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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, φινπο ηνπο θαζεγεηέο, γηα ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο, ζα ήζεια λα δψζσ ζηνλ θχξην Γαιαλφ, ν νπνίνο σο 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο, κνπ πξνζέθεξε πνιχηηκεο γλψζεηο, βνήζεηα θαη ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα κεηαθέξσ ηηο επραξηζηίεο κνπ, ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζε 

φινπο, φζνπο κνπ έδσζαλ θνπξάγην θαη ζηήξημε, πνπ είρα απνιχησο αλάγθε γηα 

λα νινθιεξψζσ, φρη κνλάρα ηελ παξνχζα εξγαζία, αιιά θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  
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«Διεγθηηθή ζην Γεκφζην. Πσο κπνξεί ν Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο λα βνεζήζεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ;» 

 

εκαληηθνί φξνη : Διεγθηηθή, Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, 

Γεκφζηνο Σνκέαο, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε   

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί δηεζλψο πιένλ, δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη πνιιαπιά 

νθέιε θαη πξνζηηζέκελε αμία, ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα πνπ εθαξκφδεηαη, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο θαη λα αλαθεξζνχκε ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο. 

Όζηεξα, αθνχ πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη αλαιχζνπκε 

ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζα πξνβάιινπκε ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ κε 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Δπίζεο, ζα αλαιχζνπκε ην αλαγθαίν πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε 

ηνπ ζ’ απηέο.  

 ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη θπξίσο ζηνπο Ο.Σ.Α., κέζα απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα. 

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, πνπ επσκίζηεθαλ νη Ο.Σ.Α., απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ 

χπαξμε ηεο δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζα 
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ηνληζζεί ηδηαίηεξα, ε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ απνθπγή 

ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.   

Σέινο, σο επίινγν ηεο εξγαζίαο καο, ζα παξαζέζνπκε ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο, ψζηε ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. θαη λα πξνζδψζεη αμία ζην έξγν ηνπο. 
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“Audit in Public Administration. How can the Internal 

Audit assist the Local Government?” 

 

Important terms : Audit, Internal Audit, International Auditing Standards, Public 

Sector, Local Authorities, Internal Control System, Local Government. 

 

 ABSTRACT 

 

Internal Control is internationally, recognized as a procedure which results in multiple 

benefits and added value in the private or public sector, provided it is carried out 

effectively. 

The aim of this thesis is to approach and identify the meaning of the Audit Science 

and to refer to its objectives. 

Then, after determining the meaning of Internal Audit and analyze the principles 

governing the application, we will show the necessity of a scientific justification. We 

will also analyze the necessary operation of the internal control framework within the 

entities and the impact of them. 

Then, we will explore the application of internal control in the public sector, 

especially in local government, through various processes and systems. 

Because of the increased powers and responsibilities, which shouldered the O.T.A. 

from the application of the new administrative reform and taking into account the 

existence of the corruption prevailing the local government area, it particularly 

emphasizes the significant contribution of the internal audit, to avoid the phenomena 

of corruption and mismanagement in this area. 
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Finally, as an epilogue of ourwork, we will quote our own conclusions and proposals 

to the implementation of internal control to ensure the sustainability of local 

governments and to add value to the work. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

1.1 Δηζαγσγηθά 

Ζ παξνχζα κειέηε, επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπο, ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη θπξίσο ζηελ Σ.Α. 

Ζ εξγαζία, βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο λα 

βειηηψζεη ηελ Σ.Α., ζε ζρέζε κε ηελ λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ επήιζε κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010. 

Δπίζεο, ζηελ εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ, ζρεηηθά κε ηνλ 

νξγαληζκφ, ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο ειεγθηέο, ηηο Μ.Δ.Δ. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο Σ.Α, 

πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ 

αληίζηνηρα. Παξάιιεια, κε ηελ πηνζέηεζε ελφο νξζνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία Μ.Δ.Δ., εθαξκφδνληαο ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, ηνλ 

Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ηηο Καιέο 

Πξαθηηθέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε Σ.Α. ζα πεηχρεη ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ.   

1.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα εξγαζίαο 

Σα επηκέξνπο, βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ, κέζα απφ ηελ εθηελή 

βηβιηνγξαθία καο θαη ηα νπνία ζα καο νδεγήζνπλ ζε απάληεζε ηνπ βαζηθνχ 

εξσηήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο, είλαη ηα εμήο : 

1. Πσο νξίδεηαη ε Διεγθηηθή Δπηζηήκε; 

2. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ειέγρσλ θαη πνηα ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο; 

3. Πνηα ε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» & «Δζσηεξηθφο 

Έιεγρνο»; 



 2 

4. Ση είλαη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ζηφρνη ηεο; 

5. Πνην είλαη ηα ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ; 

6. Ση είλαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ; 

7. Πνηα ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ .Δ.Δ.; 

8. Πνηεο είλαη νη θαιέο πξαθηηθέο ζε Δπξψπε θαη Διιάδα; 

9. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α.; 

10. Δίλαη εθηθηή ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο ζηνπο 

Ο.Σ.Α.;  

1.3 Μεζνδνινγία εξγαζίαο 

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, είλαη αξρηθά ε 

ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ Διεγθηηθή Δπηζηήκε θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

Ζ έξεπλα καο έρεη πνηνηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη βαζίδεηαη ζηε κειέηε λφκσλ, 

ξπζκηζηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.. Ζ ζπιινγή ηνπ πιηθνχ έγηλε, 

είηε κέζσ ηεο επίζθεςεο κνπ θαη ηεο κειέηεο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο θαη Πάληεην Παλεπηζηήκην, είηε κέζσ ηεο επίζθεςεο κνπ ζε ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.  

εκαληηθή πεγή ζεσξείηαη ε κειέηε ζρεηηθψλ δηαηξηβψλ θαη εξεπλψλ, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Έκθαζε δφζεθε ζηηο νδεγίεο ηνπ IIA, ζην Δγρεηξίδην 

Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη ζηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ θαη ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

Ο.Σ.Α. ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο, πνιχηηκε πεγή ζεσξείηαη ε κειέηε ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Διιάδαο (Expertise France). Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα 

απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ε νπνία πινπνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
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Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηεο Γαιιηθήο ηερληθήο 

βνήζεηαο, αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

Γεκνηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο θαη Απνθεληξσκέλεο αξρέο. 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, βαζίζηεθε ζε πεγέο απφ ηελ ειιεληθή, ηελ μέλε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία.   

1.4 Γνκή εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά, ζην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο, ηηο έλλνηεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ Διεγθηηθή Δπηζηήκε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ηεο. Δπίζεο, εζηηάδνπκε ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο Διεγθηηθήο, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ ειεγθηψλ, ελψ ηέινο, αλαθέξνπκε ηελ δηάθξηζε Δζσηεξηθνχ θαη 

Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, πνπ δηέπεη ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ, νη 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο νξγαληζκνχο. Δπίζεο, γίλεηαη δηάθξηζε ησλ φξσλ ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο, θαζψο θαη ζηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεξψληαο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηα 

ειεγθηηθά ζψκαηα, πνπ αζθνχλ έιεγρν κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

θαζψο θαη ζηηο κνξθέο ειέγρνπ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη, ηφζν ζηηο βαζηθέο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα, επηζεκαίλνληαο ηνλ ζθνπφ ησλ Διεγθηηθψλ 

σκάησλ.  
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ην πέκπην θεθάιαην, αλαιχεηαη ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α.. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Σ.Α., βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

«Καιιηθξάηε».  Αθφκε, παξνπζηάδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ην έξγν ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ απφ ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Σ.Α..Σέινο ην θεθάιαην 

θιείλεη, κε εθείλα ηα Γ.Π.Δ., πνπ έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζηνπο Ο.Σ.Α..  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

2.1 Δηζαγσγηθά 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Αθνχ θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζα 

αλαιχζνπκε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ειεγθηηθήο. Έπεηηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

θαηεγνξίεο ειέγρσλ θαη ειεγθηψλ. Σέινο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε δηάθξηζε 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ε 

ηάζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, νη λέεο επηρεηξεκαηηθέο θνπιηνχξεο ζέηνπλ λένπο 

θαλφλεο ειεγθηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δπίζεο, ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, θαη νη λέεο πξνθιήζεηο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ σζεί ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο, κέζσ κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ειέγρνπ.  

Έξγν ηεο ειεγθηηθήο είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

θηλδχλνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε, φηη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ, δεκηνπξγεί θαη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Έηζη, ε Διεγθηηθή εηζέξρεηαη λα πξνζθέξεη επηπιένλ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, κέζσ 

κηαο αλεμάξηεηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Audit). Ο 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ιφγσ ηεο δπλακηθήο πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζα βνεζήζεη ζην πέξαζκα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν ηξφπν άζθεζεο δηνίθεζεο. (Παπαζηάζεο, 2014, ζει.51) 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη θεθαιαίσλ, δεκηνπξγήζεθε ε 

αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθήο (εηαηξηθήο) ζπλεξγαζίαο. 
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Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην κηαο εηαηξηθήο κνλάδαο, ε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε ηξίηα άηνκα, πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε, ηφζν γηα έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα παξνρήο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, φζν θαη ε ππνρξέσζε γηα έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, πξέπεη λα ηεξεζνχλ νξηζκέλνη 

θαλφλεο θαη αξρέο, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ. Ζ νξζή 

ηήξεζε ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπο είλαη έξγν ηεο Διεγθηηθήο. (Νεγθάθεο 

θαη Σαρπλάθεο, 2013, ζει.3) 

2.2  Οξηζκνί – έλλνηεο ηεο Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

Ζ Διεγθηηθή Δπηζηήκε, θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, σο θιάδνο ηεο Λνγηζηηθήο 

Δπηζηήκεο, απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε δηφξζσζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ε αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπ ειέγρνπ θάζε νξγαληζκνχ ή 

επηρείξεζεο. (Γξεγνξάθνο, Θ., 1989, ζει.9 & 12) 

Ζ Διεγθηηθή εθθξάδεηαη σο έλαο μερσξηζηφο επηζηεκνληθφο θαη επαγγεικαηηθφο 

θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο. Απνηειεί έλα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηνπο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ 

δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο ειέγρσλ ζε θάζε επηρείξεζε, κε ζηφρν ηελ δηαθχιαμε θαη 

νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη κέζσλ. 

Δπίζεο, ε Διεγθηηθή κε ηελ κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ηεο, εληνπίδεη θαη αμηνινγεί 

ηηο αδπλακίεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ππνδεηθλχεη ιχζεηο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. (Παπαζηάζεο, 2014, ζει. 52) 
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Μηα άιιε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Διεγθηηθήο είλαη ε εμήο « Διεγθηηθή είλαη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, 

ηα νπνία αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε 

ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά 

πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα». 

(Καδαληδήο,2006, ζει.52) 

Δμάιινπ, γηα λα νξηνζεηήζνπκε , θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ην έξγν ηεο εζηηάδεηαη ζε ηξία ζεκεία, α) ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ, 

δειαδή ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, β) ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, δειαδή 

ην ηη ειέγρεηαη θαη γηαηί θαη αθφκα πνηνη ζθνπνί επηδηψθνληαη απφ απηφλ θαη γ) νη 

ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ή ηερληθέο ειέγρνπ, πνπ θάζε θνξά 

αθνινπζνχληαη, δειαδή ην πψο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. (Σζαθιάγθαλνο θαη 

πάζεο,2015, ζει.8) 

Καηά ηνλ Mattingly (1964), αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο είλαη «ε εμέηαζε ησλ βηβιίσλ 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ 

αιήζεηα, αθξίβεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ελ απηνίο εγγξαθψλ, ε δήηεζηο ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, 

παζψλ ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ δηεμαγφκελσλ εηο ηνηαχηελ…ψζηε λα πεηζζεί ν 

ειεγθηήο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αιεζείαο ησλ σο άλσ βηβιίσλ θαη ησλ βάζεη 

ηνχησλ ζπληαρζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». (Mattingly, 1964, ζει.996-1003)  

Άιιε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο Διεγθηηθήο, γίλεηαη κε ιέμεηο – θξάζεηο, πνπ 

απνδίδνπλ φξνπο, νη νπνίνη ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνχ. Οη θπξηφηεξεο είλαη: 

 «ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία», δειαδή κία θαιά δνκεκέλε ινγηθή ζεηξά βεκάησλ, 

  «ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ», ε εμέηαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ θαη ζπλεηή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

ρσξίο θακία πξνθαηάιεςε έλαληη ηνπ ειεγρφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, 
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 «θαζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα», πφζν θνληά βξίζθνληαη νη ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο 

κε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, 

 «ηθαλφ θαη αλεμάξηεην πξφζσπν», αλαθέξεηαη ζηνλ ειεγθηή, ν νπνίνο πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηα επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά πξνζφληα, πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ , θαζψο επίζεο λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη 

αλεπεξέαζηνο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, 

 «δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή», ε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ε ηειηθή γλψκε ηνπ ειεγθηή, κέζσ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ, 

 «ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα», νξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. 

εηαηξία, επηρείξεζε, νξγαληζκφο) θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο (ηξίκελν, έηνο) θαζψο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ ειέγρνπ, ησλ επζπλψλ πνπ αλαιακβάλεη ν ειεγθηήο. (Pantelidis, 

P., 2009, pp.409-416) 

2.3  Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο , καο βνεζάεη λα δηακνξθψζνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα , αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ηελ 

δηέπνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο κέζσ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013 ζει.8) 

Καηά ηελ πξντζηνξηθή επνρή, ε απεηθφληζε εο αληαιιαγήο αγαζψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, ήηαλ ζε πξσηφγνλε κνξθή, ελψ 

παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ , φκσο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

(θπιέο), νδήγεζε ζηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ζπκβφισλ – ζρεδίσλ πνπ 

απεηθφληδαλ θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013 ζει.9) 
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Ζ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο αμίαο θαη σο κέζνπ δηεμαγσγήο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε απηψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ρξεζηήο δηαρείξηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ελεξγεηψλ. 

ηελ αξραία Βαβπιψλα ην 3.000 π.Υ. εκθαλίδνληαη νη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο γηα 

ηελ χπαξμε ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ. (Καδαληδήο,2006,ζει.40) 

ηελ αξραία Αίγππην, νη Φαξαψ θνξνινγνχζαλ θπξίσο ηηο ζπγθνκηδέο ησλ ζηηεξψλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ, ζεζπίζηεθε ην αμίσκα ησλ «Δπηζηαηψλ». Δθείλνη απνηεινχζαλ 

ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ ζχληαμε εκπνξηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, νη «γξαθείο» έπξεπε λα κεξηκλνχλ γηα ηελ δηαηήξεζε 

– εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξψλ θαη ηεο απφδνζεο 

ησλ θφξσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

αηαζζαιηψλ. (Stone W.,1962, pp.284-291)  

ηελ αξραία Διιάδα, πξηλ απφ ην 300 π.Υ., απαληάηαη ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ 

επηηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο. ηελ αξραία Αζήλα δεκηνπξγήζεθε ην 

πλέδξην ησλ «Λνγηζηψλ» σο ζεζκφο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηνπ θξάηνπο. 

Δπίζεο ππήξραλ νη «Δχζπλνη», νη νπνίνη καδί κε ηνπο «Λνγηζηέο» κε πξνθαζνξηζκέλε 

νξγαλσηηθή ηεξαξρία θαη ζπγθξφηεζε, είραλ σο θχξην έξγν, ηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πφιεσλ θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ Γηαρείξηζεο ησλ 

αμησκαηνχρσλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. (Σζαθιάγθαλνο θαη 

πάζεο,2015, ζει.9) 

ηηο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ «Λνγηζηψλ», αλήθε ην έξγν ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο πνξηζκάησλ θαη ε θαηαδίθε ή απαιιαγή ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα 

απάηε. (Καδαληδήο, Υ.,2006,ζει.40) 

Ζ Ρσκατθή απηνθξαηνξία είρε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ. Ο 

δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηνπ Γεκφζηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ είρε αλαηεζεί ζηνπο 

«χπαηνπο» ή «θήλζνξεο» ή «ηακίεο». Απηνί εμέηαδαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εζφδσλ 

– εμφδσλ ησλ επαξρηψλ θαη ππέβαιαλ ηηο εθζέζεηο ησλ ειέγρσλ ηνπο γηα έγθξηζε ζηε 

χγθιεην. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εμεηαζηέο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. 

