοχος και να μεταθέτει όλες τις
αποφάσεις στους υφισταμένους (Δούμα, 2014). Αντίθετα με αυτό που θα περίμενε
κανείς, η μονιμότητα της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων δεν
εξασφαλίζει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Ειδικότερα, στην ερώτηση «Ποιοι
είναι οι συνηθέστεροι λόγοι των συγκρούσεων που αντιμετωπίζετε στο χώρο
εργασίας σας;» το 60% περίπου των ερωτηθέντων επέλεξε ως απάντηση την «κακή
επικοινωνία». Άλλοι υπάλληλοι απέδωσαν τις συγκρούσεις στα «προβλήματα
επικοινωνίας από την πλευρά της διοίκησης» (Δούμα, 2014).
Ωστόσο, για να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία των ομαδικών
συνεργασιών και να ενισχύεται η συνοχή τους, πρέπει να αντιμετωπιστούν
προβλήματα, όπως είναι η ανύπαρκτη ή η κακή επικοινωνία (Μπουραντάς, 2002).
Σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό η επικοινωνία εξασφαλίζει τον συντονισμό
μεταξύ των μελών της ομάδας για την ανάληψη δράσεων προσανατολισμένων στην
επίτευξη των ατομικών και ομαδικών σκοπών. Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία
που

είναι

«διπλής

κατεύθυνσης

ή

αμφίδρομη»

επιτυγχάνεται

μέσω

της

ανατροφοδότησης από τους υπαλλήλους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβαία
κατανόηση ανάμεσα στη διοίκηση και τους υπαλλήλους.
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Κεφάλαιο 4ο Καλλικρατικός νόμος και ελεγκτικές δυσλειτουργίες στους
ΟΤΑ.
4.1. Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» θεσμοθετείται ο ρόλος του ελεγκτή
νομιμότητας και των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας των ΟΤΑ και διαμορφώνεται
το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τους, προκειμένου να ελέγχεται η νομιμότητα των
πράξεων των Δήμων.
Σήμερα οι Δήμοι και οι Κοινότητες είναι αυτοδιοικούμενοι και αυτοτελείς,
έχουν δική τους οικονομική διοίκηση και καταρτίζουν το δικό τους προϋπολογισμό,
έτσι όπως ορίζεται στα άρθρα 215-222, από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.). Επιπλέον, καταβάλλεται και προσπάθεια εκσυγχρονισμού
της Δημόσιας Διοίκησης και των ΟΤΑ α΄βαθµού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι εξελίξεις της νέας εποχής και η απαίτηση για τη διασφάλιση των αρχών της
διαφάνειας,
διαχειρίζονται

της

ακεραιότητας

δημόσιους

και

πόρους.

της
Το

υποχρεωτικής

κράτος

ως

αρχή

λογοδοσίας
εφαρμογής

όσων
του

Ευρωπαϊκού/Κοινοτικού δικαίου έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τους
κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης
του δημοσίου χρήματος. Με την έκδοση του Π.Δ. 315/99 προβλέπεται η εφαρμογή
του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ. Η Κοινή Υπουργική
Απόφασης 7028/2004 προβλέπει την εφαρμογή νέου τύπου προϋπολογισμού στους
ΟΤΑ και οι τροποποιήσεις του Κ.Δ.Κ. µε τους Ν.2880/01, 3202/03, 3463/2006 και
το νέο Π.Δ. εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό, καθώς τα προηγούμενα θεσμικά πλαίσια
είχαν κενά τα οποία και ευνοούσαν τη δημιουργία στρεβλών συνθηκών, για να
αναπτυχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
Με την εφαρμογή της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

–

Πρόγραμμα

Καλλικράτης

(Ν.

3852/2010)

θεσμοθετείται ένα εντελώς νέο σύστημα εποπτείας των πράξεων των δήμων,
περιφερειών και των νομικών τους προσώπων και πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καινοτομίες του νέου Νόμου, η εποπτεία των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ελέγχου (Α.Υ Ε.), που
ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Υπηρεσία διαθέτει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του
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Υπουργείου

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Προϊστάμενος της Α.Υ.Ε. είναι ο «Ελεγκτής
Νομιμότητας», ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία και διαθέτει
προσόντα που καθορίζονται αποκλειστικά από το νόμο. Σε αντίθεση με το
προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο που ρύθμιζε τη διοικητική εποπτεία διαφορετικά για
τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού εποπτεύονται
πλέον με ενιαίο τρόπο. Μέχρι πρότινος ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006) προέβλεπε ένα σύστημα εποπτείας που διέφερε, σε πολλά σημεία,
από το εφαρμοζόμενο σύστημα εποπτείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, το
οποίο ρυθμιζόταν από το Π.Δ. 30/1996. Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος εποπτείας
για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού είχε ως στόχο να οδηγήσει στην αναβάθμιση του
θεσμού και αποτελεσματικότερου ελέγχου
Η θέσπιση του Ελεγκτή Νομιμότητας και η διεύρυνση του ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο στα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις
δημιουργεί νέα δεδομένα αναφορικά με την εποπτεία των Δήμων. O Ελεγκτής
Νομιμότητας είναι επικεφαλής μια ανεξάρτητης αρχής και όχι ορισμένος από την
κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός αμεροληψίας στη λήψη των
αποφάσεων και να μειώνονται αντίστοιχα τα φαινόμενα πολιτικών παρεμβάσεων
στο ελεγκτικό έργο. Ωστόσο, σημειώνεται μεγάλη χρονική καθυστέρηση στελέχωσης
και λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ που θεσμοθετήθηκαν µε
το άρθρο 215 του ν. 3852/2010, με αποτέλεσμα τα καθήκοντά τους ως προς τον
έλεγχο νοµιµότητας (υποχρεωτικός, αυτεπάγγελτος ή ασκούμενος μετά από άσκηση
ειδικής διοικητικής προσφυγής του έχοντος έννομο συμφέρον) να ασκούνται μέχρι
και σήμερα από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές
Επιτροπές του άρθρου 152 του νέου Κ∆Κ.
Διαπιστώνεται, όμως, ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από
το καθεστώς της πελατειακής συγκρότησης και διάρθρωσης αρμοδιοτήτων και
λειτουργιών και δεν ακολουθεί το υπάρχον κοινοτικό πλαίσιο λειτουργίας. Κατά
βάση παραμένει αθηνοκεντρικό και συγκεντρωτικό, δεν έχει εκσυγχρονίσει τις δομές
του και η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αναστέλλει την ανάπτυξη δράσεων.
Επομένως, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και
υποδομές για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της αφενός και η ανάπτυξη τοπικών
κοινωνικών πολτικών αναστέλλεται από το πελετειακό κομματικό σύστημα
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αφετέρου. Έτσι, ο πολίτης αντιμετωπίζει την τοπική αυτοδιοίκηση με αισθήματα
προκατάληψης και δυσπιστίας (ΙΤΑ, 2006).
Ως προς τη διάρθρωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ
λειτουργούν τρεις Διευθύνσεις (σύμφωνα με το αρ. 218 του Ν. 3852/2010): α) Η
Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητες τον πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών, την άσκηση του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας
των πράξεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, την προπαρασκευή
της ετήσιας έκθεσης του άρθρου 229 του Ν. 3852/2010, την άσκηση ελέγχου
νομιμότητας και την εξέταση προσφυγών για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις
αρμοδιότητες των άλλων Διευθύνσεων καθώς και την έκδοση οδηγιών για τη
διασφάλιση στις νομιμότητας επί θεμάτων του κύκλου των αρμοδιοτήτων τους.
Β) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητες την άσκηση του
υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας και την εξέταση προσφυγών
που αφορούν στους φόρους, στα τέλη, τα δικαιώματα και στους λοιπούς πόρους, την
οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ, τη διαδικασία
κατάρτισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και την
έκδοση οδηγιών για τη διασφάλιση της νομιμότητας επί θεμάτων του κύκλου των
αρμοδιοτήτων τους. Γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητες την
άσκηση του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας και την εξέταση
προσφυγών που αφορούν στα έργα, στις μελέτες των έργων και στις υπηρεσίες του
Ν. 3316/2005, τα θέματα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τα θέματα
περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης καθώς και την έκδοση οδηγιών για τη
διασφάλιση της νομιμότητας επί θεμάτων του κύκλου αρμοδιοτήτων τους.
4.2. Ελεγκτικές δυσλειτουργίες και προτάσεις.
4.2.1 Συνήγορος του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένως αναδείξει το ιδιαίτερα
σημαντικό ζήτημα του πλημμελούς ελέγχου της νομιμότητας των κανονιστικών
αποφάσεων των Δήμων, που δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και
ολοκληρωμένα. Οι Δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν
κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με σκοπό
την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
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προσδιορίζονται με ακρίβεια οι όροι άσκησης εποπτείας επί των κανονιστικών
πράξεων των Δήμων. Ωστόσο, ποικίλες επιμέρους δυσλειτουργίες αποδυναμώνουν ή
ακυρώνουν στην πράξη τη δυνατότητα των εποπτικών μηχανισμών να ελέγξουν τις
κανονιστικές πράξεις της Αυτοδιοίκησης. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να πλήττεται η
αξιοπιστία των θεσμών και να διακυβεύεται η έννοια του κράτους δικαίου.
Χαρακτηριστική περίπτωση πλημμελούς άσκησης εποπτείας αποτελεί η
περίπτωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία, αφού έλαβε απόφαση Δήμου με
την οποία αναπροσαρμόστηκαν δημοτικά τέλη, ζήτησε να της αποσταλούν
συμπληρωματικά έγγραφα, ώστε ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας να διαμορφώσει
ολοκληρωμένη επ΄αυτής άποψη. Ωστόσο, το έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν τα
συμπληρωματικά

στοιχεία,

απεστάλη

στο

Δήμο,

μετά

την

εκπνοή

της

προβλεπόμενης τριακονθήμερης προθεσμίας εντός της οποίας ο Γ.Γ. όφειλε να
αποφανθεί σχετικά. Συνεπεία τούτου, η σχετική απόφαση νομιμοποιήθηκε σιωπηρά,
καθώς

υπεξέφυγε

του

ελέγχου

της

οικείας

Αποκεντρωμένης

Διιοίκησης

(Στ.Π2014α).
Ειδικότερα, βασικότερη δυσλειτουργία, που συνδέεται άμεσα με την
πλημμελώς ασκούμενη εποπτεία των πράξεων των δήμων, είναι η εξαιρετικά μεγάλη
χρονική καθυστέρηση στελέχωσης και λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας ΟΤΑ που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 215 του ν. 3852/2010.
Μεταβατικά, στο άρθρο 238 αυτού του νόμου ορίζεται ότι, μέχρι την έναρξη
λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών, τα καθήκοντά τους ως προς τον έλεγχο
νομιμότητας (υποχρεωτικός, αυτεπάγγελτος ή ασκούμενος μετά από άσκηση ειδικής
διοικητικής προσφυγής του έχοντος έννομο συμφέρον), ασκούνται από το Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152
του Κ.Δ.Κ.
Ωστόσο, καθώς ο έλεγχος δεν είναι εμπρόθεσμος λόγω της υποστελέχωσης
των αρμόδιων Υπηρεσιών των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή της
ανεπαρκούς νομικής τους κατάρτισης, τίθενται σε ισχύ αποφάσεις αμφίβολης
νομιμότητας. Ενίοτε, διαπιστώνεται απροθυμία ή διστακτικότητα ενεργοποίησης
των

σχετικών

διατάξεων.

Έτσι,

ο

εποπτικός

μηχανισμός

αποδεικνύεται

αναποτελεσματικός κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη σε
κανονιστικού περιεχομένου πράξεις των ΟΤΑ και ιδιαίτερα σε αποφάσεις οι οποίες
επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία,
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ενώ αιτιολογούν ανεπαρκώς ή ελλιπώς τη συνδρομή των όρων της εξουσιοδοτικής
διάταξης.
Οι ΟΤΑ από την πλευρά τους, στις περιπτώσεις που οι ατομικές πράξεις
επιβολής τελών αμφισβητούνται ή προσβάλλονται από τους πολίτες εντός της
προβλεπόμενης 15νθήμερης προθεσμίας, επικαλούνται το γεγονός ότι οι αποφάσεις
με τις οποίες επεβλήθησαν τα τέλη είτε έχουν σιωπηρά νομιμοποιηθεί, είτε έχουν
εγκριθεί με πράξη της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δεν αποδέχονται
επομένως τις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για κατάργηση με νεότερες
αποφάσεις τους των αμφισβητούμενης νομιμότητας τελών και παραπέμπουν στην
ελληνική δικαιοσύνη τους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, αυτό επιβαρύνει υπέρμετρα τα
αρμόδια δικαστήρια και τους πολίτες και ταυτόχρονα αποστερεί από τη διοίκηση τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσει το διορθωτικό μηχανισμό της δράσης της. Έτσι,
καταστρατηγείται το συνταγματικό δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο
10, Σύνταγμα της Ελλάδας).
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο έλεγχος νομιμότητας που σήμερα ασκείται
από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και από τους, εφόσον οριστούν, Ελεγκτές
Νομιμότητας πρέπει να είναι ουσιαστικός, εμπρόθεσμος, πλήρης και να καταλήγει
υποχρεωτικά σε ειδική πράξη επιβεβαιωτική ή απορριπτική. Αξίζει να επισημανθεί
ότι, το παρόν θεσμικό πλαίσιο, δεν αφήνει περιθώρια για σιωπηρή έγκριση των
αποφάσεων που υποχρεωτικά ελέγχονται.
Στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (Στ.Π2014α) συγκαταλέγονται η
άμεση ενεργοποίηση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, η έκδοση -σε κάθε
περίπτωση άσκησης εποπτείας- ειδικής πράξης και η παρακολούθηση, από τους
ίδιους τους Γενικούς Γραμματείς, της εφαρμογής των αποφάσεών τους. Στις
περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι οι δήμοι δεν συνεργάζονται με
τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή δεν αποστέλλουν τα απαραίτητα για τον
έλεγχο στοιχεία προτείνεται η ενεργοποίηση των διατάξεων περί πειθαρχικής
ευθύνης. Επιπρόσθετα, οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διατάξεις πρέπει να
ενεργοποιούνται και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής άσκηση
καθηκόντων εκ μέρους των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εποπτεία των πράξεων των Δήμων
ασκείται πλημμελώς και οι διαδικασίες ελέγχου στο τμήμα Συλλογικών Οργάνων θα
πρέπει να διευρευνηθούν.
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4.2.2 Υπουργείο Εσωτερικών: οι υφιστάμενοι Ελεγκτικοί μηχανισμοί
στους ΟΤΑ.
Το ζήτημα των πολλαπλών ελέγχων των ΟΤΑ σχετίζεται άμεσα με τα
ζητήματα της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης και έχουν αναδειχθεί
σχετικά πολλά προβλήματα. Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης έχει
γίνει καταγραφή όλων των ελέγχων που διενεργούνται σήμερα για τους
προϋπολογισμούς και την οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4368/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών ο
δημοσιονομικός έλεγχος των ΟΤΑ διακρίνεται σε οικονομικό/διαχειριστικό και σε
λογιστικό. Ο οικονομικός/διαχειριστικός έλεγχος ασκείται από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Υπουργείου Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφορά τον έλεγχο
της οικονομικής διοίκησης των ΟΤΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν η οικονομική
κατάσταση είναι σύννομη και αν τηρούνται οι κανόνες χρηστής διαχείρισης. Στην
πράξη, ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα όλα τα παραστατικά εσόδων – δαπανών
προς διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Ο λογιστικός έλεγχος διενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και
αφορά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ, που
υποχρεούνται να εφαρμόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα παράλληλα με το
δημόσιο λογιστικό. Ελέγχεται η ορθότητα των λογιστικών εγγράφων των
οικονομικών καταστάσεων και η ορθή τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, ελέγχεται, εάν οι
οικονομικές καταστάσεις του ελεγχόμενου ΟΤΑ εμφανίζουν την ακριβή οικονομική
του θέση κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσεως.
Ο έλεγχος μπορεί να είναι τακτικός και διενεργείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα με την υποβολή στοιχείων από τους ΟΤΑ στα αρμόδια διοικητικά
όργανα και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τακτικό έλεγχο συνιστά και ο προληπτικός και
κατασταλτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ. Έκτακτος έλεγχος διενεργείται, όταν
κρίνεται σκόπιμο λόγω ιδιαίτερης αιτίας (π.χ. υπόνοια κακοδιαχείρισης, καταγγελία
φαινομένου διαφθοράς).
Ακόμη, ο έλεγχος διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ο εσωτερικός
έλεγχος διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του ίδιου του ΟΤΑ ή ελεγκτικούς
μηχανισμούς που λειτουργούν εντός αυτού. Τέτοιος έλεγχος είναι ο λογιστικός
έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των δήμων. Ο εξωτερικός έλεγχος
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διενεργείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εντεταλμένα σύμφωνα με την
ισχύουσα

νομοθεσία

όργανα.

