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∆ήλωση αυθεντικότητας  

 

« Η µεταπτυχιακή φοιτήτρια που εκπόνησε την παρούσα διπλωµατική εργασία φέρει 

ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισµού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται 

στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και του χαρακτήρα της χρήσης (µη- 

εµπορικός, µη κερδοσκοπικός, αλλά εκπαιδευτικός - ερευνητικός), της φύσης του υλικού 

που χρησιµοποιεί (τµήµα του κειµένου, πίνακες, σχήµατα, εικόνες κ.λ.π.) του ποσοστού 

και της σηµαντικότητας του τµήµατος που χρησιµοποιεί σε σχέση µε το όλο κείµενο υπό 

copyright , και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή την γενικότερη 

αξία του υπό copyright κειµένου» 
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επιτροπή η οποία ορίστηκε από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 
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δηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
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στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

«Λογιστική και Ελεγκτική».  Η συγκεκριµένη εργασία ασχολείται µε το πως µπορεί να 

συµβάλλει ο εσωτερικός έλεγχος στη βελτίωση του δηµοσίου τοµέα και ειδικά στην 

περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους καθηγητές για τις πολύτιµες γνώσεις 

και καθοδήγηση που µας προσέφεραν κατά τη διάρκεια των σπουδών µας.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στον Κύριο Γεώργιο Ιατρίδη, ο οποίος ως 
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συµπαράσταση για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας.  

Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που βρίσκονται στους δήµους 

πανελλαδικά για την παροχή στοιχείων µέσω του ερωτηµατολογίου που τους στάλθηκε, 

αλλά και τους υπευθύνους της Ε.Ε.Τ.Α.Α., για τα στοιχεία, τα οποία µου παρείχαν. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου και τον άντρα µου, οι οποίοι µε 

στήριξαν εκθύµως, δίνοντας µου το κουράγιο και τη στήριξη  που είχα απολύτως 

ανάγκη για να ολοκληρώσω, όχι µονάχα την παρούσα εργασία, αλλά και το 

συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. 
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Στο µωράκι µου,  

που περιµένω να έρθει  µε λαχτάρα … 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντάχθηκε µε σκοπό την ανάδειξη της 

υπάρχουσας κατάστασης της Τ.Α. και την ανίχνευση του τρόπου βελτίωσης της µε την 

υιοθέτηση κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

      Αφορµή για την εκπόνησή της αποτέλεσαν  οι αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες 

που έχει επωµιστεί  η ελληνική Τ.Α. µέσω της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης καθώς 

και η ύπαρξη διαφθοράς που επικρατεί στο χώρο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. 

     Συγκεκριµένα, έγινε έρευνα της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

αλλά και των Ο.Τ.Α. βασισµένη σε ερωτηµατολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου. 

     Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η Τ.Α. υπολειτουργεί, έχοντας βασικές 

ελλείψεις σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης, προσωπικού και διαχείρισης οικονοµικών 

πόρων. Ο έλεγχος επιδόσεων που περιλαµβάνει τις έννοιες οικονοµικότητας, 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτος, καθιστώντας έτσι 

το  αυτοδιοικητικό σύστηµα ανήµπορο να αντεπεξέλθει στις σηµερινές ανάγκες. 

     Συµπερασµατικά, η εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσε να 

εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της Τ.Α. και να προσδώσει αξία στο έργο της. Βασική 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης από πλευράς κεντρικής και τοπικής 

αιρετής διοίκησης, η συνειδητοποίηση της σηµασίας του εσωτερικού ελέγχου στην 

εταιρική κουλτούρα του προσωπικού καθώς και η ανάγκη εξωστρέφειας της Τ.Α. ώστε 

να µπορέσει να κερδίσει ξανά την αξιοπιστία της. 
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ABSTRACT 

This thesis was written with the aim of bringing to light the current state of the 

municipal government and proposing improvements by adopting appropriate systems of 

internal control. The reasons for concern are the ever burgeoning duties and 

responsibilities imposed on the municipal government by the new administrative 

reforms along with the evident corruption predominant in the Greek Public Service. 

 Specifically a survey has been carried out on the functioning of the internal control 

system as well as organizations of the municipal government based on a closed 

questionnaire. 

 The results of the survey indicated that the municipal government is functioning 

below standard, having fundamental deficiencies relating to organizational issues, 

administration, human resources and finance sources.  The monitoring of 

output/productivity which involves the issues of efficiency and effectiveness is almost 

nonexistent, rendering the municipal administrative system incapable of dealing with its 

current demands. 

 By logical deduction, the implementation of internal control could secure the 

viability of the municipal government and will lend dignity to its purposefulness.  The 

basic prerequisites for this to take effect is political volition on the part of both the 

federal and municipal government, acknowledgement of the importance of interior 

control in collective personnel culture and the need to defeat its introversion in order to 

regain credibility and confidence 
 

 
 
 
 
 
Κey words: internal audit, local. authority, auditor, improvement, effectiveness, 

efficiency
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ελληνική δηµόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από µία σειρά παραγόντων που 

δυσχεραίνουν τη λειτουργία της. Τα κύρια συµπτώµατα παθογένειας του δηµοσίου 

αποτελούν κυρίως τα αυξηµένα κρούσµατα απάτης και διαφθοράς, χαµηλής 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, όπως επίσης η σπατάλη των πόρων του 

δηµοσίου τοµέα η έλλειψη σαφούς στοχοθεσίας (Ελεγκτικό Συνέδριο, 2011).  

∆ιάφοροι ελεγκτικοί φορείς της διοίκησης όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο 

Επιθεωρητής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έχουν ήδη επισηµάνει τα προβλήµατα αυτά, 

αλλά παράλληλα τονίζουν την ανεπαρκή αναζήτηση ευθυνών και της επιβολής 

κυρώσεων (Σπακουρή και Σπηλιωτόπουλος, 2008). 

   Στην πολιτική διαδικασία, η ποιότητα και η ποσότητα των διαθέσιµων στοιχείων 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τη διαφάνεια και την εποπτεία. Η επίδραση της 

διαφάνειας στις διαδικασίες οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης δείχνει ότι η 

βελτίωσή της, µειώνει τις ασυµµετρίες πληροφόρησης µεταξύ εντολέα και εντολοδόχου 

και βελτιώνει τις επιδόσεις της κυβέρνησης (π.χ. Von Hagen and Harden, 1995; Alesina 

and Perotti, 1996; Alt, Lassen and Skilling, 2002). 

Έτσι, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η µετάβαση  των δηµοσίων φορέων, 

κεντρικών και αποκεντρωµένων, από τον γραφειοκρατικό και αναποτελεσµατικό τρόπο 

διοίκησης σε µία συστηµατική εφαρµογή σύγχρονων διαδικασιών διοίκησης και 

ελέγχου,  µέσω της φιλοσοφίας της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ν.Ρ.Μ.) (Benito, 2007; 

Bruska et al.; 2002). 

Μια κρίσιµη προϋπόθεση για την προώθηση της διαφάνειας είναι η ενηµέρωση των 

νοµοθετών και των πολιτών από τις κυβερνήσεις, αναφορικά µε όλες τις σχετικές 

οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της κυβερνητικής δραστηριότητας. 

Μία τέτοια προσπάθεια απεικονίστηκε στη νέα διοικητική µεταρρύθµιση που 

προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών το 2010  µε τον Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/Α΄/7-6-2010), όπου εκτός από την εξοικονόµηση πόρων µέσω 

του περιορισµού του αριθµού των Ο.Τ.Α. και των Νοµικών τους προσώπων, 

αναµένεται να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των Ο.Τ.Α., και του κράτους 

γενικότερα καθώς και τον περιορισµό της αδιαφάνειας (I.T.A.,2010). 
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Βασικό εργαλείο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η υιοθέτηση του Ν.Ρ.Μ. (New 

Public Management) σύµφωνα µε το οποίο ο ορθολογισµός στον σχεδιασµό της 

διοικητικής δράσης και της λήψης αποφάσεων, βασίζονται κυρίως σε συστήµατα 

ελέγχου, αξιολόγησης αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και οικονοµικότητας των 

δηµοσίων οργανισµών (Luder,1992). 

Τα παραπάνω συστήµατα ελέγχου κάθε οργανισµού και  κάθε Νοµικού  προσώπου 

έχουν ως κύριο στόχο την παροχή πληροφοριών στους ελεγχόµενους οργανισµούς, 

ώστε να βελτιώσουν την οικονοµική τους διαχείριση και διοικητική δράση αλλά και να  

παράσχουν την ασφάλεια ότι το δηµόσιο χρήµα ξοδεύεται µε τρόπο συνετό και χωρίς 

κατασπατάληση. 

Η διόρθωση της έκτασης των ελλείψεων και κατά την διάρκεια της ελεγκτικής 

διαδικασίας ορίζεται ως ελεγκτική αποτελεσµατικότητα. Η ελεγκτική διαδικασία 

µπορεί να θεωρηθεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της Ν.Ρ.Μ. καθώς αποτελεί βασικό 

µέρος της αποτελεσµατικής και διαφανούς διαχείρισης (Mizrahi et al., 2007). 

Ο έλεγχος αυτός επικεντρώνεται σε τρία βασικά σηµεία: α) στην οικονοµικότητα, 

δηλαδή στη µείωση του κόστους που και στην άριστη κατανοµή των σπάνιων πόρων, β) 

στην αποδοτικότητα και γ)στην  αποτελεσµατικότητα όπου εννοείται η  µέτρηση επίτευξης 

των στόχων.   

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση της 

δηµόσιας ευθύνης και στο αίσθηµα της λογοδοσίας των αιρετών και της Τ.Α. καθώς οι 

εξωτερικοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται, θεωρούνται αναποτελεσµατικοί και αδύναµοι 

(Mizrahi et al.,2007). 

Η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε οργανισµού εξαρτάται από διάφορες οµάδες 

ανθρώπων. Ωστόσο υπάρχει µία οµάδα στο εσωτερικό του κάθε οργανισµού η οποία 

ασκεί το έργο του εσωτερικού ελέγχου και  λόγω της θέσης της αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για την επίτευξη των οραµάτων του οργανισµού και της εξασφάλισης της 

βιωσιµότητάς του.  

Ο σηµαντικός ρόλος των ελεγκτών έγκειται στην καλύτερη διαχείριση της  

εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και της ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας µέσω 

της  παροχής πληροφοριών στους  υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους πολίτες 

καθώς και στην αποκάλυψη των φαινοµένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς (π.χ. Frey, 

1994; Olken, 2007; Finan  and Ferraz, 2008).  
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Επίσης, βάσει µελετών, έχει αποδειχτεί ότι µία αυξανόµενη πιθανότητα  ελέγχου 

µειώνει αισθητά τις περιττές δαπάνες (Olken,2007) καθώς και ότι οι ανεξάρτητοι 

έλεγχοι βελτιώνουν πραγµατικά το επίπεδο και την ποιότητα πληροφοριών που διαθέτει 

η κυβέρνηση, επηρεάζοντας τελικά και την πρόθεση ψήφου (Ferraz and Finan,2008). 

 Ακόµη, οι έλεγχοι επιδόσεων µπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα της 

πολιτικής διακυβέρνησης οδηγώντας σε χαµηλότερους φόρους και δαπάνες και 

συνεπώς αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ευηµερίας, αφού ικανοποιείται η 

αρχή της οικονοµικότητας, µε κύριο εργαλείο τους τον κατασταλτικό και προληπτικό 

έλεγχο (ex ante και ex post) (Schelker and Eichenberger,2003;2007). 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος ως προς την ύπαρξη νοµιµότητας των 

πράξεων που πραγµατοποιούν οι δηµόσιοι λειτουργοί και αιρετοί, ώστε οι πράξεις τους 

να είναι συµβατές µε τις διατάξεις των νόµων. Εκτός αυτού, θα πρέπει πλέον να 

λειτουργήσει και ο µηχανισµός ελέγχου και ενδεχοµένως τιµωρίας των δηµοσίων 

υπαλλήλων, οργάνων και λειτουργών της δηµόσιας διοίκησης. 

Ο έλεγχος των δηµόσιων οικονοµικών κατά τα τελευταία έτη έχει γίνει αυτοσκοπός 

κάθε κυβέρνησης και έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα θέµα τεχνικό και πολυσύνθετο µε 

κύριο στόχο τον έλεγχο επιδόσεων (value-for-money). Ο έλεγχος επιδόσεων 

περιλαµβάνει κυρίως τον έλεγχο της απόδοσης  που επικεντρώνεται κυρίως στην 

οικονοµικότητα, στην αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών και στην 

αποτελεσµατικότητα.  

Τα τρία αυτά στοιχεία (3E) µπορούν να δηµιουργήσουν ένα αίσθηµα λογοδοσίας 

για την διαχειριστική αποδοτικότητα, η οποία διακρίνεται κυρίως  στην εντιµότητα και 

την νοµιµότητα κάθε διαδικασίας και στις επιδόσεις της κάθε πολιτικής ενέργειας και 

προγράµµατος (Andy,2002).  

   Βασική προϋπόθεση για να είναι ο έλεγχος αποτελεσµατικός είναι ο ελεγκτής να 

είναι ανεξάρτητος, ώστε να µη υπάρχουν συνέπειες και κυρώσεις για τον ελεγχόµενο 

ενώ  παράλληλα να χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα. 

  Συµπερασµατικά, ο έλεγχος στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες αλλά και στην  

οικονοµική διαχείριση του τοµέα της Τ.Α. πρέπει να εστιαστεί κυρίως στη νοµιµότητα 

και διαφάνεια κάθε απόφασης του ∆.Σ., προκειµένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της 

προς τους δηµότες αλλά και να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες µε την 

συνεργασία και την συµµετοχή του κάθε πολίτη.  
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Επίσης, πρέπει να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών ώστε να εξαλειφθεί 

κάθε φαινόµενο γραφειοκρατίας, γεγονός που σηµαίνει την ανάγκη ύπαρξης ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στην διερεύνηση του ρόλου και της 

σπουδαιότητας  των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και στον τρόπο 

εφαρµογής τους στην δηµόσια διοίκηση και ειδικά στον τοµέα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού. 

Ωστόσο, το βασικό σηµείο που εστιάζει η µελέτη, είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

µπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να βελτιώσει την Τ.Α. σε συνάρτηση  µε την υφισταµένη 

κατάσταση που επικρατεί µετά την εφαρµογή του Ν.3852/2010. . Επίσης, αναλύεται η 

έννοια του ελέγχου και τα βασικά χαρακτηριστικά του και πώς µπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο αξιολόγησης των δηµόσιων φορέων και ειδικά των Ο.Τ.Α.. 

Τα αποτελέσµατα εµφανίζουν ότι δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για την 

υλοποίηση συστηµάτων ελέγχου παρόλο που έχει εφαρµοστεί ένα νέο µοντέλο 

διοικητικής µεταρρύθµισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία βελτίωσης της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών έπειτα από την εφαρµογή του Ν.3852/2010. 

Βασική αιτία της απουσίας συστηµάτων ελέγχου  αποτελεί η έλλειψη πολιτικής 

βούλησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Μιας ζωτικής σηµασίας ερώτηση είναι γιατί η Τ.Α. δεν έχει καταφέρει µέχρι  

σήµερα να υιοθετήσει τα απαραίτητα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που θα την 

καθιστούσαν ένα ισχυρό τοπικό δηµοκρατικό παράγοντα χαρακτηριζόµενο από µείωση 

της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης. 

Συγκεκριµένα, η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της παρούσας κατάστασης 

στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά στη διοικητική λειτουργία, το 

προσωπικό και τον εσωτερικό έλεγχο. 

Έτσι, το κεντρικό ερώτηµα της µελέτης  είναι πώς τελικά η Τ.Α. µπορεί να 

βελτιωθεί προσφέροντας αυξηµένες ποιοτικά υπηρεσίες στους δηµότες από την άσκηση 

ή εξυγίανση των ήδη υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου. Μία απάντηση σε ένα τέτοιο 

ερώτηµα θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη σε φορείς της κεντρικής και γενικής 

κυβέρνησης ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική ενίσχυση 

της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 
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 Ακόµα, η Τ.Α. µε την τελική εφαρµογή αξιών και θεσµών που θα αναδείκνυαν την 

δυναµικότητά της, θα µπορέσει να βελτιώσει την προστιθέµενη αξία της, τόσο ως προς 

το εξωτερικό όσο και προς το εσωτερικό της περιβάλλον, καθιστώντας την ισχυρή 

οργανωτικά για την βελτίωση της διαβίωσης κάθε τοπικής κοινωνίας.  Επίσης, οι 

πολίτες θα µπορούν να επανακτήσουν την εµπιστοσύνη τους απέναντι στο τοπικό και 

κεντρικό πολιτικό σύστηµα, τα οποία θα θεωρούνται πλέον απαλλαγµένα από τη 

διαφθορά και τη γραφειοκρατία που τα διέπει σήµερα. 