(Νεγθάθεο, Υ., Σαρπλάθεο, Π.,2013 ζει.10) 
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Ζ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή άλζηζε ησλ πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο (11
νο

 αηψλαο), δίλεη λέα 

ψζεζε ζην ζεζκφ ηνπ ειέγρνπ. Σφηε αλαπηχζζεηαη ε ινγηζηηθή, εκθαλίδνληαη νη 

ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο. ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ε πφιε ηεο 

Πίδαο είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ ην 1581 

εκθαλίδεηαη ζηε Βελεηία ε «Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ». (Καδαληδήο, 

Υ.,2006,ζει.41) 

Ήηαλ θξαηηθφο ζεζκφο πνπ απέθηεζε γξήγνξα κεγάιε επηξξνή θαη ξχζκηδε κε 

απζηεξφ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ. (Παπαζηάζεο, Π., 2014, ζει. 40) 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ν φξνο ειεγθηέο (Auditors), πξσηνεκθαλίδεηαη ην 1285, κε 

ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Α΄, ελψ κε ηνλ εηαηξηθφ λφκν ηνπ 1862, 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αθξηβήο ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. (Καδαληδήο, 

Υ.,2006,ζει.41) 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, φηη ην έηνο 1844 είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ειεγθηηθή. 

Θεζπίζηεθε ε Κνηλή Πξάμε (Common Act), πνπ απαηηνχζε ηνλ έιεγρν ησλ Α.Δ. θαη 

φηη κηα επηρείξεζε ζα ζεσξείηαη σο εηαηξία κεηά απφ επίζεκε εγγξαθή ηεο. Ζ Α.Δ. 

έπξεπε λα δηνξίδεη αλεμάξηεην ειεγθηή (Watts A. And Zimmerman J., 1983,p. 614) 

κέζα απφ ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζή ηεο. Φπζηθά, ν ειεγθηήο δελ είρε δηθαίσκα 

εθινγήο σο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013 

ζει.12)  

ηελ Διιάδα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, αξηζκ.32, Ναχπιην 7 Οθησβξίνπ 1883), επαλήιζε ε ειεγθηηθή. Σν 

Διεγθηηθφ πλέδξην έιεγρε αλ ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αλ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη θαλφλεο. Αθφκε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο έβγαδε πνξίζκαηα 

γηα ελδερφκελεο αιιαγέο, πνπ έπξεπε λα γίλνπλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξηδφκελνπ 

ζθνπνχ αλά πεξίπησζε. (Παπαζηάζεο, Π., 2014, ζει.42) 
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2.4  Ννκηθφ πιαίζην Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ειεγθηή, 

γίλεηαη κε ηνλ Ν.5076/1931, ρσξίο λα ιεηηνπξγήζεη ν ζεζκφο ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ. 

Σν βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο ειεγθηηθήο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Ν.2190/1920, άξζξα 36 θαη 37, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 226/1992. 

Ζ παξνπζία ησλ ειεγθηψλ ζηηο εηαηξίεο είλαη ηππηθή, κφλν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. 

 Σν έηνο 1955 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Με ην 

Ν.Γ. 3329/1955 ηδξχζεθε ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.). χκθσλα κε ηνλ 

λφκν, ν ζθνπφο ηνπ .Ο.Λ. δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηε ζπζηεκαηηθή ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Α.Δ., αιιά πεξηειάβαλε ηφζν ηελ 

άζθεζε δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θάζε νξγαληζκνχ (άξζξν 1 Ν.Γ. 3329/1955), φζν θαη 

ηε κειέηε ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ, θαηφπηλ αηηήζεψο 

ηνπο (άξζξν 2 ηνπ Ν.Γ. 4107/1960).Δπίζεο, κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.2190/1920 είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Οξθσηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ Α.Δ.  

Ο λνκνζέηεο θαζφξηζε (άξζξν 10 ηνπ Ν.Γ. 3329/1955) θαη (άξζξν 2 παξαγξ.5 ηνπ 

Β.Γ. 737/1961), φηη ηα κέιε ηνπ .Ο.Λ. έπξεπε λα έρνπλ αλεπίιεπην ήζνο θαη 

αλακθηζβήηεηε αξεηή. Αθφκε κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ Ν.Γ. 3329/1955, νξίδεηαη 

φηη νη Οξθσηνί ήηαλ αλεμάξηεηνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ελψ 

ζεζπίζηεθε ην αζπκβίβαζην ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ κέινπο ηνπ .Ο.Λ. κε 

νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα, εληζρχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλεμαξηεζία. Με 

ην Π.Γ. 226/1992 (Φ.Δ.Κ. 12/Α/14.07.1992), ηδξχεηαη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

(.Ο.Δ.) θαη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ πξνζαξκφδεηαη κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο. (Καδαληδήο, Υ.,2006,ζει.41-45)      

Δπίζεο, κε ηνλ Ν. 2477/1997 (Φ.Δ.Κ. 59/Α/18.04.1997) ηδξχζεθε αλεμάξηεηε 

δηνηθεηηθή αξρή πνπ νλνκάδεηαη «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε». Πξφθεηηαη γηα έλα 

κεραληζκφ ειέγρνπ θαη δηακεζνιάβεζεο, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Κχξηνο ζθνπφο είλαη ε πξνζηαζία ησλ 
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δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ε ηήξεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο. (Παπαζηάζεο, Π.,2014, ζει.44) 

2.5  Καηεγνξίεο ειέγρσλ – Καηεγνξίεο ειεγθηψλ 

Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο ειεγθηηθήο παξνπζηάδεη κηα αλνδηθή ηάζε, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. ήκεξα ε ειεγθηηθή δελ θαιχπηεη κφλν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, αιιά θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, ζηνπο ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

δηνηθνχλησλ κε ηνπο Διέγρνπο Γηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

θαλφλσλ δξάζεο κε ηνπο Διέγρνπο πκκφξθσζεο. Ζ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

νινθιεξψλεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ. 

Θα πξνζδηνξίζνπκε δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο, ην Αληηθείκελν (ηη ειέγρεηαη θαη πνηνη 

είλαη νη επηδησθφκελνη ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ) θαη ην Τπνθείκελν (ν ειεγθηήο , ην 

πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν). 

Οη έιεγρνη κε θξηηήξην ην δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ηαμηλνκνχληαη ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο : 

 Έιεγρνη πκκφξθσζεο 

 Έιεγρνη Γηνίθεζεο 

 Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη 

 Έιεγρνη Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

 Έιεγρνη Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

 Δηδηθνί Έιεγρνη (Καδαληδήο, Υ.,2006,ζει.81-82) 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο ειέγρνπ, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο εμήο : 

1) Αλάινγα κε ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη πνηα είλαη ε εμάξηεζή ηνπ 

απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξέα 

o Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 
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o Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 

2) Αλάινγα κε ην εχξνο (θφξδνπ, Β.,1987, ζει.21) 

o Γεληθνί Έιεγρνη 

o Δηδηθνί Έιεγρνη 

3) Αλάινγα κε ηελ πεξηνδηθφηεηα 

o Μφληκνη Έιεγρνη 

o Σαθηηθνί Έιεγρνη 

o Έθηαθηνη Έιεγρνη 

4) Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ επηηεινχλ 

o Πξνιεπηηθνί Έιεγρνη 

o Καηαζηαιηηθνί Έιεγρνη 

5) Αλάινγα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηνπο επηβάιιεη 

o Τπνρξεσηηθνί Έιεγρνη 

o Πξναηξεηηθνί Έιεγρνη 

6) Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ δηελεξγνχλ 

o Γηαρεηξηζηηθνί Έιεγρνη 

o Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη 

o Φνξνινγηθνί Έιεγρνη (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013 ζει.6-7) 

Δμάιινπ, ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, νη θαηεγνξίεο ησλ ειεγθηψλ κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζηηο θάησζη νκάδεο : 

 Δμσηεξηθνί Διεγθηέο 

 Δζσηεξηθνί Διεγθηέο 
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 Κπβεξλεηηθνί Διεγθηέο 

 Διεγθηέο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Καδαληδήο, Υ.,2006,ζει.88)  

2.6  Γηάθξηζε Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο Δζσηεξηθφο θαη ν Δμσηεξηθφο Έιεγρνο απνηεινχλ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

Διεγθηηθήο κε δηαθνξεηηθή, αιιά ζπγθιίλνπζα απνζηνιή. Μεηαμχ ησλ δχν κεξψλ 

ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο (Internal Audit), είλαη κηα νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία εληφο ηεο 

εηαηξίαο θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ππάιιεινη ηεο κε εμαξηεκέλε εξγαζία. ε 

αληίζεζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ δελ έρνπλ θακία ππαιιειηθή ζρέζε κε 

ηνλ ειεγρφκελν θνξέα θαη ακείβνληαη γηα ηελ ειεγθηηθή ηνπο εξγαζία, κε εληνιή θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο νη ηειεπηαίνη έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα 

ππνβάινπλ έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη λα θάλνπλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, λα αμηνινγνχλ ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

λα επηζεκαίλνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Απνηεινχλ ηνπο ζχκβνπινπο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ. Βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ, δηφηη 

έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ν ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη θπξίσο πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα, ελψ ν εμσηεξηθφο είλαη θπξίσο θαηαζηαιηηθφο.  

Οη δχν πιεπξέο πξέπεη λα δηαπλένληαη απφ έλα πλεχκα ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, γηα κηα θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε, ψζηε 

λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. (Παπαζηάζεο, Π.,2014, 

ζει.157-159) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

3.1  Δηζαγσγηθά 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη θαηαζηεί , ζήκεξα πεξηζζφηεξν εκθαλήο 

απφ πνηέ. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα επηβηψζνπλ νη ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηαζείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ο έληνλνο 

αληαγσληζκφο, ε αικαηψδε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ρξήζε πην εμειηγκέλσλ 

εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ απνηεινχλ ζηνηρεία θαζνξηζηηθά γηα ηηο κνλάδεο πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ ηνπο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ. Σν εξγαιείν απηφ είλαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ή 

θαιχηεξα ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο – ζηειέρε ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ δηνίθεζε, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 

2013,ζει. 100) 

ην παξφλ θεθάιαην, αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία , ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

θαη παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί θαη έλλνηεο. Δπίζεο αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ην αληηθείκελν ηνπ 

ειέγρνπ, ελψ αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ. Όζηεξα, νξηνζεηείηαη ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Δπίζεο, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ, θαζψο θαη 

ζηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Γ.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νπνία νξγαλψλεηαη θαη 

δηελεξγείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο δηθιίδεο 

αζθαιείαο , ηα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δπεηδή ε ρψξα καο είλαη κέινο δηεζλψλ θνξέσλ, δέρεηαη ηελ επηξξνή ησλ δηεζλψλ 

ηάζεσλ,  γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 
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θαθνδηνίθεζεο.  πλεπψο, αλαγθαία ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Δ., πξνζαξκνζκέλα ζηα 

δεδνκέλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε παξάιιειε ζεζκνζέηεζε λέσλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. (Φισξάηνο, Υ.,2005, ζει.561) 

3.2  Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο (Δ.Δ.) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο 

δηαθπβέξλεζεο (Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Δμσηεξηθφο Έιεγρνο, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

Αλψηεξα ηειέρε). Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ νηθνλνκηθφ 

έιεγρν(financial audit), αιιά θηλείηαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο, ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, ζπλδπάδεη θαη ζπζρεηίδεη ελέξγεηεο, δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 

Δπίζεο ε έιιεηςε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Τ.Δ.Δ.) ζε κηα επηρείξεζε, 

ζεκαίλεη ειιηπήο πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη κεγαιχηεξε έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 

Μάιηζηα, ζην πιαίζην Δθαξκνγήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Corporate Governance) 

θαη ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο ηεο Γηνίθεζεο (Management), απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία 

ηεο  Τ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Πξνηχπσλ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards for the Professional Practice of 

Internal Audit), ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ.(Παπαζηάζεο,Π.,2014, 

ζει.66-67) 

Δλδηαθέξνπζα είλαη  πξνζέγγηζε ηνπ Γξεγνξάθνπ Θ.(1989), ε νπνία είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, φπσο νξίδνληαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(.Ο.Λ.), δειαδή σο Δ.Δ. ελλνείηαη ην φιν ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπο θαη φρη κεκνλσκέλα ε 

χπαξμε ππεξεζίαο ειέγρνπ ή ηα θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ. 

εκαληηθφ ζέκα είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δηφηη κηα ινγηζηηθή πξάμε 

δελ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν, ζε φια ηα ζηάδηα, αιιά λα 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ελφο άιινπ ζπλαδέιθνπ θαη λα ειέγρνληαη απφ άιινλ 

ππάιιειν (ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή). (Γξεγνξάθνο, Θ.,1989,ζει.18-19)   

χκθσλα, κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(American Institute of Certified Public Accountants – A.I.C.P.A.), πνπ ηδξχζεθε ην 
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1916, νξίδεη φηη: «Δζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο.» (Σζαθιάγθαλνο, Αγγ.,2015,ζει.56) 

Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή εμάιεηςε απηνχ, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ε 

Γηνίθεζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο.(Colbert, J., 2002, pp.147-152) 

3.3  ηφρνη  - Αληηθείκελν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Audit) είλαη ε βνήζεηα πξνο ηα ζηειέρε , 

γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αλαιχζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο ε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

κε ην ειάρηζην θφζηνο. (Παπαζηάζεο, Π.,2014, ζει.75) 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, δηφηη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο απφθηεζεο γλψζεσλ, ζρεηηθά κε φηη εκπεξηέρεηαη ζ’ έλαλ νξγαληζκφ, είλαη 

ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε νπζηαζηηθά ζέκαηα. (Penini et al ,2010) 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ «management» ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ χπαξμε ζρεδίνπ νξγάλσζεο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ πηνζεηεί θαη 

εθαξκφδεη έρνπλ σο ζθνπφ: 

 Σελ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη ηηο δηαηάμεηο λφκσλ, 

 Σελ δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο, 

 Σελ δηαξθή ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 
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 Σελ παξαθίλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαζεθφλησλ απφ ην 

πξνζσπηθφ, πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

 Σελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαηαλννχκε φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζθνπψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ δελ είλαη εχθνινο. Γηφηη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ 

έιεγρν, εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. (Παπάο, 

Αλη.,1999, ζει. 110-111) 

Σέινο, ζπκπεξαίλεη θαλείο, φηη ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, 

κέζα απφ ηελ ζσζηή νξγάλσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ βηβιίσλ, 

ν νξγαληζκφο ζα πεηχρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ χπαξμε ηνπ ζηελ δψλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ.(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013, ζει. 101)   

3.4  Αλαγθαηφηεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ππθλψλεη ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

θαθνδηνίθεζεο. Σα παξαπάλσ αλάγνληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη 

εζηθήο. Δπεηδή νη δηνηθήζεηο θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε, ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο 

επηθφξηηζεο, αδπλαηνχλ λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε, γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο ηνπο, επηδεηνχλ ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα απηά. (Παπαζηάζεο, 

Π.,2014,ζει.71-72)  

Δπίζεο, ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ.), ζχκθσλα κε ηνλ Αηζηφπνπιν 

κνηάδεη κε ην «λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ». Γηφηη δηαθιαδψλεηαη, 

φπσο θαη εθείλν ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο (εληνιέο θαη 

αληηδξάζεηο) πξνο ηε Γηνίθεζε. Γηα απηφ, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. (Αηζηφπνπινο, Κ.,1980) 
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Δπεηδή νη νξγαληζκνί είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, ζπλεπάγεηαη φηη ην .Δ.Δ. 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο παξακέηξνπο θάζε επηρείξεζεο.(Μπαιήο, 

Θ.,2001,ζει.33)   

Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηφζν σο 

πξνο ηελ δπλακηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη σο πξνο ηελ ζηειέρσζε θάζε 

βαζκίδαο ηεο Γηνίθεζεο θαη ζπκβάιεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

(Λαδνπνχινπ, Η.,1982,ζει.31) 

Δμάιινπ ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο ζε πνιχ ιίγα ζεκεία ζπκπίπηνπλ κε εθείλα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Γηα απηφ θαη θχξην θαζήθνλ ηεο δηνίθεζεο είλαη λα ζπκβηβάδεη 

ηα δηαθνξεηηθά απηά ζπκθέξνληα θαηά έλα ακνηβαίν ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν, κέζσ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. (Lynch θαη Williamson,1976,ζει.244) 

Σέινο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(δηνίθεζεο, εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ). (Sarens θαη De Beelde, 2006, ζει.219-241) 

3.5  Γηάθξηζε φξσλ «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» θαη «χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» 

  Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit), δηαθξίλεηαη γηα ην κεγάιν εχξνο θαη ην 

πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζεσξείηαη σο 

έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ηεο Διεγθηηθήο, ελψ απνηειεί πιένλ έλα 

ζεκαληηθφ ζεζκφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε νξηνζεηεκέλν πεδίν δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη δχν βαζηθέο 

έλλνηεο, α) σο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη β) σο εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηα φξηα 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

πλεπψο ην .Δ.Δ. (Internal Control System) αλαθέξεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε δηνίθεζε, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηεο θαη απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Δλψ ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Auditing) αλαθέξεηαη ζηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 

.Δ.Δ., δειαδή ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ .Δ.Δ. θαη λα πξνηείλεη βειηηψζεηο, 

φπνπ δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο. (Παπαζηάζεο,Π.,2014,ζει.67-68) 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ δηθιίδσλ ειέγρνπ (Internal Controls) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην .Δ.Δ.. Μέζα απφ έλα θάζκα δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, ελεξγεηψλ, πνπ ελεξγνχλ νξγαλσηηθά, πξνιεπηηθά θαη 

θαηαζηαιηηθά, ζηνρεχεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε επίηεπμε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. αθψο νη δηθιίδεο αζθαιείαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα, ψζηε 

λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη απνδεθηέο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο. 

