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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εξέταση της σύνδεσης των πολλαπλών 

ελέγχων και της εποπτείας που υφίστανται οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με το 

στρατηγικό management, βασικό συστατικό του οποίου αποτελεί ο έλεγχος 

και η αξιολόγηση, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των πολιτών και της 

σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

για περισσότερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 

δημοσιονομική εξυγίανση.  

Αρχικά (1ο και 2ο κεφάλαιο) γίνεται συνοπτική περιγραφή του ισχύοντος 

συστήματος εποπτείας επί των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των ελέγχων που 

ασκούνται από διάφορες υπερκείμενες ελεγκτικές Αρχές στις διαδικασίες τους, 

στην οικονομική-διαχειριστική λειτουργία τους, στις πράξεις των μονομελών 

και συλλογικών οργάνων διοίκησής τους και στους αιρετούς. 

Aκολούθως (3ο κεφάλαιο) γίνεται μια σύντομη αναφορά στις αρχές του νέου 

δημόσιου μάνατζμεντ καθότι παρέχει ένα βασικό πλαίσιο εντός του οποίου 

μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι έλεγχοι επί των Δήμων και 

τέλος αναπτύσσεται η λειτουργία του ελέγχου ως συστατικού στοιχείου του 

στρατηγικού management των ΟΤΑ μέσω της διασύνδεσής του με τις 

θεμελιώδεις αρχές αυτού αλλά και της επικρατούσας κατάστασης στην 

ελληνική Τ.Α. από τη σκοπιά της αντιμετώπισής του από αιρετούς και 

υπαλλήλους, όχι ως «φόβητρο», και «αναγκαίο κακό» ή ως περιορισμό στην 

αυτοδιοικητική αυτοτέλεια, αλλά ως μια διαρκή ευκαιρία και πολύτιμο 

συμβουλευτικό εργαλείο προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, να αναδειχθούν 

και διορθωθούν χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία των Δήμων, ιδίως στις 

οικονομικές τους υπηρεσίες, να προστατευθούν οι δημοτικές αρχές και οι 

εργαζόμενοι από έννομες συνέπειες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

καθώς και – κυρίως – για να αξιολογήσουν το βαθμό επίτευξης των 

στρατηγικών τους στόχων επ΄ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και να 

λογοδοτήσουν σ΄αυτή για το κατά πόσον ενήργησαν υπέρ της προάσπισης 

του δημοσίου συμφέροντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού  

 

1.1. Εισαγωγή 

Στο άρθρο 102 παρ.4, εδ.α΄και β΄ Σ, ορίζεται ότι το κράτος ασκεί εποπτεία 

στους ΟΤΑ συνιστάμενη αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας1 των πράξεών 

τους («διοικητική εποπτεία») που δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους (τοπική αυτονομία2) και 

παράλληλα οριοθετείται ότι οι Ο.Τ.Α έχουν «διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια», διαθέτοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο «τεκμήριο 

αρμοδιότητας» για τη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, στοιχείο που 

υποδηλώνει την παροχή ιδιαιτέρου εύρους πρωτοβουλίας και δράσης, ρητά 

όμως υπό τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεών τους από το ίδιο το 

Κράτος.  

Σκοπός της κρατικής εποπτείας είναι η εξασφάλιση της ενότητας και της 

ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για την εξυπηρέτηση του 

γενικότερου συμφέροντος. Η ιδιαιτερότητα των ΟΤΑ έγκειται στο γεγονός ότι 

διοικούνται από αιρετά όργανα που διαθέτουν άμεση δημοκρατική 

νομιμοποίηση, η οποία όμως έχει νόημα μόνον εντός ενός πλαισίου 

σεβασμού των κανόνων που ορίζουν τις αρμοδιότητές τους και τους τρόπους 

ελέγχου τους3.  

Ο έλεγχος στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας έχει ως στόχο η ΤΑ να μην 

υπερβαίνει το νομοθετικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης που της έχει αναγνωριστεί4.    

                                                           
1
 Άρθρο 214 Ν. 3852/2010 

2
 Στην έννοια της τοπικής αυτονομίας προέχει η πολιτική της παράμετρος, η πολιτική αυτονομία η οποία 

προσδιορίζεται ως δικαίωμα και εξουσία ενός Οργανισμού να καθορίζει τους πολιτικούς στόχους 

διαμέσου της επίτευξης των οποίων επιδιώκει την ικανοποίηση των αναγκών και των συμφερόντων που 

προορίζεται να υπηρετεί. Παράμετρος της τοπικής αυτονομίας είναι και η οικονομική αυτονομία η οποία 

περιορίζεται όμως από τους κανόνες διαχείρισης που θέτει το κράτος και από το φορολογικό σύστημα. 

Αντίστοιχη της έννοιας της οικονομικής αυτονομίας είναι η έννοια της οικονομικής αυτοτέλειας, δηλ. η 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων που αποτελεί το εργαλείο για να υλοποιηθεί η πολιτική στοχοθεσία. 

(Γ. Σωτηρέλης, Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, Προκλήσεις και προοπτικές μετά τη 

συνταγματική αναθεώρηση) 

3 Ομιλία Καλλιόπης Σπανού, Βοηθού ΣτΠ, Πρακτικά Ημερίδας ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ-ΣτΠ με θέμα «Διαφάνεια και 

Αυτοδιοίκηση – Διαδικασίες ελέγχου και αποτελεσματικότητας», Αθήνα, 14.12.2006  

4
 Το άρθρο 102 του Συντάγματος επιτάσσει τη νομοθετική καθιέρωση της κρατικής εποπτείας και 

διατυπώνει ένα όριο για την έντασή της, ορίζοντας ότι αυτή δεν πρέπει να προσβάλλει τον πυρήνα του 

θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης ή να περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια της αυτόβουλης δράσης 

αυτής.  
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Ουσιαστικά η εποπτεία -που αποτελεί και το νευραλγικό σημείο επαφής 

μεταξύ του Κράτους και των ΟΤΑ- είναι το θεσμικό αντίβαρο στην 

«αυτοτέλεια», η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απεριόριστη.  

Η διοικητική εποπτεία επί των Δήμων5 είναι είδος ελέγχου, διάφορου του 

ιεραρχικού και του ελέγχου σκοπιμότητας6, πρόκειται βασικά για έλεγχο της 

δράσης τους από όργανα του Κράτους στη βάση της εκχώρησης προς αυτούς 

μέρους της εξουσίας του, άρα το Κράτος διατηρεί για τον εαυτό του το 

δικαίωμα του εποπτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή της 

έννομης τάξης, η προστασία του «τοπικού» συμφέροντος ως τμήμα του 

γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 

(κυρίως στη βάση της οικονομικής εξάρτησης των ΟΤΑ από το Κράτος), η 

χρηστή διοίκηση και η ενότητα της δημόσιας διοίκησης.  

Ασκείται με διοικητικές πράξεις του εποπτεύοντος οργάνου (βλ. 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) και περιλαμβάνει επεμβάσεις, προληπτικές ή 

κατασταλτικές, σχετικές είτε με τα ίδια τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ, είτε με 

τις πράξεις αυτών.  

Επίσης και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ)7
 προβλέπει 

ρητά τον κρατικό έλεγχο νομιμότητας, υπό την προϋπόθεση να ασκείται 

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους κάθε χώρας.  

Η κρατική εποπτεία, εκτός του ελέγχου νομιμότητας, αναφέρεται και στον 

πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών προσώπων8.  

 

1.2.   Εποπτεία επί πράξεων των ΟΤΑ9  

Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, αφορά την 

ακύρωση («κατασταλτική εποπτεία») των πράξεων των ΟΤΑ και δεν 

επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, ούτε 

να θίγει την αυτοτέλειά τους10, μετατρεπόμενος σε έλεγχο σκοπιμότητας. 

                                                           
5
 Η διοικητική εποπτεία είναι αποτέλεσμα της κατάτμησης της κρατικής εξουσίας και της παραχώρησης 

μέρους αυτής στο θεσμό της Τ.Α. 

6
 Πρόκειται για έλεγχο ο οποίος εξετάζει το σκόπιμο ή μη της ρύθμισης που θεσπίζεται με τις πράξεις 

των Οργάνων της ΤΑ. Eχει καταργηθεί νομοθετικά (βλ. άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 2218/1994, άρθρο 178 παρ. 

1 του Π.Δ. 410/1995, άρθρο δεύτερο του Ν. 3463/2006) 

7
 Η Ελλάδα κύρωσε τον ΕΧΤΑ με τον Ν. 1850/89, στο άρθρο 8 παρ. 2. 

8
 άρθρο 215 Ν. 3852/2010 

9 άρθρα 224-231 Ν. 3852/2010 

10
 άρθρο 214 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000134_S0000046615
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025942_N0000000172_S0000001475
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025942_N0000000172_S0000001475
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004463
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051655
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Με τον Ν. 3852/2010 (6ο μέρος) ιδρύεται για πρώτη φορά ειδική κρατική 

υπηρεσία, η «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ» (ΑΥΕ-ΟΤΑ) με 

αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθμίδας, η οποία συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της, υπαγόμενη απευθείας στον 

Γενικό Γραμματέα11 και συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, με πενταετή 

θητεία, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», αντίστοιχη με θέση 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. 

Ο νομοθέτης προέβλεψε ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ-ΟΤΑ, ο 

έλεγχος νομιμότητας των πράξεων12 θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Ελεγκτή 

Νομιμότητας)13 και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. στις 

οποίες μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 

προσβάλλοντας τις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης και οι οποίες 

συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια συγκρότηση και χωρική αρμοδιότητα 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ-ΟΤΑ14  

Αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι από το 2010 που εφαρμόστηκε το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης μέχρι και σήμερα, έξι χρόνια μετά, δεν έχει 

επιτευχθεί η λειτουργία της ΑΥΕ-ΟΤΑ. Έγιναν προσπάθειες συγκρότησής της, 

εκδόθηκαν προκηρύξεις το 2011 για την πλήρωση των θέσεων αλλά στην 

πράξη παρέμειναν εκκρεμείς. 

                                                           
11

 άρθρο 215 παρ. 1 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 Ν. 4257/2014 

12
 κατά τα άρθρα 225 (υποχρεωτικός), 226 (αυτεπάγγελτος) και 227 (κατόπιν άσκησης ειδικής 

διοικητικής προσφυγής) του Ν. 3852/2010 

13
 Σήμερα καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ασκούν οι αρχαιότεροι σε 

βαθμό Γενικοί Διευθυντές των υπηρεσιών αυτών, ενώ με βάση το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 
καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 και πλέον σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
συνιστάται θέση Προϊσταμένου που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και είναι 
αντίστοιχη με εκείνη Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Υπουργείου. Ο Συντονιστής θα διορίζεται με 
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για 5ετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμη φορά, και 
μέχρι τον διορισμό του, ο ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του. 
Τον Οκτώβριο του 2015 εκδόθηκε Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που 
όρισε τη διαδικασία επιλογής των Συντονιστών και στο τέλος του ίδιου έτους εκδόθηκε και η σχετική 
απόφαση-προκήρυξη του ίδιου Υπουργού για την επιλογή των επτά Συντονιστών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το ΥΠΕΣ έδωσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 
26.08.2016 σχέδιο Νόμου υπό τον τίτλο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» το οποίο προετοιμαζόταν εδώ και καιρό με συνεχείς όμως 
αλλαγές και στο Κεφάλαιο 1

ο
 προβλέπεται νέο πλαίσιο για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας των 

Ο.Τ.Α. οι οποίες πλέον θα υπάγονται απ΄ευθείας στον Υπ. Εσωτερικών και ο Ελεγκτής Νομιμότητας θα 
είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, πτυχιούχος νομικής σχολής. 

14
 www.dimosnet.gr 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004327
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051656
http://www.opengov.gr/ypes/?cat=140
http://www.opengov.gr/ypes/?cat=140
http://www.dimosnet.gr/
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Οι αποφάσεις που εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας15, πρέπει να 

αποστέλλονται16 εγκαίρως, να εμπεριέχουν πλήρη και επαρκή αιτιολογία και 

να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά17
.  

Ο Ελεγκτής μπορεί να ασκεί και αυτεπάγγελτο έλεγχο, ακυρώνοντας 

οποιαδήποτε απόφαση των οργάνων των Ο.Τ.Α.18
, για λόγους νομιμότητας19, 

μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή 

εκδοθεί20. 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει («ειδική 

διοικητική προσφυγή», άρθρο 227 Ν. 3852/2010) τις αποφάσεις των οργάνων 

των ΟΤΑ για λόγους νομιμότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής21.  

                                                           
15

 Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται 

υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας εφόσον αφορούν: ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,  ανάθεση 
έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αγορά και εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων ακινήτων, επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, σύναψη δανείων, διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία και διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την εκλογή 
Οργάνων τους. Επίσης βάσει ειδικών διατάξεων ελέγχονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τη 
ψήφιση του προϋπολογισμού και τις αναμορφώσεις αυτού, οι αποφάσεις για σύσταση, συγχώνευση ή 
κατάργηση δημοτικού ΝΠΔΔ, για σύσταση ή λύση Συνδέσμου ΟΤΑ, για σύσταση, λύση ή συγχώνευση 
κοινωφελών επιχειρήσεων, για κατάρτιση ή τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας . 

16
 Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο μέσα σε ενδεικτική προθεσμία 15 ημερών από τη συνεδρίαση 

του συλλογικού οργάνου  Οι προθεσμίες που θέτουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΚΔΚ, δεν αναστέλλουν 
την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Προκειμένου όμως 
να αποφεύγονται αναπότρεπτες καταστάσεις, σκόπιμο είναι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ που υποχρεωτικά αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας κατά το άρθρο 149 ΚΔΚ, να μην 
εκτελούνται πριν την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
(Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 11, αρ. πρωτ. 7666/2007).  Εδώ ωστόσο εντοπίζεται μια από τις «αστοχίες»- 
ασάφειες του θεσμικού πλαισίου καθόσον οι Δήμοι προχωρούν συχνά στην εφαρμογή των αποφάσεων 
του Δ.Σ. πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας αυτών, με αποτέλεσμα, εάν και εφόσον οι εν λόγω 
αποφάσεις δεν εγκριθούν, να ανακύπτουν σοβαρές αρρυθμίες στη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και 
στις συναλλαγές τους με τρίτους. 

17
 Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει την απόφαση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 

περιέλευσή της και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη (βλ. άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν.4071/2012 και άρθρο 238 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, ακυρώνεται. 

18
 των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των ΝΠΔΔ αυτών, των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και 
των συνδέσμων τους 

19
 Σκοπός του αυτεπάγγελτου ελέγχου είναι η αποτροπή νομιμοποίησης παράνομων καταστάσεων, 

κυρίως για τις πράξεις εκείνες των ΟΤΑ που δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας. 

20
 άρθρο 226 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4257/2014. 

21 Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων 

βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ-ΟΤΑ δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 227 παρ. 3 Ν. 3852/2010.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085826
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051668
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Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι το έννομο συμφέρον 

(πρέπει να είναι προσωπικό, άμεσο και ενεστώς), η προθεσμία και η φύση της 

προσβαλλόμενης πράξης (πρέπει να έχει εκτελεστό χαρακτήρα).  

Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης 

ενέργειας των δημοτικών οργάνων 22. 

Ο Ελεγκτής μπορεί επίσης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την 

προσφυγή, να αναστέλλει με απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόμενης 

πράξης, εφόσον η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο 

ασκών αυτή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη 

μέχρι την εξέτασή της. 

Επιτρέπεται και ανάκληση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή εφόσον 

γίνει επίκληση νεότερων κρίσιμων στοιχείων τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη 

του Ελεγκτή κατά την έκδοση της απόφασής του ή μεταβλήθηκαν τα δεδομένα 

βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αναστολή.23  

Ο Ελεγκτής είναι αρμόδιος να αποφαίνεται και επί αιτήσεων θεραπείας για 

έργα με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α. και για μελέτες- 

υπηρεσίες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005.  

Τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης24, χωρίς 

καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του Γενικού  Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης καθώς και της Ειδικής Επιτροπής που αναφέρονται στον 

έλεγχο  νομιμότητας των πράξεων τους.  

Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία 

ελέγχεται πειθαρχικά.25 Επίσης, υποχρέωση συμμόρφωσης έχει και το 

προσωπικό που υπηρετεί στους ΟΤΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

 

1.3  Εποπτεία (Πειθαρχικός Έλεγχος) επί αιρετών οργάνων 

ΟΤΑ26 – Αστική ευθύνη αιρετών27  

                                                           
22

 Η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που, 

τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση 

τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου (άρθρο 227 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 

3852/2010) 

23
 άρθρο 228 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.- βλ.Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74529/29.12.2010 (ΦΕΚ 

2029/27.12.2010 τεύχος Β'): Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης 

αποφάσεων των ΟΤΑ. 

24
 άρθρο 231 Ν. 3852/2010 

25
 άρθρα 142-143 ΚΔΚ (άρθρο 154 Ν. 3463/2006) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051668
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051668
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051669
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101554
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101554
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101554
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004329
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Ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος28 και έχει τις εξής μορφές:   

 Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου29 που αφορά την επιβολή των 

πειθαρχικών ποινών30 της αργίας έως έξι μήνες και της έκπτωσης για 

σοβαρή παράβαση καθήκοντος31 ή υπέρβαση αρμοδιότητας32 από 

δόλο ή βαριά αμέλεια33 καθώς και για διάπραξη παράβασης 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις34.  

                                                                                                                                                                      
26

 άρθρα 233, 237-238 Ν. 3852/2010 

27 άρθρο 232 Ν. 3852/2010 

28
 Ορίζεται ότι «Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος 
ορίζει». 

29
  άρθρα 233, 234 και 237 Ν. 3852/2010 

30
 Για να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, προϋπόθεση είναι οι πράξεις/παραλείψεις που συνιστούν το 

πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος να είναι προϊόν βούλησης και ψυχικής κατάστασης 
που επιτρέπει τον καταλογισμό.  

31
 Η παράβαση καθήκοντος εννοιολογικά διακρίνεται ως ποινικό αδίκημα (άρθρο 259 ΠΚ) και ως 

πειθαρχικό αδίκημα (στην περίπτωση αυτή έχει ευρύτερη έννοια από εκείνη του ποινικού δικαίου). Το 
καθήκον του αιρετού προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ΄αυτόν βάσει των 
κείμενων διατάξεων καθώς και από την εν γένει συμπεριφορά του είτε αυτή σχετίζεται άμεσα με τα 
καθήκοντά του, είτε όχι, εφόσον από αυτή θίγεται το κύρος της θέσεως και του αξιώματός του. 

32
 Υπάρχει όταν η πράξη που εκδόθηκε από τον αιρετό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Οργάνου 

που την εκδίδει, όπως ορίζεται στον ΚΔΚ ή σε άλλους νόμους και γενικότερα όταν η πράξη δεν αφορά 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Η υπέρβαση αυτή δεν θα πρέπει να ταυτιστεί μόνο με την έκδοση διοικητικής 
πράξης αναρμοδίως αλλά να νοηθεί και ως κάθε παράβαση που σχετίζεται με την νομιμότητα των 
διοικητικών πράξεων/παραλείψεων και η οποία καθιστά τις πράξεις αυτές ακυρωτέες (π.χ. παράβαση 
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου). 

33
 (κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας, μετά από προηγούμενη 

τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη σύμφωνη γνώμη Πειθαρχικού Συμβουλίου). Ο δόλος ή η 
βαριά αμέλεια συνιστούν την υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος του αιρετού. Με 
δόλο (με πρόθεση) ενεργεί όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν 
την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης. Επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να 
παραχθούν αυτά τα περιστατικά και τα αποδέχεται. Η αμέλεια θεωρείται βαριά, όταν η παρέκκλιση από 
τη συμπεριφορά του μέσου επιμελούς ανθρώπου είναι σημαντική, ασυνήθης, ιδιαιτέρως μεγάλη, που 
φανερώνει πλήρη αδιαφορία του δράστη για τα παράνομα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του.  

34 Επιπλέον, αντικείμενα πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών συνιστούν και η αδικαιολόγητη απουσία 

δημοτικού συμβούλου από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
34

, η μη εκτέλεση 
υποχρεώσεων για διάστημα που υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες χωρίς την άδεια του Δ.Σ., η 
παράλειψη γραπτής ενημέρωσης του Ελεγκτή Νομιμότητας από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
για τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, η μη συμμόρφωση σε αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας 
(άρθρο 231 Ν. 3852/2010). 
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 Επιβολή, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, διοικητικών 

μέτρων35 που αφορούν την αυτοδίκαιη έκπτωση και την αυτοδίκαιη 

αργία 36 37.  

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΙΡΕΤΩΝ38 

Οι αιρετοί της Τ.Α., καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 

δημοτικών και περιφερειακών ΝΠΔΔ και της Εκτελεστικής Επιτροπής των 

Ιδρυμάτων έχουν ευθύνη για αποζημίωση του Ο.Τ.Α. για κάθε θετική ζημία 

που προκάλεσαν - από παράνομη πράξη τους, παράλειψη ή παράνομη υλική 

ενέργεια -, σε βάρος της περιουσίας τους- από δόλο ή βαριά αμέλεια, ενώ δεν 

υπέχουν ευθύνη αποζημιώσεως έναντι τρίτων.39 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 άρθρο 236 του Ν. 3852/2010 

36
 Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης συγκεκριμένων προϋποθέσεων που συνδέονται με την έκδοση 

(τελεσίδικης/αμετάκλητης) δικαστικής απόφασης, συνήθως, εξαιτίας τέλεσης ποινικού αδικήματος. Ο 
Ελεγκτής Νομιμότητας υποχρεούται κατά δέσμια αρμοδιότητα να επιβάλει το διοικητικό μέτρο με έκδοση 
διαπιστωτικής πράξης στην οποία θα καθορίζει τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης. Δεν προηγείται διαδικασία ενώπιον 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ούτε προηγούμενη ακρόαση του αιρετού. Η επιβολή της αργίας ως διοικητικού 
μέτρου συνδέεται με την τέλεση ποινικού αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος και 
αποσκοπεί στην προσωρινή αποχή του αιρετού από τα καθήκοντά του για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. Κατά της διαπιστωτικής πράξης επιβολής των διοικητικών μέτρων της έκπτωσης και της 
αργίας είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ. Η αργία αίρεται αυτοδικαίως εάν εκδοθεί 
τελεσίδικη αθωωτική απόφαση και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.   

37
 Επίσης οι αιρετοί επιτρέπεται να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος με απόφαση 

του ΥΠΕΣ ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη 
Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 237 Ν. 3852/2010). 

38
 Η αστική ευθύνη έχει την έννοια της νομικής υποχρέωσης για αποκατάσταση (αποζημίωση) εκείνου 

που επλήγη από μία μη νόμιμη συμπεριφορά (πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια) και εν προκειμένω 
του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού και ρυθμίζεται δεσμευτικά με κανόνες δικαίου της έννομης τάξης. 

39
 Άρθρο 232 «Αστική ευθύνη» του Ν. 3852/2010. Η αστική ευθύνη των αιρετών διακρίνεται με βάση τον 

αποδέκτη του ζημιογόνου αποτελέσματος, σε άμεση και έμμεση και η αποζημίωση του αιρετού αφορά 
μόνο κάθε θετική ζημία που προξένησε εις βάρος της περιουσίας του ΟΤΑ και όχι το διαφυγόν κέρδος. 
Περιορίζεται αποκλειστικά στην υποχρέωση ανόρθωσης της θετικής ζημίας που προκάλεσαν στο Δήμο 
ή στα Νομικά Πρόσωπα. Ως θετική νοείται η ζημία που προκαλεί μείωση της υπάρχουσας περιουσίας 
του ζημιωθέντος . Ο ζημιωθείς μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση μόνον από τον ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ ή το 
Ίδρυμα, του οποίου όργανο είναι ο αιρετός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
   

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Οι έλεγχοι της δράσης της Τ.Α. α΄ βαθμού διακρίνονται σε ποικίλες 

κατηγορίες:  διοικητικούς, οικονομικούς-διαχειριστικούς, δημοσιονομικούς, 

λογιστικούς, πολιτικούς κ.α. 

Ο οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ -ως η βασικότερη ίσως μορφή ελέγχου τους- 

εδράζεται στα άρθρα 98 και 102 παρ. 5 του Συντάγματος και στοχεύει κυρίως 

στην αποτροπή της παράνομης εκροής δημοσίου χρήματος, επεκτεινόμενος 

και σε έλεγχο χρηστής διαχείρισης και αποδοτικότητας.  

 

2.2. Είδη Οικονομικών Ελέγχων 

Ο ασκούμενος στους Δήμους οικονομικός έλεγχος διακρίνεται σε: 

- εσωτερικό - εξωτερικό (ανάλογα με τη θέση του Οργάνου που 

ελέγχει40),  

- τακτικό - έκτακτο (ανάλογα με το χρόνο διενέργειας41), 

- προληπτικό – κατασταλτικό (διενεργείται αναλόγως πριν ή μετά την 

εκταμίευση δημοσίου χρήματος),  

- διοικητικό – δικαστικό (ασκείται από διοικητικά ή δικαστικά Όργανα),  

- συγκεντρωτικό - επιτόπιο (ανάλογα με τον τόπο διενέργειας),  

                                                           
40

 Ο μεν εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από αρμόδια όργανα του ίδιου του ΟΤΑ ή ελεγκτικούς 

μηχανισμούς που λειτουργούν εντός αυτού, ο δε εξωτερικός από εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας. 

41
 Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω συνδρομής ιδιαίτερου λόγου, ενώ ο 

τακτικός αφορά την υποβολή από τους ΟΤΑ στοιχείων -οικονομικών κυρίως- σε τακτά χρονικά 
διαστήματα προς τους αρμόδιους φορείς για έλεγχο π.χ. Γ.Λ.Κ., ΕλΣυν, Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Ο 
Κόμβος Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στο ΥΠΕΣ είναι ηλεκτρονικό σύστημα-πηγή καταγραφής 
στοιχείων από τους ΟΤΑ. Συλλέγει από Δήμους και Περιφέρειες αυτοματοποιημένα, σε κεντρική βάση 
δεδομένων, και επεξεργάζεται μηνιαία οικονομικά στοιχεία τους (π.χ. απολογιστικά-έσοδα και έξοδα,  
μητρώου δεσμεύσεων, πορείας είσπραξης εσόδων, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, ταμειακά και 
τραπεζικά υπόλοιπα, δάνεια, υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης), στοιχεία μισθοδοσίας 
τους και μητρώου προσωπικού καθώς και στοιχεία εκτελούμενων έργων. Μπορεί να διαθέσει τα 
στοιχεία αυτά επεξεργασμένα σε άλλους Φορείς όπως το Γ.Λ.Κ., η ΕΛΣΤΑΤ κ.α. Πλεονεκτήματά του 
αποτελούν η γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα όλων των ΟΤΑ από κεντρικό σημείο, η 
αυτοματοποιημένη άντληση στοιχείων, η ευκολία στην αναβάθμιση, η εύκολη και εύχρηστη εξαγωγή 
στοιχείων, η διατήρηση του ελέγχου στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ο σχεδιασμός αναφορών 
ανάλογα με τις ανάγκες της Κυβέρνησης.   
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- καθολικό - δειγματοληπτικό (ανάλογα με την έκταση που λαμβάνει),  

- νομιμότητας (τυπικός) – σκοπιμότητας (ουσιαστικός) -χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης (ανάλογα με το είδος του ελέγχου),  

- ειδικό - θεματικό (ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου). 

 

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) 

Ο εσωτερικός έλεγχος42 είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική 

δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου ενός Οργανισμού, σκοπεύοντας στη βελτίωση των 

λειτουργιών του, στη συμμόρφωση με τις πολιτικές της διοίκησης, στην 

επίτευξη των στόχων του, στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και 

πόρων μέσω της πληρότητας των λογιστικών εγγραφών και στη διαχείριση 

των κινδύνων που τον διέπουν.  

Οι αρχές του είναι η ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και 

επάρκεια. 

 

Εξωτερικός Έλεγχος 

Το ΕλΣυν43 ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και 

λογαριασμών, καθώς και των συστημάτων λογιστικών και δημοσιονομικών 

αναφορών44 των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, άρα και των ΟΤΑ, 

ελέγχοντας και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των 

ΜΕΕ και των εσωτερικών δικλίδων των φορέων αυτών.  

 

2.3  Έλεγχοι Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Προληπτικός  

Το ΕλΣυν ασκεί, κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος, τον έλεγχο των 

δαπανών45 του Κράτους, των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, με σκοπό 

                                                           
42

 Άρθρα 1-26 Ν. 3492/2006, άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 4081/2012, άρθρο 168 παρ. 1 Ν. 4270/2014 

43
 Άρθρο 169 Ν. 4270/14 

44
 Άρθρο 3 παρ. 1 Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ 

45 Ως «έλεγχος της δαπάνης» νοείται ο έλεγχος της διοικητικής και δημοσιονομικής διαδικασίας που 

προηγείται της εκταμίευσης του δημοσίου χρήματος και συνίσταται τόσο στον «τυπικό» έλεγχο, δηλ. στη 
διαπίστωση της τήρησης «νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης», όσο και στον «ουσιαστικό», 
δηλ. στην εξακρίβωση της αλήθειας των αναφερόμενων, στα δικαιολογητικά για την πληρωμή της 
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τη βεβαίωση ότι υπάρχει γι' αυτές πίστωση που έχει νόμιμα χορηγηθεί και ότι 

κατά την πραγματοποίησή τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόμου για το 

δημόσιο λογιστικό ή κάθε άλλη διάταξη νόμου 46 47.  

Αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο αποδοτική μορφή ελέγχου διότι εγγυάται τη 

νόμιμη και κανονική εκταμίευση του δημοσίου χρήματος εξασφαλίζοντας την 

ορθή δαπάνη των κρατικών και δημοτικών κονδυλίων, αφού είναι απόλυτα 

επίκαιρος48, εξετάζοντας κυρίως αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη 

στον προϋπολογισμό του Δήμου, αν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία του 

λογιστικού των ΟΤΑ και εάν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη49. 

Οι δαπάνες των ΟΤΑ που υπερβαίνουν κατά Χ.Ε. το ποσό των 5.000 ευρώ 

και άνω, με Φ.Π.Α., υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο. 

Από 1.1.2019 ο προληπτικός έλεγχος καταργείται50, γεγονός που έχει 
προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τόσο εντός του ΕλΣυν όσο και εντός των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

 

Προσυμβατικός  

Προβλέπεται στο άρθρο 98, παρ.1, εδ. β του Συντάγματος και αφορά τον 

έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας (για τους ΟΤΑ άνω του ποσού 

των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το 

Δημόσιο. 

Σε προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται, πέραν των αρχικών συμβάσεων, και οι 

συμπληρωματικές και τροποποιητικές αυτών εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις51.  

                                                                                                                                                                      
δαπάνης,  γεγονότων ή στοιχείων και, περαιτέρω, στη διαπίστωση του ότι οι διαχειριστικές πράξεις των 
αρμοδίων οργάνων έγιναν βάσει των αρχών της χρηστής δημόσιας διαχείρισης και με σκοπό την 
εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.  

46
 άρθρο 28 παρ.1β του Ν.4129/2013 

47
 Κατά πάγια νομολογία του ΕλΣυν, νόμιμη θεωρείται και η λειτουργική δαπάνη, δηλ. η δαπάνη για την 

οποία δεν υπάρχει μεν ρητή πρόβλεψη από διάταξη νόμου, η πραγματοποίησή της όμως είναι 
απολύτως αναγκαία για τη λειτουργική δραστηριότητα ή την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των 
σκοπών του ΟΤΑ. Σχετίζεται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του, οι οποίες προάγουν τα 
κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό 
συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του, εφόσον 
ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται 
με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας. 

48
 Έκθεση Επιτροπής ΙΤΑ «Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ», Αθήνα 22.06.2006 

49 άρθρο 169 παρ.1 του Ν.3463/2006 

50
 άρθρο 31 Ν. 4270/2014, άρθρο 10 παρ. 10 Ν. 4337/15 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726_S0000078210
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004344
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Ο ΟΤΑ μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους 

φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της 

σύμβασης52. 

 

Κατασταλτικός  

Αφορά έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης των 

λογαριασμών των Ο.Τ.Α.53 54, είναι δε υποχρεωτικός, ετήσιος τακτικός και 

δειγματοληπτικός.  

Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως:  

α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η 

οικονομικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα,  

β) η ορθή τήρηση του ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος 

καθώς και των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το 

περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών55.  

                                                                                                                                                                      
51

 δηλ. ι. η αρχική σύμβαση δεν είχε υπαχθεί λόγω χρηματικού ορίου στον έλεγχο αυτό, οπότε η 

συμπληρωματική αυτής θα υπαχθεί, εφόσον το ποσό της αρχικής και της συμπληρωματικής είναι πάνω 
από τα χρηματικά όρια που καθορίζει ο νόμος σύμβαση σε επέκταση αρχικής  ή ιι. η αρχική σύμβαση 

είχε υπαχθεί στον έλεγχο αυτό, οπότε όλες οι συμπληρωματικές αυτής, ανεξαρτήτως ποσού, θα 
υπαχθούν στον έλεγχο αυτό, διότι διαφορετικά θα παρεχόταν στη Διοίκηση η ευχέρεια να συνάπτει 
ανέλεγκτα συμπληρωματικές συμβάσεις. 

52 O έλεγχος νομιμότητας επεκτείνεται και στην περίπτωση συμβάσεων, που συνάπτονται ύστερα 

από επαναληπτικό διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση ανεξαρτήτως ποσού, όταν ο αρχικός διαγωνισμός, 

ο οποίος υπαγόταν λόγω ποσού του προϋπολογισμού του στον έλεγχο του ΕλΣυν, περιελάμβανε και το 
αντικείμενο του επαναληπτικού (διαγωνισμού) ή της απευθείας ανάθεσης διότι, σκοπός των 
προαναφερόμενων διατάξεων είναι η θεσμοθέτηση μίας αποτελεσματικής διαδικασίας για τον έλεγχο της 
νομιμότητας των συμβάσεων, ο οποίος θα ανατρεπόταν ή θα καθίστατο αλυσιτελής, ιδίως στην 
περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων παρέχεται στη Διοίκηση η ευχέρεια να συνάπτει συμβάσεις με 
απευθείας ανάθεση σε περίπτωση κηρύξεως αγόνου μέρους μόνο του αντικειμένου του διαγωνισμού 
(αρχικού ή επαναληπτικού). Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη διαβίβαση του 
φακέλου και είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Δεν ελέγχεται μόνο το κείμενο της προς 
υπογραφή σύμβασης, αλλά και το σύνολο της διαδικασίας που προηγήθηκε για τη σύναψή της και 
ειδικότερα εάν η διοίκηση εφάρμοσε σωστά το νόμο, καθώς και εάν οι όροι της σύμβασης είναι νόμιμοι.  
Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση είναι άκυρη . Οι πράξεις και οι αποφάσεις του ΕλΣυν που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση και για 
οποιονδήποτε άλλον αφορά η σύμβαση.  

53 Ελέγχονται κατασταλτικά οι λογαριασμοί των δήμων, των περιφερειών, των ΝΠΔΔ αυτών, των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων 
εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ (βλ. άρθρο 276 παρ.1 του Ν.3852/2010, άρθρο 51 παρ.1 του 
Ν.4129/2013) 

54 Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του ΕλΣυν και τα ελεγκτικά πρότυπα του 

Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI).  

55 Επιπλέον ελέγχεται η νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. 

σε κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις, η νόμιμη λήψη δανείων, η 
παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων, η νόμιμη διαχείριση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας τους και η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων 
νομίμων δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051717
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726_S0000078233
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726_S0000078233
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Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο υπεύθυνος για τον προληπτικό 

έλεγχο των δαπανών Επίτροπος.    

 

Έλεγχος χρηματικής διαχείρισης - λογαριασμών ταμιακής 

διαχείρισης      

Αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι οι απολογισμοί των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ 

αυτών, περιλαμβάνει δε την εξακρίβωση του ταμειακού υπολοίπου της 

διαχείρισης τους και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των πράξεων που 

υποστηρίζουν τις λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς εσόδων και 

εξόδων56.  

 

Έλεγχος εσόδων  

Πρόκειται για έλεγχο ευρύτατο που περιλαμβάνει και τον έλεγχο είσπραξης.  

Αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης με το θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο επιβολής 

και βεβαίωσης κάθε θεσμοθετημένου δημοτικού εσόδου, τον έλεγχο 

πληρότητας (έγκειται στο επίπεδο βεβαίωσης επί του συνόλου της φορολογητέας 

ύλης που πρέπει να βεβαιώνεται), την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, το 

επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει ο ΟΤΑ κ.α.57 

 

Έλεγχος είσπραξης εσόδων 

Πρόκειται για σημαντικό είδος ελέγχου σχετιζόμενο ευθέως με την οικονομική 

βιωσιμότητα των Δήμων, παρότι δεν έχει ασκηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. 

Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, μπορεί: 

- να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των 

νομικών τους προσώπων και  

                                                                                                                                                                      
εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιμα σε βάρος 
τρίτων.   

56 Οδηγεί στο να κριθούν ως «ορθώς έχοντες» οι λογαριασμοί ή να καταλογιστεί ο υπόλογος σε 

περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος ή παράλειψης είσπραξης. Ασκείται από τον Επίτροπο της 
Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕλΣυν.  

57
 Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στη διαδικασία προσδιορισμού της δυνητικής βάσης 

υπολογισμού των εσόδων, καθώς και στη συλλογή, σύγκριση και ανάλυση δεδομένων για τον 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Η μη βεβαίωση εσόδου θεωρείται έλλειμμα ταμείου και 

καταλογίζεται στα αρμόδια αιρετά όργανα και στους υπηρεσιακούς παράγοντες(βλ. www.karagilanis.gr) 

http://www.karagilanis.gr/
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- να ασκεί έλεγχο58 για την είσπραξη των βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή 

προστίμων σε βάρος τρίτων  

Ελέγχεται αφενός μεν κατά πόσον οι ΟΤΑ μεριμνούν για τον εντοπισμό της 

φορολογητέας ύλης και προβαίνουν στη βεβαίωση και είσπραξη των 

θεσμοθετημένων εσόδων τους, αφετέρου δε κατά πόσον λαμβάνουν όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους (βεβαιωμένα 

έσοδα). 

 

Έλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού από Ορκωτό Λογιστή 

και από το ΕλΣυν  

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως των Δήμων που εφαρμόζουν το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

ελέγχονται (σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων) από 

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ως προς το εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο και τις διατάξεις που αφορούν το οικονομικό, 

λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ. 

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός με το Πιστοποιητικό και την Έκθεση 

Ελέγχου του Ορκωτού υποβάλλονται για έλεγχο στο ΕλΣυν.  

 

Έλεγχος Χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

Πρόκειται για  νέο είδος ελέγχου, εφαρμοστέου από 1.01.2016 και εφεξής.  

Στόχος του είναι η έκφραση γνώμης επί της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

του ελεγχόμενου φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στα διεθνή πρότυπα 

ελέγχου για το δημόσιο τομέα59 αλλά και στο άρθρο 39 του ν. 4129/2013. 

Με τον έλεγχο αυτό αξιολογείται επιπλέον και το «σύστημα εσωτερικών 

δικλίδων»60 που αποτελεί το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών που 

καθιερώνεται από τη Διοίκηση ενός Φορέα με σκοπό την εξάλειψη των 

                                                           
58

 Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώσει συνεχιζόμενη αδράνεια είσπραξης εσόδων, οφειλόμενη 

σε δόλο ή βαριά αμέλεια των αιρετών ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών, παραπέμπει 
τους μεν αιρετούς για προσωπικό καταλογισμό με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν, τους δε 
υπαλλήλους που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του, στο ΕλΣυν για καταλογισμό (άρθρο 277 Ν. 
3852/2010, άρθρο 52 Ν. 4129/2013). 

59
 ΔΠΑΕΙ 1700, 1705 και 1706 

60 Στην έννοια του συστήματος εσωτερικών δικλείδων συμπεριλαμβάνεται όλο το σύστημα οργάνωσης 

και εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης, οι αρμοδιότητες του 
προσωπικού, τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά, η διαδρομή και ο έλεγχός τους, οι 
τηρούμενοι λογαριασμοί καθώς και ο τρόπος και η μέθοδος ενημέρωσής τους. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000019693_S0000078167
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αρνητικών επιπτώσεων στη διαχείριση των οικονομικών του, την 

αποτελεσματική του λειτουργία και την ικανοποίηση των στόχων του.  

 

Έλεγχος αποδοτικότητας - αποτελεσματικότητας –

οικονομικότητας 

Στο «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών»61 προβλέπεται η άσκηση ενός είδους 

ελέγχου απόδοσης όπου θα ελέγχονται (και με τη χρήση αριθμοδεικτών) η 

οικονομικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

των ΟΤΑ . Στη χώρα μας, το ΕλΣυν εφαρμόζει τέτοιους ελέγχους στο πλαίσιο 

των οικονομικών ελέγχων που διενεργεί με τη μορφή ελέγχου της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

2.4.  Έλεγχος Προϋπολογισμού (αρχικός και εκτέλεση) και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  

Ο προϋπολογισμός αποτελεί θεμελιώδη έννοια του Δημόσιου Λογιστικού, 

καθορίζει το ετήσιο δημοσιονομικό πρόγραμμα δράσης και η λειτουργία του 

είναι δημοσιονομική, δημοσιολογιστική και πολιτική.  

Στον προϋπολογισμό- που υποβάλλεται ισοσκελισμένος62-, εγγράφονται όλα 

τα ετήσια νομοθετημένα έξοδα και έσοδα του Δήμου.  

Το Ο.Π.Δ. συνοψίζει τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των 

νομικών του προσώπων αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις 

απλήρωτες υποχρεώσεις σε στόχους, μηνιαίους και τριμηνιαίους, σε 

συμμόρφωση με τον «κανόνα ισοσκελισμού» του προϋπολογισμού63.  

                                                           
61

 Υιοθετήθηκε το 2004 στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελεί το πρώτο μέρος του 

φακέλου «Δημόσια ηθική σε τοπικό επίπεδο». Δεν πρόκειται για νομικό κείμενο, δεν έχει νομική 
δεσμευτικότητα, αλλά αποτελεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών και προτύπων που προετοίμασαν 
εμπειρογνώμονες για την αναβάθμιση της δημόσιας ηθικής και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 
τοπικό επίπεδο. 

62
 Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή 

πλεονασματική (άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 Ν. 4270/2014). Περαιτέρω, το σύνολο των 
δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 
σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια. Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει 
κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
63

 Το Ο.Π.Δ. αποτελείται από τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού 
του, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου έτους. Ο 
ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και 
αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και 
δαπανών σε επίπεδο μήνα και τριμήνου και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Για την κατάρτιση του 
ΟΠΔ λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-14-orismoi.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-35-kanonas-dimosionomikis-thesis.html
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Ο προϋπολογισμός μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που 

αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών καθώς 

και το Ο.Π.Δ. υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο64. 

 

2.4.1  Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 

Η Οικονομική Επιτροπή65 μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ., 

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό 

διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου.  

Εάν με την Έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου διαπιστωθεί ότι στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 

εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δ.Σ. προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού66, μειώνοντας τα έσοδα, και αντιστοίχως 

τις δαπάνες, ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.   

 

                                                                                                                                                                      
συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ προκειμένου να αποδοθεί 
πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Βασική αρχή διαμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων είναι η «αρχή της ισοσκέλισης» του Προϋπολογισμού υπό την έννοια ότι το σύνολο των 
εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού 
υπολοίπου. 

64 Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το 

νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των 
εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας 
καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό εντός 15 ημερών. 

65 Βλ. παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 

του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014. Με την τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 266 
του ν. 3852/2010 από το άρθρο 37 του ν. 4257/2014, ορίστηκε ότι: 1. Η προθεσμία υποβολής της 
έκθεσης από την Ο.Ε. στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά 10 ημέρες, ώστε να 
παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της. 2. Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
και του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου - και όχι μόνο του δεύτερου, όπως ορίζεται από τις ήδη 
ισχύουσες διατάξεις. 3. Επίσης, προβλέπεται ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα 
πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την 
αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν 
υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν. 4. Προβλέπεται η 
γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Νομιμότητας των αριθμών διαδικτυακής ανάρτησης που λαμβάνουν οι 
εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση 
από αυτόν της εφαρμογής από τους ΟΤΑ των σχετικών διαδικασιών. 5. Προβλέπεται η γνωστοποίηση 
του ΑΔΑ στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου.  