Εξωτερικό

έλεγχο

αποτελεί

ο

οικονομικός/

διαχειριστικός έλεγχος της ταμειακής διαχείρισης των Δήμων από Οικονομικούς
Επιθεωρητές.
Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται κατά τη διενέργεια
των δημοσίων δαπανών. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης αποτελεί σύνθετη
διοικητική

διαδικασία

αποτελούμενη

από

τέσσερα

(4)

στάδια:

ανάληψη

υποχρέωσης, διενέργεια δαπάνης, εκκαθάριση αναληφθείσας δαπάνης, εντολή
πληρωμής αυτής. Για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού διενεργείται εσωτερικός προληπτικός
έλεγχος κατά τα στάδια της εκκαθάρισης και ανάληψης της δαπάνης, ενώ η
υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργεί εξωτερικό προληπτικό
έλεγχο κατά το στάδιο της εντολής πληρωμής. Ο προληπτικός έλεγχος από 1-1-2019
καταργείται. Για τους ΟΤΑ β΄βαθμού η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η
εντολή πληρωμής των δαπανών τους μέχρι πρότινος υλοποιούνταν από τις Υ.Δ.Ε.
του ΥΠ. ΟΙΚ., οι οποίες πρόσφατα εντάχθηκαν οργανικά στους ίδιους τους ΟΤΑ β΄
βαθμού. Όλες οι δαπάνες των ΟΤΑ β΄βαθμού υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επιπλέον, έλεγχος διενεργείται και σε επίπεδο δικαστικό και διοικητικό.
Ειδικότερα, η διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους ΟΤΑ εξετάζεται μέσω
(τακτικού-έκτακτου) ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης ή από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Δικαστικά ελέγχονται οι δαπάνες πριν την εκτέλεσή τους και οι
δημόσιες συμβάσεις, οι ταμειακοί απολογισμοί και οι λογαριασμοί των δημοσίων
υπολόγων. Ο διοικητικός έλεγχος συνίσταται κυρίως στην υποχρέωση υποβολής
στοιχείων από τους ΟΤΑ προς έλεγχο ή στην προηγούμενη έγκριση των πράξεών
τους. Διοικητικό έλεγχο συνιστούν ο έλεγχος των αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων

που

υποχρεούνται

να

αποστέλλουν

στην

αρμόδια

Αρχή

(ήτοι

Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο έλεγχος του προϋπολογισμού και ο εσωτερικός
προληπτικός

έλεγχος

που

ασκείται

από

τα

αρμόδια

διοικητικά

όργανα

(Προϊστάμενος Οικονομικής/ Λογιστικής/ταμειακής υπηρεσίας) κατά τη διενέργεια
μιας δαπάνης.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες
των ΟΤΑ υπάγονται σε προληπτικό (μέχρι 31-12-2018) και κατασταλτικό έλεγχο από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της εκάστοτε
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ισχύουσας νομοθεσίας. Ο έλεγχος αφορά την τήρηση της νομοθεσίας από τους
δημοσίους υπολόγους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νομικών
Προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο έλεγχο δαπανών.
Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά έλεγχο νομιμότητας (όχι σκοπιμότητας) όλων των
δαπανών άνω των 5.000 €. Από τον προληπτικό έλεγχο εξαιρούνται κάποιες
κατηγορίες δαπανών, όπως δαπάνες μισθοδοσίας και εξόδων κίνησης των τακτικών
υπαλλήλων, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής
τηλεφωνίας κ.ά.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι το ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί,
εκδίδεται σχετική πράξη του Επιτρόπου και το ένταλμα επιστρέφεται στην
Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαφωνεί, μπορεί να επαναφέρει το
ένταλμα για θεώρηση με έγγραφο στο οποίο εκθέτει τις αντιρρήσεις της. Στην
περίπτωση αυτή ο Επίτροπος υποβάλλει το ένταλμα με έκθεσή του στο οικείο
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο αποφαίνεται για τη θεώρηση ή μη του
εντάλματος. Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υποκαθιστά το
δικαστικό έλεγχο που ασκούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά
δικαστήρια επί της νομιμότητας των σχετικών πράξεων. Συνεπώς, ο έλεγχος που
ασκεί ο Επίτροπος επί του χρηματικού εντάλματος δεν εμποδίζει το δικαστικό
έλεγχο της σχετικής διαφοράς από τα δικαστήρια αυτά. Ο έλεγχος αυτός από 1-12019 καταργείται.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο παράλληλα με τον προληπτικό έλεγχο ασκεί και
κατασταλτικό έλεγχο στους υπολόγους των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, σε κατηγορίες ΝΠΙΔ
(κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης- αποχέτευσης
και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του ΔΚΚ). Σκοπός του
κατασταλτικού ελέγχου μέχρι τώρα είναι ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας
των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί και οι οποίες δεν
έχουν ελεγχθεί προληπτικώς. Με το ν. 3202/2003 καθιερώνεται ο τακτικός
δειγματοληπτικός και επιτόπιος έλεγχος των λογαριασμών των ΟΤΑ, η ετήσια
υποχρέωση των ΟΤΑ για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντιγράφων των
απολογισμών, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων,
καθώς και κάθε στοιχείο σχετικό με τον έλεγχο.
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Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αμφιβολίες που δημιουργούνται
κατά την επεξεργασία των λογαριασμών, συντάσσεται από τον Επίτροπο φύλλο
μεταβολών και ελλείψεων (ΦΜΕ), το οποίο αποστέλλεται στους υπολόγους για την
αναπλήρωση των ελλείψεων και την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών εντός
προθεσμίας. Κατόπιν τούτου, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε κηρύσσει
με πράξη του ως «ορθώς έχοντες» τους λογαριασμούς, είτε καταλογίζει τους
υπολόγους με το διαπιστωθέν έλλειμμα. Έλλειμμα θεωρείται και κάθε παράνομη
πληρωμή καθώς και η παράλειψη είσπραξης εσόδων.
Ο προσυμβατικός έλεγχος αφορά τις συμβάσεις Δήμων και όλων των Νομικών
Προσώπων τους, σχετικά με προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
και Προγραμματικών Συμβάσεων και υλοποίησης διετών προγραμμάτων δράσης
Κοινωφελών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού άνω των 200.000 €. Εάν δεν
διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη, ενώ αν ο έλεγχος
αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν υπογράφεται. Ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, μπορεί από 1/1/2011 να παρακολουθεί κατά τη
διάρκεια του έτους την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών
τους προσώπων. Εάν διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης, καλεί τα όργανα διοίκησης
και τις οικονομικές υπηρεσίες να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσα σε
εύλογη προθεσμία. Εάν τα όργανα διοίκησης ή οι προϊστάμενοι των οικονομικών
υπηρεσιών συνεχίζουν από δόλο ή βαριά αμέλεια να αδρανούν για την είσπραξη των
εσόδων ο Επίτροπος παραπέμπει με αιτιολογημένη εισήγηση τους υπαίτιους που
έχουν την ιδιότητα του αιρετού στην τριμελή επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 232
του ν. 3852/2010, προκειμένου να καταλογισθεί σε βάρος τους η θετική ζημία που
προκάλεσαν στο δήμο. Παραπέμπει και τους υπαίτιους υπαλλήλους στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, προκειμένου να καταλογισθεί σε βάρος τους η ζημία που προκάλεσαν στο
Δήμο ή στα νομικά του πρόσωπα.
Πέρα από τους ανωτέρω ελέγχους, ασκείται σωρεία ελέγχων στη διοικητική
και οικονομική λειτουργία και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που έχουν
γενική ή ειδική αρμοδιότητα ελέγχου στους ΟΤΑ και επομένως και κίνησης
πειθαρχικής ή ποινικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες ή
διατάσσει τη διενέργειά τους από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου. Στο Σώμα
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Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υπάγονται υπηρεσίες του Δημοσίου,
μεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ. Αρμοδιότητά του είναι η διενέργεια επιθεωρήσεων,
έκτακτων ελέγχων και η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για άσκηση ποινικής ή
πειθαρχικής δίωξης.
Κατά περίπτωση στους ΟΤΑ ασκούνται έλεγχοι από τις καθ΄ύλην αρμόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες Υπουργείων. Σε αυτές ανήκουν το Σώμα Επιθεωρητών –
Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Σώμα
Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και
Δικτύων, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που υπάγεται στο
Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ειδική
Γραμματεία

Σώματος

Δίωξης

Οικονομικού

Εγκλήματος

του

Υπουργείου

Οικονομικών, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπάγεται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ασκεί απολογιστικό έλεγχο στην
οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των επιχειρήσεων και
οργανισμών τους (άρθρο 4 N.3871/2010). Ασκεί επίσης έλεγχο στη διαχείριση των
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
διεθνείς οργανισμούς. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, να ανατίθεται σε υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η διενέργεια έκτακτου ελέγχου της οικονομικής
διαχείρισης των φορέων του δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι
ΟΤΑ.
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
με την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 2/42159/ΔΥΕΠ/2013 έχει υπό τον εποπτεία της τους δήμους,
τα δημοτικά ιδρύματα και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, τις σχολικές επιτροπές, τους
συνδέσμους ΟΤΑ, τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των
δήμων και τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι δημοσιονομικοί
έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων και είναι προγραμματισμένοι ή/και έκτακτοι.
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Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα και
οι έκτακτοι ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες και βάσιμες
υπόνοιες για δωροδοκίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή ύστερα
από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Ο έλεγχος ασκείται από δημοσιονομικούς ελεγκτές και υπαλλήλους των Υπηρεσιών
Δημοσιονομικού
εμπειρογνώμονες.

Ελέγχου,
Εάν

επικουρούμενους

διαπιστώνονται

από

βοηθούς

ελεγκτές

ή

ελλείμματα,

πληρωμή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών ή μη νόμιμων δαπανών, φθορά ή απώλεια τίτλων,
απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου φορέα, που δεν
οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα, ενεργείται ή προτείνεται
καταλογισμός σε βάρος των υπευθύνων. Αν από τον έλεγχο προκύψει δόλος ή βαριά
αμέλεια σε βάρος των υπευθύνων, η υπόθεση παραπέμπεται στον αρμόδιο
εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Ο έλεγχος των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αφορά τις δαπάνες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών
που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από κοινοτικούς πόρους. Ο διαχειριστικός και
ουσιαστικός έλεγχος διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονομικών. Για τις δαπάνες των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) προβλέπεται διαδικασία επιβολής των δημοσιονομικών
διορθώσεων και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Επίσης, με δεδομένη τη σημασία που προσδίδεται πλέον στην ενίσχυση των
εσωτερικών ελέγχων, έχει γίνει, αντίστοιχα, καταγραφή των τρόπων και των
μεθόδων εσωτερικού ελέγχου.
Πιο αναλυτικά η έννοια του εσωτερικού ελέγχου προσδιορίζεται στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ο έλεγχος που καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών και
των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί και τίθεται σε εφαρμογή από τη Διοίκηση μιας
Οργάνωσης,

έτσι

ώστε

να

διασφαλισθεί

η

οικονομική,

αποδοτική

και

αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της, η πιστή εφαρμογή των εξωτερικών
κανόνων, των πολιτικών και κανονισμών της Διοίκησης, η ποιότητα των λογιστικών
εγγράφων, η έγκαιρη παραγωγή αξιόπιστης διαχειριστικής και οικονομικής
πληροφόρησης για την πρόληψη τον εντοπισμό της απάτης και του λάθους και για
να διαφυλαχθούν τα περιουσιακά στοιχεία.
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Στην ελληνική έννομη τάξη η έννοια του εσωτερικού ελέγχου εισάγεται με το
Ν. 3016/2002 και προβλέπει την υποχρέωση για όλες τις εισηγμένες εταιρίες να
διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Με το Ν. 3429/2005 η υποχρέωση
οργάνωσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου επεκτείνεται στις ΔΕΚΟ. Με τις
διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3492/2006 ορίζονται στην ελληνική
έννομη τάξη ο εσωτερικός έλεγχος, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου και το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου.
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα είναι ο
Ν.3871/2010, ο οποίος προβλέπει την καθολική διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε
όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποτομέα της οποίας αποτελούν οι ΟΤΑ.
Υπογραμμίζεται, ότι παρότι ολόκληρος ο ελληνικός Δημόσιος τομέας υπόκειται σε
εσωτερικό έλεγχο, αυτός παραμένει ανενεργός μέχρι τη σύσταση, στελέχωση και
λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου (παρ. 6 άρθρο 12 Ν. 3492/2006). Στην
τοπική αυτοδιοίκηση η συμπερίληψη δομών εσωτερικού ελέγχου είναι αντικείμενο
που ανάγεται στο δικαίωμα της οργανωτικής αυτοτέλειας και συνεπώς δεν
απαιτείται η προηγούμενη νομοθετική του επιβολή. Στο πλαίσιο της σύνταξης των
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), οι ΟΤΑ μπορούν να προσδιορίζουν και
την αυτοτελή οργανωτική μονάδα που επιφορτίζεται με την εφαρμογή του
εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό πάντως με την εφαρμογή συστημάτων
προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, αξιοποιώντας εξάλλου και τα διεθνή
πρότυπα.
Σύμφωνα με την επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών (2017), τρία (3) είναι
τα

είδη

του

εσωτερικού

ελέγχου.

Ειδικότερα,

οι

έλεγχοι

συμμόρφωσης

διενεργούνται, για να αξιολογήσουν το πόσο καλά ο οργανισμός συμμορφώνεται και
τηρεί τις σχετικές πολιτικές, νόμους, οδηγίες, σχέδια και διαδικασίες. Οι οικονομικοί
έλεγχοι σχετίζονται με την αξιολόγηση των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας που
διασφαλίζουν την ποιότητα των λογιστικών στοιχείων και οικονομικών εκθέσεων και
οι έλεγχοι απόδοσης έχουν ως στόχο να ελέγξουν, αν μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τρόπο που να παράγει αποτελεσματικά,
αποδοτικά και οικονομικά αποτελέσματα.
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4.2.3. Τα προβλήματα των ΟΤΑ και προτάσεις για την λύση τους από την
ΚΕΔΕ.
Η οικονομική διαχείριση των Δήμων διέπεται από πολλές διατάξεις. Σύμφωνα
με μελέτη της ΚΕΔΕ για την τοπική αυτοδιοίκηση (ΙΤΑ, 2016) στα βασικά
προβλήματα της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ συγκαταλέγονται οι πολλές και
συνεχείς μεταβολές του νομικού πλαισίου της τελευταίας πενταετίας και οι νέες
διαδικασίες και αρχές (Διαύγεια, Διαχείριση Προμηθειών–ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικές
προμήθειες κ.λπ.), που έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις οικονομικές αλλά και τις
δοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία τους να αδυνατεί να
παρακολουθήσει τις αλλαγές. Ακόμη, σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις σε
επιστημονικό δυναμικό στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στις
οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική και
αποδοτική λειτουργία ειδικά των μικρών Δήμων που αδυνατούν παντελώς να
λειτουργήσουν την οικονομική υπηρεσία τους. Το διπλογραφικό σύστημα, ενώ έχει
εισαχθεί για να αποτελέσει ένα εργαλείο οικονομικής διοίκησης, στην πράξη έχει
υποβαθμιστεί και απλώς τηρείται ως συμβατική υποχρέωση (Π.Δ. 315/1999).
Πολλά προβλήματα συναντά και η εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) από τους ΟΤΑ, αφού πολλές από τις διατάξεις του –και
κυρίως

οι

τροποποιήσεις

των

τελευταίων

τεσσάρων

ετών–

θεσπίσθηκαν

αποκλειστικά για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ),
με συνέπεια η αναλογική εφαρμογή τους στους ΟΤΑ να είναι αδύνατη. Ορισμένα
από τα εισπρακτικά προνόμια του Δημοσίου (π.χ. ποινική δίωξη οφειλετών,
επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής) δεν έχει γίνει δεκτό ότι ισχύουν και για τους
ΟΤΑ. Ιδιαιτέρα προβλήματα εντοπίζονται και στη συνεργασία των Δήμων με τη ΔΕΗ
για την είσπραξη των ανταποδοτικών εσόδων καθώς και για την παρακολούθηση
των εκ μέρους της χρεώσεων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Στη λειτουργία των ΟΤΑ σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται και από
τους πολλαπλούς ελέγχους στην οικονομική διαχείριση (προληπτικός έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Δήμους, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του
ΓΛΚ για τις Περιφέρειες, Ορκωτοί Λογιστές, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης,
Οικονομικοί Επιθεωρητές κ.λπ.), που απορροφούν μεγάλο χρόνο από τις οικονομικές
υπηρεσίες. Η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων θεμάτων από τους Επιτρόπους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (αλλά ορισμένες φορές και από τα κεντρικά όργανα του
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Ελεγκτικού Συνεδρίου) δυσχεραίνουν και επιβαρύνουν σημαντικά την ομαλή
λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
Τέλος, η ανάθεση νέων πρόσθετων ευθυνών στους προϊστάμενους των
οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με τους πολλαπλούς και
επικαλυπτόμενους ελέγχους και υπό τον φόβο των καταλογισμών, δημιουργούν
προβλήματα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και συχνά οδηγούν σε
παραλυσία των βασικών λειτουργιών των ΟΤΑ. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
την πολυνομία, την κακονομία και την υπερβολική γραφειοκρατία, έχουν ως
αποτελέσματα να δίνεται προτεραιότητα στην απλή διαχείριση της καθημερινότητας
και στην υλοποίηση μόνο των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται στο
νομικό πλαίσιο.
Παρόλο που, σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, οι ΟΤΑ έχουν κάνει
σημαντικά

βήματα

(εκπόνηση

πενταετών

και

ετήσιων

επιχειρησιακών

προγραμμάτων, εφαρμογή διπλογραφικού κ.λπ.), υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
για τη βελτίωση της οικονομικής τους διαχείρισης. Η βελτίωση των οικονομικών–
διαχειριστικών

πολιτικών

και

λειτουργιών

των

ΟΤΑ

και

ο

λειτουργικός

εκσυγχρονισμός των εσωτερικών συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί με την
απλοποίηση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, την απλούστευση και
προτυποποίηση

των

διαδικασιών

οικονομικής

διαχείρισης,

την

ανάπτυξη

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε βασικές θέσεις (λογιστή, ταμία κ.λπ.), τον
ανασχεδιασμό

του

συστήματος

κατάρτισης

του

ετήσιου

προϋπολογισμού/

απολογισμού με σκοπό την εφαρμογή προϋπολογισμού προγραμμάτων, την
προσαρμογή

του

συστήματος

κατάρτισης

του

ετήσιου

προϋπολογισμού/

απολογισμού με καθορισμό δεικτών χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που θα
συνοδεύουν τον προϋπολογισμό/απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις των
ΟΤΑ.
Ακόμη, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας είσπραξης των εσόδων
προτείνουμε την κωδικοποίηση των εσόδων για την άρση της πολυνομίας και την
απλούστευση των διαδικασιών. Παράλληλα, πρέπει να εκσυγχρονιστεί το σύστημα
είσπραξης των εσόδων των Δήμων μέσω της ΔΕΗ με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωσή τους και την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους στις χρεώσεις της.
Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη και η αξιοποίηση των συστημάτων της Κεντρικής
Διοίκησης με τη διασύνδεση των ΟΤΑ με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
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Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ώστε να αντλούνται στοιχεία που θα τους διευκολύνουν στην
είσπραξη των εσόδων τους (στοιχεία για την είσπραξη των τελών, στοιχεία των
οχημάτων για την είσπραξη των παραβάσεων του ΚΟΚ, στοιχεία του Ε9 κ.λπ.).
Επιπλέον,