(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013,ζει.124) 

Σφζν ζηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα φζν θαη ζηα βηβιία ηεο Διεγθηηθήο, ν φξνο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη κε δηπιή έλλνηα. Δίηε γηα λα δείμεη ην έξγν ηεο 

ππεξεζίαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε 

εζηηάδεη ζην ζχλνιν ησλ δηθιίδσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ ηερληθψλ, πνπ ζεζπίδεη ε 

δηνίθεζε, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, δειαδή ην .Δ.Δ.. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπκε νπνηαδήπνηε ζχγρπζε, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ», γηα λα απνδψζεη ηελ αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα νξγαληζκφ παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη πξνζζέηνληαο αμία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

(Καδαληδήο,Υ.,2006,ζει.385) 

3.6  Οθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

είλαη ηα θάησζη: 

 Ζ δηαθξίβσζε θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ, φισλ 

ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηξίησλ. (Sarens θαη De Beelde,2006,p.219) 
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 Ζ ρξήζε λέσλ κεζφδσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο. (Σζαθιάγθαλνο,2015,ζει.62) 

 Ζ πςειή πνηφηεηα ειεγθηηθνχ έξγνπ, ηνλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηψλ λα 

ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο αθξαίεο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. (Myers et al,2003,p.780) 

 Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηηο απνηπρίεο ή ηα 

ιάζε ηνπο, θαζψο θαη ε γλψκε ηνπο γηα ηπρφλ αιιαγέο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο, είλαη ε Διεγθηηθή Μάζεζε. Ζ ηειεπηαία παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ηφζν απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη απφ ηηο 

ηειηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ. Μάιηζηα, παξέρνληαη ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

κάζεζεο, ε απφθηεζε ηεο γλψζεο, ε δηαηήξεζε ηεο θαη ε κεηαθνξά ηεο κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, ηφζν ηα ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φζν θαη νη 

ππάιιεινη ηεο κπνξνχλ λα κάζνπλ, ηη ζα ειεγρζεί, πσο ζα ειεγρζεί (ε 

δηαδηθαζία) θαη γηαηί. πλεπψο, δηαδίδεηαη ην αίζζεκα επζχλεο θαη 

ηερλνγλσζίαο ζηελ επηρείξεζε, ψζηε νη δηαδηθαζίεο λα ηεξνχληαη νξζά θαη λα 

κελ απνθιίλνπλ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη νξηνζεηήζεη ε δηνίθεζε, ελεξγψληαο 

πάληα ζηα φξηα εθάζηνηε λφκσλ. Δπίζεο, απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ 

αληινχληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία  θαη κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα, επαλάιεςεο 

ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ εκθάληζε 

θηλδχλσλ. (Penini and Garmeli,2010,p.37-59)  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο παξνπζηάδεη θαη κεηνλεθηήκαηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

θάησζη : 

 Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, 

αλαδεηθλχνληαο ηηο ακθηιεγφκελεο ζρέζεηο, κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ. πρλά, ν ειεγρφκελνο ζέιεη λα δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπ ειεγθηή. 

Ο ειεγρφκελνο δελ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε απηφλ, αθφκα 

απεηιεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ κε ζέκαηα απφιπζεο ή θαη ζέκαηα, ηα νπνία 

ζίγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα. 
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 Ο ραξαθηήξαο ησλ ειεγθηψλ λα είλαη ε αηηία, γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

αξλεηηθνχ ειεγθηηθνχ θιίκαηνο. 

 Ζ κε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο θαη 

θνπιηνχξαο, (Sarens θαη De Beelde,2006,p.219-241)  

 Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο ν 

θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ, ε ειιηπήο ζηειέρσζε θαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. 

 Ζ ππέξκεηξε αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έρεη αληίθηππν ζηνλ 

έιεγρν. Τπάξρεη κεγάιε ζρέζε, κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ειέγρνπ. (Yan Zhang et 

al., 2006) 

3.7  χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο .Δ.Δ., πεγάδεη απφ ηελ κεησκέλε δπλαηφηεηα ηε 

Γηνίθεζεο λα έρεη πξνζσπηθή επίβιεςε ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηηαθηηθή αλάγθε είλαη ε ζεζκνζέηεζε 

κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Σν .Δ.Δ. είλαη έλα ζχλνιν κέηξσλ, θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη αξρψλ πνπ επηλννχληαη 

απφ ηελ δηνίθεζε θαη εθαξκφδνληαη ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα. θνπφο είλαη ε 

δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε κέγηζηε αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ην 

ειάρηζην θφζηνο. Δπίζεο ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο, κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο, λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο. (Καδαληδήο,Υ.,2006,ζει.248-249)  

πλεπψο, ην .Δ.Δ. αλαθέξεηαη ζε έλα πιέγκα ιεηηνπξγηψλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε απνζθνπψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρή 

ιεηηνπξγία, κέζσ ηεο εμάιεηςεο θηλδχλσλ, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη φρη κε ππεξεζία ή εξγαζία. (Cheung, T., C. and Qiang, C . 

, 1997, pp.220 – 226)  
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χκθσλα κε ηελ επηηξνπή COSO (1992) σο .Δ.Δ. ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ θαιχπηεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο.( 

https://www.coso.org/25.8.2017) 

Ζ αλάπηπμε ελφο επαξθνχο .Δ.Δ., ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 ηελ νξγάλσζε ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε παξάιιειε κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε. 

 ηελ έθδνζε παξαζηαηηθψλ θαη ινγηζηηθνπνίεζε απηψλ, γηα θάζε είδνπο 

ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε, επηθπξσκέλα απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν. 

 ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν, θαηφπηλ εγθξίζεσλ θαη 

αθνχ εθδνζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Δπίζεο ιήςε 

κέηξσλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε 

κε αξκφδηα άηνκα. 

 ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ζηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ζπκθσλία ησλ 

ινγαξηαζκψλ, πνπ ηεξεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

παξαθνινχζεζεο. 

 ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (δηαρεηξηζηηθή, 

ινγηζηηθή, ζπλαιιαθηηθή). Οη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο θαη λα 

αζθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. 

 ηελ ζσζηή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Γειαδή, ε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ε ηθαλφηεηα, ε πξνζήισζε 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο είλαη κεξηθά, απφ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. (Pickett,S.,2005,ζει.208-211) 

Δπίζεο ην .Δ.Δ. επεξεάδεηαη απφ ηελ επίδξαζε δχν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, φπσο: 

1. Απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ην πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε. Ο 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο .Δ.Δ., 

https://www.coso.org/25.8.2017
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αηηηνινγεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ελψ δείρλνπλ 

θαηλνκεληθά άξηηα νξγαλσκέλεο (γξαπηέο δηαδηθαζίεο, εγθχθιηνη, πξάμεηο 

δηνηθήζεσλ θ.ά.), ζηελ πξάμε δελ ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο φπσο ζα έπξεπε, ελψ 

άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, κε πεξηνξηζκέλε γξαπηή απνηχπσζε ησλ 

ελεξγεηψλ, ειέγρνληαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηε δηνίθεζε. Σπρφλ απξνζεμίεο 

ή ιάζνο εθηηκήζεηο δηαδηθαζηψλ απνδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

2. Απφ ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (δηθιίδεο αζθαιείαο), πνπ παξέρνπλ 

ηελ επηβεβαίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Ζ επηβεβαίσζε απηή, δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηε, δηφηη ππάξρνπλ δηάθνξνη 

παξάκεηξνη. Σέηνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα παξαβίαζε 

ησλ θαλφλσλ ηνπ .Δ.Δ. απφ απηή ή κε εληνιή ηεο , πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο, ή αθφκε νη ζπλέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απάηε, πνπ 

δελ κπνξνχλ  λα αληηκεησπηζζνχλ φζν θαιά θαη λα ιεηηνπξγεί ην .Δ.Δ. 

(Κνπηνχπεο,Α.,2009ζει.226) 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ .Δ.Δ. θξίλεηαη θαη απφ ηε ινγηθή δηαζθάιηζε επίηεπμεο 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο 

δηαζθάιηζεο, ππάξρεη ε αληίιεςε , φηη ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

(Brierley,J. et al, 2001, ζει.73-87) 

ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θνηλσλία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ .Δ.Δ. εμαξηάηαη 

άκεζα, απφ ην εάλ ην ζχζηεκα είλαη : 

 Οηθνλνκηθφ, δηφηη νη ππεξβνιηθνί έιεγρνη θνζηίδνπλ. 

 Οπζηψδεο, λα κεηξάηαη δειαδή ε απνδνηηθφηεηα, εθείλσλ ησλ ηνκέσλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί. 

 Δπίθαηξν, δειαδή λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο. 

 χκθσλν κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή. 

 Απιφ, ψζηε ν έιεγρνο λα θαηαλνείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 
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 Λεηηνπξγηθφ, δειαδή ν έιεγρνο λα απνδψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, 

ρσξίο ηελ δεκηνπξγία δπζιεηηνπξγηψλ. 

 Καηάιιειν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα απεηθνλίδνληαη ηα κεηξήζηκα δεδνκέλα κε 

αθξίβεηα. (Καδαληδήο,Υ.,2006ζει.265-266) 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη, φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο .Δ.Δ. πνπ ζα 

είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν, ψζηε λα θαζίζηαηαη αμηφπηζην, απνδνηηθφ θαη δελ ζα 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα αηαζζαιίεο. 

3.8  Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ζ Τ.Δ.Δ. είλαη κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία, αλσηέξνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία δηελεξγεί ειέγρνπο, βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ, 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα 

πξνζθέξεη έξγν πςεινχ θχξνπο. πλέπεηα, ε απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο. (Institute Internal Auditors,2012,ζει.78) 

Ζ Τ.Δ.Δ. είλαη ζηειερσκέλε απφ εμεηδηθεπκέλν θαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ. Ο ζθνπφο ηεο είλαη  παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, ε αμηνιφγεζε 

ησλ πνιηηηθψλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία ζηεξίδεη ν νξγαληζκφο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, κε πξψην απ’ φια ην ίδην ην .Δ.Δ. (Νεγθάθεο θαη 

Σαρπλάθεο,2013ζει.101) 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζε ινγηθφ θφζηνο, ελψ ε ππεξεζία απηή, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή, πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε. (Καδαληδήο,2006,ζει.390) 

χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3016/2002 (πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο), ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πξέπεη λα είλαη ζχλλνκε κε ηνπο 

θάησζη θαλφλεο νξγάλσζεο: 

Α) Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Τ.Δ.Δ. έγθεηηαη ζε ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Έλα έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ηεο εηαηξίαο 
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πξαγκαηνπνηεί ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. Ζ Τ.Δ.Δ. απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ έλα 

θπζηθφ πξφζσπν πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Β) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο. 

Καλέλα κέινο ηνπ Γ.. ή άιιν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο κε άιια θαζήθνληα ή ζπγγεληθφ 

πξφζσπν κε απηνχο (ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο) 

δελ κπνξεί λα εθιεγεί σο εζσηεξηθφο ειεγθηήο. Ζ εηαηξία πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο Τ.Δ.Δ. 

θαη αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ θαη ηελ νξγάλσζε απηήο, εληφο δέθα εξγάζηκσλ 

εκεξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ. 

Γ) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, 

δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη 

επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

(Δπηηξνπή Διέγρνπ Γ..). 

Γ) Οη ειεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα βηβιία , έγγξαθα, 

αξρεία, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη έρνπλ 

πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Σα κέιε Γ.. θαη νη εξγαδφκελνη ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο 

θαη λα δηεπθνιχλνπλ, γεληθά ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη 

ζηνπο ειεγθηέο φια ηα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαζηζηνχλ ηθαλνί ζηελ εθηέιεζε 

ησλ νξζψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Τ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3016/2002, είλαη νη 

παξαθάησ: 

o πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο επίζεο θαη 

νιφθιεξεο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο. 

o Αλαθνξά ζην Γ.. ζε θάζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, αλάκεζα ζηα 

ηδησηηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

θαηά επέθηαζε θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο, ε νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα εμηρληαζηεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, απφ ηνλ ειεγθηή. 
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o Δλεκέξσζε εγγξάθσο, κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν, ηνπ Γ.., κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γ.., γηα ηπρφλ ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ 

δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ. 

o Παξάζηαζε ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 

o Παξνρή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.., δεηεζεί 

εγγξάθσο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο. 

o πλεξγαζία κε ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο θαη δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, πάληα 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Γ.. 

Ζ Τ.Δ.Δ. αθνινπζεί ηα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φπσο απηά νξίδνληαη 

απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors – I.I.A.) 

3.9  Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Γηα φια ηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα έρνπλ ζεζπηζηεί Κψδηθεο Γενληνινγίαο θαη 

πκπεξηθνξάο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013,ζει.48) 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο (Κ.Δ.Γ..), δίλεη 

θπξίσο έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη 

ιηγφηεξε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο, απηνχ. (http://docplayer.gr/1651414-

Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-

hiia-esoterikos-eleghos.html/26.8.2017) 

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ νθείινπλ, φρη κφλν λα εθαξκφδνπλ, αιιά θαη λα 

ππεξαζπίδνληαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Δ.Γ.. ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Η.Δ.Δ.), είλαη νη θάησζη: 

Α) Αθεξαηφηεηα: Δδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ειεγθηή, παξέρνληαο έηζη ηε βάζε 

γηα ζηήξημε ηεο θξίζεο ηνπ. 

Β) Αληηθεηκεληθφηεηα θαη Ακεξνιεςία: Ο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη πςειφ 

επίπεδν επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαηά ηε ζπιινγή, αμηνιφγεζε θαη 

http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html/26.8.2017
http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html/26.8.2017
http://docplayer.gr/1651414-Elliniko-institoyto-esoterikon-elegkton-eiee-hellenic-institute-of-internal-auditors-hiia-esoterikos-eleghos.html/26.8.2017
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θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ειέγρεη. Απηφ 

ηνπ επηηξέπεη λα παξνπζηάδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα. 

πλεπψο, πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 

κελ επεξεάδεηαη απφ ζπκθέξνλ δηθφ ηνπ ή άιισλ, θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο 

ηνπ. 

Γ) Δκπηζηεπηηθφηεηα –Δρεκχζεηα: Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα πξνζηαηεχεη ηελ 

αμία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

γλσζηνπνίεζε, εθηφο αλ ππάξρεη επαγγεικαηηθή ή λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ. 

Γ) Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα: Ο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ.   (http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-

2011low.pdf/26.8.2017) 

Δ) Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά: Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα είλαη 

εμαίξεηε, πξνθεηκέλνπ λα κελ δπζθεκήζεη ην επάγγεικα. 

(Καξακάλεο,2008,ζει.170) 

3.10 Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο I.A.F.C. 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants – 

I.F.A.C.), ηδξχζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1977 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο, βαζηδφκελν ζε πξφηππα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα, 

παξέρνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ έρεη θαζήθνλ λα επεμεξγαζηεί θαη λα εθδψζεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο I.F.A.C., Πξφηππα θαη Οδεγίεο γηα ην ειεγθηηθφ 

έξγν ησλ ινγηζηψλ. (Καδαληδήο,2006,ζει.67-68) 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο I.F.A.C., απνηειείηαη απφ γεληθέο αξρέο 

θαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ α) φζνη είλαη κέιε ηεο IFAC, β) νη 

ινγηζηέο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα, είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε κέζσ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη γ) νη ινγηζηέο πνπ είλαη ππάιιεινη κηαο επηρείξεζεο (άξζξν 

19 ηνπ Ν.3693/2008). (https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162/26.8.2017) 

http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf/26.8.2017
http://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf/26.8.2017
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162/26.8.2017
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3.11 Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σα Γηεζλή Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Γ.Δ.Π.Δ.Δ.), φπσο απηά 

πθίζηαληαη, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νξγάλσζε, ηελ δηεθπεξαίσζε θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ 

ειεγρφκελσλ κνλάδσλ. Δπίζεο, κέζσ απηψλ θαζνξίδεηαη κηα νκνηφκνξθε 

κεζνδνινγία νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηεζλψο. 

ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη Τ.Δ.Δ. ππνρξεψλνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο Γ.Π.Δ., κέζσ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Τ.Δ.Δ.. ηελ 

Διιάδα, εθηφο απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξίεο, ιίγεο 

επηρεηξήζεηο απνδέρνληαη επίζεκα θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Γ.Π.Δ. 

(Ν.3016/2002,ΦΔΚ 110/Α/17-5-2002). 

(https://www.e-nomothesia.gr/kat-astynomikos-astynomia/misthologika-oikonomika-

tekhnika/n-3016-2002.html/27.8.2017) 

Σν Η.Δ.Δ. έρεη εθδψζεη ζρεηηθά πξφηππα, ηα νπνία απνηεινχλ ηα θξηηήξηα κέηξεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο Τ.Δ.Δ.. Παξάιιεια, ηα πξφηππα είλαη έλα ζχλνιν 

νδεγηψλ, πνπ θαζνδεγνχλ ην έξγν ησλ ειεγθηψλ. Σα Πξφηππα αλαθέξνληαη ζε 

έλλνηεο θαη νξηζκνχο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην ξφιν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, φπσο: 

 ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ θξίζε, 

 ζηα ηδηαίηεξα πξνζφληα, ζηελ ζσζηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ 

δένπζα επαγγεικαηηθή πξνζνρή ηνπ, 

 ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο Τ.Δ.Δ, 

 ζηα πεδία εξγαζίαο θαη γεληθά ζην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη  

 ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηελέξγεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013,ζει.106) 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-astynomikos-astynomia/misthologika-oikonomika-tekhnika/n-3016-2002.html/27.8.2017
https://www.e-nomothesia.gr/kat-astynomikos-astynomia/misthologika-oikonomika-tekhnika/n-3016-2002.html/27.8.2017
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Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ είλαη: 

 Ζ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ νξίδνπλ ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

 Να απνηειέζνπλ ην πιαίζην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο 

Τ.Δ.Δ.. 

 Να απνηειέζνπλ βάζε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(Quality Assessment of the Audit Activity) θαη 

 Να ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ειέγρνπ. (Παπαζηάζεο,2014.ζει.101) 

Σα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ A.I.C.P.A. (The American Institute of Certified Public 

Accountants) είλαη ηα πιένλ απνδεθηά δηεζλψο. Σα πξφηππα δηαθξίλνληαη ζε: 

 Γεληθά Πξφηππα(General Standards), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζψπσλ ή κνλάδσλ πνπ αζθνχλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. Γίλεηαη αλαθνξά, 

ζην ζθνπφ, ζηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ζηελ επαγγεικαηηθή 

επζχλε, ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. 

 Πξφηππα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο (Standards of Fieldwork), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ 

ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σα πξφηππα αθνξνχλ 

ηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ επίιπζε δηαθσληψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ειέγρνπ. 

 Πξφηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο Διέγρνπ (Standards of Reporting). Σα 

πνξίζκαηα δείρλνπλ, ηνλ ηξφπν πνπ επεμεξγάζηεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ηελ απνηχπσζε 

ηεο γλψκεο ηνπο. Ζ έθζεζε αλαθέξεη, φηη ε απεηθφληζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο, θαη ε εηαηξία 

αθινχζεζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Δπίζεο ε 

γλψκε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή λα βαζίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζεκεηψζεηο, 
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ελψ παξάιιεια λα δηεπθξηλίδεηαη ν βαζκφο επζχλεο ηνπ ειέγρνπ, πνπ 

δεκηνχξγεζε θαη ηνλ ραξαθηήξα απηνχ. (Παπάο,1999,ζει.31-32)  

3.12 ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ο ζρεδηαζκφο δηελέξγεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

απαηηείηαη λα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ. Ζ κεζνδνινγία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε, αθελφο κε ηα 

Γ.Δ.Π.Δ.Δ., αθεηέξνπ κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

δηαθπβέξλεζε. (Κνπηνχπεο,2009,ζει.432) 

Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ειεγθηέο, 

πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Πξφηππν 410. Δλψ ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ λα εθπνλνχληαη κε βάζε ην Δπαγγεικαηηθφ 

Πξφηππν 520 θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Τ.Δ.Δ. θαη ηνπο ζθνπνχο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. (Καδαληδήο,2006, ζει.414) 

Πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπο, νη εμήο παξάγνληεο: 

1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη νη ξνέο ησλ θεθαιαίσλ. 

3. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

4. Δπηθνηλσλία κε φινπο, φζνπο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ έιεγρν. 

5. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλαιιαγψλ κέζα ζηελ εηαηξία. 

6. Οη επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ειέγρνπ. 

7. Ο ξφινο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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8. Οη πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. 

9. Οη πξνεγνχκελεο αλαθνξέο ειέγρσλ, είηε απφ εζσηεξηθνχο είηε απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

10. Ζ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ην δηνηθεηηθφ έξγν ζηελ 

εηαηξία. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο,2013,ζει.113) 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Δπηδηψμεηο 

 Πξνγξάκκαηα εξγαζηαθψλ ειέγρσλ 

 ρέδηα ζηειέρσζεο θαη νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

 Δθζέζεηο ειεγθηψλ 

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο, ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπο επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε. 

(Καδαληδήο,2006,ζει.414)  

3.13 Γηθιείδεο αζθαιείαο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Γηθιείδεο αζθαιείαο απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ 

ηελ επηρείξεζε, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο 

θαη ηελ πξφιεςε, εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Οη δηθιείδεο 

αζθαιείαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1) Οξγαλσηηθέο δηθιείδεο: αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξίαο, ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θ.ιπ.. 

2) Πξνιεπηηθέο δηθιείδεο: αλαθέξνληαη ζηελ αλάδεημε ή απνηξνπή πξνβιεκάησλ, 

ζρεηηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. 

3) Καηαζηαιηηθέο δηθιείδεο: αλαθέξνληαη ζε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ,  πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηηο πξνιεπηηθέο δηθιείδεο θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπο. 
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Δπίζεο, ππάξρεη κηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθιείδσλ, αλάινγα κε 

ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ην εχξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζε α) γεληθέο θαη β) 

εμεηδηθεπκέλεο. 

Οη γεληθέο δηθιείδεο ζρεηίδνληαη κε: 

I.  ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη θαζηέξσζεο δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη κε ζέκαηα 

ζηειέρσζεο ηεο εηαηξίαο θαη ηξφπνπο δηαρσξηζκνχ επζπλψλ 

II.  ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξάγνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ 

ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο θχζεσο (ζχληαμε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ, εληνπηζκφο θαη 

επεμήγεζε πξνβιεκάησλ, ζηειέρσζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε θαηαξηηζκέλα 

θαη αμηφπηζηα άηνκα) 

III. ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ ηξίησλ   

Οη εμεηδηθεπκέλεο δηθιείδεο απνζθνπνχλ α) ζηελ νξζή ινγηζηηθή απεηθφληζε, β) ζηελ 

επαξθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο, γηα πξφζβαζε ζε ηνκείο ηεο εηαηξίαο. (Νεγθάθεο θαη 

Σαρπλάθεο,2013, ζει.124-125) 

Σν ζέκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηθιείδσλ κειεηήζεθε ην 1992 απφ ην Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.,1992). Οη 

δηθιείδεο αζθαιείαο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο, δειαδή νη αζθνχληεο ηε δηνίθεζε ειέγρνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Δπεηδή έλα ζχζηεκα δηθιείδσλ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ 

αλζξψπνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ παξέρεη απφιπηε εμαζθάιηζε απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο έρεη λα αληηκεησπίζεη. (Καξακάλεο,2008,ζει.394-395) 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

4.1 Δηζαγσγηθά 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πνιχπινθνο θαη νη θνξείο ηνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα 

θνηλφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, νχηε έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή. 

ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη, ην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Γεκφζην, νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα δεκφζηα πξφζσπα εηδηθψλ ζθνπψλ, 

είηε αλήθνπλ ζην δεκφζην είηε ζην ηδησηηθφ δίθαην. (Φνξηζάθεο,2001)  

4.2 Ρφινο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Αξρέο δηαθπβέξλεζεο Γεκφζηνπ 

Σνκέα  

ηελ θνηλσλία, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, δηφηη εμαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

εληζρχεηαη ε ππνρξέσζε ινγνδνζίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη βειηηψλεηαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.  

Καζψο νη θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή, παξφια απηά, 

νξηζκέλεο αξρέο δηαθπβέξλεζεο είλαη θνηλέο, ζε νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα. ην 

δεκφζην ηνκέα, ε δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία νινθιεξψλνληαη νη 

ζηφρνη ηεο, αμηνινγείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πεξηνξίδνληαο 

ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. (The Institute of Internal Auditors, 

2006, ζει.3) 

χκθσλα κε ην I.I.A, ε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκνζίνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο  βαζηθέο 

αξρέο, ηελ εληηκφηεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα θαζψο θαη ηε δηθαηνζχλε. 

Δπίζεο ε εζηθή, ε αθεξαηφηεηα θαη ε ζπλερήο επίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθνί παξάκεηξνη ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. (The Institute of 

Internal Auditors, 2006, ζει. 7-8)  
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Ζ δξάζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηεξίδεηαη θαη ζε άιιεο αξρέο, νη νπνίεο είλαη 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, φπσο: 

 ε αξρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπνπ νη ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο 

Γηνίθεζεο απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

 ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, νη ελέξγεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηνπο Καλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο 

 ε αξρή πξνζηαζίαο ησλ δηνηθνχκελσλ, αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί απφ ην χληαγκα, φπσο ην δηθαίσκα ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ακεξνιεςίαο. 

(πειησηφπνπινο,2001,ζει.129)  

4.3 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο – Διεγθηηθά ψκαηα  

Ο έιεγρνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, αζθείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

θαθνδηνίθεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη έιεγρνη λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο, ρσξίο 

λα επεθηαζνχλ ζε ζέκαηα ζθνπηκφηεηαο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο ζηφρν, κέζσ 

ηεο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ ελφο θνξέα, λα δηαπηζηψζεη ηελ 

επίηεπμε ζθνπψλ, φπσο ηε ρξήζε δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηε ζπκκφξθσζε ζε δεκφζηεο 

πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. (Φπηξάθεο,2010,ζει.36)  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ ηνλ μερσξίδεη 

απφ απηφλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη ε ηδέα ηνπ Value – For – Money (VFM), ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(economy- efficiency – effectiveness). (Lapsley, 1988, p.30) 

ην δεκφζην ηνκέα, έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία, φηαλ 

ππάξρεη λφκηκε ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηελ ζηήξημε ηεο 

Γηνίθεζεο. Καηά ηνλ (Malan M,1991) ππάξρνπλ δχν είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη, νη νπνίνη εμεηάδνπλ, θαηά πφζν 

νη δεκφζηνη ππάιιεινη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο λφκηκα θαη ζπλεηά, γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ελφο νξγαληζκνχ κε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη 

 έιεγρνη απφδνζεο ή ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη, ζθνπφο ηνπο ε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κε ην ειάρηζην θφζηνο. (Malan,1991,ζει.90) 

ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηα ειεγθηηθά ζψκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Απηνηειή ψκαηα, εδψ εληάζζεηαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Δίλαη κηα εηδηθή δηνηθεηηθή αξρή, αλεμάξηεηε, αληηθείκελν ηεο 

νπνίαο είλαη ε επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο 

παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ησλ ηδηαίηεξσλ Διεγθηηθψλ σκάησλ 

(π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ- Δπηθνηλσληψλ θ.ά.). Ο έιεγρνο πνπ αζθνχλ απηά ηα 

ψκαηα είλαη εζσηεξηθφο θαη δηαηεξνχλ ηελ νξγαλσηηθή θαη ππεξεζηαθή 

απηνηέιεηα ηνπο. 

 Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φπσο είλαη ην Α..ΔΠ. θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. 

Αληηθείκελν ηνπο είλαη ε άζθεζε επνπηείαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. 

 Δηδηθέο Τπεξεζίεο, φπσο νη ππεξεζίεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Γηαζέηνπλ ζρεηηθή απηνηέιεηα θαη 

ζθνπφο ηνπο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απζαηξεζίαο, ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. (Φπηξάθεο,2010,ζει.40-41) 

4.4 Μνξθέο Διέγρνπ Γεκνζίνπ Σνκέα  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ είλαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεηαη , ηφζν ε 

θξαηηθή φζν θαη ε δηνηθεηηθή δξάζε. Γηνίθεζε πνπ δελ ειέγρεηαη, ηείλεη ζηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο. 

 Οη κνξθέο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη θαη ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο, είλαη νη εμήο: 
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 Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο αζθείηαη κέζα ζηε Βνπιή, απφ ηνπο 

Βνπιεπηέο ηεο Αληηπνιίηεπζεο. χκθσλα, κε ηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδνπλ ην χληαγκα θαη Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο (ΚηΒ), ππνρξενχληαη νη 

Τπνπξγνί, σο πξντζηάκελνη ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, λα ινγνδνηνχλ γηα 

ζέκαηα ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο. 

 Ο Γηθαζηηθφο έιεγρνο, πνπ αζθνχλ ζηε δηνίθεζε, θπξίσο ηα δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα. Ζ πξνζθπγή ησλ πνιηηψλ ζηα δηθαζηήξηα απνηειεί ηνλ πην 

δξαζηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν πξνζηαηεχεηαη ν πνιίηεο, απέλαληη ζηηο 

πξνζβνιέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. Σν πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο (ηΔ), σο αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

95 ηνπ πληάγκαηνο, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα αθπξσηηθνχ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο (φρη ζθνπηκφηεηαο) κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Λφγνη αθπξψζεσο 

κηαο πξάμεο είλαη ε αλαξκνδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε απηήλ, ε 

θαηάρξεζε εμνπζίαο, θ.ά.  

 Ο Έιεγρνο λνκηκφηεηαο, είλαη εθείλνο πνπ αζθείηαη ζηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο. 

Απηφο ζηνρεχεη ζηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία 

ξπζκίδεη ηελ νξγάλσζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πην απνηειεζκαηηθά. 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη, κηα ζρέζε εληνιέα –εληνινδφρνπ. Οη 

ππάιιεινη, πνπ έρνπλ ην ξφιν ηνπ εληνινδφρνπ, πξέπεη λα ινγνδνηνχλ ζηελ Αξρή –

εληνιέα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη 

δεκφζηνη ζηφρνη, πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά. 

Σνλ θχξην έιεγρν, έρεη ν ειεγθηήο, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε κηα αληηθεηκεληθή θαη 

αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εληνινδφρνπ, ζπληάζζνληαο θαη κηα έθζεζε, 

αλαθνξηθά κε ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ή φρη, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 

αξρήο. (Υαξίηνπ,2011, ζει.13)   

 Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο, θάζε έιεγρνο απνηειείηαη απφ ηηο θάζεηο, ηνπ ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο ηνπ ειέγρνπ επηδφζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε εθζέζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 

(Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην,2015,ζει.13-68) 
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4.5 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ Γεκνζίνπ 

Σνκέα 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ην έξγν ησλ ειεγθηψλ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη απνβιέπεη ζηελ 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηαθζνξάο, παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζην δεκφζην ηνκέα 

είλαη ζπγθεθξηκέλα: 

 «ε νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία», δειψλεη φηη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί 

ρσξίο παξεκβάζεηο,  απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα 

 «ε επίζεκε εληνιή», είλαη ην έγγξαθν πνπ δίλεηαη απφ ην χληαγκα ή θάζε 

άιιν λνκηθφ έγγξαθν θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο ειεγρφκελεο 

κνλάδαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ειεγθηέο. 

 «ε απεξηφξηζηε πξφζβαζε», φπνπ ν ειεγθηήο έρεη πιήξε θαη απεξηφξηζηε 

πξφζβαζε ζε αξρεία , πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππαιιήινπο, θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ 

 « ν επαξθήο πξνυπνινγηζκφο», φπνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ηηο επζχλεο ηεο. 

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, δηφηη ζα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 «ε ηθαλή εγεζία», ν επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εμαζθαιίδεη ηελ ζηειέρσζε, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε, ελφο θαιά 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Αθφκε, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ειέγρνπ, κε ζαθήλεηα,   απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ ειέγρνπ, έρεη κεγάιε βαξχηεηα.  

 «ην ηθαλφ πξνζσπηθφ», δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ είλαη απαηηεηφ λα 

γίλνπλ απφ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο 
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ηθαλφηεηεο , πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο εληνιέο ειέγρσλ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη , λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηηο ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ηα πξφηππα ηνπο. 