Το κίνητρο της έρευνάς µας (motivation) σχετίζεται µε το αν η αποδοχή των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου θα έχει πραγµατικό αντίκτυπο στον τρόπο 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α., όπως η ορθή και νόµιµη δηµοσιονοµική και διοικητική 

διαχείριση, ώστε να ενισχυθεί σηµαντικά ο θεσµός και η σηµασία της Τ.Α.. 

Η εργασία απαρτίζεται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται θεωρητική αναφορά 

στην έννοια του ελέγχου και της Τ.Α. και πώς µπορούν αυτές οι δύο έννοιες να 

συνυπάρξουν. Όσο αφορά στον έλεγχο, αναλύονται έννοιες και ορισµοί, τη σηµασία 

που έχει αυτός για κάθε οργανισµό, τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται και τη 

σηµασία των συστηµάτων ελέγχου. Για την Τ.Α. γίνεται αναφορά στην νέα διοικητική 

µεταρρύθµιση,  την οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο επί των Ο.Τ.Α.. 

Επίσης γίνεται αναφορά στον έλεγχο του δηµοσίου τοµέα και συγκεκριµένα στις 

αρχές που διέπεται, στον ρόλο που επέχει ο εσωτερικός έλεγχος στον δηµόσιο τοµέα, 

στον τρόπο που διενεργείται και στα  ευρήµατά του σε κράτος και φορείς της γενικής 

κυβέρνησης. 

Στο δεύτερο µέρος ακολουθεί το εµπειρικό τµήµα της µελέτης και η τελική 

παράθεση των συµπερασµάτων. Συγκεκριµένα  παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα δήµων για την περιγραφή της υφισταµένης 

κατάστασης και  παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία ανάµεσα στα έτη 2011 και 2012 

σχετικά µε την απόδοση της Τ.Α. µέσω αριθµοδεικτών προϋπολογισµού. 

Επίσης παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας  και πώς µπορούν να 

διορθωθούν οι ατέλειες που προκύπτουν από την παρούσα λειτουργία της Τ.Α., µέσω 

της εφαρµογής των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Η εργασία κλείνει µε τα συµπεράσµατα, τις προτάσεις  πολιτικής που εισηγούµαστε 

και τη σχετική βιβλιογραφία.   
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Το σηµερινό σύνθετο και συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό - κοινωνικό  

περιβάλλον που διέπεται από την συνεχή ύπαρξη του έντονου ανταγωνισµού στην 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά και της αυξανόµενης συγκέντρωσης κεφαλαίων, απαιτεί την 

ζωτική ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού) (Καζαντζής,2006). 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη αντικειµενική και συµβουλευτική 

δραστηριότητα, η οποία σχεδιάζεται µε σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του κάθε οργανισµού και αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισµό και την 

διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων, την αποτροπή του οικονοµικού εγκλήµατος και της 

απάτης (Γρηγοράκος,1989). Επίσης, συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του κάθε 

οργανισµού µέσω µια συστηµατικής οργανωµένης προσέγγισης η οποία αξιολογεί και 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων ελέγχου και 

διακυβέρνησης (Mizrahi  and Ness-Weisman,2007).  

Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να ικανοποιεί πέντε βασικά πρότυπα της 

οργανωτικής συµφωνίας που αφορά την ανεξαρτησία, την επαγγελµατική επάρκεια, την 

απόδοση, την διαχείριση και το πεδίο εφαρµογής της εργασίας (Brierley et al.,2001). 

Σε µελέτη των Coram et al. (2008), γίνονται εκτιµήσεις κατά πόσο οι οργανισµοί οι 

οποίοι διαθέτουν συστήµατα εσωτερικού ελέγχου µπορούν να ανιχνεύσουν τους 

κινδύνους απάτης από εκείνους που δεν διαθέτουν. Τα αποτελέσµατα ήταν η θετική 

συνάρτηση της ύπαρξης συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ανέδειξαν την 

σηµασία των  “in- house” εσωτερικών ελεγκτών για την εύρεση σφαλµάτων σε σχέση 

µε την εξωτερική ανάθεση για την διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου. Τα 

αποτελέσµατα υπήρξαν σηµαντικά για κάποιες οµάδες ελέγχου, όπως οι επενδυτές και 

στελέχη επειδή προσθέτουν αξία στην σηµασία του εσωτερικού ελέγχου.  

Το σύστηµα  εσωτερικού ελέγχου συνδέεται µε την οργανωτική δοµή οικονοµικής  

µονάδας και όχι µε υπηρεσία ή εργασία και αναφέρεται σε ένα πλέγµα λειτουργιών 

κανόνων και διαδικασιών που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην 

αποτελεσµατική και επιτυχή λειτουργία µέσω της εξάλειψης κινδύνων (Cheung,1997). 

Τα ελεγκτικά συστήµατα  δίνουν περισσότερη έµφαση στον έλεγχο ποιότητας και 

κυρίως περιλαµβάνουν την αποτροπή, τα κίνητρα και τις διαδικασίες βελτίωσης  και 

είναι βασικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων οι οργανισµοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, 

µπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η κατανόηση της δυναµικής που επιτρέπει 
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στους οργανισµούς να διαχειρίζονται καλύτερα τα συστήµατα ελέγχου τους, αποτελεί 

βασική πρόκληση για κάθε διοίκηση (Penini et al.,2010).  

∆ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι η εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου καλύπτει 

όλο το εύρος λειτουργίας  και δραστηριοτήτων του οργανισµού, στοχεύοντας στην 

σωστή παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην διοίκηση, ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει την αυτοτέλεια των επιµέρους 

δραστηριοτήτων (Παναγιωτίδης,1995; Meigs,1984; Launois,1970). 

Το πέρασµα του νόµου Sarbanes – Oxley το 2002 ήταν µία προσπάθεια του 

Αµερικανικού Κογκρέσου να αντιµετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της ολοένα 

αυξανόµενης ανησυχίας των επενδυτών σχετικά µε την ακεραιότητα των εκθέσεων των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης του 

κοινού απέναντι στις κεφαλαιαγορές και να βελτιώσει την συνολική εταιρική 

διακυβέρνηση (Penini et al.,2010). 

Οι Smith et al. (2009) εξέτασαν τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου και  πως αυτός 

έχει µεταβληθεί έπειτα από την ψήφιση του νόµου Sarbanes – Oxley Act το 2002, 

καθώς επίσης και το αν έχει αυξηθεί ο αριθµός των ελεγκτικών εργασιών που 

εκπληρώνονται για τον εξωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος θεωρείται ότι είναι σηµαντικός στην συµµετοχή της διαδικασίας του 

εξωτερικού ελέγχου, τόσο από τους εξωτερικούς όσο και από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Επίσης, αποδεικνύεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές αποδίδουν περισσότερα 

αποτελέσµατα για τους εξωτερικούς ελεγκτές µετά το  πέρασµα του SOX, ώστε οι 

δεύτεροι να εξαρτώνται περισσότερο από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

Προκειµένου ο εσωτερικός έλεγχος να ασκείται αποτελεσµατικά, θα πρέπει οι 

οργανισµοί αλλά και οι επιχειρήσεις να στελεχώνονται από άτοµα τα οποία θα 

κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες, έτσι ώστε να µπορούν να 

συµβουλεύσουν κατάλληλα τις διοικήσεις για να προλαµβάνουν τυχόν κινδύνους που 

θα  εµφανίζονται.  

Η σπουδαιότητα της θέσης που κατέχει ο εσωτερικός ελεγκτής µέσα στην 

επιχείρηση ή τον οργανισµό, έχει ως βασική πρόθεση την αξιολόγηση και συµβουλή 

των πολιτικών και διαδικασιών του οργανισµού, προκειµένου να επιτυγχάνει τους 

στόχους της (Penini et al.,2010). 
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Τα χαρακτηριστικά της  τεχνικής λειτουργικότητας και ανταγωνιστικότητας που θα 

πρέπει να χαρακτηρίζουν τούς εσωτερικούς ελεγκτές, είναι αποτέλεσµα έρευνας που 

έγινε από τους Haron et al. (2004). Η έρευνα τους ανέδειξε το γεγονός ότι οι εξωτερικοί 

ελεγκτές προκειµένου να ελέγξουν τις οικονοµικές καταστάσεις, βασίζονται στους 

εσωτερικούς ελεγκτές, µειώνοντας έτσι και το κόστος για τον ελεγχόµενο πελάτη.    

Ωστόσο, σηµαντικός παράγοντας για την σωστή διεκπεραίωση του εσωτερικού 

ελέγχου, σύµφωνα και µε όλα τα σύνολα διεθνών προτύπων, είναι η ανεξαρτησία και η 

αντικειµενικότητα που πρέπει να κατέχει ο εσωτερικός ελεγκτής, προκειµένου η 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του αλλά τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτόν 

να είναι αξιόπιστα, τεκµηριωµένα και αντικειµενικά.  

Τα δύο βασικά εργαλεία που έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αυτά των ∆ιεθνών 

Προτύπων και του Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Με τα πρώτα, τα οποία είναι έγκυρα και γενικής αποδοχής σε παγκόσµιο και 

εθνικό επίπεδο, καθορίζεται η φύση, η έκταση και ο σκοπός της υπηρεσίας του 

εσωτερικού ελέγχου (Κανζαντζής,2006). Με το δεύτερο, ειδικεύονται οι κανόνες 

συµπεριφοράς των εσωτερικών ελεγκτών ως προσώπων και επαγγελµατιών, όσον 

αφορά την Ακεραιότητα, Αντικειµενικότητα και Εµπιστευτικότητα που πρέπει να 

επιδεικνύουν (Πάσχας και Τριανταφυλλίδης,2006). 

Με την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και την εισαγωγή 

εσωτερικών ελεγκτών µέσα στις δηµόσιες υπηρεσίες, επιδιώκεται να καταστούν 

βασικοί πυλώνες στον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση της δηµόσιας υπηρεσίας, 

διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα στη λειτουργία της 

κρατικής µηχανής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. 

Ο Davey (2009), εξετάζει σε έρευνά του τον έλεγχο της χρηµατοοικονοµικής 

διοίκησης στην Ευρώπη. Η µεθοδολογία που ακολούθησε ήταν η βιβλιογραφική 

επισκόπηση σχετικά µε τον έλεγχο  και την συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε δεκατρείς 

(13) χώρες για τον έλεγχο και τις διαδικασίες που διεξάγονται στον τοµέα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι καµία χώρα δεν 

εφαρµόζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου στον τοµέα αυτό. 

Υπάρχει µικρή διαφορά ανάµεσα στις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου και 

στις συναλλαγές µε τους εξωτερικούς ελεγκτές και στους δύο τοµείς. Παρ’ όλα αυτά ο 
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εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τοµέα θεωρείται ότι οδηγεί σε µεγαλύτερο 

περιορισµό των αµοιβών των εξωτερικών ελεγκτών σε σχέση µε τον δηµόσιο τοµέα 

(Gujarathi et al.,1993). 

Ακόµα  δύο βασικές  διαφορές µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό και το 

δηµόσιο τοµέα οφείλονται στα εξής: πρώτον, οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

λειτουργούν σε ένα άκαµπτο πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες εξουσιοδοτούνται από τη 

νοµοθεσία και δεύτερον, ο δηµόσιος τοµέας είναι προσανατολισµένος στην υπηρεσία 

δηλαδή στην άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των αναγκών του κράτους. Συνεπώς, 

προσδίδει χαµηλότερη προτεραιότητα στους παράγοντες του κόστους και τα ζητήµατα 

που έχουν σχέση µε την κερδοφορία (Carhill and Kincaid,1989). 

Ο Goodwin (2004), ερεύνησε τις οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στον εσωτερικό 

έλεγχο του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Η µελέτη βασίζεται σε µία έρευνα που 

αφορά τους διευθυντές εσωτερικού ελέγχου σε οργανισµούς στη Νέα Ζηλανδία και την 

Αυστραλία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές στο κύρος 

(organizational status) µεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών του δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα, αναφέροντας ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές του δηµοσίου τοµέα κατέχουν 

υψηλότερο κύρος µέσα στον οργανισµό. Παρόλο που και οι δύο τοµείς έχουν παρόµοιο 

µέγεθος της ελεγκτικής εργασίας, οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αναθέτουν πιο 

εύκολα την ελεγκτική εργασία σε εξωτερικούς ελεγκτές απ’ ότι οι επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα.  

Ο εσωτερικός έλεγχος υπάρχει ως µία ανεξάρτητη µονάδα επιφορτισµένη µε την 

εξέταση, εκτίµηση, αξιολόγηση, επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων του 

αποτελέσµατος που προκύπτει σχετικά µε τις δραστηριότητες της λογιστικής και του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (Dandago,2002). 

H υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας της 

λειτουργίας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και αποβλέπει στο να προτείνει 

λύσεις και βελτιώσεις όταν διαπιστώνονται διάφορες αδυναµίες (Παπαστάθης,2003). 

Σύµφωνα µε τον Καζαντζή (2006), η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου είναι  µία 

ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική υπηρεσία , η οποία είναι πολύ καλά 

οργανωµένη, και µέσω των τεχνικών της και επιστηµονικών της προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που προσθέτει 

αξία στον οργανισµό. 
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί αύξηση του ενδιαφέροντος από τις 

δηµόσιες οντότητες, για την υιοθέτηση τεχνικών που χρησιµοποιούνται ευρέως από 

οργανώσεις που επιδιώκουν κέρδη. Αυτή η αναµόρφωση του δηµόσιου τοµέα ώστε να 

µπορέσουν να ενστερνιστούν τις διαδικασίες και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο 

ιδιωτικός τοµέας αναφέρεται ως Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Ν.Ρ.Μ.) και σχετίζεται 

περισσότερο µε την εισαγωγή νέων συστηµάτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης, καθώς 

και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών (Cohen et al.,2007). Η ευρεία εφαρµογή της 

τεχνολογίας στην δηµόσια διοίκηση θα οδηγήσει σε αλλαγές οργανωτικών δοµών  και 

διαδικασιών εργασίας (Mac Donald et al.,1986). 

Εντούτοις όσο αφορά τον δηµόσιο τοµέα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ελέγχου που 

σχετίζονται άµεσα µε αυτόν: ο οικονοµικός – διαχειριστικός έλεγχος (financial. – 

related audits) και ο έλεγχος απόδοσης (performance audit). Ο οικονοµικός έλεγχος, 

εξετάζει το βαθµό στον οποίο οι πόροι του δηµοσίου χρησιµοποιούνται από τον 

οργανισµό για να επιτύχει τους  αντικειµενικούς στόχους του. Ο έλεγχος απόδοσης, 

επικεντρώνεται κυρίως στο εάν οι δηµόσιοι πόροι χρησιµοποιήθηκαν οικονοµικά, 

αποδοτικά και αποτελεσµατικά, για την επίτευξη του αντικειµενικού στόχου της 

αναγνώρισης και µείωσης της σπατάλης (Malan,1991). Εν ολίγης, επικεντρώνεται στο 

σύστηµα value for money (VFM), το οποίο χαρακτηρίζεται από τα «3 Ε»: 

οικονοµικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα (Economy, Efficiency, 

Effectiveness) (Lapsey,1988).  

Ωστόσο, ο Coupland (1993), υποστηρίζει ότι ο έλεγχος απόδοσης έχει καταλήξει 

στην υιοθέτηση µιας πιο εξελιγµένης προσέγγισης της εργασίας του εσωτερικού 

ελέγχου, απαιτώντας οι εσωτερικοί ελεγκτές στον δηµόσιο τοµέα να διευρύνουν τις 

ικανότητες και τις τεχνικές που χρησιµοποιούν.  