προτείνεται

η

εισαγωγή

απλουστευμένων

συστημάτων

κοστολόγησης των υπηρεσιών των ΟΤΑ που θα βοηθήσουν τις διοικήσεις τους στη
λήψη

των

αποφάσεων

και

θα

συμβάλλουν

στον

καθορισμό

δεικτών

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι σημανυικό να αναβαθμιστούν τα πληροφοριακά
συστήματα με στόχο την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική οικονομική διαχείριση, την
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση της διοίκησης των ΟΤΑ και την εξυπηρέτηση των
πολιτών. Και η διαδικασία των εξωτερικών ελέγχων χρήζει απλοποίησης και
ενοποίησης.
Σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση των ΟΤΑ προτείνουμε τη
βελτίωση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν διαφάνεια και δρομολογούν τη
λογοδοσία. Ακόμη, είναι ζητούμενο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης
δημοσίων συμβάσεων, να εφαρμοστούν δυναμικά συστήματα στις διαδικασίες
προμηθειών και να διευρυνθεί η χρήση εργαλείων, όπως οι συμφωνίες – πλαίσιο.
Τέλος, αλλά ίσως και το σημαντικότερο, είναι απολύτως αναγκαίο να αναβαθμιστεί
το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών με
νέες προσλήψεις, κυρίως επιστημονικού προσωπικού, και με συστηματική
εκπαίδευση και κατάρτισή του.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη η εισαγωγή λειτουργιών
εσωτερικού ελέγχου στις Περιφέρειες και στους μεσαίους και μεγάλους Δήμους
(πάνω από ένα μέγεθος με κριτήρια τον πληθυσμό και τα έσοδα) με ένα κοινά
αποδεκτό από την Κυβέρνηση και τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) κανονιστικό πλαίσιο και ένα Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης
των Περιφερειών και των Δήμων για τη εφαρμογή του.
Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) θα διασφαλίσει τη νομιμότητα και την
αξιοπιστία της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων
και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και γενικότερα της
διακυβέρνησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, θα μειώσει το διοικητικό
βάρος των άνωθεν εξωτερικών ελέγχων και θα βοηθήσει ουσιαστικά τον κοινωνικό
έλεγχο.
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4.3. Άλλες προτάσεις για τους ΟΤΑ.
Δυστυχώς επτά σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση του Προγράμματος
Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) αρκετές διατάξεις του νόμου είτε δεν εφαρμόστηκαν,
είτε εφαρμόστηκαν πλημμελώς ή τροποποιήθηκαν. Δεν μπορούμε σήμερα να
ισχυριστούμε ότι οι αλλαγές του νόμου στο σύστημα εποπτείας και ελέγχου
επηρέασαν θετικά το όλο σύστημα και το απάλλαξαν από τις παθογένειές του. Η
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ ΟΤΑ) δεν συγκροτήθηκε. Κατ’ επέκταση και ο
σημαντικός θεσμός του Ελεγκτή νομιμότητας έμεινε στα χαρτιά, αφήνοντας τις
προβλεφθείσες αρμοδιότητές του στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Για διάφορους
λόγους που συνδέονται είτε με την παραδοσιακή δυσλειτουργία της ελληνικής
κρατικής μηχανής και των μηχανισμών υποστήριξής της είτε με τη συγκυρία των
μνημονίων και τις επιταγές της Τρόικα και εσχάτως των θεσμών, που στην ουσία
ορίζουν το πεδίο των διοικητικών, οικονομικών και θεσμικών μεταβολών, οι
προβλεπόμενες αλλαγές δεν έχουν υλοποιηθεί (Μεντζελίδης, 2016).
Γιατί, σύμφωνα με την εκτίμηση των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, το νέο
θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας, όπως παρουσιάζεται στον 3852/2010, στο
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, θα έδινε πειστικές απαντήσεις και λύσεις στον
«πόλεμο» Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας για την έκταση, την ένταση και τη φύση των
ελέγχων στους ΟΤΑ. Πάντα σύμφωνα με τους παράγοντες της Αυτοδιοίκησης σημείο
αιχμής αποτελεί η εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των
ΟΤΑ και όχι σκοπιμότητας (κάτι το οποίο το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει με την
αναφορά του στην αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης), αφού θα συμβάλει στην ενίσχυση
της αρχής της διαφάνειας στη διοικητική δραστηριότητα, ενώ θα εξαλειφθεί σε
μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος του ελέγχου σκοπιμότητας των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, γεγονός που απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
Υπάρχουν, όμως, και άλλες περιπτώσεις όπου παρά τη θεσμική πρόβλεψη του
νομοθέτη στον 3852/2010, οι εν λόγω νέοι θεσμοί είτε υπολειτουργούν είτε είναι
απλά ανύπαρκτοι. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
αλλά και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, είτε
υπολειτουργεί λόγω της ελλιπούς κατανόησης του ρόλου του αλλά και του φόβου ότι
μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής,
είτε δεν υφίσταται, αφού οι αυτοδιοικητικές αρχές επέλεξαν να μη λειτουργήσει ο
θεσμός ή δεν κατάφεραν λόγω της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται να
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επιτύχουν την εκλογή του. Αν αναλογιστούμε το ρόλο που θα μπορούσε να
διαδραματίσει ο εν λόγω θεσμός σε θέματα διαφάνειας και διαλόγου ανάμεσα στον
πολίτη και την αυτοδιοίκηση τότε μπορούμε να κατανοήσουμε, ως ένα βαθμό
τουλάχιστον, γιατί μέχρι τις ημέρες μας η κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση
συνεχίζουν να ταλανίζουν την αυτοδιοίκηση.
Μια αντίστοιχη κατάσταση ισχύει αναφορικά με το θεσμό των Επιτροπών
διαβούλευσης. Η Επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στα μέλη των
τοπικών κοινωνιών και τις αυτοδιοικητικές αρχές. Δυστυχώς ουδέποτε περιεβλήθη
με την προσήκουσα σοβαρότητα με αποτέλεσμα ο θεσμός να απαξιωθεί ταχύτατα
και να αποτελέσει μόνο ένα γραφειοκρατικό καθήκον, όπου και όταν προβλέπεται η
λειτουργία του. Ενδεικτικά αναφέρεται η υποβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών
διαβούλευσης κατά την εκπόνηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ,
όπου η συμμετοχή των πολιτών μέσω των Επιτροπών είναι από μηδαμινή έως
ανύπαρκτη (Μεντζελίδης,2016).
Στον ιδιωτικό τομέα κοινή πρακτική διοίκησης αποτελεί η χρήση επιτροπών
ελέγχου, οι οποίες παρέχουν ενισχυμένη εποπτεία για την οικονομική και ηθική
ακεραιότητα των μετοχικών εταιρειών και εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσματικής
διακυβέρνησης. Ανάλογες επιτροπές ελέγχου μπορούν να συσταθούν και από φορείς
του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να προσαρμόσουν τη λειτουργία των
επιτροπών σε ένα ευρύ φάσμα διοικητικών ρυθμίσεων. Η ανεξαρτησία, η
ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου στο δημόσιο τομέα μπορεί να
ενισχυθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, με την έγκριση των προγραμμάτων και των
πορισμάτων του ελέγχου, με την εκτίμηση των αναγκών του ελέγχου σε πόρους και
τη διαμεσολάβηση της σχέσης των Ελεγκτών με τον οργανισμό. Ταυτόχρονα, οι
επιτροπές ελέγχου διασφαλίζουν τη γνωστοποίηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων
και την υλοποίηση των προτεινόμενων βελτιωτικών ή διορθωτικών ενεργειών. Αξίζει
να αναφερθεί ότι σε ορισμένους φορείς του δημοσίου, οι επιτροπές ελέγχου
συγκροτούνται ως υποεπιτροπές της νομικής υπηρεσίας ή του διοικητικού
συμβουλίου. Άλλοι φορείς συστήνουν επιτροπές ελέγχου που αποτελούνται από μέλη
του κοινού που ορίζονται από τη νομοθετική ή την εκτελεστική εξουσία. Τέλος, σε
κάποιους οργανισμούς του δημοσίου οι επιτροπές ελέγχου στελεχώνονται από
υπουργούς ή από διευθυντές εξωτερικών εποπτικών φορέων, από μέλη ανεξάρτητων
αρχών ή ένα συνδυασμό αυτών (ΕΙΕΕ, 2017).
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Όπως προαναφέρθηκε σε πολλά σημεία τα θέματα της εποπτείας ελέγχου και
εποπτείας στους ΟΤΑ, στα χρόνια μετά την ψήφιση του Καλλικράτη τόσο η Πολιτεία
όσο και η αυτοδιοίκηση δεν πέτυχε τελικά το στόχο της ουσιαστικής υλοποίησης της
συνταγματικής πρόβλεψης για αυτονομία και αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Η κύρια πηγή
αμφισβητήσεων και συγκρούσεων, χωρίς να είναι η μοναδική, είναι η πεποίθηση ότι
τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης κατά
την ελεγκτική διαδικασία υπερβαίνουν τα όρια του ελέγχου νομιμότητας και
υπεισέρχονται σε διαδικασίες ελέγχου σκοπιμότητας των αποφάσεων των οργάνων
των ΟΤΑ. Δεν μένουν δηλαδή στο σύννομο των αποφάσεων και πράξεων των
οργάνων της αυτοδιοίκησης αλλά ελέγχουν και την ουσία αυτών, τη στόχευση και το
στόχο (σκοπό) τους παρά τη ρητή συνταγματική πρόβλεψη για αυτοτέλεια και
αυτονομία των ΟΤΑ.
Σε τέτοιες συνθήκες αμφισβητούνται οι ρόλοι και οι ενέργειες εκατέρωθεν και
πολώνεται το κλίμα με δηλώσεις και αντιπαραθέσεις κάθε φορά που οι
αυτοδιοικητικοί παράγοντες, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης σχολιάζουν αυτό το ζήτημα. Στο αντιπαραγωγικό αυτό κλίμα
προστίθεται και ο αριθμός των χιλιάδων ανοικτών υποθέσεων που χειρίζονται τα
ελεγκτικά και εποπτικά όργανα, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκκρεμείς
(Καββαδία –Κωνσταντάρα, 2016). Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία και
υπολειτουργία θεσμών, αλλά και την αδυναμία (ή απροθυμία;) της πολιτείας να
υλοποιήσει τον Ν. 3852/2010 επιβάλλουν είτε την εφαρμογή της υπάρχουσας
νομοθεσίας είτε την υλοποίησης νέας νομοθετικής παρέμβασης, κάτι που
επιχειρείται με το νέο σχέδιο νόμου (Μεντζελίδης, 2016).
Σύμφωνα με τον Κουτούπη (2015), η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να
εφαρμόσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με τις αρχές της νομιμότητας,
διαφάνειας και λογοδοσίας. Ο εσωτερικός έλεγχος, όταν είναι αποτελεσματικός,
κατοχωρώνει την τοπική αυτονομία και οριοθετεί την εποπτεία των κρατικών
οργάνων (Κατσούλης, 2016). Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζουν την
προστασία των συμφερόντων των ΟΤΑ, των δημοτών, των προμηθευτών και όλων
των εμπλεκομένων (Κουτούπης, 2015).
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι
ευθέως ανάλογη παραγόντων, όπως η σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, το
είδος οργάνωσής της, η στοχοθεσία της και οι αρμοδιότητες και ο επαγγελματισμός
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των υπαλλήλων (Jorge και Costa, 2009). Η Στιβακτάκη (2012) επισημαίνει ότι τα
οφέλη του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ διαφαίνονται και στη διαδικασία των
δημοσίων συμβάσεων, καθώς ελέγχεται η σχέση των δημοσίων λειοτυργών με τους
προμηθευτές. Η ερευνήτρια διαπιστώνει πως στην αυτοδιοίκηση δεν λειτουργούν
οργανωμένα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και υπηρεσίες αξιολόγησης της
επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής του ή αν λειτουργούν, δεν
ανταποκρίνονται

στις

ανάγκες

της

σημερινής

κοινωνίας

και

είναι

αναποτελεσματικά.
Συμπερασματικά, από τις παραπάνω προτάσεις και σε συνδυασμό με την
ενότητα 3.2.2 προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο βαθμός
αντιλαμβανόμενης αλληλεπίδρασης του τμήματος Συλλογικών Οργάνων σε σχέση με
τις διαστάσεις που επιδρούν στη λειτουργία, την αποτελεματικότητα και την
προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και γενικότερα του εσωτερικού
έλεγχου.
4.3.Η συμβολή του τμήματος Συλλογικών Οργάνων.
Η μελέτη του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στις διαδικασίες
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στους ΟΤΑ είναι ένα θέμα που δεν έχει
μελετηθεί από την βιβλιογραφία. Το τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων έχει
αρμοδιότητες τη σωστή ενημέρωση των πολιτικών και μη οργάνων, την έκδοση και
τη γραμματειακή διαχείριση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό
Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.α) στους ΟΤΑ. Στο
πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, διενεργεί τις διαδικασίες της συγκέντρωσης των
εισηγητικών και της αλληλογραφίας του συγκεκριμένου τμήματος στους ΟΤΑ,
καλείται να επιτελέσει διοικητικές υπηρεσίες που θα έχουν επιπτώσεις, τόσο στις
οικονομικές όσο και στις λειτουργικές, και είναι υπεύθυνο για την υπάρξη
νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ. Η εμπλοκή του στις οικονομικές διαδικασίες
των ΟΤΑ (οικονομική επιτροπή) το καθιστά ένα τμήμα με εξέχουσα ευθύνη και
σημαντική θέση στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του
τμήματος αυτού στον εσωτερικό έλεγχο είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας. Να
σημειωθεί ότι μετά την 15/3/2011 εφαρμόζεται ο Ν.3861/2010 περί διαφάνειας που
υποχρεώνει τους ΟΤΑ σε ανάρτηση όλων των πράξεών τους στην ιστοσελίδα τους.
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Πιο αναλυτικά, οι αρμοδιότητες του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων,σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
(ΟΕΥ,2011), είναι οι εξής:
α. Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση της αλληλογραφίας των εισηγητικών εγγράφων,
µε τα οποία διαβιβάζονται τα σχετικά προς συζήτηση θέµατα ή υποθέσεις προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ακόμη, διαβιβάζει στις Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
τις παραπεµπόµενες υποθέσεις και θέματα για εξέταση και συγκεντρώνει τις
αντίστοιχες γνωµοδοτικές εισηγήσεις τους, ώστε να εισαχθούν στη συνέχεια στο ∆.Σ.
Στη συνέχεια, παρακολουθεί τη διαδικασία επεξεργασίας τους και προετοιµάζει την
έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς λήψη οριστικής
απόφασης.

Μετά την κατάρτισή της από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

συντάσσει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και µεριµνά για την έγκαιρη
επίδοση των σχετικών προσκλήσεων. Τέλος, αρμοδιότητα του Γραφείου είναι,
μεταξύ άλλων, και η τήρηση και καταχώρηση στα προβλεπόµενα από το Νόµο βιβλία
πρακτικών των συνεδριάσεων και συζητήσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η τήρηση
αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του ∆.Σ. και η τήρηση βιβλίου Επιτροπών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
β. Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής
Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της
Οικονοµικής Επιτροπής µε βάση τις διαβιβαζόµενες εκθέσεις των Υπηρεσιών του
∆ήµου ή αιτήσεις των ενδιαφερόµενων για θέµατά τους πολιτών και µεριµνά για την
έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα µέλη της Ο.Ε. για τις οριζόµενες
από τον ∆ήµαρχο κάθε φορά συνεδριάσεις. Συγκεντρώνει και αποστέλλει στα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής τις εισηγήσεις και το ενηµερωτικό υλικό των
συνεδριάσεων. Στις αρμοδιότητές του είναι και η τήρηση και καταχώρηση στα
προβλεπόµενα από το Νόµο βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων και συζητήσεων
της Ο.Ε.
γ. Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
Αρμοδιότητά του είναι η σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των
Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και ∆ιαβούλευσης µε βάση τις διαβιβαζόµενες εκθέσεις
των Υπηρεσιών του ∆ήµου ή αιτήσεις των ενδιαφερόµενων για θέµατά τους πολιτών
και η έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα µέλη τους για τις οριζόµενες
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από τον ∆ήµαρχο κάθε φορά συνεδριάσεις. Συγκεντρώνει και αποστέλλει στα µέλη
τις διάφορες εισηγήσεις και το ενηµερωτικό υλικό των συνεδριάσεων. Τηρούνται
βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων και συζητήσεων των Επιτροπών Ποιότητας
Ζωής και ∆ιαβούλευσης και ασκείται επιμέλεια για την έγκαιρη κατά νόµο
δηµοσίευσή τους και υποβολή τους, όταν χρειάζεται αρµοδίως για το σχετικό έλεγχο.
δ. Γραφείο Νοµικών Προσώπων και ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Το Γραφείο μεριμνά για τον ορισµό ή εκλογή µελών των διοικητικών συµβουλίων
των δηµοτικών νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και δηµοτικών επιχειρήσεων και για
τη σύνταξη σχεδίων κανονισµών διοίκησης και διαχείρισης, λειτουργίας των
δηµοτικών νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και δηµοτικών επιχειρήσεων.
ε. Γραφείο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων – Τοπικών Κοινοτήτων
Είναι αρμόδιο για την προώθηση των θεµάτων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων στην
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Ακόμη, τελεί τη διοικητική υποστήριξη των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών
Κοινοτήτων, την προώθηση των θεµάτων των Τοπικών Κοινοτήτων στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ∆ήµου και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Το Γραφείο έχει
αρµοδιότητες αποκλειστικά συντονιστικού και όχι επιτελικού χαρακτήρα.
στ. Γραφείο ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Μεριμνά για τη συγκρότηση, λειτουργία και γραµµατειακή υποστήριξη της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας του ∆ήµου. Συνεργάζεται µε την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου για την καταγραφή των στεγαστικών αναγκών των
σχολείων, για απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και τη
διεκπεραίωση κτιριακών θεµάτων που έχουν σχέση µε συντηρήσεις, ανεγέρσεις,
προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία και αγορές
οικοπέδων νέων σχολικών µονάδων. Τέλος, διενεργεί τον έλεγχο απολογισµών των
σχολικών επιτροπών, τις οποίες προωθεί για έγκριση στα αρµόδια όργανα του
∆ήµου.
ζ. Γραφείο Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
Είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση αρχείου της νοµοθεσίας που
αφορά την εφαρµογή των προγραµµάτων φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
Προγραμματίζει τη φύλαξη των κτιρίων ανά σχολική µονάδα και συνεργάζεται µε τις
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υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχετικών
προγραµµάτων. Τέλος, διατηρεί αρχείο του προσωπικού που απασχολείται στη
φύλαξη των σχολικών κτιρίων και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες τοπικές,
περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες για την άρτια εφαρµογή των προγραµµάτων
φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, η εποπτεία των πράξεων των Δήμων
ασκείται πλημμελώς (βλ.4.2.1.) Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να διερευνηθεί ο βαθμός
νομιμότητας και διαφάνειας που διέπει την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού
και των πολιτικών οργάνων από το τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων αλλά
και ο βαθμός υλοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις (Βλ παράρτημα ερωτήσεις 12-16). Ειδικά για τις αποφάσεις συλλογικών
οργάνων των Δήμων είναι απαραίτητο να μελετηθεί ο βαθμός τήρησης σχετικού
αρχείου αλλά και της δημοσίευσής του, καθώς προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο
εφαρμόζεται ο προαναφερθείς Ν. 3861/2010.
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Μέρος 2ο Εμπειρική έρευνα.
Κεφάλαιο 5ο Η έρευνα.
5.1.Εισαγωγή.
Η ανάγκη ύπαρξης εσωτερικού έλεγχου τόσο στους Δήμους όσο και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα δημιούργησε το ερώτημα εάν οι Δήμοι που δεν έχουν
αυτοτελή τμήμα εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού έλεγχου.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής
εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου στους ΟΤΑ και κυρίως στα τμήματα Συλλογικών
Οργάνων τους. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο
του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και σε ηλεκτρονική
μορφή μέσα από το πρόγραμμα drive Google και αποστάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (Δήμων) της
χώρας, ώστε να είναι ευκολότερη η συμπλήρωσή του. Το ερωτηματολόγιο
απευθύνεται στους δημοτικούς υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα Συλλογικών
Οργάνων των Δήμων.