66 Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δ.Σ. με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας 
προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085858
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2.4.2 Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. από το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

Το ΥΠΕΣ προκειμένου να ενισχύσει τα υφιστάμενα θεσμικά εργαλεία για την 

επίτευξη της οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ στα πλαίσια των μνημονιακών 

πολιτικών, προχώρησε με τον Ν. 4111/2013 στη σύσταση «Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»67 με στόχο τον έλεγχο68 της κατάρτισης 

αλλά και της ορθής εκτέλεσης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών σύμφωνα με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες, τα όρια πιστώσεων και τους στόχους του 

Μ.Π.Δ.Σ. και του Ο.Π.Δ., την αποφυγή συσσώρευσης νέων υποχρεώσεων, 

την παροχή γνώμης69 στους Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών επί των 

σχεδίων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ αλλά και οδηγιών70 για βελτιωτικές 

παρεμβάσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και εν τέλει τη διασφάλιση της 

οικονομικής αυτοτέλειας και βιωσιμότητάς τους. 

Το Παρατηρητήριο αξιολογεί71 τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν 

οι Ο.Τ.Α. στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και 

μη ρεαλιστικά72.  

                                                           
67 Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν 

Σύμβουλο του ΕλΣυν ως Πρόεδρο, τον Γενικό Δ/ντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Γ.Λ.Κ., τον Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ, τον Διευθυντή 
της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο 
του Υπ. Οικονομικών. Στις συνεδριάσεις μετέχουν ως μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και υπηρεσιακά 
στελέχη του ΓΛΚ και του ΥΠΕΣ. Η σύνθεση του Παρατηρητηρίου έχει μεταβληθεί με διάφορες διατάξεις.  

68 Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα 

και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
παράμετροι : - η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και 
ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων), - 
για τους δήμους, η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων : Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια 
έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών 
(ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων : Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, 
Πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, -  
η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση. 

69
 Η γνώμη του Παρατηρητηρίου δίδεται στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου 

του προϋπολογισμού και δεν θίγει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. (ΣτΕ Ολ. 
1717/2014). 

70 Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου 

προϋπολογισμού της Τ.Α. που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής.  

71
 Η μεθοδολογία που εφαρμόζει για την αξιολόγηση των προβλέψεων λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις 

των προϋπολογισμών του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα στοιχεία εκτέλεσης αυτών σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις και τα στοιχεία των εξεταζόμενων προϋπολογισμών, καθώς 
και τους δημοσιονομικούς στόχους που τίθενται από το ΜΠΔΣ. 

72 Εάν το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω 

του 10%, ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την 
εποπτεία του Αρχή και το ΥΠΕΣ, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωσή της. Ο 
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Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ73.  

 

2.5 Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 

Υπουργείου Οικονομικών 

Αποστολή της74 είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων φορέων75, 

αναλαμβάνοντας τη διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, 

μεταξύ άλλων, σε Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών.  

Η Γ.Δ.Δ.Ε. ασκεί έλεγχο :  

 στη διαχείριση του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων76,  

 στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

επάρκειά τους και λαμβάνει ή εισηγείται μέτρα για τη βελτίωσή τους, 

επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

2.6  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

                                                                                                                                                                      
ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις γνωστοποιώντας αυτά με ειδική 
έκθεση (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του ΕλΣυν και 
στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή. Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της 
απόκλισης, το Δ.Σ. προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και 
αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και 
προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό τα έξοδα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές 
υποδείξεις του Παρατηρητήριου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή. 

73 Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους στα οικονομικά 

αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, το Παρατηρητήριο παρέχει σχετικές οδηγίες και 
εισηγείται μεθόδους προς τον ΟΤΑ και τα Νομικά του Πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται να 
ενημερώσουν το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διόρθωση της απόκλισης ή την 
επίτευξη της ισοσκέλισης.  

74
 Συστάθηκε με τον Ν. 3492/2006 στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. 

Οικονομικών 

75 Βλ. ΚΥΑ 2/42159/ΔΥΕΠ/25.04.2013 «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομικών», με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι 325 Δήμοι, ως φορείς αρμοδιότητας του 
ΥΠΕΣ, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται 
στον εν λόγω νόμο. 

 
76 Προκειμένου να διαπιστωθεί ιδίως αν αα) όλα τα ποσά τα οποία ψηφίζονται ή χορηγούνται, 

δαπανώνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν, ββ) 
κατά την πραγματοποίηση των δαπανών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αρχές της 
δημοσιονομικής δέσμευσης, της νομικής δέσμευσης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, γγ) 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων, δδ) όλα τα 
έσοδα εισπράττονται και εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100461
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Αποτελεί μονοπρόσωπη διοικητική αρχή77, απολαμβάνει πλήρους 

ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από οποιοδήποτε κυβερνητικό 

όργανο ή δηµόσια αρχή.  

Το πεδίο δράσης του περιλαµβάνει το σύνολο του δηµόσιου τοµέα και 

αποστολή του είναι:  

α) η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης 

μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων,  

β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών 

της δηµόσιας διοίκησης (για διαφόρους λόγους δεν κατέστη ακόµα δυνατή η 

αξιολόγηση),  

γ) ο εντοπισµός και η καταπολέμηση των φαινοµένων διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης που έχει ως συνέπεια την άσκηση πειθαρχικών78 και ποινικών 

διώξεων κατά υπαλλήλων και οργάνων της ∆ιοίκησης, που υπέπεσαν σε 

πειθαρχικά και ποινικά αδικήµατα.  

 

2.7 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)  

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μεριμνά για την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, 

κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής 

παραγωγικότητας, χαμηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και 

για την οικονομικότητα της διοικητικής λειτουργίας, τον περιορισμό της 

σπατάλης, την προστασία των αρχών της νομιμότητας και την κατοχύρωση 

της διαφάνειας στις διοικητικές πράξεις κ.α. 79 

                                                           
77 Συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3074/2002 σε συμμόρφωση µε διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για 

την ίδρυση επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης 
και Ελέγχου του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

78 Ασκεί ή διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών µέτρων σε βάρος 

δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και διενεργεί ΕΔΕ. Ενημερώνεται επίσης και για την πορεία των 
εις βάρος τους ποινικών διώξεων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις 
καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου 
υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο ΓΕΔΔ ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε 
μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του 
Ν.3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 
216,217,218,220,222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372,375,381,382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών 
δικαιωμάτων (άρθρα 386,386Α,389,390,394), που στρέφονται κατά του Δημόσιου και των ως άνω 
φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας 
καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές 
πράξεις. 

79
   Το ΣΕΕΔΔ που συστάθηκε με την παρ. 1 αρ. 6 Ν. 2477/97 διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους, 

προανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής εντολής, Ε.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των 
επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων, ελέγχει την περιουσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων των Φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του κατόπιν διαπίστωσης μη 
νομίμων ενεργειών, αναζητά πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες εις βάρος υπαλλήλων/οργάνων της 
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Με το άρθρο 8 Ν. 4320/2015, οι αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ μεταφέρθηκαν στη 
Γεν. Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  

 

2.8  Ενδιάμεσος Έλεγχος  - Ο Συνήγορος του Πολίτη 

Ο ενδιάμεσος έλεγχος ασκείται από ανεξάρτητες αρχές όπως είναι ο 

Συνήγορος του Πολίτη80 . Αρμοδιότητά του, μεταξύ άλλων, είναι και η έρευνα 

των ατομικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων, ή υλικών ενεργειών 

Οργάνων των ΟΤΑ που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα 

συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.  

 

2.9  Άλλοι Έλεγχοι 

Λοιποί ελεγκτικοί μηχανισμοί των ΟΤΑ περιλαμβάνουν ελεγκτικά σώματα 

διαφόρων Υπουργείων και συγκεκριμένα:  

- 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 του 

Υπουργείου Υγείας  

- την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 

υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 

- το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Διοίκησης, παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στο σύνολο των Φορέων που ελέγχει (βλ. Ν. 

4152/2013). Με το άρθρο 8 Ν. 4320/2015 οι αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ μεταφέρθηκαν στη Γεν. 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς  

80
 Συστάθηκε με τον Ν. 2477/97 και τον Ν. 3094/03 και κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 103 

παρ. 9. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑNAGEMENT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 

4.1  Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ  

Η σύγχρονη διοικητική επιστήμη έχει μεταφέρει στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης αρχές προερχόμενες από τον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. 

Πρόκειται για τα μοντέλα του Νew Public Management (ΝPM), της 

επιχειρηματικής διακυβέρνησης, της «καλής διακυβέρνησης/καλών 

πρακτικών» και της προτυποποίησης των δημόσιων υπηρεσιών μέσω 

Οργανισμών όπως ο ISO που επιδιώκουν την οργάνωση της δημόσιας 

διοίκησης με κριτήρια επιχείρησης/αγοράς81. 

Το ΝPM αναπτύχθηκε κυρίως στην Αγγλία τη δεκαετία του ΄80 εκφράζοντας 

μια μεταρρυθμιστική αντίληψη για τη δημόσια διοίκηση, εμπνευσμένη από την 

οικονομική επιστήμη.  

Εισήγαγε αρχές όπως: 

- η εφαρμογή επαγγελματικού management,  

- η έμφαση στις εκροές,  

- η πειθαρχημένη διαχείριση των πόρων,  

- η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (public-private 

partnership),   

- η τάση ανάθεσης σε ειδικές ή ανεξάρτητες αρχές διοικητικών δράσεων 

που παραδοσιακά ανήκαν στην κρατική διοίκηση (agencification),  

- η εμπορική σκέψη στη δημόσια διοίκηση (value for money),  

- ο προσδιορισμός ποιοτικών δεικτών και μέτρησης αποτελεσμάτων με 

βάση την επίτευξη των στόχων προκειμένου να επιτευχθεί η 

ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη (customer orientation),  

                                                           
81

 Μαρκαντωνάτου Β. Μαρία, άρθρο «Κράτος και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ: Η προνοιακή απορρύθμιση 

μέσα από την επιχειρηματική διακυβέρνηση, τις «καλές πρακτικές» και την ISO-προτυποποίηση», 
τριμηνιαία επιθεώρηση Θέσεις, τεύχος 116, εκδόσεις Νήσος, Σεπτέμβριος 2011 
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- η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (process re-engineering), 

- το άνοιγμα των δημοσίων υπηρεσιών στον ανταγωνισμό 

(marketization) . 

Η δημόσια διοίκηση αποκτά έναν εξωστρεφή προσανατολισμό, ταγμένο στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη όπου η έμφαση δίνεται στην ποιότητα, την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομικότητα των 

διοικητικών δράσεων. 

Ωστόσο η εισαγωγή των αρχών αυτών δεν πρέπει να γίνεται άκριτα, υπό την 

έννοια ότι δεν μπορεί να επισκιάσουν την πολιτική διάσταση της διοικητικής 

λειτουργίας ή να υποκαταστήσουν τη νομική και θεσμική της πλευρά, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η φιλοσοφία του ιδιωτικού τομέα διαφέρει σημαντικά 

από εκείνη του δημόσιου. 

Η κίνηση του ΝΡΜ ενσωμάτωσε τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα 

για τους φορείς που ακολούθησαν τις αρχές της. Τα πλεονεκτήματα αφορούν 

κυρίως τη δημιουργία διοικήσεων ευαισθητοποιημένων ως προς τις ανάγκες 

των πολιτών, την αυξημένη λογοδοσία και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.  

Όμως η προσπάθεια ακριβούς αντιγραφής πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, 

οδήγησε σε στρεβλώσεις και προβλήματα που ενείχαν κυρίως πολιτικό 

κόστος διότι μεταρρυθμίσεις που αμφισβητούν την παραδοσιακή αποστολή 

του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζονται εχθρικά από τους υπαλλήλους καθόσον 

είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας κεκτημένων δικαιωμάτων τους και η 

μετατροπή της οργανωσιακής κουλτούρας από κοινωνική σε πελατοκεντρική, 

λαμβάνεται ως απειλή από τα μέλη του δημόσιου φορέα.  

Για την ελληνική Τ.Α. ωφέλιμη θα ήταν η προσπάθεια υιοθέτησης αρχών του 

NPM και συγκερασμού τους με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που 

αποτελεί το νέο παράδειγμα διοικητικής δράσης, εστιασμένο στην 

αποτελεσματικότητα άσκησης της δημόσιας εξουσίας με ταυτόχρονη ενίσχυση 

της νομιμοποίησης που πηγάζει από τη συναίνεση της κοινωνίας.  

 

4.2  Ο έλεγχος ως εργαλείο του στρατηγικού μάνατζμεντ των 

Ο.Τ.Α. 

Το στρατηγικό management αναφέρεται στην πιο δύσκολη και σημαντική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε Οργανισμός, δημόσιος ή 

ιδιωτικός, στο πώς δηλ. μέσα από τον ανταγωνισμό για επιβίωση και 

επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν τα θεμέλια για την επιτυχή πορεία του στο 

μέλλον. Βασίζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και στοχεύει στη λήψη 

διοικητικών αποφάσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών με 
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δεδομένα μέσα. Στο κέντρο του βρίσκεται η υφιστάμενη διαμάχη μεταξύ 

απαιτήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.82 

Υλοποιείται μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

τόσο του εσωτερικού (ικανότητες, πόροι, δομές, κουλτούρα) όσο και του 

εξωτερικού (μικρο- και μακρο- οικονομικό: πολιτικό-νομικό, οικονομικό, 

κοινωνικό, δημογραφικό, τεχνολογικό, διεθνές) περιβάλλοντος του 

Οργανισμού, της ανάπτυξης στρατηγικών στόχων καθώς και της κατανομής 

των πόρων προς υλοποίηση των στόχων αυτών.  

Το μοντέλο τoυ83 εδράζεται στην έννοια του ορθολογικού προγραμματισμού 

ως βασικής διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής ενός Οργανισμού 

μέσω του οποίου αναλύεται το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, 

αποτυπώνονται και αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές, δρομολογείται ο 

στρατηγικός σχεδιασμός (αποστολή, αντικειμενικοί στόχοι, στρατηγικές, 

πολιτικές), η υλοποίηση της στρατηγικής του (μέσω προγραμμάτων, 

προϋπολογισμών, διαδικασιών) και τέλος η αξιολόγηση όλων αυτών ώστε να 

υπάρξει ανάδραση. 

Το στρατηγικό management:  

- Περιλαμβάνει το management του Οργανισμού, τη χρήση στρατηγικών 

και την υφιστάμενη σχέση ανάμεσά τους. 

- Έχει μια βασική αποστολή, τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στην επιχείρηση και το περιβάλλον.  

- Καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών, οι οποίες μπορεί να 

δημιουργηθούν εντός και εκτός της οργάνωσης. 

- Απαιτεί την ανάληψη κινδύνου.  