Η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου τοµέα  σε 23 βιοµηχανικές 

χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.  µελετήθηκε από τους Afonso et al. (2003). Οι χώρες µε µικρό 

δηµόσιο τοµέα κατέχουν τις µεγαλύτερες βαθµολογίες στην συνολική απόδοση και 

ιδιαίτερα στην οικονοµική και διοικητική απόδοση, ενώ το αντίστροφο συµβαίνει για 

αυτές που ο δηµόσιος τοµέας τους είναι µεγαλύτερος. Οι υπολογισµοί που έγιναν 

επισήµαναν ότι 15 χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν χαµηλή αποτελεσµατικότητα του 

δηµόσιου τοµέα σε σύγκριση µε τις Η.Π.Α. και τον µέσο όρο των άλλων χωρών του 
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Ο.Ο.Σ.Α. και ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιούν είναι 27% περισσότερες από τις πιο 

αποτελεσµατικές  χώρες. 

Σε µελέτη των Mizrahi και Ness-Weisman (2007) έγινε προσπάθεια για την 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου µέσω τριών παραµέτρων, της 

προσέγγισης του N.P.M. , τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας και τους ελέγχους που 

διενεργούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το αποτέλεσµα της µελέτης ήταν ότι η 

διαδικασία και η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου µπορεί να θεωρηθεί ως µία 

προσέγγιση που δίνει έµφαση στην αποδοτικότητα και στις επιδόσεις, αλλά από την 

άλλη πλευρά οι πολιτικές εκτιµήσεις και τα συµφέροντα είναι ισχυρότερα. Γενικά, η 

εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στην N.P.M. καθώς και οι διαδικασίες για την 

ενσωµάτωση του ελέγχου ειδικά στην Τ.Α. µπορεί να παρεµποδιστεί από τις πολιτικές 

σκοπιµότητες των τοπικών φορέων. 

Σε µεταγενέστερη µελέτη από τους Dessalegn και Aderajew (2007), οι οποίοι 

θέλησαν να εξετάσουν διάφορους παράγοντες που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην 

αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, όπως η οργανωσιακή δοµή, 

η ποιότητα του ελέγχου και η συµπεριφορά των ελεγχόµενων. Το αποτέλεσµα που 

παρουσιάζεται δείχνει ότι η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου βασίζεται σε 

ένα µεγάλο βαθµό στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και  στην υποστήριξη της 

διοίκησης. 

Η  µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Mazlina Mat Zain et al. (2006), εστίασε 

στην σχέση µεταξύ εσωτερικών ελεγκτών και ανώτερης διοίκησης. Τα συµπεράσµατα 

έδειξαν ότι η βασική επιρροή  που µπορούσε να ασκήσει η διοίκηση στον εσωτερικό 

έλεγχο αποτελούσε και µία από τις  κύριες προσδοκίες της. Επίσης, από µελέτη  των 

Sarens και De Beelde (2006),  φάνηκε ότι αυτό που αναµένεται από τους ελεγκτές είναι 

α) η διασφάλιση  της εταιρικής κουλτούρας, β) η δηµιουργία µιας υποστηρικτικής 

λειτουργίας για την βελτίωση και παρακολούθηση των κινδύνων γ)η καλλιέργεια 

εδάφους για νέα διευθυντικά στελέχη και δ) η άµεση συνεργασία µε τους εξωτερικούς 

ελεγκτές για την αύξηση της συνολικής κάλυψης του ελέγχου. Ωστόσο, αυτό που 

επιδιώκουν οι εσωτερικοί ελεγκτές από την διοίκηση είναι η επισηµοποίηση σε όλο το 

σώµα του οργανισµού των ελεγκτικών συστηµάτων, η οποία εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης . Η υποστήριξη αυτή δίνει αξία και 

προσθέτει ωριµότητα στην ελεγκτική εργασία. Όσον αφορά την τυποποίηση του 
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συστήµατος ελέγχου, αναµένεται από τα ανώτερα στελέχη τα προβούν σε ενέργειες 

αλλάζοντας την δική τους στάση και να δώσουν  τα σωστά µηνύµατα και ερεθίσµατα 

στα χαµηλότερα επίπεδα της διοίκησης. 

Αντίστοιχα, ο Gareth (1980),  ανάλυσε την σύγκρουση που προκύπτει ανάµεσα 

στον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή και των ελεγχοµένων, χρησιµοποιώντας ως µέθοδο 

της έρευνάς του ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν σε εσωτερικούς ελεγκτές 

διαφόρων δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

ελεγκτική λειτουργία είχε ξεκινήσει αρχικά στους οργανισµούς αυτούς ως µέρος µιας 

διαδικασίας επιστασίας και είχε δοθεί έµφαση σε αυτήν, ώστε να θεωρείται ως µία 

υπηρεσία της διοίκησης και τελικά κατέληξε να θεωρείται µία υπηρεσία στον 

οργανισµό του  οποίου αναπόσπαστο κοµµάτι αποτελεί η διοίκηση. Αυτή η αλλαγή 

προκάλεσε προβλήµατα συγκρούσεων ανάµεσα στους ελεγχόµενους εφόσον πλέον 

υπήρχε σύγχυση σχετικά µε τον ρόλο και τις αρµοδιότητες που πρέπει να διέπουν τον 

εσωτερικό ελεγκτή. 

Ο Hopkins (1997), παρατήρησε ότι ελεγχόµενοι και ελεγκτές έχουν συνήθως 

διαφορετική αντίληψη για την ποιότητα των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου όσον 

αφορά σε θέµατα ανεξαρτησίας και ακεραιότητας. Για να υπάρξει οµοφωνία απόψεων 

για τους όρους που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει ο διευθυντής εσωτερικού 

ελέγχου να κατανοήσει καλύτερα τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» και στη συνέχεια να 

εκπαιδεύσει τόσο τους ελεγκτές όσο και τους ελεγχοµένους µε στόχο να κατανοήσουν 

την σύγχρονη αντίληψη του όρου.  

Ακόµη, το 2006 η µελέτη που διεξήγαγαν οι Allegrini et al. (2006),  είχε ως βασικό 

εργαλείο την σύγχρονη βιβλιογραφία µε επίκεντρο τις εξελίξεις που είχαν επιπτώσεις 

στο πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού ελέγχου και είχε ως σκοπό την µεταβολή της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου απέναντι στις τροποποιήσεις των παγκόσµιων 

επιχειρηµατικών πρακτικών. Από την µελέτη αυτή φάνηκε ότι οι δραστηριότητες που 

εκτελούν οι εσωτερικοί ελεγκτές αλλάζουν συνεχώς λόγω της αυξηµένης 

πολυπλοκότητας των επιχειρηµατικών συναλλαγών και της τεχνολογίας και 

δηµιουργούνται συνεχώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Έτσι, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ανανέωση των 

απαραίτητων επαγγελµατικών προτύπων και προσόντων των εσωτερικών ελεγκτών, 

ώστε η ανταπόκριση στα νέα δεδοµένα να είναι ευκολότερη. 
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Η διακυβέρνηση  είναι κυρίως ένας όρος που αποσκοπεί στην ανάδειξη της  

χρησιµοποίησης και αξιοποίησης των πόρων και ασχολείται κυρίως µε τη διαχείριση 

υποθέσεων µε σκοπό την καλή διαβίωση συγκεκριµένης οµάδας ή ολόκληρης της 

κοινωνίας (Dandago,2002).  

Η αποδοτική, αποτελεσµατική και οικονοµική (3Ε) διαχείριση των πόρων µπορεί να 

οδηγήσει στην επίτευξη καλής δηµοσιονοµικής και οικονοµικής διαχείρισης  καθώς θα 

χαρακτηρίζεται κυρίως από  φορολογική διαφάνεια και λογοδοσία, έχοντας ορατές σε 

όλους τις  διαδικασίες και τις µεθόδους  στην λήψη διοικητικών και οικονοµικών 

αποφάσεων (Al.t et al.,2001). 

Οι Dandago (2002) και Kwanbo (2010),  θεωρούν ότι η υπηρεσία  του εσωτερικού 

ελέγχου µέσα σε ένα οργανισµό είναι ένα στοιχείο επιφορτισµένο µε την ευθύνη για 

την αξιολόγηση, εξέταση, αναθεώρηση και αναφορά των αποτελεσµάτων που 

εµφανίζονται την άσκηση διαχείρισης  τόσο της οικονοµικής όσο και της διοικητικής,  

βοηθώντας  έναν οργανισµό να βελτιώσει τους στόχους του µέσω της  βελτίωσης  της 

αποτελεσµατικότητας του ελέγχου της διακυβέρνησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος της Τ.Α. διασφαλίζει δηµοσιονοµική διαφάνεια επιτρέποντας 

στις διαδικασίες και µεθόδους λήψης αποφάσεων και στην εκταµίευση των πόρων να 

είναι ανοιχτές και ορατές σε όλους. Από την άλλη πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος 

διασφαλίζει επίσης δηµοσιονοµική λογοδοσία, επιτρέποντας την κινητοποίηση των 

φορέων λήψης αποφάσεων. Αυτό οδηγεί στην οργανωτική αποτελεσµατικότητα καθώς 

αναµένεται να εντοπιστούν τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι έγκαιρα και να εξαχθούν 

ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που απαιτούνται για την λήψη αποφάσεων (Brewer  et 

al.,2004). 

Ωστόσο στις περισσότερες τοπικές κυβερνήσεις δεν εφαρµόζονται µέθοδοι και 

διαδικασίες που να εξασφαλίζουν διοικητική και δηµοσιονοµική διαφάνεια. Επίσης, δεν 

υπάρχουν εκθέσεις που να τονίζουν την διοικητική επίδοση καθώς δεν υπάρχουν 

δηµοσιευµένοι στόχοι για τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές 

κυβερνήσεις (Kwanbo,2010). 

Ακόµη, η διαδικασία του προϋπολογισµού, που αποτελεί το σηµαντικότερο 

εργαλείο και δηµοκρατικό θεσµό στον τοµέα της Τ.Α. , στην ουσία δεν επιτρέπει την 

συµµετοχή των πολιτών (τουλάχιστον άµεσα), που είναι το πρώτο βήµα για την 

επίτευξη της δηµοσιονοµικής διαφάνειας και το µέσο για την δηµοσιονοµική 
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υπευθυνότητα. Έτσι, το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου της Τ.Α. υποστηρίζεται από 

ένα αναποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο (Kwanbo,2010). 

Οι Sjolin και Jivegard  το 2005, εξέτασαν τις επιδράσεις που θα έχει στο νέο έργο 

των ελεγκτών της Τ.Α. η νέα νοµοθεσία όσον αφορά το ρόλο του ελεγκτή,  τις 

καθηµερινές τους εργασίες (προϋπολογισµοί, προβλέψεις , ενδιάµεσες εκθέσεις κ.α.)  

µε βασικό εργαλείο  τις συνεντεύξεις και την χρήση ερωτηµατολογίου. 

Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι οι ελεγκτές της Τ.Α. αναµένουν την ενίσχυση 

του θεσµού του ελέγχου µέσω της νοµοθεσίας  και την ανάγκη αύξησης της 

επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 

Ο Mussari  (1995) αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η ελεγκτική 

µεταρρύθµιση στους ιταλικούς δήµους, µέσω της ανάλυσης των µελετών των δήµων 

εντός της περιφέρειας της Τοσκάνης. Τα αποτελέσµατα  έδειξαν ότι υπάρχουν τεχνικά 

και πολιτιστικά εµπόδια, τα οποία έχουν εµποδίσει την επέκταση της ελεγκτικής στους 

δήµους. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες 

αλλά παράλληλα την καθυστέρηση της κατανόησης της έννοιας του εσωτερικού 

ελέγχου από το περιβάλλον της Τ.Α.. 

Σε µελέτη του ο Arabyan (2008), εξέτασε τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την 

εφαρµογή του ελέγχου στα πλαίσια της Τ.Α. της Αρµενίας, εξετάζοντας την υπάρχουσα 

κατάσταση. Τα αποτελέσµατά του έδειξαν ότι ο έλεγχος της Αρµενίας επικεντρώνεται 

όχι σε έλεγχο ουσίας, αλλά σε ένα απλό οικονοµικό έλεγχο.  

Επίσης, ο Bayramov (2008) ο οποίος εξέτασε τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης στο Αζερµπαϊτζάν κατέληξε ότι η εφαρµογή της ελεγκτικής στην 

συγκεκριµένη χώρα στοχεύει κυρίως, ως προς την απόκτηση της εύλογης βεβαιότητας, 

στο αν οι οικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων είναι απαλλαγµένες 

από ουσιώδεις ανακρίβειες.  

Ο προϋπολογισµός µέσω του εσωτερικού ελέγχου ασκεί τον οικονοµικό έλεγχο επί 

των πόρων για την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την διαχείριση της 

κυβέρνηση σε διάφορα θέµατα και την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (Shen et al., 

2007). Ο εσωτερικός έλεγχος επιτυγχάνει την δηµοσιονοµική διαφάνεια και λογοδοσία 

στην διακυβέρνηση διασφαλίζοντας την πραγµατοποίηση των στόχων των συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου (Coso,2009). 
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Οι Cohen et al (2010), συγκρίνουν τις σχέσεις ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της 

Τ.Α. και των τιµών και της προσπάθειας ελέγχου, µέσω ενός δείγµατος ελληνικών 

δήµων.  Τα συµπεράσµατά τους φανερώνουν ότι οι διαφορές στις αµοιβές του ελέγχου 

κατευθύνονται κυρίως από παράγοντες µε πολιτικά συµφέροντα.  

Ωστόσο, µέχρι και αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να γίνει µία επιπλέον αναφορά 

και επισκόπηση στις έννοιες του εσωτερικού ελέγχου και της Τ.Α. και πως οι δύο αυτοί 

όροι  συνδέονται και εξαρτώνται.  

2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

2.1.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Οι συνεχείς εξελίξεις και το συνεχιζόµενο µεταβαλλόµενο οικονοµικό και 

κοινωνικό περιβάλλον των παγκόσµιων αγορών έχουν ως αποτέλεσµα την ενδυνάµωση 

του θεσµού της ελεγκτικής τόσο σαν έννοια όσο και σαν διαδικασία για τον ιδιωτικό 

και τον δηµόσιο τοµέα (Καζάντζης,2006). 

Όλες αυτές οι αλλαγές δηµιούργησαν µεγαλύτερους κινδύνους οι οποίοι πρέπει να 

αξιολογούνται και να διαχειρίζονται συνεχώς προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσµατικότητα και η λειτουργικότητα της οικονοµικής µονάδας.  

Ακόµη, η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονοµικής µονάδας και 

οργανισµού πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσεως και προκειµένου να 

διορθωθούν απαιτείται ο έγκαιρος εντοπισµός, η διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων 

και η αποτροπή απάτης και οικονοµικού εγκλήµατος  (Γρηγοράκος,1989). 

Τα τεκµήρια των ελέγχων θα πρέπει να είναι σχετικά µε τους ισχυρισµούς και τα 

καθιερωµένα κριτήρια και την επικοινωνία των αποτελεσµάτων για τους χρήστες των 

εκθέσεων στις οποίες γίνονται οι ισχυρισµοί (Brenda et al.,2003).  

Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ο καθορισµός του αριθµού των αποδεικτικών 

στοιχείων που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής προκειµένου να διαµορφώσει 

την κατάλληλη και σωστή γνώµη, µέσω των οικονοµικών εκθέσεών του 

(Konrath,1996). 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Bierstaker et al. (2010), η λειτουργία του ελέγχου έχει 

εξελιχθεί σε αρκετές χώρες κατόπιν υιοθέτησης του όρου “value – for – money ή 

έλεγχος απόδοσης, ο οποίος περιλαµβάνει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη των 

αποτελεσµάτων των οικονοµικών και διοικητικών ενεργειών. 
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Με βάση το παραπάνω, ο έλεγχος για τις κυβερνήσεις θεωρείται αναπόσπαστο 

κοµµάτι της διαχείρισης των οικονοµικών, αλλά περισσότερο σαν µέσο για την 

βελτίωση των επιδόσεων τους, εφόσον υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι κεφάλαια 

χρησιµοποιήθηκαν ορθά και αντικειµενικά  και σύµφωνα µε τις πιστώσεις και τους 

άλλους σχετικούς νόµους (Dandago,2002). 

 

2.1.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ –ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. (Institute of internal. 