5.2.Μεθοδολογία της Έρευνας.
5.2.1 Το πλαίσιο της έρευνας.
Εφαλτήριο της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας και γόνιμη πηγή
προβληματισμού, μόνιμα παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, είναι το
ζήτημα των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάγκη για
ύπαρξη και λειτουργία εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι σύνθετη και
πολύπλοκη, καθώς οι επιπτώσεις έλλειψής τους δεν επεκτείνονται μόνο στο δημόσιο
βίο αλλά και στον ιδιωτικό. Η σωστή λειτουργία των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών περιορίζουν, αν δεν εξαλείφουν, τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης των
υπαλλήλων και κατ΄επέκταση των οργανισμών όπου εργάζονται (βλ. ενότ.1.6)
Στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το τμήμα Συλλογικών
Οργάνων στους ΟΤΑ, καθώς είναι το αρμόδιο τμήμα για την καταγραφή των
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και την τήρηση των διαδικασιών δημοσίευσης
τους. Έτσι, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του τμήματος
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συλλογικών οργάνων ή πολιτικών οργάνων1 στους Δήμους όλης της Χώρας και τη
συνεργασία του με τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να
αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων (βλ. ενότητα 4.3).
5.2.2. Σκοπός, στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Ως προς το σκοπό που εξυπηρετείται, η έρευνα διακρίνεται σε διερευνητική,
ερμηνευτική και προγνωστική. Σκοπός της διερευνητικής έρευνας είναι να
διερευνήσει τα κοινωνικά φαινόμενα διαμέσου της ανθρώπινης συμπεριφοράς και
στάσης ζωής και να ανακαλύψει παράγοντες που τα επηρεάζουν (Faulkner, Swann,
Baker, Bird και Carty,1999). Στην παρούσα έρευνα διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στα τμήματα Συλλογικών Οργάνων στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ο πρωτεύων ερευνητικός σκοπός
επιμερίζεται σε δευτερεύοντες στόχους. Οι τελευταίοι σχετίζονται με τους
παράγοντες ή τις μεταβλητές2 που επηρεάζουν το βαθμό εφαρμογής εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών.
Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας εντάσσεται η διερεύνηση
ύπαρξης, εφαρμογής και βαθμού εφαρμογής των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών σε όλους του Δήμους ανεξαρτήτως μεγέθους. Μελετάται ο βαθμός

1

Η σύνταξη του ΟΕΥ και ο αριθμός προσωπικού εξαρτώνται από το πληθυσμιακό

μέγεθος του Δήμου. Σύμφωνα με αυτό οριοθετούνται 3 διαφορετικές προσεγγίσεις
σύνταξης ΟΕΥ: Α) Μεγάλοι και μεγάλο-μεσαίοι Δήμοι (Ενίσχυση και συμπλήρωση
των ήδη αναπτυγμένων υπηρεσιών, Β) Μικρο-μεσαίοι Δήμοι (Δημιουργία
ολοκληρωμένων υπηρεσιών) και Γ) Μικροί ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι
(Δημιουργία υπηρεσιών κάλυψης των βασικών αναγκών). Επίσης, στο μέγεθος του
Δήμου οφείλεται και η διαφορετική επωνυμία τμημάτων (ΕΕΤΑΑ, 2010).
2Στους

σημαντικότερους στόχους που θέτει η έρευνα στο πλαίσιο των κοινωνικών

επιστημών συγκαταλέγεται η μελέτη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα σε διάφορους
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται μεταβλητές. Λειτουργικός ορισμός
για την έννοια της μεταβλητής είναι ο εξής: «Κάθε ιδιότητα ενός αντικειμένου ή μια
κατάσταση που παίρνει διάφορες τιμές μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεταβλητές
(Ρούσσος και Τσαούσης, 2006).
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επιρροής των περιβαλλοντικών παραμέτρων και του ανθρώπινου δυναμικού στην
εφαρμογή των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και κατά πόσο
επιδιώκεται η υλοποίησή τους. Τέλος, καθίσταται επιθυμητό να συνειδητοποιήσουν
οι ίδιοι οι ερωτώμενοι την ανάγκη εφαρμογής συστημάτων εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών.
5.3.Οι στόχοι της έρευνας.
Πολύτιμος οδηγός στην παρούσα έρευνα στάθηκαν τα ερωτήματα που
τέθηκαν και στα οποία αναζητήθηκαν απαντήσεις. Αρχικά, αναζητήθηκαν
απαντήσεις σχετικά με τους παράγοντες που συντελούν στην ύπαρξη και εφαρμογή
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, ερευνήθηκε ο βαθμός συσχέτισης
αυτών των παραγόντων με το περιβάλλον εργασίας, το προσωπικό, την τήρηση των
διαδικασιών, την αλληλεπίδραση
Τμήματος

Υποστήριξης

των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και

Συλλογικών

Οργάνων,

την

ανεξαρτησία

και

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και την
προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο συγκεκριμένο τμήμα.
Τα ερωτήματα αυτά δεν επιλέχθηκαν τυχαία αλλά κατόπιν σχετικής μελέτης
της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, από όπου προέκυψε ότι οι εσωτερικοί έλεγκτικοί
μηχανισμοί ως εξαρτημένη μεταβλητή σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού και
τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και με όλους τους παραπάνω παράγοντες (βλ.
κεφ.3).
Αναλυτικότερα, τα ερωτήματα στα οποία αναζητήθηκαν απαντήσεις είναι τα εξής:
1) Η διερεύνηση της κατανομής ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, θέση ευθύνης,
και έτη εργασίας των υπαλλήλων στο τμήμα Συλλογικών Οργάνων των ΟΤΑ.
2) Η διερεύνηση του εργασιακού περιβάλλοντος και ο βαθμός επιρροής του.
3) Η διερεύνηση του βαθμού τήρησης των διαδικασιών της νομιμότητας, της
διαφάνειας της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού από το τμήμα
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.
4) Η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνεται η «Αλληλεπίδραση
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων» των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Δήμου.
5) Η διερεύνηση του βαθμού ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών.
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6) Η διερεύνηση του βαθμού προσφοράς των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.
7) Η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης των άλλων διαστάσεων των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών σε σχέση με την προσφορά των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.
8) Η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης των ατομικών χαρακτηριστικών των
ερωτώμενων σε σχέση με τις διαστάσεις των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών.
5.4. Περιορισμοί της έρευνας.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας εντοπίστηκαν και προέκυψαν εμπόδια που
οδήγησαν σε ορισμένους περιορισμούς και δυσκολίες. Σαφέστατα, τα αποτελέσματα
της έρευνας δεν μπορούν με βεβαιότητα να γενικευθούν και να αφορούν το σύνολο
του πληθυσμού που αντιπροσωπεύει το δείγμα, δεδομένου ότι περιορίζεται σε μικρό
γεωγραφικό εύρος και ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε κρίνεται περιοριστικός. Η
έρευνα, λοιπόν, εστίασε σε 50 Δήμους που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία
έδειξαν προθυμία να απαντήσουν, εξαιτίας του χρονικού περιορισμού της έρευνας
και του μεγέθους του δείγματος.
Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε, η κλίμακα Likert (πενταβάθμια
κλίμακα), η οποία ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις που μπορούν να προκύψουν είτε από
λανθασμένες απαντήσεις λόγω παρανόησης της σημασίας του περιεχόμενου κάποιας
ερώτησης είτε λόγω λανθασμένης επιλογής κάποιας ερώτησης. Ωστόσο, στην
κλίμακα αυτή παρατηρείται δυσκολία και έντονη υποκειμενικότητα ως προς την
ερμηνεία της διαφοράς μεταξύ των διαβαθμίσεων της κλίμακας από πλευράς των
ερωτωμένων (π.χ. μικρή κλίμακα με το μεσαία κλίμακα) (Μακράκης, 1999).
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε κατόπιν επισκόπησης της σχετικής
βιβλιογραφίας και των ερωτηματολογίων άλλων σχετικών ερευνών. Έτσι, η χρήση
της πεντάβαθμης κλίμακας είναι πιθανόν να μην προσφέρει ξεκάθαρη και σαφή
εικόνα για το βαθμό εφαρμογής των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπλέον,
οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, αν και κρίνονται κατάλληλες για αντικειμενικά
στοιχεία, θεωρούνται συχνά προβληματικές, όταν πρόκειται για τη συλλογή
απόψεων, καθώς δεν επιτρέπουν στον ερωτώμενο να εκφράσει τη σκέψη του.
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5.5. Σχεδιασμός της έρευνας.
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την προσέγγιση της έρευνας ήταν η
επισκόπηση. Κατά κανόνα, “με τη μέθοδο αυτή συλλέγονται δεδομένα που αφορούν
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να περιγραφεί η φύση των υπαρχουσών
συνθηκών και να προσδιοριστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε
συγκεκριμένα γεγονότα” (Cohen και Manion, 1994). Το χρονικό διάστημα που
επιλέχθηκε για την έρευνα είναι από τα τέλη Νοεμβρίου του 2017 έως τις αρχές
Ιανουάριου του 2018. Οι άδειες των συναδέλφων λόγω των Χριστουγέννων
καθυστέρησαν την έγκαιρη αποστολή των ερωτηματολογίων.
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα και ως ερευνητικό
εργαλείο

για

την

έρευνα

του

πληθυσμού-στόχου

χρησιμοποιήθηκε

το

ερωτηματολόγιο. Για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας προηγήθηκε
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προϊστάμενο του τμήματος αλλά και με τους ίδιους
τους δημοτικούς υπαλλήλους. Στην επικοινωνία αυτή δεν υπήρξε αρνητική διάθεση
ούτε από την πλευρά των Προϊσταμένων ούτε από τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για να αποσταλεί
ηλεκτρονικά στο προσωπικό ή υπηρεσιακό τους email το ερωτηματολόγιο, ώστε να
το απαντήσουν στο χρόνο που θα το επιθυμούσαν οι ίδιοι. Τόσο τηλεφωνικά όσο και
στο

ηλεκτρονικό

ερωτηματολόγιο

διευκρινίστηκε

ο

σκοπός

της

έρευνας,

επισημάνθηκε η σημασία της συμμετοχής των ερωτώμενων και η πιθανή
χρησιμότητα

των

πορισμάτων της

έρευνας

για

τον πληθυσμό-στόχο

και

προσφέρθηκαν εγγυήσεις για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων (Faulkner et
al, 1999).
Επιπλέον, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής των
δεδομένων στηρίχθηκε στη σχετική βιβλιογραφία και στα ερωτηματολόγια άλλων
συναφών ερευνών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ερευνητικού
εργαλείου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση και στη συντομία των
ερωτήσεων και χρησιμοποιήθηκε απλό και κατανοητό λεξιλόγιο. Ιδιαίτερα, υπήρξε
μέριμνα ως προς το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, στην αρχή του
ερωτηματολογίου τέθηκαν ερωτήσεις μέτριας δυσκολίας, δεδομένου ότι η ομαλή ροή
καθώς και η σειρά των ερωτήσεων έχουν μεγάλη σημασία για τη θετική έκβαση της
διαδικασίας. Συνήθως, η ελλιπής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον
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ερωτώμενο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σειρά με την οποία τίθενται τα
ερωτήματα (Κυριαζή, 2002).
Η αξιοπιστία της ποσοτικής προσέγγισης εξασφαλίστηκε με το δομημένο
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, που κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη ερευνητική
μεθοδολογία εξαιτίας της χρονικής οικονομίας και της αποτελεσματικότητας που
προσφέρει (Cohen και Manion, 1994). Επιπλέον, η στατιστική επεξεργασία στο
πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Science) εξασφάλισε σε μεγάλο
βαθμό την αντικειμενικότητα της έρευνας.
5.6. Δείγμα.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα της έρευνας,
θεωρήθηκε απαραίτητο το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε να είναι αντιπροσωπευτικό
του πληθυσμού από το οποίο προέρχεται, ώστε τα στοιχεία που θα προέκυπταν να
αντιπροσωπεύουν το σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού (Ρούσσος και Τσαούσης,
2006). Αρχικά, καθορίστηκε ο πληθυσμός σε σχέση με τη φύση του υπό έρευνα
προβλήματος. Ως πληθυσμός-στόχος της έρευνας ορίστηκε το σύνολο που πρόεκυψε
από τη συνένωση των Δήμων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα "Καλλικράτης -Νόμος
3852/2010. Ως δείγμα επιλέχθηκαν 50 Δήμοι από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες
και από τους οποίους λήφθηκαν 93 ερωτηματολόγια.
5.7. Ερευνητικά Εργαλεία.
5.7.1. Το ερωτηματολόγιο.
Όπως αναφέρθηκε, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των
πληροφοριών και των δεδομένων ήταν το δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου
(βλ παράρτημα Ι). Διαμορφώθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου και δόθηκε προσοχή
ιδιαίτερα στο εύρος των πιθανών απαντήσεων που προτάθηκαν στους ερωτηθέντες.
Επιπλέον, καταβλήθηκε προσπάθεια οι ερωτήσεις που τέθηκαν να είναι ιδιαίτερα
ακριβείς, σαφείς και συγκεκριμένες, ώστε να παρέχουν την αναγκαία πληροφορία
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η προτίμηση στο κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο εξασφάλισε την ενιαία και
ομοιόμορφη συλλογή των πληροφοριών, οι οποίες κατέστη δυνατό να συγκριθούν
και να φανερώσουν τις διαφορές που παρουσιάζει το δείγμα στο υπό εξέταση θέμα.
Επιπλέον, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες ανοικτού
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τύπου, απαιτούν από πλευράς των ερωτηθέντων λιγότερη προσπάθεια και
θεωρούνται πιο εύκολες κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Έτσι,
αυξάνονται οι πιθανότητες να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα (Jeveau,
1996). Ακόμη, κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας καταβλήθηκε
προσπάθεια να συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο όλο το φάσμα των πιθανών
διαφορετικών απαντήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί το μειονέκτημα των
κλειστού τύπου ερωτήσεων, να δώσει δηλαδή ο ερωτώμενος μια απάντηση που
υπάρχει στο ερωτηματολόγιο αλλά που ποτέ δεν είχε σκεφθεί και έτσι να εμφανίσει
γνώσεις και απόψεις που δεν κατέχει.
Το ερωτηματολόγιο, ο σχεδιασμός του οποίου βασίστηκε στη σχετική
βιβλιογραφία αλλά και σε ερωτηματολόγια άλλων ερευνητών, συμπληρώθηκε από
93 δημοτικούς υπαλλήλους και αποτελούνταν από ερωτήσεις κατανεμημένες σε δύο
άξονες. Συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας των ερωτήσεων αφορούσε Δημογραφικά
Χαρακτηριστικά και στόχευε στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα προσωπικά
δεδομένα του δείγματος και έτσι συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το
φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο (ερωτήσεις 1 έως 5). Ο
δεύτερος άξονας αφορούσε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά: α) με τα
χαρακτηριστικά του Δήμου, την ύπαρξη ενιαίου Εγχειρίδιου Διαδικασιών για το
τμήμα συλλογικών οργάνων, την ύπαρξη αναβαθμισμένων πληροφοριακών
συστημάτων καθώς τη δυνατότητα συμμετοχής και λήψης αποφάσεων για θέματα
που αφορούν την εργασία (ερωτήσεις 6 έως 8), β) με το προσωπικό του τμήματος, με
το βαθμό σαφούς διαχωρισμού των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων,
με το κατά πόσο οι συνάδελφοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, ώστε να δίνουν
έγκυρες πληροφορίες, και με την επάρκεια του προσωπικού για τη διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη (ερωτήσεις 9 έως 11), γ) με την Τήρηση διαδικασιών στο
Δήμο και το βαθμό τήρησης των υποχρεώσεων του τμήματος, ώστε οι αποφάσεις να
τηρούν το γράμμα του νόμου (ερωτήσεις 12 έως 16), δ) με την Αλληλεπίδραση
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων (ερωτήσεις 17 έως 19), ε) με την Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών ως προς την πρόσβαση και την αντικειμενικότητα των υπαλλήλων
(ερωτήσεις 20 έως 22) και ι) με την προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών στις διαδικασίες και στα προβλήματα του τμήματος (ερωτήσεις 23 έως
25).
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Ειδικά,

ως

προς

τις

προτεινόμενες

απαντήσεις

χρησιμοποιήθηκε

η

πεντάβαθμη κλίμακα :
Καθόλου

Μικρή κλίμακα

Μεσαία κλίμακα

Μεγάλη κλίμακα

Πάρα πολύ

Πριν την τελική επίδοση του ερωτηματολογίου έγινε πιλοτική εφαρμογή σε δείγμα
τεσσάρων ατόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά του,
καθώς και για να ελεγχθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν
προβλήματα κατά την ανάλυση των απαντήσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τον
Παρασκευόπουλο (1993), «τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας χρησιμοποιούνται ως
καθοδηγητική βάση, προκειμένου να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα στο
σχεδιασμό και στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
προηγούμενα, έγιναν οι απαραίτητες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις, προκειμένου
το ερωτηματολόγιο να συντάσσεται πλήρως με τις επιδιώξεις της έρευνας.
Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου,
προηγήθηκε εκτενής συζήτηση με όσους έλαβαν μέρος στη δοκιμαστική έρευνα,
εξετάστηκαν όλες οι ερωτήσεις ξεχωριστά ως προς τη σαφήνεια και τη σωστή
διατύπωσή τους, αλλά και ελέγχθηκε ο βαθμός κατανόησής τους από τους
ερωτηθέντες. Σαφώς, οι παρατηρήσεις τους λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν
στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου που τελικά χρησιμοποιήθηκε.
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Κεφάλαιο 6ο Παρουσίαση αποτελεσμάτων.
6.1.Εισαγωγή.
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσματα της
Περιγραφικής Στατιστικής ανά ενότητες σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο. Στη
συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τέτοιο τρόπο, ώστε να
προσδιορισθούν οι παράγοντες και ο βαθμός επιρροής τους. Η στατιστική
επεξεργασία

και

ανάλυση

που

εφαρμόστηκε

για

την

επεξεργασία

των

αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού
πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Science).
6.2.Παρουσίαση Δημογραφικών αποτελεσμάτων.
Στον Πίνακα Α1 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε1.
Πίνακας Α1: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε1: “Ηλικία ”
Απαντήσεις

Άτομα

%

31 – 40 ετών

6

6,4

41 – 50 ετών

51

54,9

> 50 ετών

36

38,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α1 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι άνω των 40 ετών [51 άτομα
(54,9%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-50, και 36 άτομα (38,7%) στην ηλικιακή
ομάδα >50].
Στον Πίνακα Α2 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε2.
Πίνακας Α2: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε2: “Φύλο”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Άντρας

30

32,2

Γυναίκα

63

67,8

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α2 διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα άτομα
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες (63 άτομα, 67,8%).
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Στον Πίνακα Α3 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε3.
Πίνακας Α3: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε3: “Εκπαίδευση”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Απόφοιτος/η Λυκείου

45

48,4

Απόφοιτος/η ΤΕΙ

9

9,7

Απόφοιτος/η
Πανεπιστημίου
Κάτοχος
Μεταπτυχιακού
Σύνολο

36
3
93

38,7
3,2
100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α3 διαπιστώνεται ότι 45 άτομα (48,4%)
είναι απόφοιτοι Λυκείου και 36 (38,7%) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου.
Στον Πίνακα Α4 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε4.
Πίνακας Α4: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε4: “Θέση ευθύνης που
κατέχετε”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Υπάλληλος

63

67,8

Προϊστάμενος/η

27

29,0

Διευθυντής/ντρια

3

Σύνολο

93

3,2
100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α5 διαπιστώνεται ότι 63 άτομα (67,8%)
είναι υπάλληλοι και 27 άτομα (29%) είναι προϊστάμενοι.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α5 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο έχουν άνω των 10 ετών προϋπηρεσία
[39 άτομα (41,9%) έχουν 11-20 έτη εργασίας και 36 άτομα (38,7%) στην ηλικιακή
ομάδα >50].
Στον Πίνακα Α5 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε5.
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Πίνακας Α5: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε1: “Έτη εργασίας”
Απαντήσεις

Άτομα

%

<2 έτη

3

3,3

3-10 έτη

15

16,1

11-20 έτη

39

41,9

>21 έτη

36

Σύνολο

93

38,7
100

6.3.Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Χαρακτηριστικά Δήμου.
Στον Πίνακα Α6 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε6.
Πίνακας Α6: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε6: “Υπάρχει λεπτομερές
ενιαίο Εγχειρίδιο Διαδικασιών για το τμήμα σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

15

16,1

Μικρή κλίμακα

30

32,2

Μεσαία κλίμακα

33

35,6

Μεγάλη κλίμακα

12

12,9

Πάρα πολύ

3

3,2

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α6 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μικρή” έως “μεσαία
κλίμακα” [33 άτομα (35,6%) απάντησαν “μεσαία κλίμακα” και 30 άτομα (32,2%)
“μικρή κλίμακα”].
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α7 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [30 άτομα (32,2%) απάντησαν “μεσαία κλίμακα” και 27 άτομα (29,1%)
“μεγάλη κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α7 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε7.
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Πίνακας Α7: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε7: “Υπάρχουν στο Δήμο σας
αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα για την πληροφόρηση και την
εξυπηρέτηση των πολιτών;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

12

12,9

Μικρή κλίμακα

18

19,4

Μεσαία κλίμακα

30

32,2

Μεγάλη κλίμακα

27

29,0

Πάρα πολύ

6

6,4

Σύνολο

93

100

Στον Πίνακα Α8 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε8.
Πίνακας Α8: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε8: “Ο Δήμος σας δίνει τη
δυνατότητα συμμετοχής και λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν την
εργασία σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

9

9,7

Μικρή κλίμακα

21

22,5

Μεσαία κλίμακα

33

35,6

Μεγάλη κλίμακα

24

25,8

Πάρα πολύ

6

6,4

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α8 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [33 άτομα (35,6%) απάντησαν “μεσαία κλίμακα” και 24 άτομα (25,8%)
“μεγάλη κλίμακα”].
64.Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Προσωπικό Τμήματος.
Στον Πίνακα Α9 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε9.
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Πίνακας Α9: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε9: “Είναι σαφής ο
διαχωρισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων μέσα στο τμήμα
σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

21

22,5

Μεσαία κλίμακα

15

16,1

Μεγάλη κλίμακα

45

48,5

Πάρα πολύ

12

12,9

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α9 διαπιστώνεται ότι 45 άτομα (48,5%)
απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 21 άτομα (22,5%) “μικρή κλίμακα”.
Στον Πίνακα Α10 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε10.
Πίνακας Α10: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε10: “Οι συνάδελφοι του
τμήματος σας είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να δίνουν έγκυρες πληροφορίες
στους πολίτες αλλά και στους συναδέλφους σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

3

3,2

Μεσαία κλίμακα

30

32,2

Μεγάλη κλίμακα

45

48,5

Πάρα πολύ

15

16,1

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [45 άτομα (48,56%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 30 άτομα (32,2%)
“μεσαία κλίμακα”].