 «ε ππνζηήξημε φζσλ έρνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα», δειαδή ε λνκηκφηεηα θαη 

απνζηνιή ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή θαη λα ππνζηεξίδεηαη, ηφζν 

απφ ην ζχλνιν ησλ εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ ππαιιήισλ ηεο θπβέξλεζεο, 

φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. 

 «ηα επαγγεικαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα», ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξέρνπλ έλα πιαίζην, γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ζπζηεκαηηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ. πλεπψο, ε 

ειεγθηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα ειέγρνπ, πνπ πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη. (Institute of Internal 

Auditors,2006,ζει.4) 

4.6 Βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο Γεκνζίνπ Σνκέα 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα, 

θαηά ηνλ πιένλ δίθαην θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν, απνδεηθλχεη ην επηηπρεκέλν έξγν ηεο . 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ην πξφγξακκα ηεο 

θπβέξλεζεο, σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ. 

Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ην Η.Δ.Δ., 

πξνζαξκνζκέλεο ζην πεδίν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, είλαη νη θάησζη: 

 Ζ Δπνπηεία, αλαθέξεηαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεπζχλσλ απφ ηνπο ειεγθηέο, 

ζρεηηθά κε ηελ ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ. Δπίζεο, ειέγρεηαη, αλ νη 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο. 

 Ζ Έξεπλα, ε νπνία έρεη ζθνπφ, λα πξνζδηνξίζεη ηηο παξάλνκεο θαη 

θαηαρξεζηηθέο πξάμεηο, πνπ ήδε, έρνπλ ηειεζηεί θαη λα ζπγθεληξψζεη ηα 
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ζηνηρεία πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηηο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

πεηζαξρηθψλ κέηξσλ θαη πνηληθψλ δηψμεσλ. 

 Ζ Απνηξνπή, έρεη σο ζθνπφ λα εληνπίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη ηε δηαθζνξά. 

 Ζ Γηνξαηηθφηεηα ησλ ειεγθηψλ βνεζάεη ηνπο ππεχζπλνπο λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο, λα επηιέγνπλ εθείλα ηα πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο, πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ηεο νληφηεηαο. 

 Ζ Πξφβιεςε, κε ηελ νπνία νη ειεγθηέο βνεζνχλ ηνπο νξγαληζκνχο λα 

πξνβιέςνπλ ηηο κειινληηθέο ηάζεηο θαη λα δηαρεηξηζζνχλ ηνπο θηλδχλνπο, 

πξνηνχ απηέο εμειηρζνχλ ζε θξίζεηο. (Institute of Internal 

Auditors,2006,ζει.11)  

4.7 θνπφο Διεγθηηθψλ σκάησλ 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ζπζηαζεί Δηδηθά 

ψκαηα, θαηά ηεο απάηεο θαη θαθνδηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ην πεδίν δξάζεο θαη νη 

ζθνπνί ηνπο εμαξηψληαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ θάζε θξάηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ σκάησλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, επηθεληξψλνληαη θπξίσο: 

 ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απάηεο 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 ηελ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ ηεο δηαθζνξάο 

 ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ Δηζαγγειέα γηα ηελ ζπιινγή ηεθκεξίσλ 

 ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

 ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο. (Φισξάθνο,2005, ζει.560) 

Δπίζεο ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο επηδηψθεη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ Ο.Σ.Α. 

5.1 Δηζαγσγηθά 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) είλαη απηνδηνηθνχκελα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, δηεπζχλνληαη απφ αηξεηά φξγαλα θαη έρνπλ δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα (άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο). 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (άξζξν 75 ηνπ λ.3463/2006), νη 

δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

ξπζκίδνπλ ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Σ.Α.) 

βξίζθεηαη ζε έλα λέν ζηάδην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ξφισλ ηεο απνθεληξσκέλεο θαη ησλ 

δήκσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ. (Γξφζνο et al,2007) 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηφζν ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε φζν θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Σ.Α.), νθείινπλ λα εμνπιηζηνχλ 

κε ζχγρξνλα εξγαιεία δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ 

ησλ ζχλζεησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζπλερψο απμάλνληαη. 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηνπο Ο.Σ.Α. θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καηφπηλ, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο Σ.Α.. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην 

«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο Ο.Σ.Α., 

θαζψο νξίδνληαη θαη νη έλλνηεο «Απηνηέιεηα» θαη «Δπνπηεία», πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Σ.Α., κε αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, εζηηάδεηαη ε πξνζνρή καο, ζην Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα ηε Γεκφζηα Ζζηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δπξψπε. Σέινο πνηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Γ.Π.Δ.) εθαξκφδνπλ ηα .Δ.Δ. ζηελ Διιάδα, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο.   
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5.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν πξψην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Σ.Α., κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, απνηεινχλ 

νη Νφκνη 12/30 Απξηιίνπ 1822, ηεο Α’ Δζληθήο πλέιεπζεο ηεο Δπηδαχξνπ «Πεξί 

Οξγαληζκνχ ησλ Διιεληθψλ Δπαξρηψλ» θαη ηεο 29
εο

 Ννεκβξίνπ 1822 «Πεξί εθινγήο 

ησλ Παξαζηαηψλ». 

Οη βάζεηο φκσο, γηα έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα Γηνίθεζεο κπήθαλ ην 1828 απφ ηνλ 

Η. Καπνδίζηξηα, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δπαξρηαθψλ Γεκνγεξνληηψλ. 

Με ηηο ξπζκίζεηο, πνπ εηζήγαγε ν Καπνδίζηξηαο, κεηέηξεςε ηηο Απηνδηνηθνχκελεο 

Κνηλφηεηεο ζε παξαξηήκαηα ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. 

Γηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ηεο Σ.Α. θαζηεξψζεθε ζηελ επνρή ηεο βαπαξηθήο ( Β.Γ. ηεο 

27-12-1833) «Πεξί ζπζηάζεσο ησλ Γήκσλ», θαηαξγήζεθαλ νη θνηλνηηθέο θαη 

επαξρηαθέο δεκνγεξνληίεο. πζηάζεθαλ νη δήκνη, σο δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα κε 

ηνπηθή αξκνδηφηεηα, ηα φξγαλα ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχνληαλ απφ ηνπο δεκφηεο. Οη 

δήκνη δηαβαζκίζηεθαλ ζε ηξεηο ηάμεηο, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ, ελψ ζχκθσλα κε 

ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά νξίζηεθαλ ηα φξηα θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Σ.Α. (θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε πξσηνβάζκησλ ζρνιείσλ, 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε νδψλ, γεθπξψλ, εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο 

θησρνχο).  

ηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο Σ.Α. ζηελ Διιάδα απνηειεί  ν Νφκνο ΓΝΕ’ ηνπ 1912 

(ΦΔΚ Α 58/1912), κε ηνλ νπνίν δηαηεξήζεθαλ νη Γήκνη θαη επαλήιζε ν ζεζκφο ηεο 

θνηλφηεηαο. Έηζη νη Πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ θαη νη πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 

δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο απνηεινχζαλ ηνπο Γήκνπο, ελψ γηα ηηο Κνηλφηεηεο 

ην ειάρηζην φξην, ήηαλ νη ηξηαθφζηνη (300) θάηνηθνη. Σν χληαγκα ηνπ 1927(ΦΔΚ 

107/Α/3.6.1927), αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζε ζέκαηα Σ.Α.. Με ην άξζξν 107, ην 

θξάηνο δηαηξείηαη ζε Πεξηθέξεηεο, ελψ νη Ο.Σ.Α. πξέπεη λα είλαη δχν βαζκψλ, φπνπ 

ηελ πξψηε βαζκίδα ζα απνηεινχζαλ νη Κνηλφηεηεο. Με ην χληαγκα  ηνπ 1975 

επαλήιζαλ νξηζκέλεο βαζηθέο δηαηάμεηο. Σελ πξψηε βαζκίδα απνηεινχλ νη Γήκνη θαη 

νη Κνηλφηεηεο (άξζξν 102), ελψ νη ππφινηπεο νξίδνληαη κε λφκν. Οη Ο.Σ.Α. έρνπλ 

Γηνηθεηηθή Απηνηέιεηα, ελψ ην θξάηνο αζθεί ηελ επνπηεία ηνπ, ζε απηνχο, ρσξίο λα 

εκπνδίδεη ηηο δξάζεηο ηνπο. Δπίζεο, ην θξάηνο, ηνπο εμαζθαιίδεη ηνπο πφξνπο, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.  Αξγφηεξα κε ηνπο Νφκνπο 



 43 

1416/’84 θαη 1622/’86(ΦΔΚ 92
Α
), ζεζπίζηεθαλ θίλεηξα γηα εζεινληηθή ζπλέλσζε 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ρσξίο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. (Σάηζνο,1988,ζει.15-

18) 

Με ηνλ Ν.2539/4-12-1997(ΦΔΚ 244 Α’) «πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», δεκηνπξγήζεθαλ ιηγφηεξνη θαη κεγαιχηεξνη Γήκνη, κε ππνρξεσηηθή 

ζπλέλσζε. χκθσλα, κε ην πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ 

βαζκνχ, απνηεινχζαλ νη 900 Γήκνη θαη 133 Κνηλφηεηεο. Ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα, 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο.(πειησηφπνπινπ,1999,ζει.307)   

5.3 Ζ πξφβιεςε ηνπ Δ.Υ.Σ.Α. 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο (Δ.Υ.Σ.Α.) απνηειεί δηεζλή ζχκβαζε, 

πνπ ζέηεη ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο Σ.Α., 

ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ζηελ 

απνθέληξσζε θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλείδεζεο, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Ο Δ.Υ.Σ.Α., 

πνπ ςεθίζηεθε απφ ηα θξάηε- κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη θπξψζεθε απφ 

ηελ ρψξα καο κε ην λ.1850/89 (ΦΔΚ 144 Α’), πξνβιέπεη φηη ε αξρή ηεο ηνπηθήο 

απηνλνκίαο (άξζξν 3 Δ.Υ.Σ.Α.), πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή 

λνκνζεζία θαη θαηά ην δπλαηφ απφ ην χληαγκα. Δπηπιένλ, πξνβιέπεη ηε γεληθή αξρή 

ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο, ελψ γηα ηελ 

αλάζεζε κηαο αξκνδηφηεηαο ζε άιιε αξρή, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε ηνπ 

έξγνπ θαη νη απαηηήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

ηελ Διιάδα, νη θαλφλεο ηνπ Δ.Υ.Σ.Α., ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απνζαθελίδνληαο ην ζχζηεκα ησλ 

γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Σ.Α., πνπ ηζρχνπλ βάζεη ηνπ πληάγκαηνο. ην άξζξν 

2 ηνπ λ.1850/1986, νξίδεηαη φηη « Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε πεξηνξίδεηαη επί 

ησλ νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο πξψηεο βαζκίδαο». 

(Καηζνχιεο,1997,ζει.139) 

5.4 Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» - Θεζκηθφ πιαίζην Ο.Σ.Α. 

Απφ ην έηνο 2011, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (Ν. 

3852/2010), δηακνξθψλεηαη ε λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Δπαλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

κνλάδσλ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ νξγάλσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο. Σν πιήζνο ησλ 

Γήκσλ κεηψζεθε, απφ 901 ζε 325, ελψ θαηαξγήζεθαλ φιεο νη Κνηλφηεηεο. 

πζηάζεθαλ επηά Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, αλαιακβάλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ παιαηψλ πεξηθεξεηψλ, κε επηθεθαιήο ην Γεληθφ Γξακκαηέα, δηνξηζκέλν απφ ηελ 

Κπβέξλεζε. Αθφκε, πξνέθπςαλ δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο, ζηα ίδηα γεσγξαθηθά φξηα κε 

ηηο πξνεγνχκελεο, αιιά ηψξα, απνηεινχλ Ο.Σ.Α. Β’ βαζκνχ, αζθψληαο βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη έρνπλ αηξεηφ 

Πεξηθεξεηάξρε. Δπίζεο πξνήιζαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ο.Σ.Α., 

ζηελ αχμεζε ηεο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ θάζε βαζκνχ. Κξηηήξην ήηαλ, λα κελ ππάξρεη Γήκνο κε πιεζπζκφ 

θάησ ησλ 25.000(θαηνίθσλ (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) ή 10.000 θαηνίθσλ γηα ηελ 

ππφινηπε ρψξα , κε εμαίξεζε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Γφζεθε ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ. Σαπηφρξνλα, δηακνξθψζεθε έλα πιαίζην 

δηαθάλεηαο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα έρεη άκεζε πιεξνθφξεζε θαη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ απζαηξεζία ηεο εμνπζίαο. 

 Ο ζεζκφο «πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο»,(Άξζξν 77 ηνπ 

Ν.3852/1010), έρεη σο απνζηνιή ηελ έγθαηξε θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ αξρψλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.   

ζνλ αθνξά, ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ζηε δηαρείξηζε, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά, 

ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ , φζν θαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ηξηκεληαία έθζεζε, γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο 

ηνπ. Δπίζεο, θάζε απφθαζε γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή απφθαζε γηα άιιν ιφγν, 

Γήκνπ, Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ή Πεξηθέξεηαο, ππνρξεσηηθά αλαξηάηαη ζην 

δηαδίθηπν θαη κφλν έηζη κπνξεί λα εθηειεζηεί, αθνχ θαη νη Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ έρνπλ 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» (Ν.3862/2010), απφ 15/3/2011. Κακία 

δαπάλε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, εάλ δελ έρεη πεξάζεη ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, 

θαηνρπξψλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πφξσλ ηεο Σ.Α.. (σηεξέιεο,2002) 
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Αθφκε, ηα βαζηθά αηξεηά φξγαλα ησλ Ο.Σ.Α., ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε επηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ν δήκαξρνο.(Παξάγ.1ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν.3852/2010) 

5.5 Βαζηθέο έλλνηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο Ο.Σ.Α.   

Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Σ.Α., είλαη ε Απηνηέιεηα θαη 

ε Δπνπηεία. 

Ζ έλλνηα ηεο Απηνηέιεηαο, ζεκαίλεη φηη νη νξγαληζκνί ηεο Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ, 

αζθνχλ δεκφζηα δηνίθεζε κε δηθή ηνπο επζχλε, ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε δηαηαγέο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο. Βέβαηα, ν νξγαληζκφο ηεο Σ.Α. απνθαζίδεη φηη ζα εθηειέζεη 

θαη δηεθπεξαηψζεη θάπνηα ηνπηθή ππφζεζε, κε δηθά ηνπ φξγαλα, αιιά ζηα φξηα ηεο 

λνκηκφηεηαο, δειαδή ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο. 

Ζ επνπηεία δηαθξίλεηαη ζε λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή θαη δηνηθεηηθή. Οη δχν πξψηεο 

αλήθνπλ, απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο, ελψ ε δηνηθεηηθή είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία, δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο πνπ είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ην 

χληαγκα : α) ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαζηαιηηθφο θαη φρη πξνιεπηηθφο, β) ν 

έιεγρνο πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ λνκηκφηεηα θαη φρη ζηελ ζθνπηκφηεηα, γ) ε 

επνπηηθή αξρή δελ κπνξεί λα κεηαξξπζκίδεη ηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη δ) ε επνπηηθή αξρή δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, δηφηη ζα θαηαξγνχζε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. (Μπεζίια-Μαθξίδε,1999) 

5.6 Γηεζλείο θαηεπζχλζεηο πεξί Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. – 

«Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο  

γηα ηε «Γεκφζηα Ζζηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν» 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., θαιχπηνπλ ηηο δξάζεηο απφ 

ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο Σ.Α., κέρξη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. Κξίλεηαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή. 
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χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΗΗΑ (2012), νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο, ν έιεγρνο απφδνζεο απνηειεί κία απφ 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

ελεξγεηψλ, πνπ αθνξνχλ: 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη. 

 Σελ απνδνηηθφηεηα, αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηε 

ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο. 

 Σελ ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ, ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην. 

 Σελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο (νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δείθηεο απφδνζεο) 

ζηα άιια ειεγθηηθά φξγαλα. 