Auditors), ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής 

και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία βοηθώντας έναν 

οργανισµό να βελτιώνει συνεχώς την εταιρική διακυβέρνησή του.  

∆ηλαδή, αποτελεί ένα µέρος της εταιρικής διακυβέρνησης από την άποψη ότι 

συνεισφέρει στην προσέγγιση της  διακυβέρνησης ενός οργανισµού βελτιώνοντας και 

αξιολογώντας κυρίως τις διαδικασίες και την επίτευξη των στόχων (Picket,2003). 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία αναπόσπαστη διαδικασία, η οποία 

πραγµατοποιείται από το φορέα της διοίκησης και το προσωπικό, και έχει σχεδιαστεί 

για την αντιµετώπιση κινδύνων παρέχοντας  εύλογη βεβαιότητα για την επιδίωξη της 

αποστολής της οικονοµικής οντότητας (Mizrahi and Ness-Weisman,2007). 

Ένας από τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή βοήθειας προς τα 

µέλη του κάθε οργανισµού για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους  

συµπεριλαµβανοµένων  της διοίκησης και του κάθε ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Dan M. 

Guy et al.,1996). Συνεπώς, ο εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται στον παραδοσιακό 

οικονοµικό έλεγχο, αλλά κινείται σε µία συµβουλευτική φιλοσοφία χωρίς φραγµούς και 

περιορισµούς.  

Ακόµα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης που 

εξασφαλίζει την βιωσιµότητα κάθε συστήµατος και οργανισµού (Penini et al.,2010) και 

µπορεί να περιλαµβάνει: ι) εξέταση και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, ii) αξιολόγηση της ακρίβειας των 

οικονοµικών φακέλων και κατάλληλη παρουσίαση των εκθέσεων iii) αξιολόγηση της 

οικονοµικής, αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων που 

χρησιµοποιούνται καθώς και το έλεγχο value- for – money (Brierley et al.,2001). 
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Σύµφωνα µε τον Αισιόπουλο (1980), οι  βασικές διακρίσεις του εσωτερικού 

ελέγχου είναι ο διοικητικός, που στοχεύει στην διαφύλαξη των αρχών και την 

προσήλωση του προσωπικού στην διοίκηση, ο διαχειριστικό-λογιστικός και ο 

επιχειρησιακός, ο οποίος προσανατολίζεται κυρίως στο µέλλον και είναι ανεξάρτητος. 

 

2.1.3.  ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Βασικός σκοπός λοιπόν του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η παροχή βοήθειας σε 

όλα τα στελέχη του οργανισµού ώστε να αποβαίνει αποτελεσµατική η άσκηση των 

καθηκόντων τους, και µε αυτόν τον τρόπο να παρέχουν εκτιµήσεις απόψεις 

πληροφορίες και αναλύσεις που αφορούν τις αναφερόµενες δραστηριότητες (Κυριακού, 

2003). 

Ωστόσο το βασικό αντικείµενο τους είναι η εξέταση και η παράλληλη αξιολόγηση 

της επάρκειας των συστηµάτων λειτουργίας και των συστηµάτων ελέγχου αυτού καθώς 

και η εξέταση των δράσεων των οργάνων του οργανισµού (Κυριακού,2003). 

Η συνεισφορά των εσωτερικών ελεγκτών λοιπόν, ως σύµβουλοι στην διοίκηση, 

είναι αρκετά σηµαντική εφόσον µέσω της διαδικασίας της ¨ελεγκτικής µάθησης¨ (όπως 

θα αναφερθούµε παρακάτω) δηλαδή της συνεχούς απόκτησης σφαιρικών γνώσεων 

σχετικά µε ό,τι αφορά τον οργανισµό, µπορούν να κάνουν σηµαντικές προτάσεις σε 

ουσιαστικά θέµατα (Bataca and Carassus,2009; Penini et al.,2010). 

Ακόµα, το έργο των ελεγκτών αλλά και η συνεισφορά τους δίνουν στον οργανισµό 

αξία, καθώς η διαχείριση των κινδύνων, επιχειρηµατικών και µη, έχει ως αποτέλεσµα 

την σηµαντική επιβίωση και την επέκταση του ίδιου οργανισµού (Γρηγοράκος,1989).   

Φυσικά αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ορθής τοποθέτησης του εσωτερικού ελεγκτή 

στο οργανόγραµµα του οργανισµού και τον σαφή καθορισµό των καθηκόντων του, 

ώστε να είναι αντιληπτή η αξιοπιστία και ο σκοπός του απέναντι στους υπόλοιπους 

εργαζοµένους (Munro et al.,2010). 

2.1.4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Οι ανθρώπινες αδυναµίες που υπάρχουν σε κάθε οργανισµό καθιστά αναγκαία την 

ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου. ∆εδοµένου ότι η κάθε επιχείρηση δεν είναι σε θέση 

να αντλήσει από µόνη της κάθε πληροφόρηση που της είναι αναγκαία για την σωστή  
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λήψη αποφάσεων αλλά και για την διαπίστωση και διαχείριση των κινδύνων, η 

εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη (Kwaku Asare et al.,2008). 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην διακρίβωση και εξασφάλιση της διαφάνειας 

του οργανισµού και στην εφαρµογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

θωρακίζοντας παράλληλα τα συµφέροντα όλων των µελών του οργανισµού δηλαδή των 

εργαζοµένων, της διοίκησης και των τρίτων (Sarens et al.,2006). 

Ακόµη, η ύπαρξη ενός ορθού και κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου διευκολύνει την 

εργασία, το πρότυπο και την διαδικασία το εξωτερικού ελέγχου, προσδίδοντας 

παράλληλα στον οργανισµό χαµηλότερο κόστος, και συνάµα αξία (Radford,1991). 

Ωστόσο, η σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο της 

παγκοσµιοποίησης και παράλληλα από την γιγάντωση των επιχειρήσεων, απαιτεί και 

την χρήση νέων µεθόδων διοίκησης και σύγχρονης τεχνολογίας, εφαρµογή κατάλληλων 

συστηµάτων ελέγχου και κατάλληλη αξιολόγησή τους (Τσακλάγκανος,1997). 

Παράλληλα ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να προσφέρει:  

Α. Ποιότητα ελέγχου  

Η οργανωτική σηµασία του ελέγχου αναγνωρίζεται τόσο από επαγγελµατίες όσο 

και από ερευνητές, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι µέσω του ποιοτικού ελέγχου 

επιτυγχάνονται καλύτερες διαδικασίες και αποτελέσµατα. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές 

αναφέρονται στην ποιότητα του ελεγκτικού έργου αλλά πολλοί λίγοι έχουν καταφέρει 

να επισηµάνουν την σηµασία της (Penini et al.,2010), επειδή κυρίως η εκτίµηση και ο 

ορισµός της ποιότητας του ελέγχου είναι µία πολύπλοκη εργασία (Penini et al.,2010). 

Εντούτοις, ο De Angelo (1981) ορίζει την ποιότητα του ελέγχου ως τη 

συνδυασµένη πιθανότητα εντοπισµού και κατόπιν αναφοράς ουσιαστικών λαθών που 

αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και που εξαρτάται τόσο από την 

ανεξαρτησία όσο και από τις γνώσεις του ελεγκτή. 

Ωστόσο, οι κινητήριοι µοχλοί της ποιότητας του ελέγχου βασίζονται κυρίως στην 

τεχνολογία, στην θητεία του ελεγκτή, στην ελεγκτική εµπειρία  και στο είδος της 

σύµβασης ανάµεσα στον ελεγκτή και στον οργανισµό (Penini et al.,2010).  

Υψηλή ποιότητα ελεγκτικού έργου σηµαίνει ότι ο ελεγκτής µπορεί να θέτει 

περιορισµούς στις ακραίες επιδιώξεις της διοίκησης σχετικά µε την λειτουργία της 

επιχείρησης (Myers et al.,2003). Το Π.∆.226/92 ορίζει ότι οι  ελεγκτές θα πρέπει να 

διακατέχονται από πλήρη προσωπική και επαγγελµατική ανεξαρτησία σε σχέση µε τον 
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ελεγχόµενο. Ακόµη ότι εταιρείες και κοινοπραξίες ελεγκτών θα πρέπει να έχουν 

οικονοµική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από τον κάθε ελεγχόµενο καθώς και επαρκές 

προσωπικό, κατάλληλο  να διενεργεί ελέγχους έγκαιρα και κατάλληλα. 

Β. Ελεγκτική µάθηση  

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει ο έλεγχος, είτε ο 

εσωτερικός, είτε ο εξωτερικός είναι η Ελεγκτική Μάθηση (Bataca and Carassus,2009 

;Penini et al.,2010). Οι έλεγχοι µπορούν να παρέχουν την δυνατότητα εκπαιδευτικών 

ευκαιριών που πηγάζουν τόσο από την ελεγκτική διαδικασία όσο και από τις τελικές 

εκθέσεις ελέγχου µέσω των ευρηµάτων και προτάσεων που παρατίθενται.  

Επίσης, παρέχουν τα τρία βασικά συστατικά της µάθησης, την απόκτηση (Penini et 

al.,2010), την διατήρηση της γνώσης και την µεταφορά της γνώσης µέσα στον 

οργανισµό, ώστε να µπορέσει να επωφεληθεί κατάλληλα. Από την ελεγκτική 

διαδικασία µπορούν τα στελέχη του οργανισµού αλλά και οι ίδιοι οι υπάλληλοι να 

µάθουν τι θα ελεγχθεί, πως θα ελεγχθεί (διαδικασία) και γιατί. Με τον τρόπο αυτό 

διαδίδεται το αίσθηµα ευθύνης και τεχνογνωσίας στον οργανισµό, ώστε οι διαδικασίες 

πριν και µετά το πέρας του ελέγχου, να τηρούνται ορθά και να µην αποκλίνουν από την 

κατεύθυνση που έχει χαράξει η διοίκηση αλλά και οι ενέργειες που διενεργούνται να 

κινούνται εντός των ορίων που έχουν ορίσει οι εκάστοτε νόµοι (Penini et al.,2010). 

Ακόµη, ένα σηµαντικό σηµείο από το οποίο µπορούν να αντληθούν σηµαντικά 

στοιχεία µάθησης είναι οι εκάστοτε εκθέσεις, παρατηρήσεις και ευρήµατα των 

ελεγκτών. Μαθαίνοντας από τις εκθέσεις των ελεγκτών, µειώνεται η δυνατότητα 

επανάληψης λανθασµένων ενεργειών και παραλείψεων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα 

την εµφάνιση κινδύνων (Penini et al.,2010). 

Γ. Ελεγκτικά κίνητρα  

Στην οργανωτική και βιοµηχανική ψυχολογία, τα κίνητρα αναφέρονται στις 

εσωτερικές ή εξωτερικές διαδικασίες που προκαλούν στους ανθρώπους διάφορες 

συµπεριφορές. Συχνά χρησιµοποιείται ο όρος επαγγελµατική ικανοποίηση και κίνητρα 

εναλλακτικά αλλά είναι σηµαντικό να υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα σε αυτές 

τις δύο έννοιες. Η επαγγελµατική ικανοποίηση η οποία χρησιµοποιείται ως ενδογενές 

κίνητρο και αναφέρεται ως µία ψυχολογική προδιάθεση που περιλαµβάνει πολλές 

επιµέρους στάσεις και συναισθήµατα για διάφορες όψεις της εργασίας (δηλαδή να 

κάνει κανείς κάτι επειδή είναι ενδιαφέρον ή απολαυστικό) (Ryan,1985; Penini et al., 
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2010). Αντίθετα, τα κίνητρα έχουν οριστεί σε σχέση µε την επιµονή, το σθένος και την 

κατεύθυνση που διακρίνουν ένα υπάλληλο στο χώρο εργασίας (δηλαδή να κάνει κανείς 

κάτι επειδή οδηγεί σε µία εξωτερική ανταµοιβή (Ryan,1985; Penini et al.,2010). 

Ωστόσο, οι οργανισµοί θα έπρεπε να προτρέπουν τα µέλη τους να συζητούν για τις 

αποτυχίες και τα λάθη τους αλλά επίσης και την γνώµη τους για τυχόν αλλαγές που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση του προφίλ και της λειτουργίας του οργανισµού 

(Penini et al.,2010). 

2.1.5.  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα που µπορεί να παρουσιάσει ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι η αµφισβήτηση του από τους ελεγχόµενους, δηλαδή σε ποιο βαθµό είναι 

αποδεκτός, καθώς η σχέση ανάµεσα σε ελεγχόµενο και ελεγκτή είναι αµφιλεγόµενη. Ο 

ελεγχόµενος µπορεί να δυσκολέψει το έργο του ελεγκτή µε το να εµπλέκεται συνεχώς 

στην εργασία του, να µην του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά ακόµα και να 

απειλεί την ανεξαρτησία του µε θέµατα απόλυσης ή µη αποζηµίωσης ή ακόµα και 

θέµατα τα οποία µπορεί να θίγουν την επαγγελµατική του καριέρα (Sarens et al.,2006). 

Βασικός παράγοντας για την εφαρµογή εσωτερικού ελέγχου στους οργανισµούς 

είναι η υποστήριξη της διοίκησης και η διαµόρφωση της κατάλληλης εταιρικής 

κουλτούρας και πολιτικής. Φυσικά ανάλογο µερίδιο ευθύνης φέρουν και οι εσωτερικοί 

ελεγκτές καθώς είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την διαµόρφωση του ελεγκτικού 

κλίµατος (Sarens et al.,2006;Brierley et al.,2001). 

Επίσης, εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι περισσότερο ανεξάρτητοι, είναι πιθανόν 

να εµφανίζουν αδυναµία κατά τον έλεγχο, όπως και οι επιχειρήσεις µε τις πιο 

πρόσφατες αλλαγές ελεγκτή (Yan Zhang et al.,2006). 

 Σύµφωνα µε τους Yan Zhang et al. (2006), υπάρχει σχέση µεταξύ της ποιότητας 

του ελέγχου, της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και της αδυναµίας εσωτερικού ελέγχου.   

Το µοντέλο του Sarbanes Oxley αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα εσωτερικού 

ελέγχου. Πριν την εφαρµογή του οι οργανισµοί διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο, 

οικονοµικό και λειτουργικό, και παρουσιάζουν έντονα το φαινόµενο της συχνής 

οργανωτικής αλλαγής και της παραίτησης των ελεγκτών (Ashbaugh-Skaife et al.,2005). 

 Οι περισσότερες αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τις 

γνωστοποιήσεις του SOX 302 και 404 σχετίζονται µε διαδικασίες και χρηµατο-

οικονοµικές διαδικασίες (διαδικασίες κλεισίµατος, συµφωνίες λογαριασµών κ.τ.λ.). 
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Επίσης, κατατάσσονται και τα ζητήµατα προσωπικού σαν αδυναµίες, όπως ο 

καταµερισµός εργασιών, η ελλιπής  στελέχωση και εκπαιδευτική κατάρτιση(Yan Zhang 

et al.,2006). 

2.1.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αποτελεί εργαλείο της διοίκησης για την 

υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, παρέχοντας την δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσµάτων µε τους αρχικούς της στόχους και απαιτείται η διαρκής ετοιµότητά του, 

ώστε σε περίπτωση αποκάλυψης λαθών και κινδύνων, αυτό να αναφερθεί στα ανώτερα 

κλιµάκια (Καζαντζής,2006). 

Συγκεκριµένα, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της 

κατάλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης1 µε άριστη εµπειρία στη Λογιστική και 

Ελεγκτική επιστήµη προκειµένου να είναι ικανός να διαθέτει επαγγελµατική κρίση , η 

οποία είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που πιθανόν θα 

συναντήσει στην επαγγελµατική του καριέρα. 

Ακόµα, θα πρέπει να έχει την ικανότητα ευχερούς έκφρασης στον προφορικό και 

γραπτό λόγο καθώς και να είναι επιµελής στην εξωτερική του εµφάνιση. 

Ένα άλλο βασικό γνώρισµά του είναι η ανεξαρτησία που θα πρέπει να έχει σχετικά 

µε την διαδικασία ελέγχου. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή µπορεί να σχετίζεται µε την 

αποκάλυψη λαθών, κινδύνων αλλά και φαινοµένων απάτης. Σε περίπτωση ύπαρξης 

ισχυρού οικονοµικού δεσµού ανάµεσα σε ελεγκτή και ελεγχόµενο, υπάρχει η 

πιθανότητα θετικής γνώµης του ελεγκτή σχετικά µε τις εσωτερικές διαδικασίες, κάτι 

που µελλοντικά µπορεί να  αποβεί  µοιραίο για τον ίδιο τον οργανισµό (Yan Zhang et 

al.,2006). 