Στον Πίνακα Α11 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε11.
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Πίνακας Α11: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε11: “Επαρκεί το προσωπικό
για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά
αιρετά όργανα του Δήμου;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

18

19,4

Μικρή κλίμακα

27

29,0

Μεσαία κλίμακα

18

19,4

Μεγάλη κλίμακα

27

29,0

Πάρα πολύ

3

3,2

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α11 διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις είναι
μοιρασμένες ανάμεσα στη “μικρή” και στη “μεγάλη κλίμακα”. Ειδικότερα, 27 άτομα
(29,0%) έδωσαν την απάντηση “μικρή κλίμακα” και 27 άτομα, επίσης, έδωσαν την
απάντηση “μεγάλη κλίμακα”.
6.5.Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Τήρηση διαδικασιών στο Δήμο σας.
Στον Πίνακα Α12 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε12.
Πίνακας Α12: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε12: “Γίνεται έγκυρη
συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη των συλλογικών οργάνων των
διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα
θέματα των συνεδριάσεων;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μεσαία κλίμακα

6

6,4

Μεγάλη κλίμακα

39

41,9

Πάρα πολύ

48

51,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α12 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [48 άτομα (51,7%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 39 άτομα (41,9%)
“μεγάλη κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α13 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε13.
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Πίνακας Α13: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε13: “Γίνεται έγκυρη
συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη των συλλογικών οργάνων των
διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα
θέματα των συνεδριάσεων;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

6

6,4

Μεσαία κλίμακα

18

19,4

Μεγάλη κλίμακα

27

29,1

Πάρα πολύ

42

45,1

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α13 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [42 άτομα (45,1%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 27 άτομα (29,1%)
“μεγάλη κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α14 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε14.
Πίνακας Α14: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε14: “Τηρούνται οι
διαδικασίες δημοσίευσης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μεσαία κλίμακα

6

6,4

Μεγάλη κλίμακα

36

38,7

Πάρα πολύ

51

54,9

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α14 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [51 άτομα (54,9%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 36 άτομα (38,7%)
“μεγάλη κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α15 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε15.
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Πίνακας Α15: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε15: “Γίνεται έγκαιρη
ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις
που λαμβάνουν τα συλλογικά όργανα του Δήμου σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μεσαία κλίμακα

12

12,9

Μεγάλη κλίμακα

27

29,1

Πάρα πολύ

54

58,0

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α15 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [54 άτομα (58,0%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 27 άτομα (29,1%)
“μεγάλη κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α16 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε16.
Πίνακας Α16: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε16: “Τηρείται αρχείο
αποφάσεων συλλογικών οργάνων στην ιστοσελίδα του Δήμου;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

3

3,2

Μικρή κλίμακα

6

6,4

Μεσαία κλίμακα

9

9,7

Μεγάλη κλίμακα

24

25,8

Πάρα πολύ

51

54,9

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α16 διαπιστώνεται η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [51 άτομα (54,9%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 24 άτομα (25,8%)
“μεγάλη κλίμακα”].

6.6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Αλληλεπίδραση εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.
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Στον Πίνακα Α17 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε17.
Πίνακας Α17: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε17: “Το τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών οργάνων συνεργάζεται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

3

3,2

Μεσαία κλίμακα

15

16,2

Μεγάλη κλίμακα

39

41,9

Πάρα πολύ

36

38,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α17 διαπιστώνεται η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [39 άτομα (41,9%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 36 άτομα (38,7%)
“πάρα πολύ”].
Στον Πίνακα Α18 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε18.
Πίνακας Α18: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε18: “Το τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών οργάνων αναγνωρίζει το ρόλο και τη συνεισφορά των ελεγκτικών
μηχανισμών;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

6

6,4

Μεσαία κλίμακα

9

9,7

Μεγάλη κλίμακα

51

54,8

Πάρα πολύ

27

29,1

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α18 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [51 άτομα (54,8%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 27 άτομα (29,1%)
“πάρα πολύ”].
Στον Πίνακα Α19 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε19.
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Πίνακας Α19: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε19: “Το τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών οργάνων παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μεσαία κλίμακα

6

6,4

Μεγάλη κλίμακα

39

41,9

Πάρα πολύ

48

51,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α19 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [48 άτομα (51,7%) απάντησαν “πάρα πολύ” και 39 άτομα (41,9%)
“μεγάλη κλίμακα”].
6.7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Ανεξαρτησία των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών.
Στον Πίνακα Α20 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση
Ε20.
Πίνακας Α20: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε20: “Οι υπεύθυνοι των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του
έργου τους;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

3

3,2

Μικρή κλίμακα

9

9,7

Μεσαία κλίμακα

18

19,4

Μεγάλη κλίμακα

57

61,3

Πάρα πολύ

6

6,4

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α20 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [57 άτομα (61,3%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 18 άτομα (19,4%)
“μεσαία κλίμακα”].
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Στον Πίνακα Α21 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε21.
Πίνακας Α21: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε21: “Υπάρχει ανεξαρτησία
ανάμεσα στο τμήμα των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και των υπαλλήλων
του Δήμου;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

3

3,2

Μικρή κλίμακα

12

12,9

Μεσαία κλίμακα

30

32,3

Μεγάλη κλίμακα

36

38,7

Πάρα πολύ

12

12,9

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α21 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [36 άτομα (38.7%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 30 άτομα (32,3%)
“μεσαία κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α22 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε22.
Πίνακας Α22: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε22: “Το τμήμα των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τις
πληροφορίες;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Μικρή κλίμακα

3

3,2

Μεσαία κλίμακα

9

9,7

Μεγάλη κλίμακα

45

48,4

Πάρα πολύ

36

38,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α22 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεγάλη κλίμακα” έως
“πάρα πολύ” [45 άτομα (48,4%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 36 άτομα (38,7%)
“πάρα πολύ”].
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6.8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Η προσφορά των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών.
Στον Πίνακα Α23 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε23.
Πίνακας Α23: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε23: “Οι εσωτερικοί
ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του
τμήματος σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

3

3,2

Μικρή κλίμακα

12

12,9

Μεσαία κλίμακα

30

32.3

Μεγάλη κλίμακα

39

41.9

Πάρα πολύ

9

9,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α23 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [39 άτομα (41,9%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 30 άτομα (32,3%)
“μεσαία κλίμακα”].
Στον Πίνακα Α24 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε24.
Πίνακας Α24: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε24: “Οι εσωτερικοί
ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στον εντοπισμό λαθών επί των διαδικασιών του
τμήματος σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

6

6,4

Μικρή κλίμακα

18

19,4

Μεσαία κλίμακα

18

19,4

Μεγάλη κλίμακα

39

41,9

Πάρα πολύ

12

12,9

Σύνολο

93

100
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α24 διαπιστώνεται ότι 39 άτομα (41,9%)
απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 18 άτομα (19,4%) απάντησαν “μεσαία” και “μικρή
κλίμακα”.
Στον Πίνακα Α25 παρουσιάζεται η κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε25.
Πίνακας Α25: Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση Ε25: “Οι εσωτερικοί
ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων μέσω προτάσεων
προς το τμήμα σας;”
Απαντήσεις

Άτομα

%

Καθόλου

9

9,7

Μικρή κλίμακα

21

22,5

Μεσαία κλίμακα

18

19,4

Μεγάλη κλίμακα

36

38,7

Πάρα πολύ

9

9,7

Σύνολο

93

100

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α25 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των
ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δήλωσαν από “μεσαία” έως “μεγάλη
κλίμακα” [36 άτομα (38,7%) απάντησαν “μεγάλη κλίμακα” και 18 άτομα (19,4%)
“μεσαία κλίμακα”].

6.9 Η αντιλαμβανόμενη προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών σε σχέση με τις υπόλοιπες διαστάσεις των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών.
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής
«Προσφορά

των

εσωτερικών

ανεξάρτητες

μεταβλητές:

ελεγκτικών

«Χαρακτηριστικά

μηχανισμών»
του

Δήμου»,

με

τις

υπόλοιπες

«Προσωπικό

του

Τμήματος», «Τήρηση διαδικασιών στο Δήμο», «Αλληλεπίδραση εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων» και
«Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών».
Για κάθε ερωτώμενο και για κάθε διάσταση των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών

στο

τμήμα

Υποστήριξης
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Συλλογικών

Οργάνων

στους

ΟΤΑ,

υπολογίστηκε ένας συνολικός βαθμός (score) με βάση το άθροισμα των τιμών των
απαντήσεων στις ερωτήσεις που συνθέτουν την κάθε διάσταση.

Πίνακας Β1: Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής και Αξιοπιστίας των
μεταβλητών του υποδείγματος της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης.

Μέσος

Τυπική
Απόκλιση

Cronbach’s
a

9,9

3,1

0,92

Τ1: Συνολική βαθμολογία ως προς τα
«Χαρακτηριστικά του Δήμου»

8,5

2,6

0,70

Τ2: : Συνολική βαθμολογία ως προς το
«Προσωπικό του Τμήματος»

10,0

2,3

0,64

Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Τήρηση διαδικασιών στο Δήμο»

21,7

2,9

0,76

Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων»

12,7

1,9

0,77

Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών»

11,3

1,8

0,48

Μεταβλητές
Όρος
Εξαρτημένη
Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών»
Ανεξάρτητες

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Β1 διαπιστώνεται ότι μόνο η συνολική βαθμολογία
ως προς την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών» έχει χαμηλό
δείκτη αξιοπιστίας (α του Cronbach <0,60).
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Πίνακας Β2: Συντελεστές του υποδείγματος της Πολλαπλής Γραμμικής
Παλινδρόμησης.

Επιμέρους
Συντελεστής
Συσχέτισης

Όροι του
Υποδείγματος

Συντελεστές

Τιμές
Συντελεστών

Τυπικό
Σφάλμα

P

Σταθερός Όρος

b0

0,171

2,219

0,939

Τ1: Συνολική
βαθμολογία ως προς
τα «Χαρακτηριστικά
του Δήμου»

b1

0,297

0,122

0,017

0,181

Τ2: Συνολική
βαθμολογία ως προς
το «Προσωπικό του
Τμήματος»

b2

0,161

0,130

0,221

0,092

Τ3: Συνολική
βαθμολογία ως προς
την «Τήρηση
διαδικασιών στο
Δήμο»

b3

-0,206

0,101

0,044

-0,152

Τ4: Συνολική
βαθμολογία ως προς
την «Αλληλεπίδραση
εσωτερικών
ελεγκτικών
μηχανισμών και
Τμήματος
Υποστήριξης
Συλλογικών
Οργάνων»

b4

0,073

0,158

0,644

0,035

Τ5: Συνολική
βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία
των εσωτερικών
ελεγκτικών
μηχανισμών»

b5

0,816

0,150

<0,001

0,405

R=0,719

R2=0,516

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης=2,17

ANOVA
P<0,001

Δείκτες
Προσαρμογής

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Β2 διαπιστώνεται ότι το υπόδειγμα της πολλαπλής
γραμμικής παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό (ANOVA P<0,001) και η
95

προσαρμογή των δεδομένων είναι μέτρια προς ικανοποιητική (R2>0,50).

Οι

ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην
εξαρτημένη (Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Προσφορά των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών») είναι, με φθίνουσα σειρά σημαντικότητας (βλέπε στήλη
“Επιμέρους Συντελεστής Συσχέτισης”), η Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Ανεξαρτησία

των

εσωτερικών

ελεγκτικών

μηχανισμών»,

η

Τ1:

Συνολική

βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου» και η Τ3: Συνολική
βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών στο Δήμο». Ειδικότερα, η
μεταβλητές Τ5 και Τ1 έχουν θετική επίδραση στην εξαρτημένη (Τ6), ενώ η Τ3 έχει
αρνητική επίδραση3.

6.10. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων σε σχέση με τις
διαστάσεις των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών.
Στην ενότητα αυτή ερευνάται και προσδιορίζεται με βάση ορισμένες
παρατηρήσεις η σχέση μεταξύ των μεταβλητών (Τ1 έως Τ6) και των δημογραφικών
χαρακτηριστικών των ερωτώμενων.
Στους Πίνακες Α26-Α30, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό
γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας σειράς t-test (για τους πίνακες Α1-Α4) και
ελέγχων Tukey (για τον Πίνακα Α5).
Στον Πίνακα Α26, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα μιας σειράς ελέγχων t-test.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α26 παρατηρούμε ότι μόνο για την
μεταβλητή Τ4 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ηλικιακών
ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη αλληλεπίδραση εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε
στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (ή βαθμό) στους ερωτώμενους που η

3 Το θετικό πρόσημο του συντελεστή μίας μεταβλητής είναι ένδειξη της θετικής επίδρασής
της στην τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής. Αντίστοιχα, το αρνητικό πρόσημο είναι ένδειξη
της αντίστροφης σχέσης (Γναρδέλλης, 2006).
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ηλικία τους είναι <50 ετών σε σύγκριση (ή σε σχέση) με τους ερωτώμενους που η
ηλικία τους είναι >50 ετών.
Πίνακας Α26: Συνολικές βαθμολογίες (score) των διαστάσεων της
αξιολόγησης (Τ1-Τ6) των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ, σε σχέση με την ηλικιακή
ομάδα των ερωτώμενων (με έντονη γραφή δηλώνονται οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές)
Ηλικιακή
Ομάδα

Τ1*

≤ 50 ετών

> 50 ετών

Τ2*

Τ4*

Τ5*

Τ6*

MO+

8,6

9,9

22,1

13,0 a

11,2

10,3

ΤΣ+

,2

,3

,4

,2

,2

,4

MO

8,3

10,1

21,2

12,2 b

11,3

9,4

ΤΣ

,6

,5

,5

,3

,3

,5

0,536

0,719

0,132

0,033

0,756

0,191

t-test P

+MO:
*Τ1:

Τ3*

Μέσος Όρος, ΤΣ: Τυπικό Σφάλμα

Συνολική βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου», Τ2: Συνολική βαθμολογία ως

προς το «Προσωπικό του Τμήματος», Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών
στο Δήμο», Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων», Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών», Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών»

Στον Πίνακα Α27, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα μιας σειράς ελέγχων t-test.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α27 παρατηρούμε ότι μόνο για την μεταβλητή Τ6
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Πιο συγκεκριμένα, η
αντιλαμβανόμενη προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα
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επίπεδα (ή βαθμό) στους άντρες ερωτώμενους σε σύγκριση (ή σε σχέση) με τις
ερωτώμενες γυναίκες.
Πίνακας Α27: Σύγκριση των δύο φύλων των ερωτώμενων ως προς τις
συνολικές βαθμολογίες (score) των διαστάσεων της αξιολόγησης (Τ1-Τ6)
των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ (με έντονη γραφή δηλώνονται οι
στατιστικά σημαντικές διαφορές)

Τ1*

Φύλο
Άντρας

Γυναίκα

Τ2*

Τ3*

Τ4*

Τ5*

Τ6*

MO+

8,8

10,3

21,6

12,2

11,2

10,9 a

ΤΣ+

,6

,5

,5

,4

,4

,5

MO

8,3

9,8

21,8

12,9

11,3

9,5 b

ΤΣ

,3

,3

,4

,2

,2

,4

0,410

0,331

0,748

0,127

0,835

0,022

t-test P

+MO:
*Τ1:

Μέσος Όρος, ΤΣ: Τυπικό Σφάλμα

Συνολική βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου», Τ2: Συνολική βαθμολογία ως

προς το «Προσωπικό του Τμήματος», Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών
στο Δήμο», Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων», Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών», Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών»

Στον Πίνακα Α28, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα μιας σειράς ελέγχων t-test.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α28 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ1 και Τ5
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με βάση το
μορφωτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη επίδραση α) των
χαρακτηριστικών του Δήμου και του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
καθώς και β) η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα
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επίπεδα (ή βαθμό) στους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι/τες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σύγκριση (ή σε σχέση) με τους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι/ες
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πίνακας Α28: Συνολικές βαθμολογίες (score) των διαστάσεων της
αξιολόγησης (Τ1-Τ6) των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ, σε σχέση με το επίπεδο
εκπαίδευσης

των

ερωτώμενων

(με

έντονη

γραφή

δηλώνονται

οι

στατιστικά σημαντικές διαφορές)
Επίπεδο
Εκπαίδευσης

Τ1*

Απόφοιτος/η
Λυκείου

MO+

Απόφοιτος/η
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
ή κάτοχος
Μεταπτυχιακού

Τ2*

Τ3*

Τ4*

Τ5*

Τ6*

9,1 a

10,2

22,1

12,7

11,9 a

10,1

ΤΣ+

,4

,4

,5

,3

,2

,5

MO

7,9 b

9,8

21,4

12,7

10,7 b

9,8

,3

,3

,4

,3

,3

,4

0,034

0,341

0,231

0,957

0,002

0,691

ΤΣ
t-test P

+

MO: Μέσος Όρος, ΤΣ: Τυπικό Σφάλμα

*Τ1:

Συνολική βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου», Τ2: Συνολική βαθμολογία ως

προς το «Προσωπικό του Τμήματος», Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών
στο Δήμο», Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων», Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών», Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών»

Στον Πίνακα Α29, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα μιας σειράς t-test.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α29 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ3,Τ4 και
Τ6 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ερωτώμενων με
βάση τη θέση ευθύνης που κατέχουν. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη α)
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τήρηση διαδικασιών στο Δήμο, β) αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων καθώς και γ)
προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (ή βαθμό)
στους ερωτώμενους που είναι Προιστάμενοι/ες ή Διευθυντές/ντριες σε σύγκριση (ή
σε σχέση) με τους ερωτώμενους που είναι υπάλληλοι.
Πίνακας Α29: Συνολικές βαθμολογίες (score) των διαστάσεων της
αξιολόγησης (Τ1-Τ6) των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ, σε σχέση με τη θέση
ευθύνης που κατέχουν οι ερωτώμενοι (με έντονη γραφή δηλώνονται οι
στατιστικά σημαντικές διαφορές)
Τ1*

Θέση Ευθύνης
Υπάλληλος

Προϊστάμενος/η ή
Διευθυντής/ντρια

Τ2*

Τ4*

Τ5*

Τ6*

MO+

8,1

9,8

21,2 b

12,2 b

11,0

9,4 b

ΤΣ+

,3

,3

,4

,2

,2

,4

MO

9,2

10,4

22,9 a

13,6 a

11,7

11,0 a

ΤΣ

,5

,4

,4

,3

,3

,5

0,077

0,205

0,002

0,001

0,111

0,012

t-test P

+MO:
*Τ1:

Τ3*

Μέσος Όρος, ΤΣ: Τυπικό Σφάλμα

Συνολική βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου», Τ2: Συνολική βαθμολογία ως

προς το «Προσωπικό του Τμήματος», Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών
στο Δήμο», Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων», Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών», Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών»

Στον Πίνακα Α30, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα μιας σειράς ελέγχων Tukey.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α30 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ5 και Τ6
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ερωτώμενων
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σύμφωνα με τα έτη εμπειρίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη

α)

ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων καθώς και β) προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (ή βαθμό) στους ερωτώμενους με σχετικά μικρή
εμπειρία (<10 ετών) σε σύγκριση με αυτούς που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
Πίνακας Α30: Σύγκριση ηλικιακών ομάδων των ερωτώμενων ως προς τις
συνολικές βαθμολογίες (score) των διαστάσεων της αξιολόγησης (Τ1-Τ6)
των

εσωτερικών

ελεγκτικών

μηχανισμών

στο

τμήμα

Υποστήριξης

Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ (με έντονη γραφή δηλώνονται οι
στατιστικά σημαντικές διαφορές)
Έτη
Εργασίας/
Εμπειρίας
<10 έτη

11-20 έτη

>21 έτη

Τ1*

Τ2*

Τ3*

Τ4*

Τ5*

Τ6*

MO+

8,7

10,2

22,2

13,0

12,3 a

11,5 a

ΤΣ+

,3

,4

,3

,5

,3

,5

MO

8,2

9,9

21,2

12,8

10,9 b

10,2 ab

ΤΣ

,4

,3

,5

,3

,3

,4

MO

8,8

9,9

22,1

12,4

11,1 b

8,9 b

ΤΣ

,5

,5

,6

,3

,3

,6

0,568

0,919

0,360

0,511

0,019

0,009

ANOVA P

+MO:
*Τ1:

Μέσος Όρος, ΤΣ: Τυπικό Σφάλμα

Συνολική βαθμολογία ως προς τα «Χαρακτηριστικά του Δήμου», Τ2: Συνολική βαθμολογία ως

προς το «Προσωπικό του Τμήματος», Τ3: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Τήρηση διαδικασιών
στο Δήμο», Τ4: Συνολική βαθμολογία ως προς την «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων», Τ5: Συνολική βαθμολογία ως προς
την «Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών», Τ6: Συνολική βαθμολογία ως προς την
«Προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών»
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Κεφάλαιο 7ο Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας.
7.1.Εισαγωγή.
Στο

προηγούμενο

κεφάλαιο

παρουσιαστήκαν

τα

αποτελέσματα

της

Περιγραφικής Στατιστικής. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν με βάση τους στόχους
που τέθηκαν στην ενότητα 5.3.
7.2. Τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τον πρώτο στόχο τηςδιερεύνησης της κατανομής ανά ηλικία,
φύλο, εκπαίδευση,θέση ευθύνης, και έτη εργασίας των υπαλλήλωνστο συγκεκριμένο
τμήμα Συλλογικών Οργάνωνστους ΟΤΑ βρέθηκε ότι:
Οι ηλικίες των περισσότερων συμμετεχόντων στην έρευνα κυμαίνονται στην
ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών με ποσοστό 54,8%, με δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
(38,7%)την ηλικιακή ομάδα >50 ετών (βλ. πίνακα Π1). Τα στοιχεία αυτά
παρουσιάζουν απόκλιση από την απογραφή του Δημοσίου του έτους 2015, καθώς το
σύνολο της ηλικιακής ομάδας 40 έως 50 βρίσκεται σε ποσοστό 38%, ενώ η ηλικιακή
ομάδα>50 ετών σε ποσοστό 31,7%. Μία πιθανή εξήγηση για τη διαφορά αυτή είναι
ότι η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων (61%) απασχολούνταν σε τομείς των
Υπουργείων Παιδείας, Υγείας, ήταν ένστολοι και κληρικοί. Τόσο στους καθηγητές
όσο και στους ένστολους παρατηρούμε προσλήψεις κυρίως σε μικρότερες ηλικίες
ατόμων. Επίσης, ως προς την ηλικιακή κατανομή συνάγεται ότιο μέσος όρος ηλικίας
των υπαλλήλων και στους Δήμους αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, γεγονός που
οφείλεται στο μειωμένο αριθμό προσλήψεων λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων
της χώρας. Η αύξηση που σημειώνεται είναι μεγάλη και καταδεικνύει ότι το
προσωπικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα άλλα και στους Δήμους «γερνάει»
(Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων,2015· Καραμανώλη,2017).
Το φύλο των περισσότερων συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες.Οι 63
(ποσοστό 67,7%) είναι γυναίκες και οι 20 (ποσοστό 32,3%) είναι άντρες(βλ. πίνακα
Π2). Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των Δημοσίων υπαλλήλων του 2015 το
53% του τακτικού προσωπικούείναι άνδρες και το 47% είναι γυναίκες.Επίσης, στην
έρευνά τους οι Μάρη και Μπίρμπας (2011) αναφέρουν ότι στους νέους
Καλλικρατικούς Δήμους το ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο είναι 35% για τις
γυναίκες έναντι 65% για τους άνδρες. Μια πιθανή εξήγηση για τη διαφορά αυτή
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είναι ότι το τμήμα των Συλλογικών Οργάνων είναι ένα διοικητικό τμήμα και
στελεχώνεται κυρίως από γυναίκες σε αντίθεση με το τμήμα καθαριότητας των
Δήμων, όπου εκεί υπερτερούν κατά πολύ οι άνδρες.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των περισσότερων συμμετεχόντων στην έρευνα
ήταν απόφοιτοι Λυκείου σεποσοστό 48,4% και ακολουθούν οι απόφοιτοι ΠΕ σε
ποσοστό 38,7% (βλ. πίνακα Α3). Σύμφωνα με την απογραφή των Δημοσίων
υπαλλήλων του 2015, η πλειονότητα του προσωπικού έχει Πανεπιστημιακή
Εκπαίδευσημε ποσοστό 39,86%, με τους εκπαιδευτικούς να κατέχουν δύο και τρία
πτυχία, και ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου με ποσοστά 19,7% (βλ. πίνακα
Π1).Πρόσφατη έρευνα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2017) για την τοπική αυτοδιοίκηση κατέδειξε
ότι σε ποσοστό περίπου 36,8% οι εργαζόμενοι στους Δήμους είναι απόφοιτοι
Λυκείου. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) χρηματοδοτεί την
υλοποίηση

προπτυχιακού

προγράμματος

σπουδών

στο

Ελληνικό

Ανοικτό

Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Το γνωστικό αντικείμενο του προπτυχιακού είναι η
οργάνωση καιη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), με
σκοπό τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου
τομέα (Ν. 4369/2016).
Ως προς τη θέση ευθύνης οι περισσότεροι συμμετέχοντες, σε ποσοστό
67,7%, είναι υπάλληλοι, ενώ σε ποσοστό 29% είναι Προϊστάμενοι/ες (βλ. πίνακα
Α4).Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να έχουν εξήγηση, καθώς τα τμήματα Συλλογικών
Οργάνων ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων και το μέγεθος του Δήμου διαθέτουν
διοικητική ιεραρχία, Διευθυντή, Προϊστάμενο και υπαλλήλους.
Ως προς τα έτη εργασίας οι συμμετέχοντες σεποσοστό 41.9% εργάζονται στο
Δήμο από 11-20 έτη, ενώ ακολουθούν υπάλληλοι με προϋπηρεσία πάνω από 21 έτη
σε ποσοστό 38,7% (βλ. πίνακα Α5).Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν με
άλλες έρευνες που έχουν γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού και έχουν να
κάνουν με γενικότερες πολιτικές που εφαρμόζουν τον κανόνα 1 προς 4 (μία
πρόσληψη για κάθε τέσσερις αποχωρήσεις) που ίσχυεγια το τρέχον έτος 2017.
Δηλαδή δεν υπήρξαν νέες προσλήψεις, ώστε να υπάρχει μεγάλος αριθμός
υπάλληλων με κάτω από 2 χρόνια εργασίας (Καραμανώλη,2017).
Σύμφωνα

με

το

δεύτερο

στόχο

της

διερεύνησης

περιβάλλοντος και του βαθμού επιρροής του προκύπτει ότι:
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του

εργασιακού

Α) Ως προς τα «Χαρακτηριστικά Δήμου» πρώτον υπάρχει σε μέτρια κλίμακα
ενιαίο εγχειρίδιο διαδικασιών (βλ. πίνακα Α6), κάτι που συμφωνεί με προηγούμενες
έρευνες και προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (ΙΤΑ, 2016), δεύτερον υπάρχουν σε μικρή
κλίμακα αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα στους Δήμους για την
πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών (βλ. πίνακα Α7), με αποτέλεσμα να
παρεμποδίζεται

η

ανάπτυξη

εφαρμογών

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

(Leavitt,2009) καθώς και οικονομικών εργασιών με στόχο την ολοκληρωμένη
ηλεκτρονική οικονομική διαχείριση και του εσωτερικού έλεγχου. Επίσης η Ε.Ε.Τ.Α.Α
συμφωνεί

ότι

στους

Δήμους

υπάρχει

μικρή

κλίμακα

αναβαθμισμένων

πληροφοριακών συστημάτων και προτείνει την βελτίωση τους ώστε να υπάρξει
βελτίωση των οικονομικών–διαχειριστικών πολιτικών και λειτουργιών των ΟΤΑ και
ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των εσωτερικών συστημάτων (Ι.Τ.Α., 2016). Τρίτον ο
Δήμος παρέχει σε μέτριο βαθμό στους υπαλλήλους του τη δυνατότητα συμμετοχής
στη λήψη αποφάσεων για εργασιακά θέματα (βλ. πίνακα Α8). Τα αποτελέσματα
αυτά συμφωνούν με αντίστοιχη έρευνα στον Δήμο Ζωγράφου. Αν και είναι
ζητούμενο η ενίσχυση της συμμετοχής των υπαλλήλων στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, καθότι αποτελεί την καλύτερη παρακίνηση, οι υπάλληλοι αξιολογούν
ως χαμηλή τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που τους δίνεται στην
υπηρεσία τους (Μασσαράς,2014). Τη σημασία της συμμετοχικότητας των
υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν την εργασία τονίζει στην έρευνά της και η
Δούμα (2014).
Β) Ως προς το «Προσωπικό Τμήματος» υπάρχει σε μεγάλο βαθμό α)
διαχωρισμός των καθηκόντων (βλ. πίνακα Α9) και β) κατάρτιση του προσωπικού
του τμήματο (βλ. πίνακα Α10), ενώ σε μικρό βαθμό γ) η επάρκεια του προσωπικού
(βλ. πίνακα Α11).Τα ευρήματα αυτά διαφέρουν από τις έρευνες του Γκουρτσιλίδη
(2016) και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ι.Τ.Α,2016) οι οποίοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει ασάφεια
στον καθορισμό καθηκόντων και ευθυνών αλλά και η απουσία ενός κανονισμού που
θα καθόριζε την υλοποίηση και τον έλεγχο της διαδικασίας κυρίως στις προμήθειες
και στα οικονομικά των Δήμων.Επίσης, και η Γιάγκου (2017) διαπιστώνει σε έρευνά
της ότι δε διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του οικονομικού τμήματος
καθώς και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ι.Τ.Α,2016) τονίζει την ανάγκη δημιουργίας περιγραμμάτων
θέσεων εργασίας. Μια πιθανή ερμηνεία για τη διαφορά αυτή είναι ότι στο
συγκεκριμένο τμήμα οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα μπορεί να είναι περισσότερο
104

καθορισμένα σε σχέση με άλλα τμήματα, καθότι ο κάθε υπάλληλος αναλαμβάνει την
γραμματειακή υποστήριξη μιας επιτροπής και τηρεί συγκεκριμένα πρακτικά και
διαδικασίες.
Οι υπάλληλοι του τμήματος θεωρούν τους συνάδελφους τους ότι είναι σε
μεγάλο βαθμό κατάλληλα καταρτισμένοι. Τα ευρήματα διαφέρουν από τις προτάσεις
της ΕΕΤΑΑ και ΚΕΔΕ για τους ΟΤΑ (ΙΤΑ,2016) και δείχνουν την ανάγκη κατάρτισης
των υπαλλήλων των ΟΤΑ. Πιθανή εξήγηση για τη διαφορά αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στη νομοθεσία σε
σχέση με τη λειτουργία του τμήματος. Καθώς αποτελεί πρόταση της ΚΕΔΕ, κάθε
νόμος που αφορά μεταρρύθμιση ή νέα σημαντική δημόσια πολιτική θα συνοδεύεται
με την κατάρτιση του προσωπικού και την παροχή εστιασμένων προγραμμάτων, με
βάση τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου (ΙΤΑ, 2016).
Σχετικά

με

την

επάρκεια

του

προσωπικού

φαίνεται

ότι

τόσο

η

Ε.Ε.Τ.Α.Α.(ΙΤΑ,2016), όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών(αιτιολογική έκθεση)
συμφωνούν ότι το προσωπικό επαρκεί σε μικρό βαθμό. Από την συγκεκριμένη
έρευνα προκύπτει ένα δίπολο απαντήσεων με 27 απαντήσεις να επαρκεί το
προσωπικό σε μικρή κλίμακα και 27 απαντήσεις να επαρκεί το προσωπικό σε μεγάλη
κλίμακα (βλ. πίνακα Α11). Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι, για να είναι
αντιπροσωπευτικό το δείγμα επιλέχθηκαν Δήμοι μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί (βλ.
ενότητα 5.2.2) και κατά συνέπεια με διαφορετικές ανάγκες σε προσωπικό. Εξάλλου,
σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών (2017), Διοικητική
υποστήριξη για όλο το 2018 θα συνεχίσουν να παρέχουν οι μεγάλοι Δήμοι στους
μικρότερους λόγω έλλειψης προσωπικού στους ΟΤΑ α' βαθμού. Με τροπολογία, η
παράταση του μέτρου διοικητικής υποστήριξης θα διαρκέσει έως την 1.1.2019,
προκειμένου όμοροι δήμοι να μπορούν να ασκήσουν όμοιες αρμοδιότητες στην αρχή
της επικουρικότητας, καθώς παραμένουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις
προσωπικού. Η ρύθμιση αφορά την αξιοποίηση προσωπικού από όμορους δήμους
κυρίως σε διοικητικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τον τρίτο στόχο της διερεύνησης του βαθμού στον οποίο
τηρούνται οι διαδικασίες νομιμότητας, διαφάνειας της ενημέρωσης και της
πληροφόρησης του κοινού καθώς και των αιρετών οργάνων από το τμήμα
υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων προκύπτει ότι: Ως προς την τήρηση των
διαδικασιών στο συγκεκριμένο τμήμα τηρούνται σε βαθμό πάρα πολύ (βλ. πίνακες
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Α12 έως Α16). Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, διότι, όπως επισημαίνει η
Lajosné Gyüre (2012),όταν στις τοπικές κυβερνήσεις οι εσωτερικοί ελεγκτικοί
μηχανισμοί δεν έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες ή είναι ανεπαρκείς
παρεμποδίζουν τη λειτουργία και το έργο του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης,
παρατηρείται ότι εφαρμοζεται ο Ν.3861/2010 περί διαφάνειας που υποχρεώνει τους
ΟΤΑ σε ανάρτηση όλων των πράξεών τους στην ιστοσελίδα τους (βλ. πίνακες Α14 και
Α16 και ενότητα 4.3).
Σύμφωνα με τον τέταρτο στόχο της διερεύνησης του βαθμού στον οποίο
επιτυγχάνεται η «Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων» προκύπτει ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό
συνεργασία μεταξύ τους και διαπιστώνεται η συνεισφορά των ελεγκτικών
μηχανισμών στο τμήμα. Επίσης, το τμήμα Συλλογικών Οργάνων παρέχει σε βαθμό
πάρα πολύ όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτικούς
μηχανισμούς (βλ. πίνακες Α17 έως Α19). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με
τουςAhmad, Othman και Jusoff (2009),οι οποίοι καταλήγουν ότι οι εσωτερικοί
ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να

θεωρούνται συνεργάτες και όχι ελεγκτές.

Ακόμη, ο Παπαστάθης (2004) υπογραμμίζει τόσο το συμβουλευτικό όσο και τον
προληπτικό ρόλο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και κατ’ επέκταση του
εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτόν, ο εσωτερικός έλεγχος είναι η υπηρεσία που
αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και
προτείνει βελτιώσεις όπου διαπιστώνονται αδυναμίες.
Σύμφωνα με τον πέμπτο στόχο της διερεύνησης του βαθμού ανεξαρτησίας
των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών προκύπτει ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό
(βλ. πίνακες Α20 έως Α22). Τα ευρήματα συμφωνούν τόσο με την έρευνα του Asare
(2009) όσο και με την έρευνα των Drogalas et al. το 2015, που διαπιστώνουν ότι οι
εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και κατ’ επέκταση ο εσωτερικός έλεγχος απαιτεί
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, για να λειτουργήσει σωστά σε μια επιχείρηση ή
έναν οργανισμό.
Σύμφωνα με τον έκτο στόχο της διερεύνησης του βαθμού προσφοράς των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών προκύπτει ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η
προσφορά τους (βλ. πίνακες Α23 έως Α25). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την
Davies (2001), η οποία κατέγραψε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί
αποτελούν μία πολύ σημαντική λειτουργία, καθώς παρέχουν υποστηρικτική βάση
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για την αποτελεσματική επικοινωνία όλων των επιπέδων διοίκησης. Αλλά και άλλοι
ερευνητές, όπως οι Baltaci και Yilmaz (2006) και οι Jorge και Costa (2009),
συμφωνούν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί συνδράμουνστην αξιοπιστία,
διότι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της
αποτελεσματικότητας της Διοίκησης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στου
οργανισμούς.
Σύμφωνα με τον έβδομο στόχο της διερεύνησης του βαθμού επίδρασης των
άλλων διαστάσεων των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών σε σχέση με την
προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων παρατηρούμε ότι με βάση τα στοιχεία του πίνακα Β2, όσο
αυξάνονται ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης ανεξαρτησίας των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών (μεταβλητή Τ5) και η θετική άποψη για τα χαρακτηριστικά
του Δήμου (μεταβλητή Τ1), τόσο αυξάνεται και ο βαθμός προσφοράς των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του εσωτερικού έλεγχου (μεταβλητή Τ6).
Πιο αναλυτικά, ως προς την μεταβλητή Τ1 τα ευρήματα συμφωνούν με τη θεωρία,
καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη αναλυτικού εγχειριδίου διαδικασιών (ΙΤΑ,
2016) σε κάθε τμήμα, σε συνδυασμό με τα αναβαθμισμένα πληροφοριακά
συστήματα (Leavitt, 2009) και την ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων, επιδρούν
θετικά στην καλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα και μειώνουν την έλλειψη
αδιαφορίας (Μασσαράς, 2014), παραίτησης και κακοδιαχείρισης του τμήματος. Ως
προς την μεταβλητή Τ5 τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις βιβλιογραφικές πηγές,
καθώς οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται ότι είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του
έργου τους αλλά και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες
(Asare, 2009· Drogalas et al., 2015).
Επίσης, με βάση τα στοιχεία του πίνακα Β2 παρατηρούμε ότι όσο
περισσότερο τηρούνται οι διαδικασίες στο τμήμα Συλλογικών Οργάνων (μεταβλητή
Τ3), τόσο μειώνεται η αντιλαμβανόμεη προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και του εσωτερικού ελέγχου. Αν και αυτό αρχικά φαίνεται αντιφατικό,
καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και κατ’ επέκταση ο εσωτερικός έλεγχος
αποτελούνται από διαδικασίες (Cheung και Qiang, 1997· Meigs et al, 1978), είναι
λογικό η προσφορά του ελέγχου να είναι μικρότερη, όταν τηρούνται οι διαδικασίες
και δεν εντοπίζονται λάθη. Η μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στους ΟΤΑ α΄
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βαθμού επιτρέπει την εμφάνιση φαινομένων κακοδιοίκησης, σύμφωνα με την
έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ., Ετήσια Έκθεση
2014).
Σύμφωνα με τον όγδοο στόχο της διερεύνησης του βαθμού επίδρασης των
ατομικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων σε σχέση με τις διαστάσεις των
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών παρατηρούμε ότι:
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α26 η αντιλαμβανόμενη αλληλεπίδραση
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στους ερωτώμενους
που η ηλικία τους είναι <50 ετών σε σχέση με τους ερωτώμενους που η ηλικία τους
είναι >50 ετών. Η διαφορά αυτή πιθανότατα οφείλεται στην επικείμενη
συνταξιοδότηση της πρώτης ηλικιακής ομάδας (Διαμαντή, 2017) και την
επακόλουθη αποφυγή ανάληψης εργασιών «πρώτης γραμμής» σε σχέση με
νεότερους σε ηλικία υπαλλήλους.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α27 παρατηρούμε ότι μόνο για την μεταβλητή Τ6
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Πιο συγκεκριμένα, η
αντιλαμβανόμενη προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του
τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα στους άντρες ερωτώμενους σε σχέση με τις ερωτώμενες
γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνες (Gilbert, 1984· Farmer,1985· Koziara et.al., 1989), οι
αυξημένοι κοινωνικοί ρόλοι των γυναικών σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι τόσο
η ελεγκτική διαδικασία όσο και ο ρόλος του ελεγκτή θεωρούνται παραδοσιακά
αντρική αρμοδιότητα μπορεί να ερμηνεύσουν την ελλιπή σημασία που προσδίδουν
οι γυναίκες στην προσφορά του εσωτερικού ελέγχου (Γεωργιτζίκης, 2011).
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α28 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ1 και Τ5
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με βάση το
μορφωτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη επίδραση των
χαρακτηριστικών του Δήμου και του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
καθώς και της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του
τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε στατιστικά σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα στους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι/τες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχέση με τους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι/ες τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τους απόφοιτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η επίγνωση της επίδρασης του λεπτομερούς ενιαίου
Εγχειριδίου Διαδικασιών, των αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς
και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων είναι σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι εξαιτίας της μη εξειδίκευσής τους στηρίζουν
την αποδοτικότητά τους στους παραπάνω παράγοντες σε σχέση με τους πτυχιούχους
(Κέφης, 2003). Εξάλλου, στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ως ορκωτοί λογιστές,
ελεγκτές και προϊστάμενοι τοποθετούνται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. (αρθ.38
ΠΔ141/2017).
Η αντιλαμβανόμενη από τους/τις αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ανεξαρτησία