 Σελ νηθνλνκηθφηεηα, δειαδή ην κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. (Goodson, et al 

,2012,p20-21)   

Οη Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο, ζρεηηθά κε ην δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., αλαδεηθλχνληαη θαη απφ ην Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ, 

ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα εζηθή ζε επίπεδν Σ.Α., πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 2006 απφ ηνπ 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Council of Europe 2006). Πεξηέρεη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθφπηκεο ή φρη θαθνδηνίθεζεο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο.  
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ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ, πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ, ε ζέζπηζε 

θσδηθψλ ζπκπεξηθνξάο, πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ αηξεηψλ, ε επνπηεία , ν 

έιεγρνο ησλ αηξεηψλ απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα, ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο 

κε ηε κνξθή δεκφζηαο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε. Αθφκε ν αλεμάξηεηνο 

εμσηεξηθφο έιεγρνο, ν απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

κέγεζνο ηνπ δήκνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, πεξηιακβάλνληαη νη 

δηεπθξηλήζεηο ησλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζχληαμε θαη 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηηο αγνξέο ζηηο ζπκβάζεηο. Ζ Τ.Δ.Δ. ειέγρεη, αλ 

ππάξρεη ζπκκφξθσζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ, ελψ αλαδεηά ηα αίηηα θαη 

πξνηείλεη ιχζεηο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. (Council of Europe,2006,p.6-8)   

Δπίζεο, ζην Δγρεηξίδην πξνβιέπεηαη θαη ν έιεγρνο απφδνζεο εθηφο ηεο λνκηκφηεηαο, 

ν νπνίνο θαιχπηεη ηα πεδία : 

 ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, θαηά πφζν νη πφξνη δηαηίζεληαη ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή 

ζηηγκή ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θαη κε ην ρακειφηεξν θφζηνο απφθηεζήο 

ηνπο, 

 ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε αλαινγία δηάζεζεο ησλ πφξσλ, κεηαμχ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ, γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξάζεο θαη 

 ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

πξνζδνθψκελνπ θαη πξαγκαηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

(http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx /31.8.2017) 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α., ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί ν έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο θαη ζηε ρψξα καο. 

5.7 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Δπξσπατθψλ Ο.Σ.Α. 

5.7.1 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηελ Πνξηνγαιία 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Πνξηνγαιίαο, νη Σνπηθέο Αξρέο (θνηλφηεηεο, δήκνη θαη 

δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο) είλαη εδαθηθέο νληφηεηεο κε αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα θαη 

θξνληίδνπλ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. ια ηα φξγαλα ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία. 

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
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 Σν χληαγκα ζεκειηψλεη ηελ Αξρή ηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

νη Σνπηθέο Αξρέο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, εηζπξάηηνπλ έζνδα, δηαζέηνπλ 

δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Σα 

αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα ησλ Γήκσλ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (εθηειεζηηθφ 

φξγαλν) θαη ε Γεκνηηθή πλέιεπζε,(βνπιεπφκελν φξγαλν, ην νπνίν έρεη εηδηθέο 

εμνπζίεο, θαζψο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ πκβνπιίνπ). Ο Γήκαξρνο 

πξνΐζηαηαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Ο.Σ.Α., αλήθεη ε ζηξαηεγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή δηαρείξηζε. Δλψ, νη επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, ηηο κεηαθνξέο, εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. 

χκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο, ν έιεγρνο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ζηνπο Ο.Σ.Α. πεξηνξίδεηαη ζηε λνκηθή επνπηεία, δειαδή ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ Ο.Σ.Α. δηεμάγεηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηε 

Γεληθή Δπηζεψξεζε Οηθνλνκηθψλ (ΓΔΟ), (ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Ωζηφζν, ε ζέζε, ε απνζηνιή θαη ην πιαίζην επέκβαζεο 

ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά. 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, απνηειεί νηθνλνκηθφ δηθαζηήξην θαη ζπληζηά αλεμάξηεηε 

αξρή. Ο Νφκνο πεξί Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛ, (Ν.98/97), ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.48/2006, ελίζρπζε ην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε 

ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ελφο εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηθιίδσλ, ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηαζθαιίδνληαο ηε λφκηκε θαη ζπλεπή δηαρείξηζε απηψλ. 

Ζ απνζηνιή ηεο ΓΔΟ, είλαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ ζηξαηεγηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο 

δηνίθεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, ηελ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ. 

Αθφκε, ε παξνπζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη απαξαίηεηε, δηφηη α) ειέγρεη ηα 

ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία, β) εθδίδεη γλψκε, γηα ηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηνπ 
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θνξέα, γ) ελεκεξψλεη ηα εθηειεζηηθά θαη απνθαζηζηηθά φξγαλα κε εμακεληαία 

ζηνηρεία, γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ. 

Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Μ.Δ.Δ.) έρνπλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα θαη 

ιεηηνπξγνχλ θπξίσο, ζηνπο κεγάινπο Γήκνπο, ιφγσ έιιεηςεο αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ 

πφξσλ. 

χκθσλα κε ην Δπίζεκν ρέδην Λνγηζηηθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (POCAL), 

ππνρξεσηηθά απφ ην 1998, νη Σνπηθέο Αξρέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ χζηεκα 

Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ. πλήζσο, νη κεγάινη δήκνη δηαζέηνπλ Μ.Δ.Δ., ε νπνία 

ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν θαη έρεη σο απνζηνιή ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε απφ ηα φξγαλα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε λνκηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. (Expertise France,2017)   

5.7.2 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηελ Γαιιία 

 

Ζ Γαιιία απνηειεί κηα εληαία ρψξα κε απνθεληξσκέλεο αξρέο. Οη λφκνη πεξί 

απνθέληξσζεο δίλνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο απηνδηαρείξηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπηθψλ αξρψλ θαη θαζέλα απφ απηά δηαζέηεη 

ην δηθφ ηνπ εθιεγκέλν ζπκβνχιην, πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν επηθεθαιήο ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. 

 Σν θξάηνο είλαη αξκφδην γηα νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο ειέγρνπο, ρσξίο 

ηελ πηνζέηεζε εζληθψλ θαλφλσλ, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ νξγάλσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. ινη απηνί νη απνθεληξσκέλνη θνξείο βξίζθνληαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο  

ησλ απνθάζεσλ ησλ θνηλνηήησλ κε ηε λνκνζεζία, επνπηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ, δηαρσξηζκφο ηνπ εθηειεζηηθνχ πξνζψπνπ (πξφεδξνο 

εθιεγκέλνπ ζπκβνπιίνπ) θαη ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ (θεληξηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε). Αλαπηχζζνληαη πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζχζηαζε νξγάλσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ησλ θνηλνηήησλ, ελψ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο 

ελζαξξχλνληαη απφ ηελ ηαρεία αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ, φπσο, νη νηθνλνκηθνί 

πεξηνξηζκνί, ε κεηαβίβαζε λέσλ αξκνδηνηήησλ, ε επίγλσζε λέσλ θηλδχλσλ (απάηε), 

ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νξγαληζκψλ απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. 
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Έλα εληαίν πξφηππν νξγάλσζεο ησλ νξγαληζκψλ δελ ππάξρεη, αιιά ηαπηφρξνλα 

έρνπκε  ηελ ζχγθιηζε φισλ, πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αθφκα ζε εμέιημε, ελψ πνιιέο 

θνξέο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. κσο, ν αξηζκφο 

επαγγεικαηηθψλ εζσηεξηθψλ ζσκάησλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο θαζίζηαηαη ζηαδηαθά ηππηθφ κέξνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Γαιιηθψλ 

θνηλνηήησλ. (Expertise France,2017)             

5.7.3 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηε Γεκνθξαηία ηεο ινβελίαο 

 

ηε Γεκνθξαηία ηεο ινβελίαο, ην ζχζηεκα δεκφζηνπ εζσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηξεηο ππιψλεο: 

 Δζσηεξηθνχο ειέγρνπο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

 Αλεμάξηεηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 Μηα θεληξηθή αξρή, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη 

ηελ επνπηεία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ππιψλσλ, ε Κεληξηθή Μνλάδα 

Δλαξκφληζεο 

Σν απνθεληξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ηε ινβελία δελ ππάξρνπλ πεξηθέξεηεο, 

κφλν ην θξάηνο (θεληξηθή θπβέξλεζε) θαη νη δήκνη. Οη ηειεπηαίνη είλαη απηφλνκνη, 

ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο ρψξαο, αιιά ηπρφλ δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δεκφζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Νφκν πεξί Γεκφζησλ 

Οηθνλνκηθψλ, ζα είλαη ίδηεο ζε ηνπηθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν. Ζ επζχλε γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, αθνξά ηνλ επηθεθαιή ηνπ ρξήζηε πξνυπνινγηζκνχ. Ο ρξήζηεο 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη δεκφζηνο θνξέαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη, είηε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ είηε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ δήκνπ.  

Ζ παξνρή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη: 
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  Δλδνυπεξεζηαθή, κφλν ζε θξαηηθφ επίπεδν, ηα ππνπξγεία λα δηαζέηνπλ δηθή 

ηνπο ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Κνηλή, λα παξαζρεζεί απφ ρξήζηεο πξνυπνινγηζκνχ, ζε θξαηηθφ επίπεδν θαη 

απφ δήκνπο 

 Δμσηεξηθή, λα παξέρεηαη, είηε απφ λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή εηαηξεηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε απφ Κξαηηθνχο 

Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο, νη νπνίνη εθηεινχλ αλεμάξηεηα δξαζηεξηφηεηεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο ηδηψηεο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ειέγρσλ. 

Σέινο, ππάξρεη κφλν κηα θεληξηθή κνλάδα ελαξκφληζεο πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα 

ηεο, γηα ην θξάηνο θαη ηνπο δήκνπο. (Expertise France,2017)             

5.8 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ Διιάδα 

Οη Διιεληθέο αξρέο κε ηελ βνήζεηα επξσπαίσλ εκπεηξνγλψκσλ, ζρεδηάδνπλ θαη 

πινπνηνχλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζηφρν 

ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Μηα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ε νπνία πινπνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα ηερληθήο βνήζεηαο, απφ ηελ 

Γαιιία, αθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο 

Γεκνηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο θαη Απνθεληξσκέλεο αξρέο. Δπηρεηξείηαη, ε απνηχπσζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνπο παξαπάλσ θνξείο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

θνηλψλ εξγαιείσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ βέιηηζησλ επξσπατθψλ πξαθηηθψλ ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ. 

(Expertise France,2017)  

ε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, πνπ πξνέβεθε ε γαιιηθή εηαηξεία Expertise France , 

ζηελ Διιάδα, βξέζεθαλ φηη, νη επηά Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο έρνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη Πεξηθέξεηεο έρνπλ επίζεο 

ζην νξγαλφγξακκά ηνπο Α.Σ.Δ.Δ. αιιά κφλν νη ηέζζεξηο εμ απηψλ, ην έρνπλ 

ζηειερψζεη θαη απφ ηνπο 205 Γήκνπο, κφλν επηά Γήκνη έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο, Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, γηα ηνπο Γήκνπο 
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δηαπηζηψζεθε, φηη κηα Μ.Δ.Δ. ππάξρεη ζην νξγαλφγξακκα, σο γξαθείν, ηκήκα ή 

Γηεχζπλζε. Αθφκε, ε Μ.Δ.Δ. κπνξεί λα είλαη εληαγκέλε ζε ππεξθείκελε κνλάδα θαη 

λα κελ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ επηθεθαιήο. Δμάιινπ, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζε κηα Μ.Δ.Δ., λα εθηεινχλ παξάιιειεο εξγαζίεο, ελψ ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.), λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ, αλά δήκν. 

Ζ γαιιηθή εηαηξεία, επίζεο πξνέβεθε ζε κηα θαηαγξαθή ησλ εκπνδίσλ πνπ ππάξρνπλ 

θαη πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζηελ Σ.Α., ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο 

απαηηήζεηο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ δεκηνπξγία 

Α.Σ.Δ.Δ., ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, γηα ηελ νληφηεηα ηνπ. 

(Expertise France,2017)  

5.8.1    Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Ζ Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζπζηάζεθε ην έηνο 2012 

(αξ. απνθ. 83000/άξζξν 1/ ΦΔΚ Β΄ 3360/17-12-2012) θαη ζηειερψζεθε ην έηνο 

2013. Ζ Μ.Δ.Δ. απνηειεί αλεμάξηεηε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ππάγεηαη απ’ επζείαο 

ζηνλ Γήκαξρν. 

Ο ζθνπφο ηεο Μνλάδαο, είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ψζηε λα πινπνηνχληαη θαη νη ζηφρνη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

Δπίζεο, ζην Οξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ, (άξζξν 7 ηνπ Ο.Δ.Τ.,ΦΔΚ Β΄ 3360/2012), 

αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα 

πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ (εγθεθξηκέλε απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηελ ζεηηθή γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

Τπαιιήισλ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο). 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Α.Σ.Δ.Δ.) είλαη νη 

θάησζη : 

 Μεξηκλά γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

νξζή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 
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 πληάζζεη θαη ππνβάιεη έθζεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θάζε εμάκελν κε 

ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο ειεγθηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 Οη ειεγθηέο βνεζνχλ ηηο ππεξεζίεο λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο 

πηζαλέο πξνθιήζεηο θαη θαζψο ν έιεγρνο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ 

(risk based auditing), ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζηνλ θνξέα, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

 Πξνβαίλεη ζε έιεγρν, είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάξκνζηεο, θαηαρξεζηηθέο ή παξάλνκεο 

πξάμεηο, πνπ ήδε έρνπλ ηειεζηεί θαη ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία, ψζηε λα ηα 

πξνζθνκίζεη ζηνπο αλσηέξνπο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 Πξνσζεί ηελ αμηνπηζηία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ, ελψ παξάιιεια ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

ηεο δηαθζνξάο κε, α) ειέγρνπο γηα ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο, β) θαζνξηζκφ 

νξγαλσηηθψλ θηλδχλσλ, θαη γ) αλαζεψξεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζηνπο 

ππάξρνληεο θαλφλεο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ. (άξζξν 7 ηνπ 

Ο.Δ.Τ.,ΦΔΚ Β΄ 3360/2012) 

Μέρξη ζήκεξα, ην λνκηθφ πιαίζην δε νξίδεη ξεηά ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηή γηα ην Γεκφζην, παξφηη ηα Γηεζλή Πξφηππα νξίδνπλ φηη νη 

Δζσηεξηθνί Διεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ο θάζε δεκφζηνο θνξέαο 

κπνξεί λα νξίδεη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ππαιιήισλ πνπ επηζπκεί λα ζηειερψζνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. .(Δ.Η.Δ.Δ., πλέληεπμε Καο Ναδίξε, 2016, ζει.2) 

Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο έρεη νξίζεη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ, φηη ν πξντζηάκελνο ηνπ 

Α.Σ.Δ.Δ. ζα είλαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ θαη ζην πεξίγξακκα ζέζεο 

εξγαζίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, νξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη πηπρίν Α.Δ.Η. ή 

Σ.Δ.Η. νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. 



 54 

Σν Α.Σ.Δ.Δ. είλαη ζηειερσκέλν κε ηέζζεξηο ππαιιήινπο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ, δχν 

ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ ειεγθηηθά θαζήθνληα θαη έλαλ ππάιιειν κε δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα. 

Ζ Γηνίθεζε ζηεξίδεη, εληζρχεη  θαη πξνάγεη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Γηνίθεζεο.(Δ.Η.Δ.Δ., 

πλέληεπμε Καο Ναδίξε, 2016, ζει.2) 

Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ, νξίζηεθε εληεηαικέλνο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο, γηα δεηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ππεξεζηψλ απηνχ. Ο εληεηαικέλνο Γεκνηηθφο χκβνπινο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην θνξέα θαη ηελ αλαθνξά θαη 

ινγνδνζία ζην Γήκαξρν, ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

σο πξνο ηα εμήο ζέκαηα : 

 ηε δηαξθή επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (έγθξηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ Σκήκαηνο) 

 ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο άιιεο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ 

 ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη αξρψλ (δηαθάλεηαο, 

αθεξαηφηεηαο, αλεμαξηεζίαο, ακεξνιεςίαο) 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθπβέξλεζεο ζην Γήκν, ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, γηα ηα πνξίζκαηα θαη ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ, κέζσ ηαθηηθψλ 

αλαθνξψλ 
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 ηελ επηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο θνξείο (θεληξηθή θπβέξλεζε, ζεζκνχο, θιπ) 

γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεπηθνπξία ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ο εληεηαικέλνο Γεκνηηθφο χκβνπινο παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπ, ζε ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ επίπεδν, ζε ζπλελλφεζε 

πάληνηε κε ηνλ Γήκαξρν. 

(https://diavgeia.gov.gr/f/Municipality_of_Thessaloniki/31.8.17) 

Απφ ηελ Γηνίθεζε ππάξρεη ε απνδνρή θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ Μ.Δ.Δ., αιιά ε 

αληηκεηψπηζε ηεο Μνλάδαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, είλαη αξλεηηθή κε κεγάιε 

δπζπηζηία. Βέβαηα, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. (Expertise France,2017)             

5.9 Διεγθηηθά ψκαηα Ο.Σ.Α. 

ήκεξα, ζηελ ρψξα καο, νη Ο.Σ.Α. ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο, φπνπ ε πνιππινθφηεηα ηνπο θαη ην πνιπδαίδαιν ειεγθηηθφ πιαίζην, 

θαζηζηνχλ νπζηαζηηθά ηνπο ειέγρνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο. ηελ Διιάδα νη Ο.Σ.Α. 

βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο. 

Απφ ην θξάηνο αζθείηαη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπο θαη ν πεηζαξρηθφο 

έιεγρνο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α., ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε πξσηνβνπιία 

θαη ε ειεχζεξε δξάζε ηνπο. Αξρηθά, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ λφκνπ «Καιιηθξάηε» 

δηακφξθσζε έλα λέν ζχζηεκα επνπηείαο ησλ πξάμεσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ. Οπφηε εληζρχζεθε ε δηαθάλεηα θαη ν έιεγρνο ζηνπο 

Ο.Σ.Α. (Ν. 3861/2010). Καζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο φισλ ησλ πξάμεσλ 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ησλ Ο.Σ.Α.. 

Ο έιεγρνο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, σο πξνο ηελ 

λνκηκφηεηα θαη φρη ηελ ζθνπηκφηεηα, θαζψο θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ησλ αηξεηψλ, 

αζθείηαη απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α.(Α.Τ.Δ.). πζηήζεθε ζηελ 

έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζξν 215 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ Ν.4257/2014/Α’93). ηελ νπζία ιεηηνπξγεί 

σο ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπνπ πξνΐζηαηαη ν «Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο» (άξζξν 
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20 παξ.2 ηνπ Ν.4257/2014), ελψ έρεη ην δηθαίσκα απηεπάγγειηεο έθδνζεο νδεγηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ ηνπο. Δπίζεο δηαξζξψλεηαη 

σο αθνινχζσο: 1) Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, 2) Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. ζε α) 

γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη β) ηερληθέο ππνζέζεηο. 

(Δ.Δ.Σ.Α.Α,2014,ζει.333-334)  

Δπίζεο ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., ζεζπίζηεθε σο 

κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ (άξζξν 17 πεξ. ζ ηνπ Ν.4270/2014). Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ είλαη νη θάησζη: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ζε κεληαία βάζε. Αλ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο πάλσ 

απφ ην 10% ησλ ηξηκεληαίσλ πξνβιέςεσλ, ηφηε ην Παξαηεξεηήξην ελεκεξψλεη 

, ηφζν ηνλ Ο.Σ.Α. φζν θαη ηε Δπνπηεχνπζα Αξρή ηνπ, ελψ παξάιιεια παξέρεη 

νδεγίεο δηφξζσζεο ησλ απνθιίζεσλ. 

 Γηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ δήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα έρνπλ ξεαιηζηηθνχο θαη 

ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη  φηη απνηππψλεηαη 

ζην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο, κε παξάιιειν έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ.  

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη πξφηαζε δηφξζσζεο, φπνπ είλαη 

αλαγθαίν. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο  νη Ο.Σ.Α. θαη παξέκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

ππεξεθηηκεκέλα θαη κε ξεαιηζηηθά. 

Σν Παξαηεξεηήξην, κε ηνλ ξφιν ηνπ, βνεζά ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 

ελεκεξψλνληαο ηελ γηα ηελ ελδερφκελε, κε ζπκκφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θνξέσλ, κε ηηο νδεγίεο ηεο ΚΤΑ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ. 

Παξάιιεια, ην Παξαηεξεηήξην πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ 
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θαη Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ κε ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, κε ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ. 

(Μαξαγθνχ,2017,.ζει.129-130)  

Οη Γήκνη, επίζεο, ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηνλ 

λφκν. Δθείλνη πνπ εθαξκφδνπλ ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Π.Γ. 315/1999), 

ππνρξενχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε έηνπο, λα νξίδνπλ 

ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη ηνλ βνεζφ ηνπ, κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 

απηνχ. πλεπψο, ν νξθσηφο ειεγθηήο πξνβαίλεη ζε έιεγρν (ηζνινγηζκνχ, 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πξνζάξηεκα θ.ά.) ηνπ δήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο, πνπ 

αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ηελ έθζεζε ηνπ, ν νξθσηφο 

εθθξάδεη ηελ γλψκε ηνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ δήκνπ, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε, ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Δπίζεο, ν ειεγθηήο δηαηππψλεη, παξάιιεια θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ έιεγρν, ελψ πξνβαίλεη θαη ζε 

αλαγθαίεο ππνδείμεηο πξνο ζπκκφξθσζε ηνπ ειεγρφκελνπ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ .Δ.Δ. ελφο Ο.Σ.Α., νξίδεηαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ-

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.), ην νπνίν είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ειεγθηηθφ ζψκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζην ζχλνιν ηεο (Ν.3074/2002 / ΦΔΚ 

296/Α/4-12-2002). ηφρνο ηνπ (.Δ.Δ.Γ.Γ.), απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ επέκβαζε ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ. 

είλαη θαζνιηθή, ζε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ζε Ο.Σ.Α. θαη παξάπνλα ησλ πνιηηψλ, γηα  θαηλφκελα δηαθζνξάο, 

θαθνδηνίθεζεο, ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.(Φπηξάθεο,2010,ζει.10-11) 

 Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Διπλ), κε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε (άξζξν 98 ηνπ ), δείρλεη φηη ζπκβάιιεη ζηελ δηαζθάιηζε θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη είλαη ην Αλψηαην Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην 

ηεο ρψξαο. Σν Διπλ αζθεί πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. ε έιεγρν 

ππφθεηληαη ηφζν νη Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., φζν θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο θνξέαο πνπ έιαβε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. Με βάζε ην Π.Γ. 136/ΦΔΚ/Α/267 31-12-2011, θαζνξίδεηαη ην 
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αλψηαην χςνο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ, πνπ ειέγρεηαη απφ Διπλ. Ο 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο, σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ Ο.Σ.Α. δηελεξγείηαη, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ππφθεηληαη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α.Α’ βαζκνχ, πνπ ην χςνο ηνπο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ θαη ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

επξψ, δαπάλεο πνπ αθνξνχλ Ο.Σ.Α. Β’ βαζκνχ. Δπίζεο, έρνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ (λ.4337/2015) απφ 1/1/2017, γηα ην Γεκφζην θαη 1/1/2019 γηα 

ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ινηπνχο θνξείο. 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο είλαη εηήζηνο, δεηγκαηνιεπηηθφο θαη ηαθηηθφο. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ αθνξνχλ: 

 ηελ ηήξεζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 ηελ ιήςε δαλείσλ κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

 ηελ ηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη κε αθξίβεηα ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

νξγαληζκψλ 

  ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ 

 ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θνξέα 

 ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο 

εκεξνκελίεο απφ ην θξάηνο 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη θαζνξίδνληαη ζε εηήζην ειεγθηηθφ πξφγξακκα (άξζξα 39,40 ηνπ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διπλ). (Μαξαγθνχ,2017,ζει.7-9,93-94)  

Μία απφ ηηο αιιαγέο ηνπ «Καιιηθξάηε» ζηνπο Ο.Σ.Α. είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή απνηειεί ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Απνηειείηαη απφ ην Γήκαξρν ή ηνλ 

Αληηδήκαξρν, πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκαξρνο γηα Πξφεδξν, γηα Ο.Σ.Α. Α’ θαη αληίζηνηρα 

γηα ηηο πεξηθέξεηο, απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, Ο.Σ.Α Β’ θαη κε κέιε απφ ηελ παξάηαμε 
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ηεο πιεηνςεθίαο θαη απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, ακθφηεξα. Οη ελδεηθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

 ε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα 

 ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θαη ππνβνιή έθζεζεο αλά ηξίκελν ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ηεο θαηάζηαζεο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ θνξέα 

 ν πξνέιεγρνο ηνπ απνινγηζκνχ, απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε 

δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο 

αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ 

 ε εηζήγεζε ηεο επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ, πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην 

 ε απφθαζε γηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Άξζξα 

72,74,175,176 ηνπ Ν.3852/2010)   

Σέινο κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», ζπζηήζεθαλ νη αλεμάξηεηνη ζεζκνί, ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη Δπηρείξεζεο ζηνπο δήκνπο, άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 

θαηνίθσλ. (άξζξν 77παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010)  θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.(άξζξν 179 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010) 

Απψηεξνο ζθνπφο, ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ηε δηακεζνιάβεζε 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α., γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαθνδηνίθεζεο ζηνπο θνξείο. 

5.10 πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, απνκαθξχλνληαο ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε απφ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη ην δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο, εκπεξηέρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε απάηεο θαη δηαθζνξάο ζην ρψξν ηεο. Οη Ο.Σ.Α. 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

θ.ά.) πνπ ζπλζέηεη ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπο. Σφζν ην θξάηνο φζν θαη νη 

Ο.Σ.Α. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ .Δ.Δ. ηνπο, αιιά ην θξάηνο 

εθφζνλ δελ επηβιέπεη απεπζείαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νθείιεη λα ιακβάλεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα.  
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Σα .Δ.Δ. ησλ Ο.Σ.Α. απνζθνπνχλ ζηα εμήο: 

 ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο 

 ζηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ ηνπο 

 ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο νξζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπο 

 ζηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο άιιεο νδεγίεο ηνπ 

θξάηνπο  θαη  

 ζηε παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο 

(Κνπηνχπεο,2009.ζει.314) 

Έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί κηα κνλάδα, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, ηελ αμηνπηζηία, ηνπ θχξνπο θαη ηεο δεκφζηαο εηθφλαο 

ηεο, ζπκβάιινπλ ζηα αλακελφκελα νθέιε ησλ Ο.Σ.Α. Σέηνηεο κεηαβιεηέο 

ζεσξνχληαη , ε ζέζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα ελφο 

νξγαληζκνχ, ε νξγάλσζε απηήο, νη ζηφρνη, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ηεο. Δπίζεο, ε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο, ε ηθαλφηεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ησλ 

ζηειερψλ, θαζψο θαη ε αθνζίσζε ηνπο. (Jorge and Costa,2009,pp.307-313)  

Οη Ο.Σ.Α. είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, 

δηφηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα κε ζηαηηθφ πεξηβάιινλ, κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. 

Οη ηειεπηαίνη επεξεάδνπλ, δηαξθψο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: 

 ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, δειαδή ηε κε απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ησλ ινηπψλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ε κε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ 

 ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ κε επαξθή ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α., κε ζπλέπεηα ηελ απνγνήηεπζε θαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ δεκνηψλ θαη ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηνπο αηξεηνχο 
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 ηνπο θηλδχλνπο ζπκκφξθσζεο, κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο 

 ηνπο θηλδχλνπο επηθνηλσλίαο, είηε αλαθέξνληαη ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα επίηεπμή ηνπο, είηε ζηελ 

αλεπαξθή ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ 

 ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε κε θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ Ο.Σ.Α., κε ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

 ηνπο θηλδχλνπο ηεο αθεξαηφηεηαο, θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε θαη ηε 

δηαθζνξά, απφ ηελ αλάκημε θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζρεηηδνκέλσλ κε ηνπο Ο.Σ.Α. 

(εξγαδφκελνη, δηνηθνχληεο, πειάηεο θ.ά.).(Κνπηνχπεο,2009, ζει.315-316)  

Σν .Δ.Δ., ζηνπο δήκνπο είλαη έλα εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο. πλάκα, έρνπκε ηελ εθπιήξσζε 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ ηεο δηνηθνχζαο αξρήο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ , πνπ αληιεί γηα ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, παξάιιεια κε ηελ πην 

νηθνλνκηθή , απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. (Jorge and 

Costa,2009,pp.314) 

5.11 Γηαθζνξά θαη Καθνδηνίθεζε 

Με βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο αθνξά ηνπο Ο.Σ.Α.. Μνξθέο θαθνδηνίθεζεο ησλ 

Ο.Σ.Α. απνηεινχλ ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο 

ηεο δηαθάλεηαο, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε, ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, ε κε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ απφ 

απαιινηξηψζεηο θαη ινηπά. (Η.Σ.Α.,2006,ζει.18) 

Ζ δηαθζνξά, αθνξά φινπο ηνπο πνιίηεο δηφηη έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, φπσο: 

 εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε 

 νδεγεί ζε ζπαηάιε ησλ πφξσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα 

 ελεξγεί ελάληηα ζηε Γεκνθξαηία 
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 θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο 

 ζπκβάιιεη ζηελ εμάπισζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

(http://www.eep.gov.gr/Portals/0/simantika_nea/loipa/UNCAC-

2016.pdf/31.8.2017) 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2015, ζπζηήζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο (ΓΔ,Γ,ΚΑ,Γ.). Δπίζεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, ππνγξάθζεθε κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), ζχκβαζε παξνρήο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

( http://www.gsac.gov.gr/index.php/ethniko-sxedio/31.8.2017) 

Τπάξρεη αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ Ο.Σ.Α., γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηελ παξνρή απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.  

5.12 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Ο.Σ.Α. θαη Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

Ζ έθδνζε Πξνηχπσλ θαη Οδεγηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππνεπηηξνπή ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants I.F.A.C.), 

ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (International Auditing Practice 

Committee, -I.A.P.C.).Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γ.Δ.Π.-I.A.S.), πεξηέρνπλ 

βαζηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο, καδί κε άιιεο ζρεηηθέο νδεγίεο. Σνλίδεηαη, φηη ηα 

Γ.Δ.Π. δελ παξαθάκπηνπλ ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή άιισλ ζηνηρείσλ, ζε κηα ρψξα. ηνπο Ο.Σ.Α. ν 

ειεγθηήο εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο , νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γ.Δ.Π.. Καηά ηνλ έιεγρν ζηνπο Ο.Σ.Α., κεξηθά εμ’ απηψλ, είηε 

εμαηξνχληαη είηε εθαξκφδνληαη κε κεξηθέο κεηαβνιέο. 

Σα Γ.Δ.Π. πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α. είλαη 

ηα Γ.ΔΠ. 250Β θαη 600. Σν πξφηππν 250Β, αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα ππνβάιεη έθζεζε ζηνπο θαλνληζηηθνχο θνξείο ηνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα. πλεπψο, ην πξφηππν απηφ δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζηνπο 

Ο.Σ.Α.. Σν Γ.Δ.Π.600, αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν νκίισλ, σο εθ ηνχηνπ δελ αθνξά ηνλ 

έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α.. 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/simantika_nea/loipa/UNCAC-2016.pdf/31.8.2017
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/simantika_nea/loipa/UNCAC-2016.pdf/31.8.2017
http://www.gsac.gov.gr/index.php/ethniko-sxedio/31.8.2017
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Δπίζεο, έρνπκε θαη εθείλα ηα Γ.Δ.Π. πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ησλ 

Ο.Σ.Α., έπεηηα απφ κηθξέο κεηαβνιέο. Έηζη, ην Γ.Δ.Π. 260, πνπ αζρνιείηαη κε ηηο 

Γλσζηνπνηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ δεηεκάησλ ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο Γηνίθεζεο, ζηνπο 

Ο.Σ.Α., επεηδή ην ξφιν ηεο Γηνίθεζεο αζθεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην πξφηππν 

πξνζαξκφδεηαη θαη αζρνιείηαη κε ηηο Γλσζηνπνηήζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Αλάινγε κεηαβνιή δέρεηαη θαη ην Γ.Δ.Π. 265. Σν πξφηππν αλαθέξεηαη ζηελ ειιηπήο 

επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε απηνχο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε ηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνλ έιεγρν ησλ 

Ο.Σ.Α., κεηαβάιιεηαη νχησο ψζηε, λα αλαθέξεηαη ζηελ αλεπαξθή επηθνηλσλία κε ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάζε δήκνπ. 

Δπίζεο, κηα κεηαβνιή εκθαλίδεηαη ζην πξφηππν 540. Σν ζπγθεθξηκέλν, ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο εθηηκήζεηο, θαζψο θαη κε ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Οη 

Ο.Σ.Α., δελ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.), φηαλ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν ησλ ειεγθηψλ, αιιά νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπο ζπληάζζνληαη, αθφκα 

κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.). Οπφηε ην πξφηππν κεηαβάιιεηαη. 

Σν πξφηππν 580, ζα ππνζηεί κεηαβνιή, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή, 

λα ιάβεη γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ δηνίθεζε ή απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε 

δηαθπβέξλεζε, ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, έλαο αλεμάξηεηνο 

ειεγθηήο ιακβάλεη ηηο γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηνπ 

εθάζηνηε δήκνπ, θαηά ηνλ έιεγρν. 