2.1.7.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Σύµφωνα µε τον Μπουραντά κ.α. (1999), τα βασικά κριτήρια µε το οποία µπορεί να 

αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος ελέγχου είναι κυρίως  i) η 

ακρίβεια της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου µέσω των µετρήσεων και των 

αντικειµενικών και όχι των υποκειµενικών πληροφοριών που παρέχει, ii) η χρονική 

                                                 
1 Ο κώδικας δεοντολογίας της I.F.A.C. καθορίζει τα προσόντα και τις αρχές που θα πρέπει να 

διέπουν τις ενέργειες ενός εσωτερικού ελεγκτή όπως επίσης στον Ελλαδικό χώρο γνωστοποιούνται µε το 
Π.∆ 225/1992  και τον Ν 3693/2008.  
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καταλληλότητα  της λήψης των πληροφοριών iv) η επικέντρωση σε σηµαντικά και 

κρίσιµα σηµεία της λειτουργίας και των διαδικασιών του οργανισµού v) η 

οικονοµικότητα που συνδέεται άµεσα µε την υλοποίηση του προγράµµατος της 

διοίκησης, µε την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οικονοµικών πόρων vi) η 

οργανωτική δοµή και διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να διανέµονται τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου και η αποδοχή του συστήµατος από τον οργανισµό, έτσι ώστε να είναι 

αποτελεσµατικό και να µπορεί να χαρακτηριστεί ως ευέλικτο. 

2.1.8. Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Το κύριο χαρακτηριστικό ενός συστήµατος ελέγχου είναι η διασφάλιση της 

προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η εξασφάλιση της 

µελλοντικής επιβίωσής της. Όµως,  θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το κόστος που θα 

προκύψει από την εφαρµογή των συστηµάτων αυτών που θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο των ωφελειών που απορρέουν. 

Ακόµα, υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν 

ένα σύστηµα ελέγχου , µέσω της συνεχούς επέµβασης της διοίκησης προκειµένου να 

καλυφθούν σφάλµατα και παραλείψεις (Brierley et al.,2001).  

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται 

στον ανθρώπινο παράγοντα, οπότε, τυχόν απροσεξίες και λάθος εκτιµήσεις ενεργειών 

θα αποδυναµώσουν την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου. 

(Τσαγκλάγκανος,2000). 

 
 

2.2. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

2.2.1.  ΓΕΝΙΚΑ  

Η Τ.Α. βρίσκεται σε έναν νέο κύκλο που διακρίνει την µέχρι τώρα πορεία της, η 

οποία χαρακτηρίζεται από την υποχώρηση του κεντρικού κράτους και την ενδυνάµωση 

των ρόλων της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την αύξηση της 

αποδοτικότητας και την µείωση του κρατικού παρεµβατισµού στις τοπικές υποθέσεις 

(∆ρόσος et al.,2007). 

Οι Ο.Τ.Α. Ά βαθµού αποτελούσαν σύµφωνα µε τον Ν.2539/1997 οι δήµοι και οι 

κοινότητες (901 δήµοι και 133 κοινότητες). O παραπάνω νόµος έλυσε το πρόβληµα του 

κατακερµατισµού της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, εφαρµόζοντας τις προβλεπόµενες 
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συνενώσεις µε το πρόγραµµα ¨Ιωάννης Καποδίστριας¨. Στο πλαίσιο πλέον της νέας 

αρχιτεκτονικής και της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση 

επαναθεµελιώνεται µε το πρόγραµµα ¨Καλλικράτης¨ µειώνοντας δραστικά των αριθµό 

των δήµων από 901 σε µόλις 325 καταργώντας όλες τις κοινότητες. 

Σύµφωνα µε τον Ν.3463/2006 Κ̈ύρωση του κώδικα δήµων και κοινοτήτων¨  

άρθρο 75 οι «δηµοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις 

τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε 

στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας» 

Οι δήµοι δηλαδή είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά  πρόσωπα  δηµοσίου δικαίου, έχουν 

σκοπό την διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων, διευθύνονται από αιρετά όργανα και 

έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια η οποία ορίζεται στο άρθρο 102 του 

συντάγµατος. 

Τα βασικά αιρετά όργανα της Τ.Α. συνιστώνται  σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 

1 του Ν 3852/2010  «η διοίκηση του δήµου ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο, 

την οικονοµική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας, την εκτελεστική επιτροπή και τον 

δήµαρχο»2 

Από τις διατάξεις του άρθρου 102 του συντάγµατος καθιερώνονται και 

κατοχυρώνονται επίσης : α)H µέριµνα για την χορήγηση των αναγκαίων πόρων, β) Ο 

δηµοσιονοµικός έλεγχος για την διασφάλιση των οικονοµικών πόρων, γ)  Η δυνατότητα 

των Ο.Τ.Α. να επιβάλλουν και να εισπράττουν απευθείας τα τοπικά έσοδα.  

Σε συνδυασµό πάντως µε την  οικονοµική αυτοτέλεια κατοχυρώνεται και η έννοια 

της διαφάνειας για την διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Τ.Α. (Σωτηρέλης,2002). 

 

                                                 
2 Το δηµοτικό Συµβούλιο αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης και λήψης του δήµου ενώ η 
οικονοµική επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 είναι κυρίως όργανο παρακολούθησης 
και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργία του δήµου. Η Εκτελεστική επιτροπή  (άρθρο 62 του Ν 
3852/2010) είναι συντονιστικό συλλογικό και εκτελεστικό όργανο του δήµου και παρακολουθεί την 
εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής ενώ Η επιτροπή ποιότητας ζωής Είναι αποφασιστικό και 
γνωµοδοτικό όργανο σχετικά µε την ποιότητα ζωής, την πολεοδοµία την προστασία του περιβάλλοντος 
και την χωροταξία.(εγκ.41/71351/14-12-2010, ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.∆.). Ο ∆ήµαρχος αποτελεί το 
εκτελεστικό όργανο όλων των παραπάνω και µάλιστα η µη εκτέλεση των αποφάσεων που λαµβάνουν τα 
όργανα αυτά συνιστά σοβαρή πειθαρχική ευθύνη. (άρθρο 58 παρ.1 εδαφ.β Ν 3852/2010) 
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2.2.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  

  Ο Ν.3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης) καθιερώνει την «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, 

ενισχύεται η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, εκχωρεί τις τοπικές υποθέσεις στην 

Τ.Α. και µπορεί να περιοριστεί σε κρατικά καθήκοντα. 

Όσον αφορά στην διοικητική λειτουργία και  οργάνωση:  

  Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η µείωση των δήµων και κοινοτήτων από 1033 σε 

325, η κατάργηση των νοµαρχιών και η αντικατάσταση των 13 περιφερειών µε 7 

αιρετές αποκεντρωµένες διοικήσεις. Στην ουσία δηλαδή γίνεται αναµόρφωση της 

διοικητικής οργάνωσης,  µειώνοντας για τους πολίτες το κόστος που αφορά στην 

διεκπεραίωση εργασιών (µείωση γραφειοκρατίας).  

Επιπλέον, αποδίδονται στην Τ.Α. χαρακτηριστικά, όπως ευελιξία, 

αποτελεσµατικότητα και αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτηµάτων.  

Ταυτόχρονα, διαµορφώνεται ένα πλαίσιο διαφάνειας και ευνοµίας που δίνει τη 

δυνατότητα στον πολίτη να έχει πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφόρηση3, ώστε να 

ενδυναµώνονται τα δικαιώµατά του αλλά και να προστατεύεται από την αυθαιρεσία της 

εξουσίας. Παράλληλα, προφυλάσσεται  το προσωπικό της αυτοδιοίκησης από την 

άδικη πολλές φορές καχυποψία που συνοδεύει τις πράξεις τους και καθιερώνονται 

όργανα θεσµοθετηµένης διαβούλευσης4. Έτσι το σύστηµα αποφάσεων της Τ.Α. να είναι 

ανοιχτό σε διάλογο µε τον πολίτη. 

Όσον αφορά στον οικονοµικό τοµέα και στη διαχείριση:  

  Περιορίζονται σηµαντικά τα  Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου 

των Ο.Τ.Α. από 6.000 σε 1.500. Αντίστοιχα τα 60.000 περίπου µέλη των διοικήσεων 

των Νοµικών Προσώπων και των δηµοτικών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., µειώνονται  

                                                 
3 αναρτώνται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των Ο.Τ.Α. η συνοπτική οικονοµική κατάσταση του 
προϋπολογισµού και τριµηνιαία έκθεση για την πορεία εκτέλεσής του. Πριν την ψήφιση του Καλλικράτη 
δεν υπήρχε καµία αντίστοιχη πρόβλεψη. Επίσης κάθε απόφαση, και βέβαια κάθε απόφαση για 
οποιαδήποτε δαπάνη, ∆ήµου, Περιφέρειας ή ∆ηµοτικής Επιχείρησης, υποχρεωτικά αναρτάται στο 
διαδίκτυο και µόνο έτσι µπορεί να εκτελεστεί , αφού και η αυτοδιοίκηση υπάγεται στο πρόγραµµα 
«∆ι@υγεια» 
4 Τέτοια όργανα είναι ο «∆ηµοτικός Αντιπρόσωπος» για την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των δηµοτών που 
έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στους ∆ήµους ή στα ΚΕΠ.,ο «Συµπαραστάτης του 
∆ηµότη και της Επιχείρησης» που έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέµηση της κακοδιοίκησης, τη 
διασφάλιση της αµεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών 
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας η «Κάρτα του Πολίτη - ∆ηµότη»,µέσω της οποίας  θα 
µπορούν οι δηµότες να εκδίδουν ηλεκτρονικά χρήσιµα πιστοποιητικά ή και να συµµετέχουν σε τοπικά 
δηµοψηφίσµατα. η «Επιτροπή Ποιότητας Ζωή»ς κ.α.  
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τουλάχιστον κατά 40.000 µέλη ελαχιστοποιώντας σηµαντικά µε αυτό τον τρόπο το 

κόστος  τόσο το οικονοµικό όσο και το διοικητικό. Συγχρόνως τίθεται περιορισµός 

στην ίδρυση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου στους Ο.Τ.Α.. 

Επιπλέον, καµία δαπάνη Περιφέρειας, ∆ήµου ή ∆ηµοτικής Επιχείρησης ή Ν.Π.∆.∆.  

δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν δεν έχει περάσει τον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίθετα, πριν τον «Καλλικράτη» καµία δηµοτική επιχείρηση 

και Ν.Π.∆.∆. δεν υπόκειντο σε αυτό τον έλεγχο. 

Τέλος, τίθενται συγκεκριµένα όρια για τη λήψη δανείου από τους Ο.Τ.Α., 

προκειµένου να εξαλειφθούν τα συνήθη περιστατικά υπερδανεισµένων δήµων. Αυτό 

συµβαίνει γιατί ο καταχρηστικός δανεισµός έχει επιπτώσεις τόσο στο χρέος κάθε δήµου 

ξεχωριστά όσο και στο συνολικό δηµόσιο χρέος. Συνακόλουθα, προβλέπεται ειδικό 

πρόγραµµα εξυγίανσης για τους  υπερχρεωµένους δήµους. 

2.2.3. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

1)Αυτοτέλεια (Μπέσιλα –Βήκα,2005): η έννοια της αυτοτέλειας σηµαίνει ότι κάθε 

οργανισµός Τ.Α.  Ά και Β΄ Βαθµού ασκεί δηµόσια διοίκηση µε δική του ευθύνη, χωρίς 

να υπόκειται σε διαταγές των οργάνων του κράτους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα 

δηµόσιας εξουσίας.  

Ο τοπικός οργανισµός αποφασίζει αν θα εκτελέσει και θα διεκπεραιώσει κάποια 

τοπική υπόθεση µε δικά του όργανα, στο πλαίσιο όµως της νοµιµότητας, δηλαδή των 

νόµων και διατάξεων του κράτους. 

2)Εποπτεία (Μπέσιλα –Βήκα,2005):Η εποπτεία µε τον ευρύ ορισµό διαχωρίζεται 

σε νοµοθετική, δικαστική και διοικητική. Οι δύο πρώτες κατέχουν το αποκλειστικό 

προνόµιο να ανήκουν στο µονοπώλιο του κράτους ενώ η διοικητική εποπτεία αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της Τ.Α.. 

Η διοικητική εποπτεία είναι συνδεδεµένη µε την αυτοδιοίκηση και εκφράζει τις 

σχέσεις µεταξύ των νοµικών προσώπων και ιδιαίτερα ανάµεσα στους ελέγχοντες  και 

τους εξαρτηµένους5, συµβάλλοντας έτσι στην επαγρύπνηση για πράξεις που είναι 

σύµφωνες µε τον νόµο (νοµιµότητα). 

                                                 
5 Για παράδειγµα προκειµένου να είναι έγκυρη µία απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου , θα πρέπει 
πρώτα να υπάρχει έγκριση από την αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο κάθε δήµος, ως προς 
την νοµιµότητα για την πραγµατοποίηση της και όχι προς την σκοπιµότητα. 
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Ωστόσο, η διοικητική εποπτεία διέπεται από ορισµένες αρχές που είναι 

καθορισµένες από το Σύνταγµα: α)ο έλεγχος πρέπει να είναι κατασταλτικός και όχι 

προληπτικός6, β) ο έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει την νοµιµότητα και όχι την 

σκοπιµότητα7, γ) η εποπτική αρχή δεν µπορεί να µεταρρυθµίζει τις πράξεις των 

οργάνων της αυτοδιοίκησης, 8 δ) η εποπτική αρχή δεν µπορεί να υποκαταστήσει την 

αρµοδιότητα των οργάνων της αυτοδιοίκησης, καθώς µία τέτοια ενέργεια θα 

καταργούσε την Τ.Α..9 

2.2.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.  

Η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε τη µεταρρύθµιση της λογιστικής διαχείρισης των 

λογιστικών  συστηµάτων  της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω του Π.∆. 315/99, το οποίο 

καθορίζει τη φύση και τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήµατος στους δήµους που 

είχαν ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2000. Ωστόσο, η εφαρµογή 

του νέου συστήµατος παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση ως αποτέλεσµα των πολλών 

ελλείψεων (Cohen et al.,2007).  Αυτή η µεταρρύθµιση είχε στόχο την εξέλιξη της 

παραδοσιακής, απλής εισόδου λογιστικών συστηµάτων σε διπλή λογιστική καταχώριση 

σε συνδυασµό µε την ταµειακή και δεδουλευµένη βάση λογιστικών πληροφοριών. 

Μέσα σε αυτό το νέο διαχειριστικό σύστηµα λογιστικής θα λειτουργούν ταυτόχρονα 

αλλά ανεξάρτητα, δύο λογιστικά συστήµατα: η Γενική και Αναλυτική Λογιστική10, και 

το ∆ηµόσιο Λογιστικό.  

Βασικό εργαλείο για την οικονοµική διαχείριση και την πραγµατοποίηση της 

πολιτικής κάθε δήµου αποτελεί ο προϋπολογισµός . 

Οι Welsch, Hilton και Gordon (Λιάππης,2009) ορίζουν τον προϋπολογισµό ως µία 

συστηµατική και τυποποιηµένη προσέγγιση για την εκτέλεση σηµαντικών σταδίων της 

διοίκησης , του σχεδιασµού και του ελέγχου. 