των

εσωτερικών

ελεγκτικών

μηχανισμών

και

του

τμήματος

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων σε σχέση με τους απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

πιθανόν

θα

πρέπει

να

ερμηνευτεί

σε

συνδυασμό

με

την

αντιλαμβανόμενη ανάγκη των αποφοίτων Δ.Ε. για τήρηση των κανόνων, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Η ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών και των
ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι επιβεβλημένη και σύμφωνη
με την ισχύουσα νομοθεσία, τη διεθνή βιβλιογραφία και τα διεθνή πρότυπα (Παπάς,
1999· Christopher et al., 2009· Asare,2009· Drogalas et al., 2015).
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α29 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ3,Τ4 και
Τ6 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ερωτώμενων με
βάση τη θέση ευθύνης που κατέχουν. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη τήρηση
διαδικασιών στο Δήμο, αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του
τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και προσφορά των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών και του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι
σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στους ερωτώμενους που είναι
Προϊστάμενοι/ες ή Διευθυντές/ντριες σε σχέση με τους ερωτώμενους που είναι
υπάλληλοι.
Οι

ερωτώμενοι

που

είναι

Προϊστάμενοι/ες

ή

Διευθυντές/ντριες

πιθανόν

συμμετέχουν σε επιτροπές ελέγχου (ΕΙΕΕ, 2017) και έχουν βαθύτερη επίγνωση τόσο
της ανάγκης τήρησης των διαδικασιών όσο και της ανάγκης συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών με το αντίστοιχο τμήμα.
Ακόμη, η διαφορά αυτή ανάμεσα σε Προϊστάμενους/ες ή Διευθυντές/ντριες σε
σχέση με τους υπαλλήλους μπορεί να οφείλεται στην ιεραρχία και την
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αλληλεπίδραση μεταξύ του νοητικού σχήματος του κατόχου της θέσης και του
οργανωσιακού περιβάλλοντος (Elsbach και Hargaton,2005). Σύμφωνα με τον
Tomson (1961), τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην ιεραρχία
διαχωρίζουν τη θέση τους από την οργάνωση, παρέχοντας τυπικά τις υπηρεσίες τους
χωρίς να ταυτίζονται με αυτήν.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Α30 παρατηρούμε ότι για τις μεταβλητές Τ5 και Τ6
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ερωτώμενων
σύμφωνα με τα έτη εμπειρίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η αντιλαμβανόμενη
ανεξαρτησία

των

εσωτερικών

ελεγκτικών

μηχανισμών

και

του

τμήματος

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και του τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι σε
στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στους ερωτώμενους με σχετικά μικρή
επαγγελματική εμπειρία (<10 ετών) σε σχέση με αυτούς που έχουν μεγαλύτερη
εμπειρία.
Οι ερωτώμενοι με σχετικά μικρή εμπειρία (<10 ετών) σε σχέση με αυτούς που έχουν
εμπειρία άνω των 10 ετών πιθανόν έχουν βιώσει στην επαγγελματική τους ζωή
λιγότερα περιστατικά είτε μη ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών
είτε αδυναμίας προσφοράς των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών σε σχέση με
τους πιο έμπειρους συναδέλφους. Μια άλλη πιθανή εκδοχή είναι ότι οι ερωτώμενοι
με μεγαλύτερη σχετικά εμπειρία σε σχέση με τους ερωτώμενους με μικρή εμπειρία
έχουν πιο έντονα ριζωμένη τη γραφειοκρατική νοοτροπία των δημοσίων υπαλλήλων
και δεν προσαρμόζονται εύκολα σε διαδικασίες που επιβάλλονται από τους
εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (Σεραφετινίδου, 2003· Φαναριώτη, 2000).
Σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ, 2014), η
αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς καθώς και η εμπέδωση της
αρχής νομιμότητας της διοικητικής δράσης σχετίζονται τόσο με τη γραφειοκρατική
νοοτροπία των δημοσίων υπαλλήλων όσο και με τα διάφορα μικροσυμφέροντα.
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Κεφάλαιο 8ο Συμπεράσματα, περιορισμοί και προτάσεις.
8.1.Συμπεράσματα.
Αρχικά, από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι στο τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ ο αντιλαμβανόμενος βαθμός επιρροής του
περιβάλλοντος είναι σε μικρή κλίμακα ως προς τα αναβαθμισμένα πληροφοριακά
συστήματα για την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών (βλ. πίνακα Α7)
και ως προς την επάρκεια του προσωπικού (βλ. πίνακα Α11). Σε μέτρια κλίμακα
καταγράφεται η ύπαρξη ενιαίου εγχειρίδιου διαδικασιών (βλ. πίνακα Α6) καθώς και
η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για εργασιακά θέματα (βλ. πίνακα
Α8). Οι ερωτώμενοι απάντησαν σε μεγάλη κλίμακα ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ
του τμήματος Συλλογικών Οργάνων και των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών,
συνεισφορά των οποίων γίνεται παραδεκτή. Σε μεγάλο βαθμό καταγράφεται η
ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (βλ. πίνακες Α20 έως Α22),
αλλά και η προσφορά τους (βλ. πίνακες Α23 έως Α25). Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι
οι διαδικασίες νομιμότητας και διαφάνειας τηρούνται πάρα πολύ (βλ. πίνακες Α12
έως Α16) και ότι το τμήμα Συλλογικών Οργάνων παρέχει σε βαθμό πάρα πολύ όλες
τις πληροφορίες που ζητούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (βλ.
πίνακες Α17 έως Α19).
Τέλος, με βάση το μοντέλο της πολλαπλής παλινδρόμησης (βλ. Πίνακα Β2)
διαπιστώνεται ότι όσο περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης
ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (μεταβλητή Τ5) και η θετική
άποψη για τα χαρακτηριστικά του Δήμου (μεταβλητή Τ1) τόσο αυξάνεται ο βαθμός
της αντιλαμβανόμενης προσφοράς των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του
εσωτερικού έλεγχου (μεταβλητή Τ6). Ανάλογα, προκύπτει ότι όσο περισσότερο
τηρούνται οι διαδικασίες στο τμήμα Συλλογικών οργάνων (μεταβλητή Τ3) τόσο
μειώνεται η προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και του εσωτερικού
έλεγχου.

8.2.Περιορισμοί.
Στην παρούσα επιστημονική έρευνα εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα,
τα οποία όμως ερμηνεύονται με βάση κάποιους περιορισμούς. Σημαντικότερος
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περιορισμός είναι το περιορισμένο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της. Ένας άλλος
περιορισμός είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται αποκλειστικά σε
πεποιθήσεις των υπαλλήλων και όχι απαραίτητα σε ενέργειες των Δήμων. Στο
πλαίσιο αυτό δεν είναι βέβαιος ο αντικειμενικός και αμερόληπτος χαρακτήρας των
απαντήσεων των ερωτηθέντων δημοτικών υπαλλήλων. Επομένως, θα πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις γενικεύεις των ευρημάτων. Τέλος, ένα εξίσου
σημαντικό περιορισμό αποτελεί το μέγεθος του δείγματος, παρά την προσπάθεια
που

καταβλήθηκε

για

μεγαλύτερη

συμμετοχή.

Συγκεκριμένα,

το

δείγμα

αποτελούνταν από 93 δημοτικούς υπαλλήλους, δείγμα αρκετά μικρό για να εξαχθούν
ισχυρά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή μη των εσωτερικών
ελεγκτικών μηχανισμών στους ΟΤΑ. Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί δεν αναιρούν το
γεγονός ότι το θέμα αυτό μελετάται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο και ότι τα
ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
8.3.Προτάσεις.
Η ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου καθώς και η δημιουργία πλαισίου
για τη δημιουργία ή ενδυνάμωση τμημάτων εσωτερικών ελέγχων αποτελούν
αναγκαιότητα για τη νόμιμη και εύρυθμη διοίκηση των ΟΤΑ. Παρόλα αυτά, όμως,
δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καλύπτουν
ικανοποιητικά την ανάγκη καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας.
Δεδομένου ότι τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου που λειτουργούν σε ελάχιστους
Δήμους δεν είναι θεσμοθετημένα, προκύπτει η ανάγκη θεσμοθέτησής τους. Υπό
αυτές τις συνθήκες οι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι και με το έργο της εξέτασης
και περαιτέρω ανάλυσης τυχόν παραπόνων και καταγγελιών των πολιτών ως προς τη
λειτουργία των ΟΤΑ και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν με τη σειρά τους
εκθέσεις στα αρμόδια όργανα. Εκτός από τη σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων τα
τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου χρειάζεται να καταρτίζουν σε τακτά χρονικά
διαστήματα μια συνολική έκθεση για τη λειτουργία των ΟΤΑ, που δημοσιοποιείται
και κατατίθεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ έχει εξεταστεί και η
δυνατότητα να συγκροτούν οι δήμοι από κοινού Διαδημοτικές Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου.
Αν και τα παραπάνω αποτελούν βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, οι φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει τμήμα ή μονάδες
Εσωτερικού Ελέγχου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν γίνει ακόμη
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αντιληπτά ο ρόλος και η προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου ως
συμβουλευτικής

υπηρεσίας,

η

οποία

διευκολύνει

το

έργο

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, οδηγεί στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες,
ενισχύει τη διαφάνεια και καταπολεμά φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης
(Φουστανάκης, 2011).
Εν κατακλείδι, με την παρούσα έρευνα προτείνεται η διερεύνηση των στόχων
και αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερο δείγμα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Είναι σημαντικό να σταλεί και να απαντηθεί το ερωτηματολόγιο και από τους 325
Δήμους της χώρας χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά και να εμπλουτιστεί με στοιχεία
που σχετίζονται με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον ελλαδικό χώρο αλλά δεν μελετήθηκαν στην
παρούσα έρευνα. Ακόμη, η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών
και η προσφορά τους είναι χρήσιμο να μελετηθούν υπό το πρίσμα των νομοθετικών
και τεχνολογικών αλλαγών που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εφαρμογή τους.
Ευχής έργο είναι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας να αποτελέσουν πηγή
προβληματισμού και εφαλτήριο νέων ερευνητικών δρόμων.

113

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Ahmad, N., Othman, R. & Jusoff, K. (2009). The effectiveness of internal audit in
Malaysian public sector. Journal of Modern Accounting and Auditing, 5(9), 784790.
Andrews, R., Boyne, G. A. & Walker, R. M. (2006). Strategy content and
organizational performance: An empirical analysis. Public Administration Review,
66, 52–63.
Asare, T. (2009). Internal auditing in the public sector: Promoting good governance
and performance improvement. International Journal on Governmental Financial
Management, IX(1), 15–27.
Baltaci, M. και Yilmaz, S. (2006). Keeping an Eye on Sub national Governments:
Internal Control and Audit at Local Levels. Working Paper, The International Bank
for Reconstruction and Development/The World Bank.
Badara, M. S. and Saidin, S. Z. (2013). Impact of the effective internal control system
on the internal audit effectiveness at local government level. Journal of Social and
Development Sciences, 4(1), 16-23
Boyne, G. A. (2001). Planning, performance and public services. Public
Administration, 79(1), 73-88.
Boyne, G. A. and Walker, R. M. (2004). Strategy content and public service
organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 14, 231-252.
Cabinet Office (2000), Successful IT: Modernising Government in Action – A Review
of Major Government IT Projects. London: Cabinet Office.
Cheung, T. Chi & Qiang, Chen. (1997). Internal audit at Guangdong Nuclear Power
Joint Venture Company Limited, Managerial Auditing Journal, 219-226.

114

Christopher, J., Serens, G. & Leung, P. (2009). A critical analysis of the
independence of the internal audit function: evidence from Australia, Accounting,
Auditing & Accountability Joyrnal, 22(2), 200-220.
Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Davies, M. (2001). The changing face of internal audit in local government. Journal
of Finance and Management in Public Services, 1(2), 15-26.
Drogalas G., Karagiorgos T. & Arampatzis, K. (2015). Factors associated with
Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece. Journal of Accounting and
Taxation, 7 (7), 113-122.
Elsbach K.D., Barr P.S., Hargaton A.B. (2005). Idendifying Situated Cognition in
Organizations. Organization Science, vol. 16, no 4, p.p. 422-433.
European Commission (2001). European Area of Lifelong Learning. Ελήφθη 20
Αυγούστου

2015

από

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/

?uri=URISERV:c110.
Farmer H.S. (1985). “Model of Career and Achievement Motivation for Women and
Men”. Journal of Counseling Psychology, 32, p.p.363-390.
Faulkner, D., Swann, J., Baker, S., Bird, M. & Carty, J. (1999). Εξέλιξη του παιδιού
στο κοινωνικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας (μτφ. Α. Ραφτοπούλου).
Πάτρα: ΕΑΠ.
Gilbert, L.A. (1984). “Commention of the Meaning of Work in Womens ’s Lives”. The
Counseling Psychologist, 12. p.p.129-130.
Goodwin, J. (2004). “A comparison of internal audit in the private and public
sectors”. Managerial Auditing Journal, Vol. 19, Iss: 5, pp. 640 – 650.
115

Heffron, F. (1989). Organization Theory and Public Organizations: The Political
Connection. New Jersey: Prentice Hall.
Hendrick, R. (2000). Comprehensive Management and Budgeting Reform in Local
Government. Public Productivity and Management Review, 23(3), 312–37
Javeau, C. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή.
Αθήνα: Τυπωθήτω.
Jorge, S. & Costa, A. (2009). Internal auditing amongst Portuguese municipalities.
Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 8, 303-361.
Koziara, K.S., Moscow, M.D. and Tanner, L.D. (1989),”Working Women: Past,
Present and Future”, Washington D.C.: Industrial Relations Research Ass. Series.
Lajosné Gyüre. (2012). The Role of Systematic Internal Control and Audit in
Reducing Management Risk at Hungarian Local Governments. Public Finance, 2,
173-183.
Leavitt, N. (2009). “Is Cloud Computing Really Ready for Prime Time?” IEEE
Computer, vol. 42, no. 1, σελ. 15-20.
Meigs, Walter, B., Larser, E., John & Meigs Robert F. (1984). Ελεγκτική.
Μετάφραση: Θ. ∆ιαµαντόπουλος- Ι. Ταλαρούγκας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Monfardini, P. & Von Maravic, P. (2012). Municipal Auditing in Germany and Italy:
Explosion, Change, or Recalcitrance? Financial Accountability & Management, 28,
52-76.
Nutt, P. C. & Backoff, R. W. (1992). Strategic Management of Public and Third Sector
Organizations: A Handbook for Leaders. San Francisco: Jossey-Bass.

116

Obama, B. (2009). “Transparency and Open Government: Memorandum for the
Heads of Executive Departments and Agencies”. Ελήφθη 22 Ιουλίου 2017 από
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/
OECD (2003). The eGovernment Imperative. Paris: OECD. Ελήφθη 23 Ιουλίου 2017
από http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-egovernment-imperative_9789264101197-en#page1
Onumah, J. M.& Krah, R. Y. (2012). Barriers and Catalysts to Effective Internal Audit
in the Ghanaian Public Sector. Emerald Group Publishing Limited, 177–207.
Pilcher, R. (2014). Role of Internal Audit in Australian Local Government
Governance: A Step in the Right Direction. Financial Accountability &
Management, 30(2), 206-237.
Sawyer, L., Dittenhofer, M. & Scheiner J. (2003). Sawyer's Internal Auditing: The
Practice of Modern Internal Auditing, Florida: The Institute of Internal Auditors.
Sepsey, T. (2011). Internal Audits at Local Governments-Audit Experiences of the
State Audit Office of Hungary. Public Finance, 4, 411-428.
Tomson V.A. (1961). Hierarchy, Specialization and Organizational Conflict.
Administrative Science Quaterly, vol. 5, no 4, p.p. 485-521
Unegbu, A. O. & Kida, M. I. (2011). Effectiveness of internal audit as instrument of
improving public Sector management. Journal of Emerging Trends in Economics
and Management Sciences (JETEMS), 2(4), 304-309.

117

Ελληνική
Αμίτσης, Γ. (2000). Θεσμοί και Πολιτικές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η
Ευρωπαϊκή πρόκληση και η εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Αθήνα: Παπαζήσης.
Αποστολάκης,Ι. (2011) (Επιστημονική επιμέλεια). Συνεργατικό Διαδίκτυο και
κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Βενετσανοπούλου, Μ. (2014). Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δημόσια διοίκηση:
ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Βογιατζόγλου, Λ. (2017). Αξιολόγηση μηχανισμών Ελέγχου. Θεωρητική και
εμπειρική προσέγγιση, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων

ΠΜΣ

στη

Δημόσια

Διοίκηση,

Πανεπιστήμιο

Μακεδονία,

Θεσσαλονίκη.
Γεμελιάρη,

Μ.