Έλα άιιν Γ.Δ.Π. πνπ εκθαλίδεηαη ηξνπνπνηεκέλν, θαηά ηνλ έιεγρν, είλαη ην 

Γ.Δ.Π.720Β. Αζρνιείηαη κε ηελ λνκηθή επζχλε ππνβνιήο εθζέζεσλ ηνπ ειεγθηή, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Δπεηδή, ζηνπο Ο.Σ.Α. δελ ππάξρνπλ 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ ππνβάιινπλ εθζέζεηο πξνο ηνπο ειεγθηέο, ηε ζέζε απηψλ 

θαηέρεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Μέζα ζε δχν κήλεο, αθφηνπ παξαιακβάλεη ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία , ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα πξνειέγρεη θαη ην αξγφηεξν πέληε 

κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ Απνινγηζκφ, ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξνθεηκέλνπ γηα Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ 

ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, καδί κε ηελ έθζεζή ηεο ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. Ο Ηζνινγηζκφο θαη ηα Απνηειέζκαηα ρξήζεσο ειέγρνληαη απφ ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή , πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.   
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Σέινο ην Γ.Δ.Π. 800, αζρνιείηαη κε ηελ αλάιεςε ειέγρνπ εηδηθνχ ζθνπνχ, απφ ηνλ 

αλεμάξηεην ειεγθηή. Σν πξφηππν, απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εμεηάδεηαη 

ην έξγν ελφο ηξίηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζε έλαλ άιιν ηξίην. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α., εμεηάδεηαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο 

θαη ε αλαθνξά απεπζχλεηαη ζε έλα άιιν φξγαλν, ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο, 

δελ απνηειεί πξφβιεκα, φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο κπνξεί λα είλαη θαη 

κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο Ο.Σ.Α., κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ. 

θνπφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε 

νξζή θαη επαγγεικαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, ζηνλ ρψξν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ε Σ.Α. ππνιεηηνπξγεί, έρνληαο βαζηθέο ειιείςεηο ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, πξνζσπηθνχ θαη δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ο 

εζσηεξηθφο έιεγρνο, πνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα θάζε νξγαληζκφ, 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θνπιηνχξαο ηνπ, κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο. Με ζπλέπεηα, ηελ αδπλακία ησλ Ο.Σ.Α λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη Ο.Σ.Α. ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ, δελ δηαζέηνπλ 

απηνηειή Τ.Δ.Δ. ή αθφκα θαη αλ δηαζέηνπλ ηππηθά ζην νξγαλφγξακκά ηνπο, απηή δελ 

έρεη ιεηηνπξγήζεη πνηέ επί ηεο νπζίαο, αθνχ είηε δελ δηαζέηεη θαζφινπ πξνζσπηθφ, 

είηε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη δελ είλαη ην θαηάιιειν. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο ηέηνησλ κνλάδσλ επηβεβαηψζεθε θαη ζην «Δγρεηξίδην 

Καιψλ Πξαθηηθψλ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ πηνζεηήζεθε ην 2006, φπνπ 

γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχζηαζεο ηνπο.  

Αλ θαη νη Ο.Σ.Α. ππάγνληαη γηα έιεγρν ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, απηφο πεξηνξίδεηαη ζε ειέγρνπο λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην 

ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Έηζη αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ ηηο ζχγρξνλεο 
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πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δηαδηθαζίαο, γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, 

είλαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο, δειαδή ζε πνην βαζκφ είλαη 

απνδεθηφο. Ο ειεγρφκελνο, κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην έξγν ηνπ ειεγθηή, κε ην λα 

εκπιέθεηαη ζπλερψο ζηελ εξγαζία ηνπ, λα κελ ηνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, αιιά αθφκα θαη λα απεηιεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, κε ζέκαηα, ηα νπνία 

κπνξεί λα ζίγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα. 

Ζ ζχζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηεο Τ.Δ.Δ., 

ζην νξγαλφγξακκα ησλ Ο.Σ.Α., πξνζδηνξίδνληαο ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο Τ.Δ.Δ., κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηελ αλεμαξηεζία, λα 

αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. 

Δπίζεο, επηβάιιεηαη ε χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ .Δ.Δ., δηφηη είλαη έλα εξγαιείν 

ηεο δηνίθεζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο, κε ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε 

ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαζψο θαη νη 

θαιέο πξαθηηθέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πνπ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά, ζε 

επξσπατθέο ρψξεο, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο καο. Έηζη, ζα 

επέιζεη πνηνηηθφηεξν απνηέιεζκα ζηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο, ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εζηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο. Δπίζεο, ζα ππάξμεη νξζνινγηθφηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, κε ηελ 

ρξήζε ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ εξγαιείσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηα θαηλφκελα ηεο 

δηαθζνξάο. 

Ο απνηειεζκαηηθφο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, αληρλεχνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ .Δ.Δ. ησλ 

Ο.Σ.Α. θαη παξέρνληαο ιχζεηο, ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο, ηηο 

δηθιείδεο αζθαιείαο, ηε ινγνδνζία θαη ηελ επνπηεία, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. θαη λα δψζεη αμία ζην έξγν ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη 

ε χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ πιεπξάο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε ε Σ.Α. 

λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο. 
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Δπίζεο, ε θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απφ 

1/1/2019 ζηνπο Γήκνπο, ζα επηθέξεη ζνβαξφ πιήγκα ζε απηνχο. Γεδνκέλνπ φηη νη 

πξντζηάκελνη θαη νη δηεπζπληέο  ηκεκάησλ, είηε δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

γλψζε γηα ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ, είηε κέρξη ηψξα επαλαπαχνληαλ πίζσ απφ ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ, δελ ζα κπνξνχλ λα επσκηζζνχλ ηηο επζχλεο πνπ 

ηνπο αλαινγνχλ γηα ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπεηδή, ν ζθνπφο ηνπ Δ.Δ. είλαη ε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαθχιαμε θαη απνδνηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπ πφξσλ θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ελεκέξσζε ηεο 

δηνίθεζεο, ζα πξνβάιινπκε κηα πξφηαζε, ε νπνία ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ. 

πγθεθξηκέλα, λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ Γήκσλ, κε βάζεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα (π.ρ. πιεζπζκφο, γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, πφξνη, θιπ.), 

ζε δχν θαηεγνξίεο, α) ζε Μεηξνπνιηηηθνχο (πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 ρηι 

θαηνίθσλ) θαη β) ζε Οξεηλνχο, Νεζησηηθνχο θαη Παξακεζφξηνπο Γήκνπο. 

Γηα ηνπο Μεηξνπνιηηηθνχο δήκνπο, ε ζχζηαζε ηεο Μ.Δ.Δ. σο Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

εμαζθαιίδεη ηελ απηνλνκία ηεο, σο πξνο ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηηο 

νπνίεο θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Άιισζηε, ηπρφλ 

ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηεο Μ.Δ.Δ. απφ άιιε Γ/λζε ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα αιινηψζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο. Ζ Μ.Δ.Δ. ζα απνηειείηαη απφ ηξία 

γξαθεία ειέγρνπ, α) πκβάζεσλ , β) Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη γ) Γηνηθεηνχ θαη 

Γηαδηθαζηψλ. Σα ζηειέρε ηεο Μ.Δ.Δ. ζα είλαη θάηνρνη πηπρίσλ Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη πιένλ πξνζφλησλ, κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο ε θαηαιιειφηεηα θαη ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηεο 

Μ.Δ.Δ. ζα πηζηνπνηνχληαη απφ επίζεκν θνξέα, ζε εηήζηα βάζε. 

Παξάιιεια φκσο, νθείινπκε λα ζεζκνζεηήζνπκε κεραληζκνχο πξνψζεζεο ηεο 

δηαθάλεηαο, εμαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο, αιιά θαη ηεο «απηναμηνιφγεζεο» θαη 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο Μ.Δ.Δ.. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ, ε Μ.Δ.Δ. ζα 

νθείιεη λα θαηαζέηεη πεξηνδηθέο εθζέζεηο απεπζείαο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 
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ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα πνξίζκαηα ηεο θαη νη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μ.Δ.Δ., ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζα 

ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία δχν ηξίηα (2/3), Δπηηξνπή Διέγρνπ 

απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ (δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ), ζρεηηθψλ κε ηα 

αληηθείκελα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ζπλαθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ Μ.Δ.Δ. ζα θνηλνπνηεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ηηο κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη 

πξσηφθνιια ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ, ηηο πξνηάζεηο 

βειηίσζεο πξνο ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ίδηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζα αμηνινγεί ηνλ ηξφπν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Μ.Δ.Δ. θαη α) ζα θαηαζέηεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, έθζεζε ζρεηηθή κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Μ.Δ.Δ. θαη β) ζα ελεκεξψλεη ηελ Μ.Δ.Δ. γηα πηζαλέο αιιαγέο πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. (Βιέπε Γηάγξακκα 3, 

Παξάξηεκα, ζει. 70) 

Γηα ηνπο Οξεηλνχο, Νεζησηηθνχο θαη Παξακεζφξηνπο δήκνπο, ιφγσ αλεπαξθψλ 

πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη έιιεηςεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, πξνηείλεηαη ε 

ζχζηαζε Απηνηεινχο Γξαθείνπ Διέγρνπ. Σν Γξαθείν ζα ζηειερσζεί απφ ππάιιειν 

ηνπ θνξέα, κε θαηνρή πηπρίνπ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, Οηθνλνκηθήο 

Καηεχζπλζεο κε Πηζηνπνίεζε Δζσηεξηθνχ Διεγθηή, απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα, ν 

νπνίνο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. πσο θαη ζηνπο 

Μεηξνπνιηηηθνχο δήκνπο ζα αλαθέξεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ δηαθνξά ζα 

βξίζθεηαη ζηελ ζχζηαζε κηαο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ αλά Πεξηθέξεηα. 

Απηή ζα ιεηηνπξγεί θαη ελεξγεί, φπσο θαη ζηνπο κεηξνπνιηηηθνχο δήκνπο, αιιά ε 

έδξα ηεο ζα βξίζθεηαη ζε έλα δήκν, φπνπ ζα απεπζχλνληαη ηα Γξαθεία Διέγρσλ ησλ 

δήκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο. (Βιέπε Γηάγξακκα 4, Παξάξηεκα, ζει. 71) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

Γηάγξακκα 1: ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ 

              ΓΗΟΗΚΖΖ (Δλ. 4.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 πεγή: Φπηξάθεο Δ. «Σα ειεγθηηθά ψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, Θεσξία- 

Ννκνινγία» Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 40-42 

 

 

 
Γηάγξακκα 2 : ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΓΖΜΟΗΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 (Δλ. 4.6) 
 

 

 

   

  

   

 

 

   

   

  

 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα απφ ην Institute of Internal Auditors, (2006), 

ζει. 11. 
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Γηάγξακκα 3 :   Α.  ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΓΖΜΟΗ (ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ) 
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Γηάγξακκα 4 :   Β. ΟΡΔΗΝΟΗ, ΝΖΗΩΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΘΟΡΗΟΗ         

    ΓΖΜΟΗ (ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ) 
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Πίλαθαο 1 : Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη Γηεζλή Πξφηππα Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο 

(Δλ. 5.12) 

Γ.Δ.Π. 200 Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή θαη ε Γηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  

Γ.Δ.Π. 210 πκθσλία επί ησλ φξσλ Αλάζεζεο Διέγρνπ. 

Γ.Δ.Π. 220 Γηθιίδεο Πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γ.Δ.Π. 230 Σεθκεξίσζε ηνπ Διέγρνπ 

Γ.Δ.Π. 240 Ζ επζχλε ηνπ Διεγθηή ζηε Γηαπίζησζε Απάηεο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

Οηθ. Καηαζηάζεσλ 

Γ.Δ.Π. 250 Δμέηαζε Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ θαηά ηνλ Έιεγρν Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ 

Γ.Δ.Π. 

250Β 
Σν Γηθαίσκα θαη ε Τπνρξέσζε ηνπ Διεγθηή λα ππνβάιεη Έθζεζε 

ζηνπο Καλνληζηηθνχο Φνξείο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα. 

Γ.Δ.Π. 260 Δπηθνηλσλία κε ηνπο Τπεχζπλνπο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε 

Γ.Δ.Π. 265 Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο Τπεχζπλνπο  γηα 

ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ηε Γηνίθεζε 

Γ.Δ.Π. 300 ρεδηαζκφο Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γ.Δ.Π. 315 Ο Δληνπηζκφο θαη ε Δθηίκεζε ησλ Κηλδχλσλ Οπζηψδνπο θάικαηνο 

κέζσ Καηαλφεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο 

ηεο 

Γ.Δ.Π. 320 Οπζηψδεο κέγεζνο ζην ρεδηαζκφ θαη ηελ Δθηέιεζε ηνπ Διέγρνπ   

Γ.Δ.Π. 330 Οη  Αληηδξάζεηο ηνπ Διεγθηή ζηνπο Δθηηκψκελνπο Κηλδχλνπο   

Γ.Δ.Π. 402 Διεγθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Οξγαληζκφ Τπεξεζηψλ  

Γ.Δ.Π. 450 Αμηνιφγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειέγρνπ 

Γ.Δ.Π. 500 Διεγθηηθά Σεθκήξηα 

Γ.Δ.Π. 501 Διεγθηηθά Σεθκήξηα – Δηδηθά Εεηήκαηα γηα επηιεγκέλα Κνλδχιηα 

Γ.Δ.Π. 505 Δμσηεξηθέο Δπηβεβαηψζεηο 

Γ.Δ.Π. 510 Αξρηθέο Αλαζέζεηο Διέγρνπ – Τπφινηπα Έλαξμεο 

Γ.Δ.Π. 520 Γηαδηθαζίεο Αλαιπηηθήο Γηεξεχλεζεο 

Γ.Δ.Π. 530 Διεγθηηθή Γεηγκαηνιεςία 

Γ.Δ.Π. 540 Διεγθηηθέο, Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο, πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Δθηηκήζεσλ ηεο Δχινγεο Λνγηζηηθήο Αμίαο θαη ρεηηθέο 

Γλσζηνπνηήζεηο 

Γ.Δ.Π. 550 Σα πλδεδεκέλα Μέξε 

Γ.Δ.Π. 560 Μεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα 

Γ.Δ.Π. 570 πλερηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα 

Γ.Δ.Π. 580 Έγγξαθεο Γηαβεβαηψζεηο Γηνίθεζεο 

Γ.Δ.Π. 600 Δηδηθά Εεηήκαηα – Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Οκίινπ 

Γ.Δ.Π. 610 Υξήζε ηνπ Έξγνπ ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

Γ.Δ.Π. 620 Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο ηνπ Δκπεηξνγλψκνλα 

Γ.Δ.Π. 700 Γηακφξθσζε Γλψκεο θαη Έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή  
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Γ.Δ.Π. 705 Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο Γλψκεο  ζηελ Έθζεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή 

Γ.Δ.Π. 710 πγθξηηηθή Πιεξνθφξεζε – Αληίζηνηρα Πνζνζηά θαη πγθξηηηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γ.Δ.Π. 

720Α 
Δπζχλεο ηνπ Διεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ 

πεξηέρνπλ Διεγκέλεο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γ.Δ.Π. 

720Β 

Δθ ηνπ Νφκνπ Δπζχλε Τπνβνιήο Δθζέζεσλ ηνπ Διεγθηή ζε ρέζε κε 

ηηο Δθζέζεηο  ησλ Γηνηθεηηθψλ ηειερψλ 

Γ.Δ.Π. 800 Δηδηθά Εεηήκαηα – Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα  κε πιαίζηα Δηδηθνχ θνπνχ 

 

Πεγή : IFAC “Handbook of International Standards on Auditing and 

Quality, (2009), ζει.3-4) 
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http://www.peddm.gov.gr/wp-content/uploads/2013/04/2539.pdf/%20(��������%2029.8.2017
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δηαηάμεηο. Σειεπηαία ελεκέξσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 – ΦΔΚ 147/Α/8-

8-2016 

N. 3852/ΦΔΚ 87/7-6-2010 : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Γηαζέζηκν ζηε δ/λζε 

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

eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf/ (Πξφζβαζε 30.8.2017) 

Ν.4081/2012 ΦΔΚ Α 184/ 27-09-2012 : Πεξηζηνιή δεκνζίσλ δαπαλψλ, ξχζκηζε 

ζεκάησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ν.4270/2014 ΦΔΚ Α’ 143/ 28-06-2014 : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. Πην πξφζθαηε Κσδηθνπνίεζε κε ηνλ Ν.4484/2017 ΦΔΚ Α’ 110/ 1-8-

2017 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/881 θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

Ν.3074/2002 : Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ 

νξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Γηαζέζηκν ζηε δ/λζε 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3074-2002.html/ (Πξφζβαζε 

30.8.2017) 

Π.Γ. 315 Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. 

Α' Βαζκνχ). Γηαζέζηκν ζηε δ/λζε https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/651/ 

(Πξφζβαζε 30.8.2017) 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf/%20(��������%2030.8.2017
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf/%20(��������%2030.8.2017
https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3074-2002.html/%20(��������%2030.8.2017
https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3074-2002.html/%20(��������%2030.8.2017
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/651/%20(��������%2030.8.2017
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/651/%20(��������%2030.8.2017
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/651/%20(��������%2030.8.2017