                                                 
6 Προληπτική είναι η εποπτεία στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις του ∆.Σ. υπόκεινται στη προηγούµενη 
έγκριση της περiφέρειας , γεγονός που µειώνει έτσι την αυτοτέλεια τους  
7 ∆ηλαδή αν είναι σύννοµη η πράξη που θα ενεργήσει ο οργανισµός, και όχι έλεγχος για ποιο λόγο θα 
ενεργήσει (µείωση αυτοτέλειας) 
8 ∆ηλαδή να τις αλλοιώνει ή να προσθέτει ή να αφαιρεί δικά του στοιχεία  
9 Για παράδειγµα δεν µπορεί ο Γ.Γ. της Περιφέρειας να υποκαταστήσει τον ∆ήµαρχο ή το Περιφερειακό 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
10Όσο αφορά την Αναλυτική Λογιστική στο άρθρο 3 του Π.∆. 315/1999 αναφέρεται «…Η Αναλυτική 
Λογιστική εκµετάλλευσης (Οµάδα 9) εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες που 
έχουν πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων …., είτε έσοδα άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000,00 
€) ετησίως και προαιρετικά από τους λοιπούς δήµους και κοινότητες που δεν υπερβαίνουν αυτά τα 
κριτήρια»   
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Σύµφωνα µε το Π.∆. 315/99 προϋπολογισµός είναι η διοικητική πράξη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει τη οποίας προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα 

όρια των δαπανών. Επίσης, µπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση  

της  οικονοµικής  πορείας  και  των προοπτικών  µιας πολιτικής και κοινωνικής 

οντότητας όπως ένας δήµος. Άρα,  ο  προϋπολογισµός  είναι  η ποσοτική  έκφραση  του 

πολιτικού  προγράµµατος δράσης που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή, τον 

συντονισµό και τον έλεγχο των στρατηγικών αποφάσεων (Λιάππης,2009). 

Στον δηµόσιο τοµέα, και κατ’ επέκταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.), η 

έννοια του προϋπολογισµού έχει µεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί το  σχέδιο 

δράσης που θα ακολουθηθεί  για µία ορισµένη χρονική περίοδο έχοντας ως βασικό 

εργαλείο τον συντονισµό των µέσων δράσεως του οργανισµού συντελώντας στην 

επίτευξη της υπευθυνότητας του κάθε κυβερνητικού τοµέα (Γεωργακόπουλος,1997). 

  Αν  και  η  διαδικασία  κατάρτισης  των  προϋπολογισµών  έχει  δεχτεί  έντονη  

κριτική, οι   προϋπολογισµοί   εξακολουθούν   να χρησιµοποιούνται από όλους σχεδόν 

τους οργανισµούς, εξαιτίας της ικανότητάς τους να  ενσωµατώνουν   τους   στόχους   

και τις στρατηγικές του εκάστοτε φορέα και  να συγκεντρώνουν τους πιθανούς 

κινδύνους που αυτός  θα αντιµετωπίζει  (Kwanbo,2010; Shen et al.,2007).  

    Παρ’όλα αυτά, παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες κατά την διάρκεια κατάρτισης 

και ψήφισης τους. Οι συνεχείς καταχρήσεις που πραγµατοποιούνται από τους 

υπευθύνους  έχουν ως άµεση συνέπεια την συµπλήρωση ποσών πέρα των όσων είχαν 

αρχικά υπολογιστεί στον πρώτο προϋπολογισµό (Ι.Τ.Α.,2006).  

Ωστόσο ήδη πολλοί δήµοι στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να υιοθετούν σταδιακά την 

δεδουλευµένη λογιστική και την έκδοση οικονοµικών καταστάσεων (Pina et al., 

2009)11, δεδοµένου ότι τα λογιστικά στοιχεία εξυπηρετούν  ένα βασικό ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Guthrie,1998) και περιλαµβάνουν συνήθως την πιο 

ακριβή µέτρηση της οικονοµικής θέσης και απόδοσης κάθε οντότητας καθώς και τη 

βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας (Pallot,1997;Ryan,1998;Van der Hoek,  

2005).  

Η βασική νοµοθεσία για την οικονοµική διαχείριση των Ο.Τ.Α. στον ελλαδικό 

χώρο, διέπεται από τις διατάξεις του Β.∆.175/15-6-1959 Π̈ερί οικονοµικής διοικήσεως 
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και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων¨12. Στο Π.∆. 315/99, ορίζεται η εφαρµογή 

του Κλαδικού ∆ιπλογραφικού συστήµατος λογιστικής στους Ο.Τ.Α.. Πρόκειται για ένα 

σύγχρονο και λειτουργικό σύστηµα. Τα δύο αυτά διατάγµατα εφαρµόζονται παράλληλα 

καθώς στο Β.∆. περιγράφονται οι διαδικασίες των δαπανών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη 

νοµιµότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση των Ο.Τ.Α., ενώ στο Π.∆. περιγράφεται 

ένας νέος τρόπος απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων, συµβατός µε αυτόν που 

χρησιµοποιείται στα διεθνή πρότυπα. Το έτος 2004 καθιερώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 

7028/2004 ένας νέος τύπος προϋπολογισµού, ο οποίος ακύρωσε το Β.∆. 821/1970. 

Μετά την καθιέρωσή του, γίνεται προσπάθεια προσέγγισής του µε το διπλογραφικό 

σύστηµα  λογιστικής .  

Το κλαδικό λογιστικό σύστηµα των Ο.Τ.Α. που εφαρµόζεται στον ελλαδικό χώρο 

διέπεται από τις βασικές λογιστικές αρχές που απεικονίζονται στο Ε.Γ.Λ.Σ.. (Λιάππης, 

2009;Ράλλης,2007)13. Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει  το σύστηµα αυτό είναι ότι 

παράλληλα µε την παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων µέσω της 

δεδουλευµένης λογιστικής (διπλογραφικό σύστηµα) παρακολουθείται και η εξέλιξη του 

προϋπολογισµού. Η χρήση λοιπόν της δεδουλευµένης λογιστικής θα πρέπει 

τουλάχιστον θεωρητικά να επιτρέπει την ακριβή µέτρηση των οικονοµικών επιδόσεων 

στις οντότητες του δηµόσιου τοµέα (Guthrie,1998;Hodges and Mellet,2003; Hoque and 

Moll,2001). Παράλληλα, θα πρέπει  να ληφθεί σοβαρά υπόψη  η  µοναδική φύση των 

οργανισµών του δηµόσιου τοµέα και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

δραστηριοτήτων τους καθώς στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των φορολογουµένων και των δηµοτών και όχι στο κέρδος, όπως στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα (Guthrie,1998; Carnegie and West,2003; Carlin,2005).  

2.2.5.  ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.   

A. Εποπτεία 

Όπως προαναφέρθηκε ο εποπτικός έλεγχος αφορά κυρίως στις διοικητικές πράξεις 

ως προς την νοµιµότητα και όχι ως προς την σκοπιµότητα.  
                                                 
12 Το Β.∆. 175/15-6-1959 αναλαµβάνει ζητήµατα προϋπολογισµού και πιστώσεων (άρθρα 1-2 και 46-49) 
βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων (άρθρα 3-5) , ανάληψης δαπανών (άρθρο 11-19) , εκτέλεσης δαπανών 
(άρθρα 20-39 ) απολογισµού (άρθρα 40-44) , ταµείου (άρθρα 45-75) , ευθυνών στα άρθρα 76-80 και 
τέλος, ζητήµατα οργάνωσης των οικονοµικών υπηρεσιών των δήµων καθώς και ειδικές ρυθµίσεις για το 
λογιστικό των κοινοτήτων (άρθρα 81-91). 
13 1) Αρχή της αυτονοµίας των κυκλωµάτων που αυτό περιλαµβάνει 2) Αρχή της κατ΄ είδος 
συγκέντρωσης των αποθεµάτων , εσόδων και εξόδων 3) Αρχή της καταρτίσεως των λογαριασµών 
Γενικής εκµετάλλευσης µε λογιστικές εγγραφές 
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Συγκεκριµένα στο άρθρο 215 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «ιδρύεται στην 

έδρα κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α. που 

αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό(…). Η 

Αυτοτελής υπηρεσία Ο.Τ.Α. είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων 

των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 

παράγραφος 4 του Συντάγµατος.»  

Στην προαναφερθείσα υπηρεσία αποστέλλονται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις 

των συλλογικών οργάνων των δήµων και των περιφερειών για θέµατα που αφορούν 

κυρίως α) οποιαδήποτε τύπου ανάθεση (προµήθειες, έργα, µελέτες) β) οτιδήποτε 

σχετίζεται µε ακίνητα (αγορά, εκµίσθωση, απαλλοτρίωση , εκποίηση) γ) επιβολή 

φόρων και τελών και σύναψη κάθε µορφής δανείων δ) ρυθµίσεις κανονιστικού 

περιεχοµένου και διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων (άρθρο 225). 

Οι αποφάσεις πρέπει να αποστέλλονται 15 ηµέρες έπειτα από την λήψη τους µαζί 

µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την νόµιµη έκδοσή της και το αποδεικτικό 

της  δηµοσίευσής τους. Ο ελεγκτής ελέγχει την νοµιµότητα της πράξης µέσα σε (40) 

σαράντα ηµέρες  και αν υφίσταται νοµιµότητα, εκδίδει ειδική πράξη. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνοµη τότε αυτή ακυρώνεται και φυσικά δεν 

µπορεί να εκτελεστεί από το όργανο που την έλαβε. 

B. Προληπτικός Έλεγχος  

Σύµφωνα µε το άρθρο 275 του Ν.3852/2010: «οι δαπάνες των δήµων, των 

περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και των 

δηµοτικών ανώνυµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ  ανεξαρτήτως 

πληθυσµού υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του  Ελεγκτικού Συνεδρίου…». 

Με τον Ν.3871/2010 άρθρο 27 ορίζεται ότι οι δαπάνες και τα έσοδα όλων των 

προαναφερόµενων οργανισµών υπόκεινται σε έλεγχο από το Ε.Σ. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των ελεγκτικών προτύπων. Ακόµα,  ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε δαπάνες 

των οποίων το κατώτατο ύψος προσδιορίζεται µε Π.∆. 

Για το έτος 2012 δηµοσιεύτηκε το Π.∆.136/2011 (Φ.Ε.Κ. 267/31-12-2011) µε το 

οποίο καθορίζεται από 1/1/2012 το κατώτατο όριο των δαπανών που ελέγχονται από το 

ελεγκτικό συνέδριο. 
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Ειδικότερα για τις δαπάνες των Ο.Τ.Α. Ά βαθµού (δήµους) καθορίζεται από πέντε 

χιλιάδες (5.000,00) ευρώ και άνω, ενώ για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού άνω των δέκα πέντε 

χιλιάδων (15.000,00) κατά Χ.Ε.Π., συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος 

Φ.Π.Α14.  

Με αυτό τον τρόπο το ελεγκτικό συνέδριο αποδεσµεύεται από τις χρονοβόρες 

διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των Χ.Ε.Π.  Ταυτόχρονα όµως, καθιστά 

τους εκκαθαριστές και τους ταµίες υπόλογους για κάθε πληρωµή κάτω των πέντε 

χιλιάδων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις ανάµεσα σε αιρετή διοίκηση και 

υπαλλήλους, αφού οι δεύτεροι ορίζονται ως υπόλογοι σε περίπτωση κατασταλτικού 

ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο. 

Οι κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο είναι οι i) 

δαπάνες πληρωµής κάθε είδους των τακτικών υπαλλήλων, των συµβασιούχων 

αορίστου χρόνου και των έµµισθων δικηγόρων(εκτός των πρόσθετων αµοιβών, και της 

µισθοδοσίας του πρώτου µήνα εκείνων που διορίζονται ή µονιµοποιούνται). ii) δαπάνες 

απόδοσης κρατήσεων iii) δαπάνες µισθωµάτων εκτός εκείνων που καταβάλλονται για 

πρώτη φορά ή έπειτα από ανανέωση ή τροποποίηση της σύµβασης v) δαπάνες 

κατανάλωσης ηλεκτρικού, νερού και σταθερής τηλεφωνίας v) δαπάνες κατά είδος 

µικρότερες των χιλίων (1.000,00) ευρώ vi) δαπάνες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών 

και οι υποχρεωτικές δαπάνες των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ , και ιβ΄της παρ.1 του άρθρου 

158 του ∆.Κ.Κ. (N 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006)15 και τέλος vii)δαπάνες που δεν 

υπερβαίνουν κατά Χ.Ε.Π. το ποσό των 5.000,00 ευρώ για τους δήµους και το ποσό των 

10.000 ευρώ για τα Ν.Π.∆.∆.. 

Γ. Κατασταλτικός Έλεγχος  

Ο κατασταλτικός έλεγχος είτε είναι τακτικός και δειγµατοληπτικός και διενεργείται 

µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήση είτε είναι έκτακτος, γενικός ή θεµατικός και 

βασίζεται στον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 276 του Ν 3852/2010 «κατά τον κατασταλτικό έλεγχο 

ελέγχονται κυρίως α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
                                                 
14 Κατ΄ εξαίρεση , οι δαπάνες οι οποίες αφορούν συµβάσεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων , µελετών 
προµηθειών και υπηρεσιών, ελέγχονται προληπτικά κατά την υποβολή του Ά λογαριασµού και µόνο , 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του ύψους αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχονται και τυχόν παρατάσεις και 
ανανεώσεις των συµβάσεων και οι συµπληρωµατικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργων. 
15 Συγκεκριµένα αφορούν : στ)Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ζ) τα τοκοχρεολύσια των δανείων η)τα 
ασφάλιστρα των οχηµάτων και ιβ)οι δαπάνες για την εκτέλεση τελεσίδικών δικαστικών αποφάσεων 



 
 

31 

β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού 

συστήµατος , σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση 

και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το 

περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, ε) η 

νόµιµη λήψη δανείων , η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συµβάσεων, στ) η νόµιµη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ζ) η 

είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών τελών ή 

άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων 

από οφειλές και πρόστιµα σε βάρος τρίτων».  

Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα εντός έξι (6) µηνών 

από την ηµεροµηνία αποστολής αντιγράφου ή ισολογισµού του υπόχρεου για 

κατασταλτικό έλεγχο16.  

Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου, 

ο οποίος είναι αρµόδιος και για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Η σχετική έκθεσή 

του σχετικά µε τα αποτελέσµατα του συνολικού ελέγχου επί των φορέων διαβιβάζεται 

στο ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.∆ καθώς και στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής.  

∆. Έλεγχος επί των εσόδων   

Βάσει του 277 άρθρου του Ν.3852/2010 διενεργείται πλέον έλεγχος επί της 

είσπραξης των εσόδων. Από την απογραφή της 31/12/2011 που πραγµατοποιήθηκε 

στους δήµους διαπιστώθηκε ότι το συνολικό ποσό απαιτήσεων ανέρχεται στο ύψος των 

1.648.995.567,00  ευρώ,  ποσό που θα µπορούσε σχεδόν να εξοφλήσει όλες σχεδόν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της που ανέρχονται στο ποσό των 1.781.523.277,00 

(σχεδόν το 93% των βραχυπρόθεσµων οφειλών της) (E.E.T.A.A.). 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί αδράνεια είσπραξης των εσόδων ο επίτροπος 

καλεί τα αρµόδια όργανα διοίκησης ή τους προϊσταµένους των οικονοµικών υπηρεσιών 

µε έγγραφο που κοινοποιείται στον Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (περιφέρειας), 

ώστε να δράσουν για την άµεση είσπραξη τους. Σε περίπτωση που η αδράνεια 

συνεχιστεί, οι διοικούντες ή οι προϊστάµενοι παραπέµπονται για προσωπικό 

                                                 
16 Ο ισολογισµός ή ο απολογισµός πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές εκθέσεις των αρµοδίων 
οργάνων του, τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και από κάθε άλλο στοιχείο σχετικά µε τον 
έλεγχο. 
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καταλογισµό στην επιτροπή του άρθρου 141 του Ν.3463/2006 και στο ελεγκτικό 

συνέδριο αντίστοιχα. 

Οι δήµοι σαν πρόσωπα ∆.∆. µπορούν να προβούν σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης 

των οφειλών τους σύµφωνα µε τον κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων (δηλαδή µέσω 

∆.Ο.Υ.). Είναι όµως γεγονός ότι οι αιρετές διοικήσεις δεν προέβησαν ποτέ, πλην 

ελάχιστων περιπτώσεων, σε αυτά τα µέτρα. 

2.2.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.. 

Η Τ.Α. αποτελεί εκείνο το οργανωτικό φαινόµενο το οποίο περιλαµβάνει τα 

χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού µοντέλου που είναι απαραίτητο για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και την συµβολή στις τοπικές υποθέσεις , αλλά 

παράλληλα αµφισβητείται η ικανότητά του για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

αυξηµένης σηµασίας (Χλέππας,1999). 