(2015).

Δια

Βίου

Επαγγελματικός

Προσανατολισμός

και

Συμβουλευτική στο Δημόσιο τομέα, ΚΓ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης. Αθήνα.
Γεωργιτζίκης, Δ. (2011).Η εφαμοργή του ΣΕΠ στο Λύκειο.Επιστημονική Ημερίδα.
Συμβουλευτικής

&

Επαγελματικού

Προσανατολισμού.

Ελήφθη

από

https://www.slideshare.net/angdim/i-13364792
Γιάγκου, Α. (2017), Αξιολόγηση Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσιών και ο
Ρόλος του Δημοτικού Ταμία στην διαδικασία αυτή στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Διπλωματική Εργασία, ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση, Κόρινθος.
Γκουρτσιλίδης, Ι. (2016), Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου στη Διαδικασία των Προμηθειών στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Α΄

Βαθμού,

Διπλωματική

Εργασία,

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, Κόρινθος.
118

ΔΔΠΜΣ

Τοπική

και

Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows. Αθήνα:
εκδόσεις Παπαζήση.
Γρηγοράκος, Θ. (1989). Γενικές Αρχές Ελεγκτικής. Αθήνα: Σώματος Ορκωτών
Λογιστών.
Διαμαντή, Μ.(2017). Συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων: Προϋποθέσεις, όρια
ηλικίας,

τρόπος,

τρόπος

υπολογισμού

σύνταξης.

HUFFPOST

GR.

http://www.huffingtonpost.gr/mahi-diamanti/-_11566_b_16556390.ht
Δούμα, Μ. (2014). Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας: αιτίες, συνέπειες και η σημασία
της συνεργασίας στο δημόσιο τομέα, ΚΒ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης. Αθήνα.
Δρογαλάς, Γ. (2010). Αξιολόγηση της Εφαρμογής και Συνεισφοράς των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου από τη Σκοπιά της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη.
Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
(2016). Έκθεση: Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος
2015. Απογραφή Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Αθήνα.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοικήσης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. (2017). Οι
Δήμοι σε αριθμούς. Ειδική Έκδοση της ΕΕΤΑΑ. Αθήνα.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. (2010).
Οδηγός Προσαρμογής των Πρότυπων Σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ) των νέων Δήμων. Αθήνα: ΕΕΤΑΑ
Ενιαία

Ανεξάρτητη

Αρχή

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

(2015).

Καταπολέμηση της Διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή Δημόσιων Διαγωνισμών.
119

Κατευθυντήρια οδηγία 9/2015. Αθήνα. Ανακτήθηκε την 26-12-2017. Αναρτημένο:
ΑΔΑ 699ΤΟΞΤΒ-ΜΠ6
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995). Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και
την Κατάρτιση. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ευστρατόγλου, Α. (επιμ.) (2003) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και
Πιστοποίηση. Διαδικασία και Αποτελέσματα ΚΕΚ 2001 – 2003. Αθήνα: Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΕΙΕΕ), (2017). Εσωτερικός Έλεγχος και
ο ρόλος του στη διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα. Αθήνα. Ελήφθη από
https://www.hiia.gr/images/pgallery/Public_Sector/IA-PUBLIC_SECTOR4_FINAL.pdf
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (2006). Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ: Προτάσεις για
τον εξορθολογισμό και την

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ελήφθη 26

Δεκεμβρίου 2017 από https://politessedrasi.files.wordpress. com/2008/12/ita.doc.
Ινστιτούτο

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

(Ι.Τ.Α.)

(2016).

Τριετής

Στρατηγική

Μεταρρυθμίσεων στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 2016-2016.
Αθήνα. Ελήφθη 26 Δεκεμβρίου 2017 από http://www.pedepirus.gr/images/
drastiriotites/ets_ped_2016/ets_ped_eisigisi_1.pdf.
Καββαδία–Κωνσταντάρα, Δ. (2016). Προληπτικός έλεγχος δαπανών. Αναγκαιότητα.
Σημαντικότητα.

Διημερίδα

ΚΕΔΕ

Αθήνα,

14

και

15.4.2016

http://www.localit.gr/archives/106845].
Καζαντζής, Χ. (2006). Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Μία συστηματική
προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων, Πειραιάς: Εκδόσεις Business Plus A.E.

120

Καραμανώλη, Ε. (2017). Η «εικόνα» του δημοσίου σε αριθμούς. Άρθρο στην
εφημερίδα Καθημερινή. Ελήφθη από http://www.kathimerini.gr/ 913400/article/
epikairothta/ellada/h-eikona-toy-dhmosioy-se-ari8moys
Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη, Π και Τσολακίδου, Σ. (2014). Μεταγνωστικές
Ικανότητες. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ – ΓΕΣΕΕ.
Κατσούλης, Δ. (2016). Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στον ποιοτικό
εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, Θέματα Αυτοδιοικητικής Πολιτικής,
[online]. Ελήφθη από http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/2016/ 03/blogpost.html.
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, (2013). «Συμπεράσματα
Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας 30–31 Μαΐου
2013».

Ελήφθη

26

Νοεμβρίου

2017

από

www.kedke.gr/wp-

content/uploads/2013/06 /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.doc.

Κέφης Β. (2003). Ο Ιδεατός Τύπος Γραφειοκρατίας του Max Weber και ο
Λειτουργικός ∆ηµόσιος Τοµέας. ∆ιοικητική Ενηµέρωση, τ. 25, Ιανουάριος, σελ. 3340.

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Κουτούπης, Α. (2009). Οι επιδράσεις του Θεσμικού Πλαισίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης και των Βέλτιστων Πρακτικών στην Ανάπτυξη των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών, PhD Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης. Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου.
Κουτούπης, Α. (2015). Ο Εσωτερικός Έλεγχος Εργαλείο Ανάπτυξης για τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Μετοχικός Ακτιβισμός, 8, 48-69.

121

Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μακράκης, Β. (1999). Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης. Στο: Ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση τόμος Α΄ Θεσμοί και λειτουργίες. Πάτρα: Ε.Α.Π.
Μάρη, E. και Μπίρμπας, Δ. (2011). Οδηγός εφαρμογής Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, Εκδόσεις ΠΕΤΑ.
Μάρδας, Γ. (2001). Οικονομική Θεωρία – Δια βίου Παιδεία – Κοινωνική Πολιτική.
Αθήνα: Παπαζήσης.
Μάρδας, Γ. και Βαλκάνος Ε. (2002). Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του
συστήματος της Δια βίου Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης.
Μασσαράς, Π. (2014). Οργανωσιακή Κουλτούρα και Παρακίνηση. Η περίτπωση του
Δήμου Ζωγράφου, ΚΒ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής
Διαχείρισης. Αθήνα.
Μεντζελίδης, Γ. (2016). Το σύστημα εποπτείας και έλεγχου των δραστηριοτήτων της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σήμερα.

Ελήφθη

26

Νοεμβρίου

2017

από

http://www.mentzelidis.gr/arthra/162-2016-08-19-07-15-52.
Μουτσελάκης, Ε. (2014). Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως
βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα και την
επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης, ΚΒ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης. Αθήνα.
Μπέσιλα-Μακρίδη, Ε. (2006). Ο έλεγχος της διοίκησης, τόμος Β΄, ΑθήναΘεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
Μπουραντάς, K. (2002). Μάνατζμεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο-Σύγχρονες Πρακτικές.
Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου.

122

Ναζίρη Αικατερίνη (2016). Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, τεύχος 25,
Μάρτιος 2016, σελ. 2-3. Ελήφθη από https://www.hiia.gr/images/pgallery/
Newsletters/T25_March2016.pdf

Ο.Ε.Υ Δήμου Βέροιας (2011). Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.
Οικονοµικός

Ταχυδρόµος

(2004)

Εσωτερικός

Έλεγχος

των

Επιχειρήσεων

(2004).

Εσωτερικός

Έλεγχος

των

Επιχειρήσεων

12(2602):64-65.
Οικονοµικός

Ταχυδρόµος

12(2602):64-65.
Παπαδοπούλου, Σ. (2017). Εποπτεία & Έλεγχος στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των
Δήμων, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη.
Παπάς, Α. (1999). Εισαγωγή στην Ελεγκτική, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
Παπαστάθης, Π. (2003). Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις ΕπιχειρήσειςΟργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του, τόμος Α, εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα.
Παπαστάθης, Π. (2004). «Εσωτερικός Έλεγχο», Οικονομικά Χρονικά, 3-4, 32-35.

Παπαστάθης, Σ. Π. (2014). Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) και η
Πρακτική Εφαρμογή του, Ανανεωμένη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαστάθη, Αθήνα.

Ράικος, Δ. (2006) Δημόσια διοίκηση και διαφθορά. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Ραμματά, Μ. (2011). Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση – Ανάμεσα στη
Γραφειοκρατία και το Μάνατζεμεντ. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

123

Σιώπη, Σ. (2017). Αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω BALANCED
SCORECARD στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διπλωματική Εργασία,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση,
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη.
Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2011). Β’ Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου. 14η εκδ. Αθήνα:
Νομική βιβλιοθήκη.
Στιβακτάκη, Α. (2012). “Πώς Μπορεί ο Εσωτερικός Έλεγχος να Βελτιώσει το
Δημόσιο Τομέα; Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, Διπλωματική Εργασία,
Ανώτατο

Τεχνολογικό

Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα

Κρήτης.

Ελήφθη

από

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2012/StivaktakiAikaterini/attacheddocument-1405683179-705679-11927/Stivaktaki Aikaterini. 2012. met.log.pdf
Σωτηρόπουλος, Δ. και Χριστόπουλος, Λ. (2017). Πολυνομία, Κακονομία και
Γραφειοκρατία στην Ελλάδα: Ανάλυση Αποτυχιών του Παρελθόντος και Προτάσεις
Βελτιωτικών Παρεμβάσεων. Αθήνα: διαΝεοσις.
Τζέμος, Β. (2013). Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο: διαγράμματα. Αθήνα: Νομική
βιβλιοθήκη.
Τζέμος, Β. (2014). Η μεταρρύθμιση του συνηγόρου του πολίτη. Στο Ακρίβος, Χ. και
συν. Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: δυνατότητες, προοπτικές, αδυναμίες.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (σσ. 293-310).
Υπουργείο Εσωτερικών. (2017). Πρόταση Αναθεώρησης του Θεσμικού Πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιτροπή του άρθρου 5 ν. 4368/2016.
Δεκεμβρίου

2017

από

Ελήφθη 26

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/TelPorEpitrAnatheorisis-030317.pdf
Φίλος, Ι. (2004). Σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις IQ
Group.

124

Φουστανάκης, Ι. (2011). Εσωτερικός Έλεγχος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Πρακτική Εφαρμογή Ανάλυσης, η Περίπτωση του Δήμου Πειραιά, Εθνική Σχολή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
Φυτράκης, Ε. (2010). Τα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης: θεωρία-νομοθεσίανομολογία. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.
Χαριτοπούλου, Ε. (2015). Η διάρθρωση του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική
δημόσια διοίκηση μετά τις τελευταίες διοικητικές και πολιτικές εξελίξεις, Εθνική
Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΓ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης. Αθήνα.
Χρηστάκης, Μ. (2011). Βασικές αρχές σύγχρονης δημοτικής διοίκησης. Ελήφθη 12
Δεκεμβρίου

2017

από

http:/www.otanews.gr/index.php/thesmika/ggdimon

/1688.html
Ιστότοποι –Διαδικτυακές πηγές
http://www.aicpa.org/Pages/Default.aspx, «Επίσημη ιστοσελίδα του American
Institute of Certified Public Accountants», (τελευταία επίσκεψη 10.6.2017)
http://www.theiia.org/, «Επίσημη ιστοσελίδα του The Institute of Internal
Auditors», (τελευταία επίσκεψη 10.6.2017)
http://www.elgpn.eu, Επαγγελματικό Προσανατολισμό του δικτύου ELGPN
(τελευταία επίσκεψη 30.11.2017)
Συνήγορος του Πολίτη. (2015). Ετήσια Έκθεση 2014. Αθήνα: ΣτΠ.
Συνήγορος του Πολίτη. (2014α). Ειδική Έκθεση (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του
Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 § 5). Για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Αθήνα: ΣτΠ.

125

Συνήγορος του Πολίτη. (2014β). Ετήσια Έκθεση 2013. Αθήνα: ΣτΠ.
Συνήγορος του Πολίτη. (2010). Ετήσια Έκθεση 2009. Αθήνα: ΣτΠ.
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ). (2012). Ετήσια Έκθεση 2011.
Αθήνα. Ελήφθη από https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files /94/2011
EktheshTelikh.pdf
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ). (2015). Ετήσια Έκθεση 2014.
Αθήνα.

Ελήφθη

από

https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/157/01.

GEDDEtisiaEkthesi2015.pdf
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ). (2014). Ετήσια Έκθεση 2013.
Αθήνα.

Ελήφθη

από

https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/114/

EktheshGEDD2013.pdf
Νόμοι
Νόμος 4396/2016 (ΦΕΚ 33Α΄). Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄). Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄). Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
Νόμος

4172/2013

(ΦΕΚ167Α΄).

Φορολογία

εισοδήματος,

επείγοντα

μέτρα

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες
διατάξεις.
Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ138Α΄). Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις.
Νόμος 3896/2010 (ΦΕΚ 207Α΄). Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης −
Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
126

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις.
Νόμος 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α΄). Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.
Νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄). Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄). Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Νόμος 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α΄). Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων µε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
Νόμος 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄).Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
Νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ26 Α΄). Υπαλληλικός Κώδικας.
Νόμος 3492/2006 (ΦΕΚ 210Α΄). Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των
εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3488/2006 (ΦΕΚ 191Α ). Εφαρμογή της αρχής της ίσης µμεταχείρισης
ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην
επαγγελτική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και
άλλες συναφείς διατάξεις.
Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄). Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Νόμος 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί. (Δ.Ε.Κ.Ο.).
Νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄). Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3202/2003(ΦΕΚ 284

Α΄).

Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και

δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα
αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3016/2002(ΦΕΚ 110Α΄). Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002
(ΦΕΚ, 330Α΄).
Νόμος 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α΄). Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και
τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
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ΝΟΜΟΣ 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄). Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.
Σχέδιο

Νόμου

Υπουργείου

Εσωτερικών

(2017).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ.

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) –
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες
διατάξεις» Ελήφθη από http://www.karagilanis.gr/files/aitiologiki_polynomosxediou_
2017.pdf

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 105/2003. Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου
προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 (EEL 14 της
20.1.1998, σελ 6) «σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής
μεταχείρισης λόγω φύλου».
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 315/1999. Περί ορισμού του περιεχομένου και
του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και
Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού).
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 30/1996. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου
με τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυουσών διατάξεων για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Σύνταγμα της Ελλάδας, Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαϊου 2008
της Η΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, Βουλή των Ελλήνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εμπιστευτικό Ερωτηματολόγιο Έρευνας
στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας με θέμα:
«Αξιολόγηση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών στο τμήμα Υποστήριξης
Συλλογικών Οργάνων στους ΟΤΑ»
Υπεύθυνος Έρευνας:

Όλγα Ιγνατίου

Επιβλέπων Καθηγητής:

Δρ. Γεώργιος Δρογαλάς

1. Ηλικία
< 30
2. Φύλο

31 – 40

41 – 50

 Άντρας

3. Εκπαίδευση
 Απόφοιτος/η Δευτεροβάθ. Εκπαίδ.
 Κάτοχος Μεταπτυχιακού
4. Θέση ευθύνης που κατέχετε :
Υπάλληλος
Προϊστάμενος/η

> 50
 Γυναίκα
 Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι.  Πανεπιστημίου
 Κάτοχος Διδακτορικού  Άλλο
 Διευθυντής/ντρια

 Άλλο

5. Έτη εργασίας ή εμπειρία στη θέση ευθύνης που κατέχετε :

Σε μέτρια
κλίμακα

Σε μεγάλη
κλίμακα

Πάρα
πολύ

Σε
μεγάλη
κλίμακα

Πάρα
πολύ

Σε ποιο βαθμό παρατηρείται/πιστεύεται ότι:

Σε
μέτρια
κλίμακα

Χαρακτηριστικά Δήμου

Σε μικρή
κλίμακα

> 21

Σε μικρή
κλίμακα

11 – 20

Καθόλου

3 – 10

Καθόλου

< 2

6.Υπάρχει λεπτομερές ενιαίο Εγχειρίδιο Διαδικασιών για το τμήμα σας;
7. Υπάρχουν στο Δήμο σας αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα
για την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών;
8. Ο Δήμος σας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και λήψης αποφάσεων
για θέματα που αφορούν την εργασία σας;

Προσωπικό Τμήματος
Σε ποιο βαθμό παρατηρείται/πιστεύεται ότι:
9. Είναι σαφής ο διαχωρισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
υπαλλήλων μέσα στο τμήμα σας;
10. Οι συνάδελφοι του τμήματος σας είναι κατάλληλα καταρτισμένοι
ώστε να δίνουν έγκυρες πληροφορίες στους πολίτες αλλά και στους
συναδέλφους σας;
11.Επαρκεί το προσωπικό για τη διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου;
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Πάρα
πολύ
Πάρα
πολύ
Πάρα
πολύ

Πάρα
πολύ

Σε
μεγάλη
κλίμακα
Σε μεγάλη
κλίμακα

Σε
μεγάλη
κλίμακα

Σε
μέτρια
κλίμακα
Σε
μέτρια
κλίμακα

Σε μικρή
κλίμακα
Σε μικρή
κλίμακα

Καθόλου

Σε
μεγάλη
κλίμακα

Σε ποιο βαθμό παρατηρείται/πιστεύεται ότι:

Σε μέτρια
κλίμακα

20.Οι υπεύθυνοι των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι
αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους;
21.Υπάρχει ανεξαρτησία ανάμεσα στο τμήμα των εσωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών και των υπαλλήλων του Δήμου;
22.Το τμήμα των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών έχει πρόσβαση σε
όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες;
Η προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών

Σε
μέτρια
κλίμακα

Σε ποιο βαθμό παρατηρείται /πιστεύεται ότι:

Σε μικρή
κλίμακα

17.Το τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών οργάνων συνεργάζεται με τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς;
18.Το τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών οργάνων αναγνωρίζει το ρόλο και
τη συνεισφορά των ελεγκτικών μηχανισμών;
19.Το τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών οργάνων παρέχει όλες τις
πληροφορίες που ζητούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς;
Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών

Σε μικρή
κλίμακα

Σε ποιο βαθμό παρατηρείται /πιστεύεται ότι:

Καθόλου

12.Τηρούνται οι διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού
(δημοσίευση της πρόσκλησης στα ΜΜΕ, στην ιστοσελίδα του Δήμου,
στον ηλεκτρονικό τύπο κ.ά.);
13. Γίνεται έγκυρη συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη
των συλλογικών οργάνων των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του
ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων;
14.Τηρούνται οι διαδικασίες δημοσίευσης των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις;
15.Γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των
υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα συλλογικά
όργανα του Δήμου σας;
16.Τηρείται αρχείο αποφάσεων συλλογικών οργάνων στην ιστοσελίδα
του Δήμου;
Αλληλεπίδραση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και Τμήματος
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Καθόλου

Σε ποιο βαθμό παρατηρείται/πιστεύεται ότι:

Καθόλου

Τήρηση διαδικασιών στο Δήμο σας

23.Οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του τμήματος σας;
24.Οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στον εντοπισμό
λαθών επί των διαδικασιών του τμήματος σας;
25. Οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην επίλυση
προβλημάτων μέσω προτάσεων προς το τμήμα σας;
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε !
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