- Αφορά την κατανόηση του μελλοντικού περιβάλλοντος της οργάνωσης 

και την πρόβλεψη και δημιουργία των κατάλληλων μελλοντικών 

ανταγωνιστικών συνθηκών. 

- Αποτελεί αντικείμενο του συνόλου της οργάνωσης, εφόσον σχετίζεται 

με την αλλαγή, η οποία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε στο 

                                                           
82

 Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, κεφάλαιο 1
ο
, Γ΄έκδοση, εκδόσεις Γ. Μπένου, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 

83
 Βλ. Παπαδάκης Μ. Βασίλειος, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Ελληνική και Διεθνής εμπειρία, τόμος 

Α΄, εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2007 
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εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό περιβάλλον και να επηρεάσει 

οποιαδήποτε ομάδα ή τμήμα της οργάνωσης84. 

Για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, το στρατηγικό management 

αναπτύσσει τις λειτουργίες του σχεδιασμού (στρατηγικού-μακροχρόνιου, 

διαχειριστικού-μεσοχρόνιου και τακτικού-λειτουργικού-βραχυχρόνιου), της 

οργάνωσης, της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα και του ελέγχου-

αξιολόγησης της απόδοσης, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση 

ανάμεσα στους εσωτερικούς πόρους και τις ικανότητες του Οργανισμού και 

των ευκαιριών και κινδύνων που επικρατούν στο εξωτερικό του περιβάλλον. 

Κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής σ΄ ένα Δημόσιο Φορέα προτείνεται 

μεταξύ άλλων η χρήση της ανάλυσης SWOT85, ενώ κατά την εφαρμογή και 

ιδιαίτερα κατά τον έλεγχό της, προτείνεται η τεχνική του Balanced 

Scorecard86. 

To στρατηγικό management ως έννοια εφαρμοστέα στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση πρωτοεμφανίστηκε με τον Ν. 3230/2004 περί καθιέρωσης 

συστήματος διοίκησης μέσω στόχων87 και δεικτών μέτρησης 

αποτελεσματικότητας στις οργανώσεις του δημοσίου (μεταξύ των οποίων και 

οι ΟΤΑ α΄ βαθμού) και εμπλουτίστηκε με τον πρόσφατο Ν. 4369/2016-Μέρος 

                                                           
84

 Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, κεφάλαιο 1
ο
, Γ΄έκδοση, εκδόσεις Γ. Μπένου, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 

85
 Η εκτίμηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός Οργανισμού γίνεται διαμέσου του 

εργαλείου της SWOT analysis, το οποίο αναλύει το περιβάλλον σε δυνάμεις, αδυναμίες (για το 
εσωτερικό περιβάλλον), ευκαιρίες και απειλές για το εξωτερικό περιβάλλον (Strenghts-Weaknesses-
Opportunities-Threats). Με βάση τα εξαγόμενα συμπεράσματα από τη SWOT ανάλυση, ο Οργανισμός 
μπορεί να προβεί στον καθορισμό των στρατηγικών του επιλογών, αξιολογώντας τα σπουδαιότερα 
προβλήματα και να δημιουργήσει μια εικόνα για το τι θα πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε. 

86
 Η ολοκληρωμένη θεώρηση της Στρατηγικής που εφαρμόζει μια δημόσια οργάνωση απαιτεί την 

υιοθέτηση μια τεχνικής για την ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της που θα αποτελεί, 
ταυτόχρονα, τη βάση ενός Στρατηγικού Συστήματος Διοίκησης για τη μετατροπή της Στρατηγικής σε 
Προγράμματα Δράσης σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου φορέα. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για το 
ελληνικό δημόσιο βασίζεται στην τεχνική Balanced Scorecard (Εξισορροπημένη Μέτρηση Απόδοσης), 
ένα σύστημα διοίκησης απόδοσης προσανατολισμένο στα Αποτελέσματα, με βασική επιδίωξη τη 
σύνδεση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων μιας δημόσιας οργάνωσης με το 
Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική της μέσω του καθορισμού μετρήσιμων και συνεκτικών στόχων. 
Η τεχνική αυτή μετρά την απόδοση μιας Δημόσιας Οργάνωσης υπό 4 οπτικές γωνίες: Πολίτες (ως 
πελάτες, ως ιδιοκτήτες, ως υποκείμενα δικαίου, ως συνεργάτες), Εσωτερικές Διαδικασίες, Μάθηση-
Συνεχής Βελτίωση (αντιπροσωπεύουν τα άϋλα κεφάλαια), Διαθέσιμοι Οικονομικοί Πόροι και η εφαρμογή 
της περιλαμβάνει 3 στάδια: Διατύπωση δήλωσης προορισμού της Δημόσιας Οργάνωσης, 
Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων ανά οπτική γωνιά, Ανάπτυξη Χάρτη Στρατηγικών 
Αλληλεπιδράσεων. 

87
 Ως Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού σαφών σκοπών, επιδιώξεων και 

επιδόσεων από τα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε δημόσιου φορέα και η εν συνεχεία καθοδική 
διάχυσή τους, υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων, σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Η εξειδίκευση 
των στρατηγικών σκοπών σε επιχειρησιακούς στόχους και σχετικά προγράμματα δράσης αντιστοιχεί 
στην ιεραρχική διάρθρωση της οργανωτικής δομής κάθε φορέα. Στη φάση καθορισμού των στόχων 
ακολουθείται προσέγγιση «από την κορυφή προς τη βάση», ενώ κατά την υλοποίηση των στόχων 
ακολουθείται η αντίστροφη πορεία («από τη βάση προς την κορυφή»).  
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Β΄, άρθρα 14-24 όπου για πρώτη φορά θεσπίζεται και ο «κοινωνικός έλεγχος» 

της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες.  

Προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του στρατηγικού management κινείται 

και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας και 

ολιστικής προσέγγισης της ανάλυσης της οργανωσιακής απόδοσης, που 

στοχεύει στην αξιολόγηση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας μιας 

δημόσιας οργάνωσης μέσω του προσδιορισμού και της υλοποίησης 

συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης, τα οποία κωδικοποιούνται σ΄ένα σχέδιο 

που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις βελτίωσης με χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων και των αναμενόμενων 

ωφελειών.   

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3230/04 καθιερώθηκε η μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης με 

γενικούς και ειδικούς δείκτες, όχι όμως ως μηχανισμός επιβολής ποινών ή 

εργαλείο πειθαρχικής διαδικασίας, αλλά ως σημαντικός παράγοντας διοίκησης 

των δημοσίων οργανισμών καθώς συμβάλλει στην αξιοποίηση της 

επαναπληροφόρησης, στην ομαλή και συστηματική συλλογή αξιόπιστων 

δεδομένων, στην ορθολογική διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και τη λήψη 

αποφάσεων και στη βελτίωση της προγραμματικής ικανότητας και του 

οργανικού σχεδιασμού της διοίκησης κάθε δημόσιας υπηρεσίας. 

Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.  

Υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ της μέτρησης των αποτελεσμάτων με τον 

στρατηγικό προγραμματισμό των δημοσίων υπηρεσιών καθώς η μέτρηση 

βοηθά στον προσδιορισμό του βαθμού απόκλισης μεταξύ των 

προγραμματισθέντων σκοπών - στόχων και των αποτελεσμάτων, ενώ η 

σύνδεση της διοικητικής αποτελεσματικότητας με τη λογοδοσία ανάγεται σε 

καίριο ζήτημα αλλά και δύναμη στη σημερινή εποχή του ΝΡΜ όπου η αξία της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων μέτρησης της επίδοσης του Δημοσίου 

αναδεικνύει ένα σύγχρονο μοντέλο δημόσιας διακυβέρνησης, θεμελιωμένο 

στη γνώση βάσει μετρήσεων.  

Τον 21ο αιώνα, η ελληνική δημόσια διοίκηση και ειδικότερα η αυτοδιοίκηση 

οφείλουν να μετρούν τα αποτελέσματά τους και να διορθώνουν τις αστοχίες 

τους .  

Ωστόσο η Τ.Α. αντιμετωπίσθηκε και πάλι πιο «ιδιαίτερα» και «χαλαρά», σε 

σχέση με το υπόλοιπο δημόσιο στα πλαίσια του Ν. 3230/2004 ως προς την 
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καθιέρωση και εφαρμογή δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας-

αποτελεσματικότητας88.  

Στην πράξη, η προσπάθεια καθιέρωσης της διοίκησης μέσω στόχων δεν 

ευοδώθηκε στους Δήμους, αφού ούτε η πολιτική ηγεσία (ΥΠΕΣ και αιρετοί), 

ούτε και η διοικητική ιεραρχία των ΟΤΑ φάνηκε ότι την υποστήριξαν θερμά, 

«παραμένοντας στα χαρτιά» παρότι αποτελεί σπουδαίο εργαλείο στρατηγικού 

και επιχειρησιακού προγραμματισμού.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης και του ελέγχου της στρατηγικής εξετάζει εάν ο 

Φορέας επιτυγχάνει τους σκοπούς που έχει θέσει κατά το στάδιο της 

διαμόρφωσής της και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα και τις 

περιοχές της διοικητικής του ιεραρχίας . 

Συγκρίνει τα επιδιωκόμενα με τα πραγματοποιούμενα αποτελέσματα και 

παρέχει στη διοίκηση την απαραίτητη πληροφόρηση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.  

Με βάση την αξιολόγηση, τα στελέχη μπορούν να λάβουν όχι μόνον 

αναδραστικά (reactive) αλλά και προδραστικά (proactive) διορθωτικά μέτρα 

που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών του Φορέα.  

Οι σκοποί που τέθηκαν κατά το στάδιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης μετά την 

υλοποίηση των στρατηγικών.  

Τα μέτρα της επίδοσης πρέπει να διαπερνούν όλα τα διοικητικά επίπεδα του 

Οργανισμού με δυνατότητα έγκυρης ανατροφοδότησης ώστε να βλέπει η 

διοίκηση κατά πόσο η στρατηγική και οι αντικειμενικοί σκοποί έχουν 

«συναντηθεί». 

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της στρατηγικής περιλαμβάνουν συνήθως πέντε 

(5) στάδια:  

- Τον προσδιορισμό του αντικειμένου μέτρησης  

- Τον καθορισμό των προτύπων επίδοσης 

- Τη μέτρηση της επίδοσης 
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 Δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3230/2004, οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας-αποτελεσματικότητας 

μπορούν να εφαρμόζονται και στους ΟΤΑ με απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. 
Στην Υπ. Απόφαση εξειδικεύονται το περιεχόμενο, οι στόχοι, οι δείκτες και η διάρκεια της μέτρησης της 
αποδοτικότητας-αποτελεσματικότητας. Επίσης σε όσους Δήμους εφαρμοστούν οι δείκτες μέτρησης, με 
απόφαση των δημοτικών τους συμβουλίων, ορίζεται ή συνιστάται υπηρεσιακή μονάδα, αρμόδια για την 
εφαρμογή της διαδικασίας μέτρησης, η οποία συντάσσει εκθέσεις αποτελεσμάτων των επιμέρους 
μετρήσεων, και σε ετήσια βάση, έκθεση απολογισμού της δράσης τους τις οποίες υποβάλλει στο 
Δήμαρχο και τις κοινοποιεί στο Δ.Σ. 
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- Την αξιολόγηση της επίδοσης, δηλ. τη σύγκριση επίδοσης και 

προτύπων 

- Την αξιοποίηση της ανατροφοδότησης των πληροφοριών και τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων όταν κρίνεται απαραίτητο 

Ως χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 

της ακολουθούμενης στρατηγικής ενός Φορέα, αναφέρονται:  

- Η επικέντρωση στις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που είναι 

σημαντικά, ανεξάρτητα από τη δυσκολία μέτρησής τους 

- Η παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης με σύντομο, περιεκτικό 

και κατανοητό τρόπο 

- Η ανταπόκριση στην ανάγκη για έγκαιρη πληροφόρηση 

- Ο συνεχής χαρακτήρας τους, να μην περιορίζονται δηλ. σε ορισμένα 

χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να γίνεται εγκαίρως η αναγνώριση των 

προβλημάτων 

- Η παροχή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του Φορέα 

- Η αποδοχή τους από τους εργαζομένους, χωρίς να προκαλούν την 

αντίδρασή τους δεδομένου ότι σκοπός του ελέγχου δεν είναι η επιβολή 

ποινών, αλλά η διόρθωση των προβλημάτων.  

Επίσης η διαδικασία αξιολόγησης της στρατηγικής πρέπει: 

- να κυριαρχεί επί των αποφάσεων,  

- να λαμβάνει υπόψη της έννοιες όπως η κατανόηση, η εμπιστοσύνη και το 

κοινό αίσθημα,  

- να είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις μεταβολές που 

απαιτεί το περιβάλλον αλλά και απλή ώστε να είναι εύκολα κατανοητή από τα 

άτομα που θα κληθούν να αξιολογήσουν και να ελέγξουν,  

- να μην απαιτεί υπερβολικούς οικονομικούς πόρους, ούτε να στηρίζεται σε 

πολλαπλούς ελέγχους αφού κάτι τέτοιο μειώνει ουσιαστικά την απόδοση των 

εργαζομένων που υπόκεινται σε αξιολόγηση, καθόσον οι περίπλοκοι 

μηχανισμοί ελέγχου δεν αποδίδουν και προκαλούν σύγχυση. 

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος πρέπει να είναι «σημαντικοί», δηλ. να έχουν 

συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο γίνονται, να αφορούν μόνο τις 

δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που έχουν κάποια αξία, να γίνονται στην 

«ώρα» τους ώστε οι διορθωτικές κινήσεις να πραγματοποιούνται πριν είναι 

πολύ αργά, να έχουν άμεση σχέση με τους στόχους του Οργανισμού και να 
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δίνουν έμφαση στην ανταμοιβή των εργαζομένων ως κίνητρο για την επίτευξη 

των στόχων, παρά να αποτελούν τιμωρία για τη μη υλοποίησή τους89. 

Στην ελληνική Τ.Α. η έννοια του στρατηγικού management90 είναι σχετικά 

πρόσφατη και δυστυχώς παραμένει ακόμα σε πρώιμο επίπεδο σε σύγκριση 

με τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.  

Ως εκ τούτου και ο έλεγχος ως καίριο στάδιο και σημαντικό εργαλείο τoυ 

στρατηγικού management, ειδικά στους Δήμους, αποτελεί έννοια ασύνδετη εν 

πολλοίς ως προς τη συνολική λειτουργία τους . Νοείται κυρίως ως μια έξωθεν, 

επιβαλλόμενη νομοθετικά από την κεντρική διοίκηση λειτουργία, με στοιχεία 

εξαναγκασμού, συχνά προσκρουόμενη -κατά τους αιρετούς- στη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ.  

Επιπροσθέτως, η εποπτεία και οι έλεγχοι που ασκούνται στη δράση των 

Δήμων και των ηγεσιών τους είναι κατά κανόνα χωρίς ενιαίες κατευθύνσεις και 

αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματά τους δεν μετρώνται συνολικά από 

κάποιον εποπτεύοντα των ΟΤΑ φορέα, π.χ. από το ΥΠΕΣ, ώστε τα ευρήματα 

τους να αποτελέσουν αφορμή εκ μέρους τόσο της ίδιας της Πολιτείας όσο και 

του ελεγχόμενου Δήμου για τη λήψη ουσιαστικών διορθωτικών μέτρων προς 

όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της εύρυθμης λειτουργίας του όσο και της 

παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες. 