Η κυριότερη αδυναµία στο εσωτερικό των Ο.Τ.Α. εντοπίζεται στις αυξηµένες 

αρµοδιότητες  τους σε συνάρτηση µε τη µείωση των οικονοµικών πόρων από την 

κεντρική διοίκηση. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Μπεσίλα-Βήκα (2005), παρατηρείται έλλειψη 

τυποποιηµένων και αποτελεσµατικών οργανωµένων διαδικασιών λειτουργίας και 

µεθόδων εργασίας µε αποτέλεσµα να υπάρχει µειωµένη αποδοτικότητα και 

καθυστερήσεις. Ακόµα, υπάρχουν διοικητικοί µειωµένης εξειδίκευσης ενώ οι 

υπόλοιπες λειτουργίες πραγµατοποιούνται τυπικά χωρίς να είναι προσανατολισµένες 

στο δηµότη. 

 Επιπρόσθετα, η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών απέναντι στις σύγχρονες 

λειτουργίες και ανάγκες που έχουν προκύψει από τον θεσµό της αυτοδιοίκησης, 

χαρακτηρίζεται από σηµαντική καθυστέρηση καθώς από ελλείψεις σε κτιριακές και 

υλικοτεχνικές δοµές που αποτελούν παράγοντα µείωσης της ικανότητας της Τ.Α. 

(Ι.Τ.Α., 2006). 

Επίσης, η άµεση εξάρτηση της διοίκησης από την πολιτική ηγεσία και η στελέχωση 

των υπηρεσιακών µηχανισµών από στελέχη τα οποία έχουν σκοπό την προάσπιση των 

οργανωτικών και επαγγελµατικών τους συµφερόντων, αδιαφορώντας µε αυτό τον 

τρόπο για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών του δήµου και 

της παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους δηµότες (Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης,2010). 
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Ωστόσο και η πολιτική ηγεσία εξαρτάται άµεσα από τους πολίτες και λειτουργεί µε 

βάση το ¨ψηφοθηρικό¨ πλαίσιο, ανατρέποντας πολλές φορές και υπερβαίνοντας τα 

νόµιµα όρια που ορίζονται για τις διαδικασίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,2010). 

Επιπλέον, η διαδικασία του προγραµµατισµού των δράσεων κατανοείται κυρίως 

µέσα από επιχειρηµατικά προγράµµατα που καλείται να συµµετάσχει και όχι µέσα από 

τη προσέγγιση της διαµόρφωσης συντονισµού, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί που 

τυχόν έχουν τεθεί. Όπως είναι φανερό, η απουσία σαφούς σχεδίου δράσεως οδηγεί σε 

αδυναµία υλοποίησης πολιτικών και µη ικανοποίηση των απαιτήσεων (Ι.Τ.Α.,2006) .  

Εντούτοις, σε µελέτη του Ι.Τ.Α. (2008) , παρατηρείται έλλειψη στελεχών και µικρός 

αριθµός υπαλλήλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς τα συστήµατα προσλήψεων, 

όσον αφορά στο διοικητικό προσωπικό κυρίως, δεν προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες 

ανάγκες  προκειµένου να εξασφαλίζεται στελέχωση ανάλογα µε τις ειδικότητες και τις 

ανάγκες εργασίας. 

2.2.7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α. ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας  

Η έννοια της διοίκησης ολικής ποιότητας στην ελληνική δηµόσια διοίκηση εισήχθη 

µε τον Ν.3230/2004 και η αρµοδιότητα για την προώθηση του νέου αυτού εγχειρήµατος 

ανατέθηκε στην ∆ιεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (∆Ι.Π.Α.). Αυτή έχει  ως 

κύρια αρµοδιότητα την µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας και την 

διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών 

υπηρεσιών (Ν.3230/2004 άρθρ.6 §3). 

Η ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας είναι µία διοικητική φιλοσοφία για την βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας ενός οργανισµού ως σύνολο. Αποτελεί έναν 

νέο τρόπο «management» για την συµµετοχή όλης της επιχείρησης, των τµηµάτων, των 

εργαζοµένων και όλων των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα (∆ερβιτσιώτη,1993). 

Άρα, η ολική αποτελεσµατικότητα του οργανισµού  είναι πιο σηµαντική από το 

άθροισµα των ατοµικών αποτελεσµάτων των υποσυστηµάτων. Τα υποσυστήµατα 

περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό, παραγωγή και διανοµή, ενώ όσον 

αφορά στη διοίκηση, περιλαµβάνει την ανάµειξη των εργαζοµένων, την επικέντρωση 

στην ικανοποίηση του πελάτη και στα εργαλεία της ποιότητας (Omachonou,1994). 
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Συνεπώς, η ∆.Ο.Π. είναι ένα ολοκληρωµένο διοικητικό σύστηµα µε µοναδικό στόχο 

την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

του οργανισµού. Η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών απαιτεί την εµπλοκή 

όλων, από την ανώτατη διοίκηση µέχρι τον τελευταίο εργαζόµενο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποτελεί ένα σύστηµα από µεµονωµένες προσπάθειες επίλυσης 

προβληµάτων µε φυσική συνέπεια την αποτυχία. 

Β. ∆ιοίκηση µέσω στόχων  

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.3230/2004(Φ.Ε.Κ.44/Α/2004) 

καθιερώθηκε η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της δηµόσιας 

διοίκησης. Σκοπός της µέτρησης είναι “η αξιολόγηση των υπηρεσιών της διοίκησης µε 

την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εµπιστοσύνης και του 

βαθµού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η 

πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και γενικότερα της διοίκησης προς 

όφελος του πολίτη¨ . 

Ωστόσο, στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου καθορίζονται η έννοια της 

αποτελεσµατικότητας ως η ικανότητα της διοίκησης να εκπληρώνει τους 

προγραµµατισµένους στόχους, και της αποδοτικότητας  ως η ικανότητα να επιτυγχάνει 

σε µεγαλύτερο δυνατό βαθµό του στόχους αυτούς µε το µικρότερο δυνατό κόστος 

(οικονοµικότητα). 

Περαιτέρω, µε το άρθρο 3 του ίδιου νόµου καθιερώνεται να γίνεται η διοίκηση 

µέσω στόχων εφόσον η πολιτική ηγεσία θα καθορίσει και θα κατανέµει τους 

στρατηγικούς στόχους για κάθε επόµενο έτος. Για την αποτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας χρησιµοποιούνται δείκτες µέτρησης οι 

οποίοι  χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. 

Οι γενικοί δείκτες ορίζονται εκ του νοµοθέτη ως α) ο χρόνος ανταπόκρισης στα 

αιτήµατα των πολιτών β) το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται 

γ) η εφαρµογή νέων τεχνολογιών και δ) το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Οι ειδικοί δείκτες ορίζονται συµπληρωµατικά για κάθε υπηρεσιακή µονάδα και 

πρέπει να αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόµενων από αυτές υπηρεσίες. 

 



 
 

35 

2.3. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Τα συνεχή προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο 

όπως η σπατάλη, η λανθασµένη καταχώρηση στοιχείων και ο τρόπος παροχής 

υπηρεσιών, έχουν  οδηγήσει  σε αναζήτηση ριζικών αλλαγών για την βελτίωση των 

δραστηριοτήτων του δηµοσίου τοµέα, την αναγκαιότητα να εφαρµοστεί ένα τέτοιου 

είδους πλαίσιο, έτσι ώστε η κάθε κυβέρνηση να µπορεί να γίνει πιο  αποτελεσµατική, 

αποδοτική και υπεύθυνη στη  χρήση των κεφαλαίων που αυτή αποκτά (Hoque and 

Moll,2001). Ο ρόλος του παραδοσιακού πλαισίου σύµφωνα µε το οποίο εφαρµοζόταν η 

δηµόσια διοίκηση, άρχισε να µειώνεται από τις  αρχές του 1980 µέσω της εµφάνισης 

νέων πρακτικών και τεχνικών διοίκησης  (Ν.Ρ.Μ.) (Μιχαλόπουλος,2003). 

H φιλοσοφία πλέον της νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (New Public Management-

Ν.Ρ.Μ.) υιοθετεί τις αρχές της αποτελεσµατικότητας, δηλαδή της επιδίωξης 

µετρήσιµων αποτελεσµάτων καθώς και της αποδοτικότητας, δηλαδή του βέλτιστου 

τρόπου αξιοποίησης των πόρων για την επίτευξη των στόχων. Με αυτές τις τεχνικές και 

φιλοσοφίες δηµιουργείται µία στροφή µετάβασης από το γραφειοκρατικό µοντέλο 

οργάνωσης  σε ένα αποτελεσµατικό τρόπο διοίκησης (Μιχαλόπουλος,2003). 

Τα συστήµατα αξιολόγησης και ελέγχου του διοικητικού έργου των δηµόσιων 

οργανισµών, αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου αυτού τρόπου διοίκησης.  

Η αξιολόγηση εµφανίζει την απόδοση του κάθε οργανισµού συνολικά  αλλά  και 

κάθε εργαζοµένου ξεχωριστά, ενώ παράλληλα υποδεικνύει την συνέπεια και αξιοπιστία 

που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε δηµόσια υπηρεσία. Βασικός παράγοντας για την 

επιτυχή εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων είναι να διέπονται ήδη από τους φορείς οι 

αρχές της αντικειµενικότητας, της σαφήνειας , της προσαρµογής, και στην αποστολή 

και στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας, και φυσικά η συµµετοχή των εργαζοµένων 

στο σχεδιασµό των προγραµµάτων αξιολόγησης (Παγκάκης,2003). 

Αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η  µοναδική φύση των οργανισµών 

του δηµόσιου τοµέα και των δραστηριοτήτων τους καθώς στοχεύουν κυρίως στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των φορολογουµένων και όχι στο κέρδος, όπως στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα (Aiken and Capitanio,1995; Guthrie,1998;Carnegie 

and West,2003;Carlin, 2005).  

Ακόµα, η αλλαγή αυτή συνοδευόταν από τη σταδιακή εγκατάλειψη των 

παραδοσιακών λογιστικών συστηµάτων, τα οποία λειτουργούσαν σε καθαρά ταµειακή 
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βάση, από πιο µεθοδικά τα οποία καλύπτονταν από την αρχή των δεδουλευµένων. Αυτή 

η  αλλαγή ήταν αποτέλεσµα της έλλειψης πίστης στον παραδοσιακό δηµόσιο τοµέα και 

στις τεχνικές διαχείρισης του και στην αυξανόµενη εµπιστοσύνη αντίστοιχα στα µέσα 

διαχείρισης του ιδιωτικού τοµέα τα οποία είναι σε θέση να ενισχύσουν την ποιότητα, 

κερδοφορία και λογοδοσίας ακόµα και όταν εφαρµόζεται στο δηµόσιο τοµέα 

(Robinson,1998).  

 2.3.1.   Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
 

   Η διακυβέρνηση είναι µία έννοια συχνά χρησιµοποιουµένη και µε διάφορους 

τρόπους προσπαθεί να καταστεί ευρεία. Σύµφωνα µε τον Cleveland (1972), η 

κυβέρνηση διακρίνεται από την διακυβέρνηση ως «Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να 

είναι λιγότερη κυβέρνηση και περισσότερο διακυβέρνηση» µε  βασικές παραµέτρους το 

νέο δηµόσιο «management» και τη χρηστή διακυβέρνηση, που την διακρίνει η 

αποδοτικότητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η ισοτιµία (Rhodes,2000). Σύµφωνα µε 

τις παραµέτρους αυτές, δηµιουργείται ένα πιο αποτελεσµατικό και ευέλικτο διοικητικό 

σύστηµα, το οποίο διαφοροποιείται από αυτό της κλασικής διοίκησης. Η χρηστή 

διακυβέρνηση έχει επεκταθεί σε θέµατα όπως η διαφάνεια των δηµοσίων φορέων, η 

λογοδοσία της δηµόσιας διοίκησης και  αποκέντρωσης των αποφάσεων και πόρων από 

την πρωτεύουσα στην περιφέρεια (Weiss,2000). 

Ακόµα, η διακυβέρνηση του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνει τα µέσα µε τα οποία 

γίνεται η καθιέρωση και ολοκλήρωση των στόχων µέσω της  κατοχύρωσης πολιτικών 

και διαδικασιών οι οποίες κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός οργανισµού 

προκειµένου να παρέχει την λογική διαβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και οι 

διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί είναι ηθικές και υπεύθυνες. Επίσης, οι 

δραστηριότητες που εκτελούνται εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της κυβέρνησης, 

καθιερώνοντας τη δίκαιη παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των 

ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο της διαφθοράς στη 

δηµόσια διοίκηση (I.I.A.,2006). 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OECD,2005.) «Οι αρχές της καλής διακυβέρνησης, διαφάνεια και υποχρέωση 

λογοδοσίας (accountability), δικαιοσύνη και ισότητα, αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα, σεβασµός στο κράτος δικαίου και υψηλά πρότυπα ηθικής 
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συµπεριφοράς αντιπροσωπεύουν την βάση πάνω στην οποία µπορεί να χτιστεί η ανοιχτή 

κυβέρνηση (open government)».  

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal. 

Auditors, I.I.A.) στην προσπάθεια του να προσφέρει καθοδήγηση, σε εκλεγµένα ή 

διορισµένα κυβερνητικά στελέχη, σε θέµατα διακυβέρνησης και εφαρµογής της 

ελεγκτικής στον δηµόσιο τοµέα, θέτει ως βασικές  αρχές τη λογοδοσία και τη 

διαφάνεια, την εντιµότητα και τη δικαιοσύνη, Τέλος, θεωρούνται βασικοί παράµετροι 

της χρηστής διακυβέρνησης και η ηθική, η ακεραιότητα και η συνεχής επίβλεψη των 

αποτελεσµάτων. 

2.3.2.   Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  
 

Το Ινστιτούτο εσωτερικού ελέγχου καθορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως την 

ανεξάρτητη, αντικειµενική διαβεβαίωση και συµβουλευτική δραστηριότητα η οποία 

προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισµού (Γρηγοράκος,1989). 

Βοηθάει τον οργανισµό να ολοκληρώσει τους στόχους του µε το να φέρει µια 

συστηµατική, πειθαρχηµένη προσέγγιση για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης κινδύνων του ελέγχου και των διαδικασιών της 

διακυβέρνησης  (Mizrahi and Ness-Weisman,2007). 

Ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να αναλύει τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία ενός 

οργανισµού, εξετάζοντας την διακυβέρνησή του, την επιχειρηµατική φιλοσοφία του 

καθώς και τις σχετικές απειλές και ευκαιρίες οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν έναν 

οργανισµό εάν είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους του (Μπουραντάς κ.α.,1999). Η 

ανάλυση αυτή αποσκοπεί στο να γίνεται αξιολόγηση των κινδύνων και αν τα δηµόσια  

κεφάλαια διαχειρίζονται µε τρόπο αποδοτικό και αποτελεσµατικό (Sarens and De 

Beelde,2006). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχουν 

ενεργό ρόλο ως αναλυτές κινδύνου και ελέγχου έτσι ώστε να παρέχουν συµβουλή 

ειδικού για τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και για τη 

σχεδίαση και κατασκευή των στρατηγικών ελέγχου και µετριασµού. Όλα τα παραπάνω 

επιτυγχάνονται οργανώνοντας και καθοδηγώντας τους υπευθύνους σε θέµατα που 

σχετίζονται µε την διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, χωρίς όµως να αναµιγνύονται 

στη διαδικασία (Sarens et al.,2006). 
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Επίσης, ο ρόλος τους είναι να δρουν ως µέλη οµάδων τα οποία αποτελούν µέρος 

των ευρύτερων κεντρικών οµάδων, ενοποιώντας συχνά το προσωπικό που γνωρίζει τα 

διοικητικά ζητήµατα πρώτης γραµµής καθώς επίσης και τους υπαλλήλους που έχουν 

συγκεκριµένη τεχνική πείρα. 

Αναµφισβήτητα, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να καθιστά διαθέσιµα τα 

εργαλεία και τις τεχνικές διοίκησης που πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώστε να 

επιτυγχάνεται η ανάλυση των κινδύνων αλλά και των ελέγχων κατά τη λειτουργία του 

εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (Sarens et al.,2006). 

Όπως ισχύει για όλους τους εσωτερικούς ελεγκτές, και εκείνοι του ∆ηµοσίου τοµέα 

καλούνται να βοηθήσουν τους οργανισµούς στην βελτίωση των διαδικασιών τους, 

καθιστώντας έτσι καλύτερη την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών και της συµµόρφωσής τους µε τις αρχές και τους κανόνες (Γρηγοράκος, 

1989).   