Η κοινή γνώμη με τη διαφαινόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης που συχνά 

εκδηλώνει προς τον τρόπο  δράσης της Τ.Α., αλλά και οι κατά καιρούς 

εκθέσεις διαφόρων ελεγκτικών Αρχών, καταδεικνύουν ότι η ελληνική Τ.Α. 

πάσχει από έλλειψη πόρων, από επιπόλαιη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την 

κεντρική κυβέρνηση, χωρίς αντίστοιχη μεταφορά οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων, από αδυναμία στοχοθεσίας αλλά και υλοποίησης αυτής, 

από απουσία μέτρησης της απόδοσης των τοπικών δράσεων και των 

ενεργειών στο εσωτερικό κάθε Δήμου καθώς και από εκτεταμένη παρουσία 

φαινομένων διαφθοράς, στοιχείο που αποδεικνύει ότι το υπάρχον σύστημα 

ελέγχων είναι ακόμα αδύναμο στο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, και  

κυρίως προληπτικά, αυτή τη μάστιγα. 

Όπως προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό κράτος εποπτεύει 

και ελέγχει τους Δήμους αλλά και από το πώς ο έλεγχος αντιμετωπίζεται από 

αιρετούς και υπαλλήλους, τούτη η κορυφαία διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως 

                                                           
89

 Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, κεφάλαιο 10
ο
, Γ΄έκδοση, εκδόσεις Γ. Μπένου, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2013  

90
 Σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 5270/1.03.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, ως στρατηγική 

διοίκηση ορίζεται το σύνολο των διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών που καθορίζει τη μακροχρόνια 
απόδοση μιας Δημόσιας Οργάνωσης και περιλαμβάνει ανάλυση περιβάλλοντος (εσωτερικού και 
εξωτερικού), διαμόρφωση στρατηγικής, εφαρμογή στρατηγικής και αξιολόγηση.  
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“φάρμακο” για τη διόρθωση χρόνιων παθογενειών στην οικονομική και 

διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, έχει παραμείνει δυστυχώς ανεκμετάλλευτη, 

καλυμμένη με τον μανδύα της απόκρυψης, του φόβου, της απειλής και της 

τιμωρίας, χωρίς ουδεμία ανταμοιβή ως κίνητρο για όσους Δήμους αλλά και 

εργαζομένους βρεθούν να επιτελούν ορθά τους όποιους τιθέμενους στόχους, 

σεβόμενοι το υφιστάμενο ανά περίπτωση θεσμικό πλαίσιο.   

Τα τελευταία χρόνια από το 2011 και μετά, εξαιτίας της βαθιάς 

δημοσιονομικής κρίσεως που διέρχεται η χώρα μας,  η αυτοδιοίκηση ως 

μέρος της Γενικής Κυβέρνησης έχει υποστεί τις συνέπειες των σκληρών 

μνημονιακών μέτρων, όπου έχουν εισαχθεί είτε νέοι έλεγχοι ειδικά ως προς 

την οικονομική τους διαχείριση (βλ. Παρατηρητήριο ΟΤΑ, αποστολή και 

έλεγχος από το ΓΛΚ σε τακτική βάση οικονομικών στοιχείων κ.α.), είτε έχουν 

ενδυναμωθεί και ενταθεί οι ήδη υφιστάμενοι. Αλλά πάντα μέσα σ΄ένα πλαίσιο 

πολυνομίας και μεγάλης αλληλοεπικάλυψης που προκαλεί αβεβαιότητα. 

Για τους Δήμους, εργαλεία άσκησης και εφαρμογής του στρατηγικού 

management και ιδίως του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, συνεπώς και 

του ελέγχου επίτευξης των εκεί τιθέμενων στόχων, συνιστούν : 

 ο Προϋπολογισμός  

 το Τεχνικό Πρόγραμμα  

 το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 

 ο Ισολογισμός με τις συνοδευτικές καταστάσεις του  

 ο Απολογισμός 

 το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 

Με την θέσπιση του «Καλλικράτη» καθιερώθηκε στους Δήμους91 και η 

υποχρέωση εκπόνησης Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος92 που 

εξειδικεύεται κατ΄έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και σε διακριτά Ετήσια 

Προγράμματα Δράσης των Νομικών του Προσώπων και περιλαμβάνει: 
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 Βλ. άρθρο 266 του Ν. 3852/2010   

92
 Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και 

οργανωτικής ανάπτυξης  των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις 
καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας τους, μεριμνώντας για τη βελτίωση 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για 
την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και 
οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουν 4 Άξονες που 
αφορούν: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, Κοινωνική Πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός 
Τοπική Οικονομία και απασχόληση, Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου.   
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Στρατηγικό Σχέδιο, Επιχειρησιακό Σχέδιο και Δείκτες Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης93.  

Ωστόσο, ενδεικτικό της νοοτροπίας αποφυγής ουσιαστικού προγραμματισμού 

της δημοτικής δράσης, αποτελεί το γεγονός των συνεχών παρατάσεων -σε 

σημείο ολικής αοριστίας- ως προς την καταληκτική προθεσμία σύνταξης του 

Πενταετούς Επιχ. Προγράμματος που δίνει το ίδιο το εποπτεύον ΥΠΕΣ (αντί 

να στηρίζει αυτή τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια), χωρίς μάλιστα ο 

νομοθέτης να έχει προβλέψει κυρωτικές συνέπειες για όσους ΟΤΑ 

καθυστερούν την εν λόγω διαδικασία.94  

Επίσης το άρθρο 165 του ΚΔΚ προέβλεπε ότι με απόφαση του ΥΠΕΣ 

καθορίζονται δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, των 

ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων αυτών που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό, τον 

απολογισμό ή και τον Ισολογισμό τους, αλλά από το 2006 μέχρι σήμερα δεν 

έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. 

Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο, διαφαίνεται ότι η λειτουργία του στρατηγικού 

management στους Δήμους δεν διεξάγεται ούτε συνειδητά, ούτε και με τον 

ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο με αποτέλεσμα η ασκούμενη κρατική 

εποπτεία στις πράξεις τους και τα διάφορα είδη ελέγχων κυρίως επί της 

οικονομικής τους λειτουργίας, να δρούν αποσπασματικά, συχνά 

ετεροχρονισμένα και κατασταλτικά, αποφεύγοντας συστηματικά να επιβάλουν 

τις προσήκουσες ποινές ως μέτρο συμμόρφωσης στις περιπτώσεις σοβαρών 

αποκλίσεων από τους αρχικούς στόχους.  

Η απαίτηση για δημοσιονομική εξυγίανση οδήγησε προσφάτως σε μια 

προσπάθεια (όχι πάντα οικειοθελή) προσεκτικότερου και αυστηρότερου 
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 Στο Στρατηγικό Σχέδιο αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του ΟΤΑ, τα 

χαρακτηριστικά του ιδίου του ΟΤΑ και των Ν.Π. αυτού και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, 
διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο 
λειτουργίας του, προσδιορίζεται η στρατηγική του προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. Στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, οι οποίες διατυπώνονται με τη 
μορφή αξόνων, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους και σε 
σχέδια δράσης ανά δημοτική υπηρεσία, προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και 
προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων κάθε μέτρου, συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές, καταγράφονται οι συνολικά 
διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης, εκτιμώνται τα έσοδα του 
ΟΤΑ και των Ν.Π. αυτού ανά πηγή χρηματοδότησης, υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και 
επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος ανά έτος, καταρτίζονται χρηματοδοτικοί πίνακες. 
Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχ. Προγράμματος διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών 
(εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την 
υλοποίηση της δράσης σ΄ένα χρονικό διάστημα), Εκροών (εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας 
δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης) και Αποτελέσματος 
(μετρούν τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
δράσεων) και αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν 
μετρήσιμοι (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014 – ΦΕΚ 2970/τ.Β΄/4.11.2014) 

94
 Βλ. υπ΄αρ. πρωτ. 8586/31.03.2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. του 

ΥΠΕΣ καθώς και παλαιότερες Αποφάσεις ΥΠΕΣ υπ΄αρ. 45038/8.08.2007, 71841/21.12.2007, 
16422/17.04.2008. 
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ελέγχου επί των προϋπολογισμών των Δήμων  ιδίως μέσω του θεσμού του 

Παρατηρητηρίου (παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ίδρυσή 

του), προκειμένου να μην προκύπτουν ελλειμματικοί Π/υ που θα αυξάνουν το 

συνολικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.  

Διαφαίνεται ότι ακόμα και σήμερα μεγάλη μερίδα των αιρετών- υπό το 

πρόσχημα της αυτοτέλειας της Τ.Α.- δεν επιθυμούν ουσιαστικούς ελέγχους 

στο Φορέα τους και γι΄αυτό τους ταυτίζουν με την ενίσχυση της 

«κηδεμόνευσης» της Αυτοδιοίκησης κάνοντας λόγο για ασφυκτικούς 

δημοσιονομικούς ελέγχους –ιδίως από το Υπ. Οικονομικών-, ζητώντας 

συνεχώς τη μείωση και την ενοποίησή τους υπό μια ανεξάρτητη Αρχή, 

αποδεχόμενοι μόνον το θεσμό του Ελεγκτή Νομιμότητας, διεκδικώντας 

μάλιστα και την κατάργηση των υπολοίπων ελέγχων95 και δή εκείνου του 

ΣΕΕΔΔ. Για τους ιδίους μάλιστα διεκδικούν συχνά ελαφρύτερες πειθαρχικές 

διαδικασίες.  

Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, εφόσον η Τ.Α. επιθυμεί να 

μεταρρυθμιστεί προς το βέλτιστο, θα πρέπει να συναινέσει στην οριοθέτηση 

και εφαρμογή ενός αναμορφωμένου, ξεκάθαρου και στοχευμένου συστήματος 

ελέγχου των πράξεών της που θα συμβάλλει στην ανάδειξη αλλά και 

αντιμετώπιση των εσωτερικών παθογενειών της.    

Αυτή καθ΄αυτή η υιοθέτηση του στρατηγικού μάνατζμεντ και η ορθή εφαρμογή 

του από τους Δήμους, περνά μέσα από τους ελέγχους της δράσης τους, της 

δημοκρατικής λογοδοσίας προς την τοπική κοινωνία και της επιστημονικής 

αξιολόγησης της επίτευξης ή μη των στόχων τους, ώστε να εντοπιστούν τα 

αδύνατα σημεία και να διορθωθούν. Και αυτό πρέπει να επιδιώκουν οι Δήμοι 

να το πράττουν πρωτίστως στο εσωτερικό τους αφού κανένα εξωτερικό 

ελεγκτικό όργανο δεν ξέρει τόσο καλά τα δυνατά-αδύνατα σημεία τους όσο και 

τις ευκαιρίες - απειλές του περιβάλλοντός τους.  

Στην αντίθετη περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν επιθυμούν ειλικρινά την παραπάνω 

διαδικασία και δεν θέτουν ως προτεραιότητα τους στρατηγικούς στόχους στην 

καθημερινή δραστηριότητά τους, το μόνο που κάνουν είναι η απλή τρέχουσα 

διαχείριση των υποθέσεών τους . 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επίδοσης ενός Δήμου αποτελεί ίσως τη 

μοναδική από τις λειτουργίες του management που διατρέχει συνδετικά όλο 

το φάσμα του στρατηγικού μάνατζμεντ, διαρκώς και σε κάθε φάση, 

παρέχοντας πολύτιμη ανατροφοδότηση στη διοίκηση, πολιτική και 

υπηρεσιακή, μέσα σ΄ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο εσω-και εξω περιβάλλον, 

για το τι επετεύχθη από τα αρχικώς σχεδιαζόμενα βάσει του οράματος και της 
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 Βλ. άρθρο της 6.07.2016 στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.localit.gr της ΚΕΔΕ με αποσπάσματα από 

την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου στην έκτακτη Γ.Σ. σχετικά με 
το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ. 

http://www.localit.gr/
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αποστολής του και τι όχι, κατά πόσο η στρατηγική και οι αντικειμενικοί σκοποί 

έχουν «συναντηθεί», τι έφταιξε για τις αστοχίες και ποιες διορθωτικές κινήσεις 

πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό ο στρατηγικός 

προγραμματισμός του ΟΤΑ.  

Η τάση υιοθέτησης ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας της 

Τ.Α. επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του ελέγχου.  

Ως εκ τούτου  οι έλεγχοι που αναπτύξαμε στην παρούσα εργασία καλούνται 

να προσαρμοστούν στις συνθήκες ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου 

δημόσιας διαχείρισης όπου η διαφάνεια, η στοχοθεσία, η αξιολόγηση και η 

μέτρηση της επίδοσης δομών, διαδικασιών και εργαζομένων αποκτούν 

βαρύτητα.  

Και περαιτέρω θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστικός έλεγχος αποδοτικότητας 

των ΟΤΑ στα πλαίσια της εφαρμογής του στρατηγικού management. 

Υπό το πνεύμα αυτό, η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των ελέγχων των ΟΤΑ προς ικανοποίηση του δημοσίου 

συμφέροντος μέσω της οικονομικής και αποτελεσματικής διαχείρισης, 

αναδεικνύεται σε κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού μάνατζμεντ.    

Με βάση την Έκθεση Προτάσεων της Επιτροπής του ΙΤΑ για τους ελέγχους96, 

προτείνεται η εισαγωγή του ελέγχου αποδοτικότητας της διαχείρισης των ΟΤΑ 

με τη μορφή εσωτερικού ελέγχου από εξειδικευμένη υπηρεσία τους.  

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, παραθέτουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες 

απόψεις του έμπειρου αυτοδιοικητικού Παναγιώτη Μαΐστρου97, οι οποίες αν 

και αναφερόμενες γενικότερα στη διοικητική μεταρρύθμιση του δημοσίου 

τομέα, έχουν εφαρμογή τόσο στο στρατηγικό μάνατζμεντ των ΟΤΑ όσο και 

ειδικότερα στο κομμάτι του ελέγχου των πράξεών τους ως άρρηκτο μέρος 

αυτού: 

Αρχικά παρατηρεί ότι « ….. το δημόσιο μάνατζμεντ έχει κοινά αλλά και 

διαφορετικά στοιχεία από το μάνατζμεντ του ιδιωτικού τομέα, τα οποία 

εντοπίζονται κυρίως στις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων οργανώσεων 

και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς το νομοθετικό πλαίσιο, το πολιτικό 

σύστημα, την οικονομία, …… όμως το δημόσιο μάνατζμεντ διαφέρει από τη 
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 Έκθεση της Επιτροπής του ΙΤΑ «Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ-Προτάσεις για τον εξορθολογισμό και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος», Αθήνα 22.06.2006 

97 Μαΐστρος Παναγιώτης, Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα [1975-

2015+], εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009. Ο μηχανικός Π. Μαΐστρος υπήρξε Σύμβουλος του Γ. 
Γεννηματά, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ το 1997, Πρόεδρος του ΟΕΕΚ το 2000 
και έμπειρος αυτοδιοικητικός (Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, σύμβουλος στην 
ΚΕΔΕ, στην ΕΕΤΑΑ κ.α.). 
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δημόσια γραφειοκρατία και το κυρίαρχο ακόμη στην Ελλάδα νομοκρατικό 

μοντέλο δημόσιας διοίκησης….».  

«….Για να αποκτήσουμε ένα δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος (μέσω 

προγραμματισμού και βελτίωσης της διοίκησης της δημόσιας διοίκησης), άρα 

και Τ.Α., θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές της δημοκρατικότητας και της 

διαφάνειας και παράλληλα να εισαχθούν οι αρχές της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας, ώστε να πάψουν να θεωρούνται μόνον ιδιωτικοοικονομικές 

υπό την προϋπόθεση, όμως ότι δεν θα έχουμε υποταγή των πολιτικών, 

κρατικών και κοινωνικών διαδικασιών σε λογικές και σκοπιμότητες 

επιχειρηματικής δράσης, οι οποίες ακυρώνουν την ιδιαιτερότητα της δημόσιας 

και δη της αυτοδιοικητικής σφαίρας. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγραμματισμού απαιτεί μια συμβασιακή 

πολιτική, η δε βελτίωση του δημόσιου μάνατζμεντ ενός φορέα προϋποθέτει τον 

εκσυγχρονισμό της δομής, την οργάνωση των λειτουργιών, την εισαγωγή των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και τη διασφάλιση των αναγκαίων υλικών 

και άϋλων πόρων…».  

Ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας, οι οποίοι έχουν 

εφαρμογή και στα όργανα της Τ.Α., θεωρεί98 ότι «….ο πολλαπλασιασμός των 

                                                           
98 «…Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα 

του καθορισμού των κατευθύνσεων και της θέσης των ορίων των διοικητικών ενεργειών που έχουν 
μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Αναγκαίες προϋποθέσεις κάθε μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος είναι η 
μείωση των επικαλύψεων μεταξύ των μεταρρυθμιστικών δράσεων, ο συντονισμός των ενεργειών και η 
αποτελεσματική άσκηση ελέγχων….., …. η μεθοδολογία που επιλέγουμε για την εκπόνηση του 
στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να προκρίνεται από τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη και να 
ακολουθείται στις χώρες του ΟΟΣΑ, προσαρμοσμένη όμως στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης. Σκοπός της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης 
προσανατολισμένης στο μέλλον η οποία, έχοντας βελτιωμένους ελέγχους, καλύτερη διοίκηση 
προσωπικού και βέλτιστες οργανωτικές δομές, θα μπορεί …..να εκπληρώνει την αποστολή της 
οικονομικότερα και με τον βαθμό ποιότητας που προσδοκούν οι πολίτες απ’ αυτήν, κινούμενη μέσα σε 
ένα διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον….., ….. η παράμετρος του κόστους της διοικητικής 
δράσης ανάγεται σε κεντρικό σημείο αναφοράς της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας, γεγονός που 
δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Στόχος είναι τόσο η εισαγωγή μεθόδων μέτρησης αποτελεσμάτων και 
αναλύσεων κόστους-οφέλους, κόστους-αποτελεσματικότητας όσο και η δημιουργία συνθηκών 
ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών (“benchmarking”), ούτως ώστε το προϊόν/υπηρεσία να 
είναι το οικονομικότερο με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα……., ….προκειμένου να υλοποιηθεί η …… 
πολιτική προτεραιότητας του πολίτη σε κάθε διοικητικό σχεδιασμό, θα πρέπει να ανασχεδιασθεί το 
σύνολο των λειτουργικών και οργανωτικών διοικητικών δράσεων με βάση την οπτική του πολίτη. ……., 
αντιλαμβανόμαστε τον πολίτη σε μια διπλή διάσταση: ο πολίτης-υποκείμενο συνταγματικώς 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τα οποία θα εξειδικεύονται σε θεσμικά μέτρα με πρακτικές συνέπειες 
(Χάρτης δικαιωμάτων Πολιτών, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και ο πολίτης-πελάτης, ως 

συναλλασσόμενος με τις δημόσιες υπηρεσίες….., ….. στρατηγική μας επιλογή είναι ότι το διοικητικό 

προϊόν πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή ποιότητα. Η εισαγωγή της έννοιας της 
ποιότητας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης είναι εξίσου καινοτομική, όπως και η έννοια της 
οικονομικότητας. Θεωρούμε ότι το κριτήριο της ποιότητας μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο 
μηχανισμό υποκίνησης των δημόσιων υπηρεσιών στην επιδιωκόμενη κατεύθυνση βελτίωσης της 
απόδοσής τους. Το κριτήριο της ποιότητας είναι εκείνο που θα μάς επιτρέψει να διακρίνουμε την 
≪αξία≫ κάθε υπαλλήλου και να ξεφύγουμε από τον ισοπεδωτισμό και τον απρόσωπο χαρακτήρα της 

δημόσιας διοίκησης. Η θέσπιση ποιοτικών δεικτών του διοικητικού έργου θα υποβοηθήσει τις 
συναλλαγές των πολιτών με τη διοίκηση, εφόσον αυτοί θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τα 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το διοικητικό προϊόν, θα απαιτούν την ικανοποίησή τους και θα 
μπορούν να ελέγχουν τις ενδεχόμενες παραβιάσεις τους….., ….. ο προσανατολισμός της διοικητικής 
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Ανεξάρτητων Αρχών μπορεί να οδηγήσει σε «ανευθυνοποίηση» του πολιτικού 

και διοικητικού συστήματος, ότι οι εξειδικευμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εξαιτίας 

του νομικισμού τους, των αδυναμιών της οργάνωσης, του ανθρωπίνου 

δυναμικού τους και της μεταξύ τους διαμάχης, οδηγούνται στην ακύρωση του 

ρόλου τους, γεγονός που επιχειρείται να αντιμετωπισθεί με τον συνεχή 

πολλαπλασιασμό τους…». 

Προβληματική προκύπτει και η «….νομομανία που χαρακτηρίζει το διοικητικό 

μας σύστημα, η οποία απαντάται και στη φάση του ελέγχου, όπου γίνεται 

χρήση του κανονιστικού οπλοστασίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές 

Αποφάσεις κ.α.) ως αποκλειστικού εργαλείου σχεδιασμού και εφαρμογής των 

δημόσιων πολιτικών, της οργάνωσης και της βελτίωσης της δημόσιας 

διοίκησης, χωρίς να συνδυάζεται με την μέτρηση των αποτελεσμάτων μέσω 

δεικτών και αντικειμενικής αξιολόγησης δομών, ατόμων, συστημάτων.  

Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα …. δίνει έμφαση στη διασφάλιση της 

«τυπικής» νομιμότητας της διοικητικής δράσης ως μοναδικό μέτρο 

αξιολόγησης ……. της τοπικής διοίκησης. Λησμονώντας ότι η σύγχρονη 

δημόσια διοίκηση απαιτεί αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα, 

διαφάνεια και λογοδοσία, ότι δεν πρέπει να καταστρώνει «σχέδια» ως στείρο 

άθροισμα ορισμένων βραχυχρόνιων, ασύνδετων και αποσπασματικών 

μέτρων, ότι το όραμα ενός αυτοδιοικητικού Φορέα δεν πρέπει να διατυπώνεται 

μόνον στην «ωραιοποιημένη» εισηγητική έκθεση του Π/Υ, ή του ΟΠΔ, χωρίς 

να υπάρχει η διασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής τους.  

Στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής διοικητικής 

μεταρρύθμισης αποτελεί και η δημιουργία σταθερών ελεγκτικών μηχανισμών… 

……...…..….. θα πρέπει να είναι μηχανισμοί υπόδειξης των εκτροπών, …… 

συμβουλευτικού και προστατευτικού χαρακτήρα …να μην έχουν τίποτε κοινό 

με τους μηχανισμούς καταστολής με τους οποίους συνδέονται, συνήθως, οι 

έλεγχοι.  

                                                                                                                                                                      
δράσης στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων επιτρέπει ως στρατηγική επιλογή την 
αποστασιοποίηση από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη της διοικητικής 
μεταρρύθμισης…., …… ο στρατηγικός μας στόχος θα υλοποιηθεί με: την επιλογή κατάλληλων δεικτών 
μέτρησης για κάθε έργο, τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης των διοικητικών αποτελεσμάτων, την 
ανάπτυξη συστημάτων χρηματοδότησης που βασίζονται στα αποτελέσματα, τη δημιουργία 
προϋποθέσεων συνεχιζόμενης αξιολόγησης των προϊόντων/υπηρεσιών…., ….. η δημόσια διοίκηση 
πρέπει να μεταρρυθμισθεί, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της τον οποίο δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να απαλλοτριώσει υπέρ του ιδιωτικού. Ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
είναι δημόσιος….» (Π. Μαϊστρος, Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης στην 
Ελλάδα [1975-2015+], εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009) 
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Ο έλεγχος ως στρατηγικός στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης στοχεύει 

στην επαναδραστηριοποίηση, στη συσπείρωση των μερών που αποκλίνουν 

από τους κοινά συμφωνηθέντες προγραμματισμούς, ……θα παίρνει 

περισσότερες μορφές, όπως μεταβίβαση ελεγκτικών δικαιοδοσιών 

(devolution), διοίκηση με στόχους (management by objectives), εγκατάσταση 

θεσμών λογοδοσίας και αναφοράς (accountability / reporting), ….δεν αποτελεί 

παρά την άλλη πλευρά του προγραμματισμού και της στοχοθεσίας.  

Είναι, …., …..η μία από τις δύο όψεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, …..  

αποτελεί, …. το μέσον με το οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που θα προκύψουν ……, εφόσον τα πορίσματά 

τους θα μάς επιτρέψουν τυχόν επιβαλλόμενους ανασχεδιασμούς των 

επιχειρησιακών δράσεών μας.  

Η Τ.Α. ….., οφείλει να είναι εξωστρεφής και να δρα θέτοντας στο επίκεντρο τον 

πολίτη-«πελάτη», ελέγχοντας τελικά εάν η υλοποίηση της στρατηγικής της 

συνέβαλε στην εξυπηρέτηση και ικανοποίησή του με παράλληλη μέριμνα για τη 

σύννομη διαχείριση του δημοσίου χρήματος….».  

 

******* 
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Επίλογος 

 

Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού χρήζει άμεσης και 

ουσιαστικής βελτίωσης προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού, της 

απλοποίησης και αποπολιτικοποίησης του, της αυστηροποίησης του 

πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών, της συνεργασίας μεταξύ των πολλαπλών 

ελεγκτικών μηχανισμών και της ενοποίησής τους, της συνέχισης άσκησης του 

προληπτικού ελέγχου από το ΕλΣυν, της συστηματικής τεκμηρίωσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος εποπτείας, της εφαρμογής 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους κ.α. προκειμένου να 

επιτευχθεί επιτέλους η δημοσιονομική και διοικητική εξυγίανση των ΟΤΑ.   

Χρήσιμη κρίνεται η εξέταση της δημιουργίας ενός, εξειδικευμένου στις 

ιδιαιτερότητες της Τ.Α., ελεγκτικού οργάνου που θα επωμισθεί το βάρος 

ουσιαστικών και στοχευμένων, κυρίως οικονομικών, ελέγχων στους Δήμους 

και θα τολμά να εφαρμόζει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο, μακριά από πολιτικές 

σκοπιμότητες και δεσμεύσεις.  

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική της διενέργειας πληθώρας ελέγχων 

στους Δήμους, και αφού έχει μάλιστα εκδηλωθεί η μη σύννομη πράξη, 

φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά, 

να θεραπεύσει τη χαμηλή αποδοτικότητα της Τ.Α., ούτε και να την ωθήσει να 

εκσυγχρονιστεί μέσω της εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων του 

στρατηγικού management.  

Εκ των προεκτεθέντων, συνάγεται ότι οι έλεγχοι  ενδυναμώνουν την 

προστιθέμενη αξία των Δήμων αρκεί να λειτουργούν προληπτικά – 

θεραπευτικά - συμβουλευτικά και όχι αποσπασματικά, ούτε πρόχειρα, 

αλληλοεπικαλυπτόμενοι και κατασταλτικά όπως σήμερα, να αποτελέσουν δηλ. 

ένα είδος πολύτιμου «συμβούλου» - «εργαλείου» προς την κατεύθυνση της 

δομικής εξυγίανσής τους και όχι «κυνήγι μαγισσών», με παράλληλη 

προσπάθεια ενσωμάτωσης καλών πρακτικών από το ευρωπαϊκό κεκτημένο . 
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αναποτελεσματικοί οι έλεγχοι», Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2007 

- Κατσούλης Δημήτρης, «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας και η Αυτοτελής 

Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, θεσμοθετείται αλλά δεν εφαρμόζεται!!!», 

http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/, Αύγουστος 2016  

- Κατσούλης Δημήτρης, «Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στον 

ποιοτικό εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/, Μάρτιος 2016 

- Μαρκαντωνάτου Β. Μαρία, «Κράτος και νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Η 

προνοιακή απορρύθμιση μέσα από την επιχειρηματική διακυβέρνηση, 

τις «καλές πρακτικές» και την ISO-Προτυποποίηση», ΘΕΣΕΙΣ, 

Τριμηνιαία Επιθεώρηση, τεύχος 116, περίοδος Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2011, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2011 

- Μπουρσανίδης Χρήστος, «Στρατηγικό Μάνατζμεντ στη Δημόσια 

Διοίκηση-Μια συστηματική παρουσίαση του Balanced Scorecard ως 

εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στα Νοσοκομεία», 1ο Συνέδριο 

Διοικητικών Επιστημόνων, Διοικητική Θεωρία και Πράξη: Διοίκηση και 

Κοινωνία, Αθήνα, Οκτώβριος 2005 

 

http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/
http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/
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Νόμοι 

- Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.06.2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 

αιτιολογική έκθεση 

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) και αιτιολογική έκθεση  

- Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/28.02.2013 – Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο) (άρθρα 28, 32, 33, 36, 38, 39, 46, 52) 

- Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2014- Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας-ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις), άρθρα 14, 17, 24-27, 31, 33, 68-69, 131, 149, 168-169, 174 

- Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14.04.2014 - Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών)  

- Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.10.2006-Οργάνωση συστήματος ελέγχου για 

τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και 

άλλες διατάξεις), άρθρα 1-4, 12, 24, 26 (σύσταση Γεν. Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων στο Υπ. Οικονομικών, σύσταση Μονάδων 

Εσωτερικού Ελέγχου) 

- Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17.08.2010 – Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη)  

- Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/27.09.2012 – Περιστολή δημοσίων δαπανών, 

ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις), άρθρο 1 για 

τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου  

- Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27.02.2016 – Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Συστήματα Αξιολόγησης κ.α.), Μέρος Β΄- 

άρθρα 14-24 

- N. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α΄/11.02.2004 – Kαθιέρωση συστήματος διοίκησης 

με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις), άρθρα 1-9  

- Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄ -Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης), άρθρο 6 

- Ν. 3074/2002 άρθρο 2  

- Ν. 4152/2013 άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ.11  

- Ν. 1850/1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας 

(άρθρα 2, 3, 8)  
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- Σύνταγμα της Ελλάδος, Βουλή των Ελλήνων, Αναθεώρηση της 27.05.2008, 

Άρθρο 102 

 

Προεδρικά Διατάγματα 

- Π.Δ. 136/2011(ΦΕΚ 267/τ.Α΄/31.12.2011, Καθορισμός κατώτατου ύψους 

δαπανών που ελέγχονται από το ΕλΣυν.) 

- Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22.11.2010, Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες) 

 

Εγκύκλιοι - Οδηγίες 

- ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ. 49/αρ. πρωτ.62650/23.11.2006 (Δημοσίευση 

κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί 

θεμάτων επιβολής φόρων, τελών κ.λ.π.) 

- ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ. υπ΄αρ. 11/αρ. πρωτ. 7666/7.02.2007 (Εποπτεία των 

πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α.) 

- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 74531/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 

τεύχος Β') Διαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ 

- Υπ΄ αρ. οικ. 2/83149/Α0024/13.11.2008 και οικ. 

2/48873/0094/2.07.2009 Εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών (σχετικά με τον 

κατασταλτικό έλεγχο του Ελ. Συνεδρίου) 

- ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 60/74895/30.12.2010 (Έλεγχος νομιμότητας 

πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.) 

- ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 15/5370/02.02.2011 ( Έλεγχος νομιμότητας 

πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

(άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») 

- ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 24/18659/08.05.2014 (Νομοθετικές ρυθμίσεις για την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση)  

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000007066_S0000101562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000011492_S0000103458
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000011492_S0000103458
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000011492_S0000103458
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000011492_S0000103458
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104239
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104239
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- ΥΠ.ΕΣ. έγγραφο υπ΄αρ. πρωτ. 14351/13.05.2013 - Πειθαρχικός 

έλεγχος αιρετών και προθεσμία ελέγχου νομιμότητας πράξεων των 

ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 

- ΥΠ.ΕΣ. έγγραφο υπ΄αρ. πρωτ. 21186/28.05.2012- Επιβολή διοικητικών 

μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των 

περιφερειών εξ' αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010) 

- ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014 - Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. 

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έγγραφο 

υπ΄αρ. πρωτ. 8586/31.03.2015 – Επιχειρησιακά Προγράμματα των 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (περί παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης 

εκπόνησής τους) 

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση 

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση 

Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων, εγκ. υπ΄αρ. πρωτ. 12972/10.05.2016 -

ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9 (Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με 

Στόχους για το έτος 2017) 

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση 

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση 

Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων, Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)-

Βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης- 

ΚΠΑ 2013, Αθήνα 2015 

- Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, εγκ. υπ΄αρ. 

πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.6.1/21256/2.11.2011 – Α.Δ.Α.: 45Β2Χ-ΜΟ1 (Εφαρμογή 

Μέτρων Βελτίωσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων βάσει του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης)  

- Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, 

εγκ. υπ΄αρ. ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ. 2813/23.01.2008 (Καθορισμός Δεικτών 

Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας) 

- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Γενική Δ/νση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, Δ/νση 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας, εγκ. υπ΄αρ. ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ. 

9537/12.04.2007 (Οδηγίες για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ομάδας 

Αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του Προέδρου) 

- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Γενική Δ/νση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, εγκ. υπ΄αρ. 

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 5270/1.03.2007 (Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής 

Διοίκησης – Ν. 3230/2004) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104003
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104003
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104003
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104394
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- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Γενική Δ/νση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, Δ/νση 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας, εγκ. υπ΄αρ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 

7323/5.04.2006 (Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της 

Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης -Ν. 

3230/2004) 

- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Γενική Δ/νση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, εγκ. υπ΄αρ. 

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 26397/27.12.2005 (Καθιέρωση συστήματος με στόχους-

Μεθοδολογία Στοχοθεσίας) 

- Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, 

Δ/νση Υποστήριξης και Επικοινωνίας, έγγραφο αρ. πρωτ. 

2/111446/ΔΥΕΠ/12.12.2013 (Πρότυπα και Μεθοδολογίες των 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και Λοιπών Φορέων) 

 

Αποφάσεις – Πρακτικά - Εκθέσεις 

- Απόφαση ΦΓ8/28754/27.04.2015 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 

- Απόφαση (κανονιστική) 28530/27.04.2015 Ολομέλειας Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (ΦΕΚ 1508/τ. Β΄/17.05.2015) (σχετικά με τον έλεγχο 

ταμειακής διαχείρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο) 

- Αποφάσεις Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ΄αρ. 8506/1976 (ΦΕΚ 

687/τ.Β΄), 8507/1976 (ΦΕΚ 687/τ.Β΄, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 

1037/τ. Β΄), 28057/1982 (ΦΕΚ 12/τ. Β΄), 28662/1983 (ΦΕΚ 602/τ. Β΄), 

21500/2004 (ΦΕΚ 1862/τ. Β΄) {σχετικά με τον κατασταλτικό έλεγχο, με 

τον έλεγχο ταμειακής διαχείρισης} 

- Υπ΄αρ. 2793/1009 Απόφαση του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (σχετικά με τον έλεγχο βεβαίωσης εσόδων) 

- Υπ΄αρ. 1/2014 Πράξη του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο) 

- Υπ΄αρ. 52/2013 Πράξη του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο) 

- Υπ΄αρ. 50/2013 Πράξη του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο) 

- Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 7ης Γεν. 

Συνέλευσης/7.03.2001, Θέμα Δ΄ (σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο) 
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- Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 13ης Γεν. 

Συνέλευσης/12.06.2013 (σχετικά με τον έλεγχο εσόδων των ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού)  

- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ 2037/τ. 

Β΄/29.12.2010) Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας 

- Απόφαση Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ΄αρ. 

27524/18.10.2015 περί επιλογής των Συντονιστών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

- Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 

2970/τ.Β΄/4.11.2014) – Περιεχόμενο, Δομή και τρόπος υποβολής των 

5ετών επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ Βαθμού για τη 

δημοτική περίοδο 2014-2019 

- ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/21.10.2013)με την οποία 

τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 

450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για 

την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) 

και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 

Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», 

- Κ.Υ.Α. 2/42159/ΔΥΕΠ/25.04.2013 (Καθορισμός φορέων του Υπ. 

Εσωτερικών, ελεγχομένων από τη Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικών 

Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών) 

- Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Υπ. 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πρακτικά 

Ημερίδας με θέμα «Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου: Παρεμβάσεις και 

Νέες Προοπτικές», Παρουσιάσεις Ομιλητών : Γ. Βασιλειάδη, Μ. 

Παπασπύρου, Ι. Φίλου, Στ. Μπόλκα, Κων/νου Π. Τριανταφυλλίδη, 

Αθήνα, 4.03.2016 

- Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2015, 

Αθήνα, Ιούλιος 2016 

- Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια Έκθεση 

Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου – Πεπραγμένα 

Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου έτους 2015, 

Αθήνα, Ιούλιος 2016 

- Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ετήσια έκθεση 2014, σελ. 

6-10, 12, 14, 18, 29-30, 36, 39-43, 114-115, 134-139, 157, 218, Αθήνα, 

Ιούνιος 2015 

- Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου ΔΠΕ 530 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100533
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100533
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100399
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- ΔΠΑΕΙ 1530 (Διεθνές Πρότυπο Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων), 

ΔΠΑΕΙ 1260 

- Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα του ΙΝΤΟSAIGOV 9100, Kατευθυντήριες 

γραμμές για τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων στο δημόσιο τομέα 

- Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα ΔΠΑΕΙ 1700, 1705, 

1706 

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης, Νέοι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί (Νέο σύστημα εποπτείας, 

Συμπαραστάτης) – Διαφάνεια, Εκπαιδευτικό υλικό, εκπόνηση: Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης, Σημειώσεις προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα «Οι 

έλεγχοι διαχείρισης στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού», Αθήνα, 13.06.2012-

15.06.2012 

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης, Σημειώσεις προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα « 

Σύστημα εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Αθήνα, 

28.03.2016-1.04.2016 

- Ελεγκτικό Συνέδριο, Έκθεση Ελέγχου εσόδων του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου Αττικής χρήσης 2011, Ομάδα Ελέγχου, Αθήνα, Δεκέμβριος 

2013 

- Ελεγκτικό Συνέδριο, Ετήσια Έκθεση οικον. Έτους 2012, Αθήνα, 2014 

- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Έκθεση της Επιτροπής του 

ΙΤΑ, «Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ-Προτάσεις για τον εξορθολογισμό και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος», Αθήνα, 22.06.2006 

- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Μελέτη των Γ. Σωτηρέλη/Ν.- 

Κ. Χλέπα/Π. Δημητρόπουλου/Θ. Ξηρού/Λ. Πάσχου με θέμα «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και Αναθεώρηση του Συντάγματος- Προτάσεις για την 

αναβάθμισή της», Χρ. Τσαϊτουρίδης, Ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σελ. 57-63, Αθήνα 2007 

- Κ.Ε.Δ.Ε. – Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρακτικά διημερίδας με θέμα 

«Ελεγκτικό Συνέδριο και Δήμοι-Νομιμότητα, Διαφάνεια, 

Αποτελεσματικότητα», Αθήνα, 14.04.2016-15.04.2016 

- Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, Μελέτη-Πρακτικά Ημερίδας 

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα 

δημόσια αγαθά», Αθήνα, Μάϊος 2014 
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- Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση για τους Ο.Τ.Α., Δημοτικές 

Πρόσοδοι και άλλα θέματα, Αθήνα, Ιούλιος 2014 

- Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2015, Εκδοχές κακοδιοίκηση 

- Σωτηρέλης Χ. Γιώργος, Γνωμοδότηση επί ερωτήματος Ι.Τ.Α. με θέμα 

«Προτάσεις Αναθεώρησης Συνταγματικών διατάξεων για την 

αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σελ. 40-49, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 2013 

- ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, Οργάνωση και 

Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενότητα 7η: «Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ: Αρχές, εξελίξεις, προοπτικές» 

- Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Αποκέντρωσης, Επιτροπή 

Αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α. (άρθρο 5 Ν. 4368/2016), 

Εισήγηση (παρουσίαση Οδικού Χάρτη μεταρρυθμίσεων της Τ.Α.) του 

Προέδρου της Επιτροπής και Γ.Γ. του ΥΠΕΣ κ. Κ. Πουλάκη στη 2η 

συνεδρίαση, Αθήνα, 26.07.2016 

- Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Πρακτικός Οδηγός για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των 

Νομικών τους Προσώπων (Το Προσυμβατικό Στάδιο), Αθήνα, Ιούνιος 

2011 

- Υπουργείο Εσωτερικών-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Αλεξίου Ντ., Κουτσούρη 

Δ., Οδηγός νέων δημοτικών αρχών, Εποπτεία-Έλεγχος στις Πράξεις 

και τα όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Υπουργείο Εσωτερικών-ΚΕΔΕ, Αθήνα 2014 

- Grant Thornton, Χρυσανθοπούλου Μαρίνα, Ορκωτή Ελέγκτρια-

Λογίστρια, Αναλυτική Έκθεση Τακτικού Ελέγχου χρήσεως 2011 Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Αττικής, Π. Φάληρο, Οκτώβριος 2013  

(ενσωματωμένη στην υπ΄αρ. 197/2015 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Α.Δ.Α.: ΩΘΥΑΩΗΓ-9ΚΜ) 

- Grant Thornton, Χρυσανθοπούλου Μαρίνα, Ορκωτή Ελέγκτρια-

Λογίστρια, Αναλυτική Έκθεση Τακτικού Ελέγχου χρήσεως 2013 Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Αττικής, Π. Φάληρο, Αύγουστος 2015  

(ενσωματωμένη στην υπ΄αρ. 199/2015 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Α.Δ.Α.: Β832ΩΗΓ-ΕΣΠ) 

- ISSAI – International Standards of Supreme Audit Institutions – 

INTOSAI Guidance for Good Government 
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Διαδικτυακές πηγές / Ιστοσελίδες  

http://www.dimosnet.gr/                                                        (τελευταία επίσκεψη : 12.09.2016) 

http://www.karagilanis.gr/                                                       (τελευταία επίσκεψη: 1.09.2016) 

http://www.kedke.gr/                                                                 (τελευταία επίσκεψη: 2.09.2016)             

http://www.localit.gr/                                                                  (τελευταία επίσκεψη: 2.09.2106) 

http://www.ita.org.gr/el/                                                          (τελευταία επίσκεψη: 25.08.2016) 

http://www.aftodioikisi.gr/                                                      (τελευταία επίσκεψη: 12.09.2016)   

http://www.gsac.gov.gr/                                                         (τελευταία επίσκεψη: 20.08.2016) 

http://www.seedd.gr/                                                       (τελευταία επίσκεψη: 20.08.2016) 

http://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el                          (τελευταία επίσκεψη: 20.08.2016) 

http://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis    (τελευταία επίσκεψη: 20.08.2016) 

https://www.gedd.gr/index.php?action=mission      (τελευταία επίσκεψη: 20.08.2016) 

http://www.ypes.gr/el/                                                             (τελευταία επίσκεψη: 25.08.2016)     

http://www.gspa.gr/%280603275891801253%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=1

9&lang=1&pID=235&p2ID=811                                         (τελευταία επίσκεψη: 25.08.2016)       

http://www.skai.gr/news/greece/article/230288/rakidzis-i-kakodioikisi-stous-

ota-odigei-sti-diafthora-/                                                          (τελευταία επίσκεψη: 1.08.2016) 

www.citybranding.gr (Σαπουνάκης Τάσος, «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

των Δήμων: προγραμματισμός-στοχοθεσία», Νοέμβριος 2015) ( τελευταία επίσκεψη: 5.08.16) 

http://www.opengov.gr/ypes/?p=4385 (δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου 

νόμου του ΥΠΕΣ «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»)                                         (τελευταία επίσκεψη:  8.09.2016) 

http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/                      (τελευταία επίσκεψη: 5.09.2016)   

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/
http://www.karagilanis.gr/
http://www.kedke.gr/
http://www.localit.gr/
http://www.ita.org.gr/el/
http://www.aftodioikisi.gr/
http://www.gsac.gov.gr/
http://www.seedd.gr/
http://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el
http://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis
https://www.gedd.gr/index.php?action=mission
http://www.ypes.gr/el/
http://www.gspa.gr/%280603275891801253%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.gspa.gr/%280603275891801253%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.skai.gr/news/greece/article/230288/rakidzis-i-kakodioikisi-stous-ota-odigei-sti-diafthora-/
http://www.skai.gr/news/greece/article/230288/rakidzis-i-kakodioikisi-stous-ota-odigei-sti-diafthora-/
http://www.citybranding.gr/
http://www.opengov.gr/ypes/?p=4385
http://tetradioaftodioikisis.blogspot.gr/