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου του ∆ηµοσίου τοµέα όσον αφορά τον έλεγχο 

αποτελεί ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για την διακυβέρνηση του τοµέα αυτού µε τους 

ελεγκτές να «παίζουν» ρόλο στην υπευθυνότητα που δείχνουν προς το κοινό ως µέρος 

του ελέγχου και της ισορροπίας των διαδικασιών (Al.t et al.,2001) . 

Η διαφορετική φύση του ∆ηµοσίου τοµέα προσδίδει µεγάλη σηµασία και αξία στην 

κατανόηση της έννοιας της ανεξαρτησίας δεδοµένου ότι αποτελεί το κλειδί για την 

αξιοπιστία οποιουδήποτε ελεγκτή.  

2.3.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Ο δηµόσιος τοµέας σήµερα βρίσκεται σε µία κατάσταση αρκετά δυσχερή και παρ’ 

όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δυστυχώς το περιθώρια βελτίωσης µέχρι 

σήµερα είναι ελάχιστα. Παρά την εφαρµογή προγραµµάτων17 από το κράτος που 

αποβλέπουν στον εκσυγχρονισµό και στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας 

διοίκησης, ώστε να µπορεί το δηµόσιο συµφέρον να εξυπηρετεί τους σκοπούς του και 

συνάµα τον κάθε πολίτη, εξακολουθούν να υφίστανται εγγενείς, παραδοσιακά 

διαµορφωµένες δυσλειτουργίες, όπως (ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α.,2007)18 : 

                                                 
17 Προγράµµατα όπως Πολιτεία , Αριάδνη, Σύζευξης, ∆ιαύγεια , Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-13, και άλλα. 
18 Υπουργείο Εσωτερικών , δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης (2007), Έκθεση ¨εκ των προτέρων 
αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας 
διοίκησης 2007-2013¨,  
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• Ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τα προσόντα καθώς και έλλειψη 

προσωπικού εξειδικευµένων προσόντων σε κρίσιµους τοµείς δηµόσιας δράσης. 

Επίσης, δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των 

πραγµατικών αναγκών τους  

• Απουσία άσκησης σύγχρονου «management» και εκπαίδευσης για την άσκησή 

του από τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς και πλήρης απουσία 

οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και περιγραφών εργασίας. 

• Προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, και δυσχέρεια οµαδικής εργασίας ή 

οριζόντιας συνεργασίας, ενδοϋπηρεσιακής ή δι-υπηρεσιακής. 

• ∆υσκολία αποτελεσµατικής και δηµιουργικής συνεργασίας µε τον ιδιωτικό 

τοµέα. 

• Οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραµίδας σε υπερβολικά µεγάλο αριθµό 

οργανικών µονάδων (γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων), µε 

αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, τον 

πολλαπλασιασµό των θέσεων ευθύνης και τον κατακερµατισµό της οργάνωσης των 

υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες βάσης  / τµήµατα πολύ µικρού µεγέθους / αριθµού 

προσωπικού. 

• Αδυναµίες παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων και 

αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

• Αδυναµία προσαρµογής των δοµών και της οργάνωσης της εργασίας των 

υπηρεσιών προς τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και αρµοδιότητες των δηµόσιων 

οργανισµών. 

  Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δηµόσιος τοµέας όσον 

αφορά τα οικονοµικά του, είναι η µη ύπαρξη ενός ενιαίου συστήµατος λογιστικής 

παρακολούθησης καθώς το µεγαλύτερο µέρος του βασίζεται στην λογιστική 

«ταµειακής βάσης» (Cohen et al.,2007), µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να 

παρακολουθείται ανά πάσα στιγµή σχετικά µε τα οικονοµικά που αφορούν την εύρυθµη 

λειτουργία του. Η λογιστική δεδουλευµένης βάσης (accrual. accounting) παρέχει µια 

µεγάλη σειρά σηµαντικών οικονοµικών πληροφοριών σε σύγκριση µε  τα παραδοσιακά 

συστήµατα λογιστικής σε ταµειακή βάση (Guthrie,1998). 

  ∆εδοµένου ότι τα λογιστικά στοιχεία εξυπηρετούν ένα βασικό ρόλο στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Pettersen,2001), η χρήση αυτών από το δηµόσιο τοµέα 
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θα µπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση και ενδεχοµένως τη διάθεση των πόρων των 

φορολογουµένων. Τα τελευταία έτη, θεσπιστήκαν κανόνες τυποποίησης των 

λογιστικών εργασιών για  την καλύτερη παρακολούθηση των οικονοµικών στοιχείων 

καθώς και για την καλύτερη αξιολόγηση και καλύτερη λήψη αποφάσεων για 

ορισµένους κλάδους – φορείς  της κυβέρνησης προεδρικά διατάγµατα, τα οποία θέτουν 

σε εφαρµογή τα κλαδικά λογιστικά σχέδια όπως τα Π.∆.80/1997 για τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, το 205/1998 για τα Ν.Π.∆.∆. το 146/2003 για τις δηµόσιες 

µονάδες υγείας και το 315/1999 που αφορά τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Παρόλο που τα κλαδικά λογιστικά σχέδια  παρέχουν τουλάχιστον θεωρητικά , ανώτερη 

ποιότητα πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, η διοίκηση του κάθε φορέα (π.χ. 

Ο.Τ.Α.) φαίνεται ότι βασίζεται περισσότερο στην  λογιστική ταµειακής βάσης 

(απλογραφικό) (Cohen et al.,2007) λαµβάνοντας  τις πληροφορίες που χρειάζεται για 

την λήψη αποφάσεων κυρίως από τον προϋπολογισµό. Αν και η λογιστική τυποποίηση 

και η παρακολούθηση έχει δροµολογηθεί στους παραπάνω φορείς, οι κεντρικοί φορείς 

(υπουργεία) συνεχίζουν να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα οικονοµικά 

γεγονότα µε βάση το σύστηµα ταµειακής βάσης (απλογραφικό σύστηµα). 

   Η διαφθορά η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα στον δηµόσιο τοµέα (ειδικό και 

ευρύτερο) ορίζεται ως η κατάχρηση δηµόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος (Tanzi, 

2000) και παίρνει µορφές όπως η απάτη, η υπεξαίρεση χρηµάτων, η ευνοιοκρατία στα 

δηµόσια έργα και προµήθειες, η δωροδοκία, οι παράνοµες προσλήψεις, γενικά στην 

χαριστική εξασφάλιση δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών (Amundsen,1999) ακόµα και 

για την χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων (Tanzi,2000). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα διαφθοράς το οποίο «συγκαλύφτηκε»  

χρησιµοποιώντας τεχνάσµατα δηµιουργικής λογιστικής είναι  η σηµερινή οικονοµική 

κατάσταση της χώρας. Σύµφωνα το Πρόγραµµα Σταθερότητας, το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα των χωρών της Ε.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% του Α,Ε.Π., ενώ 

παράλληλα το δηµόσιο χρέος θα πρέπει να κινείται κάτω από το 60% του Α,Ε.Π. 

(Πανάγου-Τσούντας,2002). Η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να τηρήσει το όριο του 60% 

για το δηµόσιο χρέος, ενώ µετά από έλεγχο οι εµπειρογνώµονες της Eurostat, 

συµπέραναν ότι στην πραγµατικότητα το έλλειµµα κάθε χρόνο ήταν πολύ µεγαλύτερο 

του 3% και το 2009 εκτοξεύθηκε πάνω από το 12% . Μάλιστα, σε ένα από τα τελευταία 
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δηµοσιεύµατα αναφέρεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή µεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο δείκτη χρέους. 

  Ειδικότερα η διαφθορά στερεί την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες 

του κράτους, µειώνει τους διαθέσιµους πόρους, την ποσότητα, την ποιότητα, την 

αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και αυξάνει το κόστος τους (Ι.Τ.Α.,2006). 

Συνεπώς, τα έντονα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, η απαίτηση για την 

διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υποχρέωσης 

λογοδοσίας όσων διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, έχουν δηµιουργήσει µία τάση για 

υιοθέτηση προτύπων και αρχών τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού ελέγχου από τους 

οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα. 

2.3.4.  ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  

  Η ίδρυση ειδικευµένων ελεγκτικών υπηρεσιών και σωµάτων, µε αποκλειστική 

αποστολή την καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης αλλά και τον 

δικαστικό έλεγχο για την διαπίστωση νοµιµότητας, θεωρείται απαραίτητο θεσµικό µέσο 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Παρ’ όλα αυτά όµως δεν είχε προβλεφθεί η 

δυνατότητα συντονισµού της δράσης τους, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσµατικότητά τους, από ένα όργανο που θα έχει σαν κύριο έργο την πρόληψη 

και την καταστολή των φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς (Ρακιντζής,2010). 

Οι βασικότεροι ελεγκτικοί µηχανισµοί που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής:  

• Ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο αποτελεί τον εξωτερικό ελεγκτή του κράτους που  

ασκεί δικαστικό, προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο .  

• Οικονοµικοί επιθεωρητές. Κύριες αρµοδιότητες του σώµατος οικονοµικών 

επιθεωρητών σύµφωνα µε το άρθρο 3 , Ν.2343/95 είναι η διενέργεια ελέγχων 

και ερευνών που αφορούν την οικονοµική  κατάσταση και διαχείριση των 

Ο.Τ.Α.. των αποκεντρωµένων δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. 

κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα και  ιδρυµάτων και σχολών που 

επιχορηγούνται από το κράτος και τις ∆.Ε.Κ.Ο.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 

του προαναφερθέντος νόµου, εκχωρούνται στους επιθεωρητές δικαιώµατα και 

καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου καθώς επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης 

σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιµο ή αφορά στην εκτέλεση της 

αποστολής τους, η οποία τους έχει ανατεθεί έπειτα από εισαγγελική εντολή. 
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• Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Y.∆.Ε.). Ο έλεγχος από την Υ.∆.Ε. 

ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2362/95 σε Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆, τα 

οποία επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται µε οποιοδήποτε τρόπο από τον 

κρατικό προϋπολογισµό, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνής 

οργανισµούς και σε Ο.Τ.Α.. Συνήθως διενεργούν επιτόπιους ελέγχους  και σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί απάτη, ο έλεγχος προχωρεί σε κανονική ανάκριση, 

κατάσχεση δικαιολογητικών, καταλογισµό σε υπόλογους και το πόρισµα 

διαβιβάζεται στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.   

2.3.5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Σε ετήσια έκθεσή του 2007 το ελεγκτικό συνέδριο υποδεικνύει τις βασικές 

παραλήψεις και παρατυπίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε υπουργεία, Ο.Τ.Α., 

Ν.Π.∆.∆ καθώς και ασφαλιστικούς οργανισµούς και ιδρύµατα. 

Σηµειωθήκαν κυρίως τα εξής ως προς τον προληπτικό έλεγχο (Ελεγκτικό συνέδριο, 

2010)  :  

Για τα υπουργεία: ως προς τα έσοδα παρατηρείται µεγάλη απόκλιση µεταξύ των 

µεγεθών που βεβαιώθηκαν, µε εκείνων που πραγµατικά εισπράττονται και που 

οφείλονται κυρίως σε φόρους παρελθόντων οικονοµικών ετών. Συνεπώς, παρατηρείται 

µεγάλη απόκλιση των εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων η οποία είναι 

συνεχώς αυξανόµενη από το 2003. Ειδικότερα για το έτος 2007, η απόκλιση αφορά 

στον προϋπολογισµό των εσόδων λόγω του δηµοσίου δανεισµού που 

πραγµατοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών. 

Ως προς τα έξοδα σηµειώνονται σηµαντικές υπερβάσεις των εγγεγραµµένων 

πιστώσεων του προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα για το έτος 2007, εντοπίζονται δαπάνες 

οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό κυρίως για εξοπλιστικά 

προγράµµατα και εκλογικές δαπάνες. 

Επίσης, επισηµαίνεται ότι υπάρχει ελλιπής διαφάνεια όσον αφορά στην διενέργεια 

έργων και προµηθειών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εφαρµόζονται οι απευθείας 

αναθέσεις έναντι των δηµοσίων διαγωνισµών. Επιπλέον, εµφανίζεται  το φαινόµενο της 

κατάτµησης των έργων και υπερβάσεις στους προϋπολογισµούς τους αλλά και στα 

ποσοστά των εργολαβικών ωφελειών από το νόµιµο. 
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 Για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού ισχύουν τα προαναφερθέντα. Ταυτόχρονα, 

προστίθενται οι µη νόµιµες εκκαθαρίσεις αιρετών επιτροπών και εξόδων κίνησης, 

ενταλµατοποιήσεις πλην των οφειλοµένων, µη νόµιµες επιχορηγήσεις και ανατεθείσες 

εργασίες σε τρίτους παρόλο που µπορούν  να αναληφθούν από το υπάρχον προσωπικό. 

  Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω επικεντρώνονται κυρίως στις διαδικασίες 

που απασχολούν ιδιαίτερα τους οικονοµικούς πόρους και την οικονοµική διαχείριση.  

Πέρα όµως από αυτό, η κακοδιαχείριση δεν είναι µόνο οικονοµική αλλά και 

διοικητική. Σύµφωνα µε έκθεση του Ι.Τ.Α.  (2006) αναφέρεται ότι σε εκθέσεις του 

συνηγόρου του πολίτη η Τ.Α. ειδικά, κατέχει την πρώτη θέση σε υποθέσεις 

κακοδιαχείρισης για την πενταετία 1998-2002 γεγονός που πρέπει να συνεκτιµήθει µε 

το ότι ο µεγαλύτερος αριθµός υπηρεσιών µε τις οποίες έρχεται σε επαφή ο πολίτης 

ανήκουν στους Ο.Τ.Α.. 

 Συνεπώς, η κακοδιοίκηση είναι αποτέλεσµα ενός µη αποτελεσµατικού 

«management» το οποίο περιλαµβάνει κυρίως κακή κατανοµή οικονοµικών πόρων, 

ελλείψεις στελεχικού δυναµικού, τεχνολογίας και υποδοµών και καθυστέρηση 

διεκπεραίωσης υποθέσεων. Συνακόλουθα, ευθύνη έχει και η ποιότητα των 

κανονιστικών και νοµοθετικών πλαισίων τα οποία µπορεί να περιέχουν ασάφειες και 

ελλιπείς διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή και κατανόησή τους. 
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3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο έλεγχος αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης, ώστε να 

βελτιωθεί κατάλληλα η απόδοση, η χρηστή διοίκηση και η λειτουργικότητα  του 

οργανισµού στον οποίο αυτή εντάσσεται και να εξασφαλίζει  την βιωσιµότητα του 

λειτουργικού  συστήµατός του (Penini et al.,2009).  

Άλλωστε, ο κάθε ενδιαφερόµενος φορέας απαιτεί να εφαρµόζονται οι αρχές της 

χρηστής διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του οργανισµού στον 

οποίο αυτός υπάγεται. 

Ο ορισµός του εσωτερικού ελέγχου που παρέχεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών περιλαµβάνει αναφορές όσον αφορά την διασφάλιση και την διαβούλευση 

δραστηριοτήτων και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας την κάθε 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει τα προηγούµενα ως συνιστώσα του µηχανισµού της 

διακυβέρνησης (Sarens et al.,2006). 

Παρόλο που ο έλεγχος έχει αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και 

βελτίωση διαδικασιών σε εταιρείες, ελάχιστα έχουν γίνει ώστε να προσδιοριστεί η 

έννοια της ποιότητας του ελέγχου , οι επιπτώσεις και τα αποτελέσµατά της. 

Ο εσωτερικός έλεγχος θεωρείται αρκετά σηµαντικός από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές για την διαδικασία της διεξαγωγής του εξωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερα µετά 

την ψήφιση του νόµου SOX, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν αποκτήσει περισσότερη 

αυτοδυναµία και καθήκοντα. Έτσι, µπορούν να αποδώσουν καλύτερα στην εργασία 

τους όσον αφορά τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου (Smith et al.,2009). Σύµφωνα µε το πρότυπο ISA, η εργασία του εξωτερικού 

ελεγκτή επηρεάζεται άµεσα ως προς την ποιότητα, την έκταση και το χρόνο της, από το 

έργο του εσωτερικού ελεγκτή (Munro et al.,2010). 

Το γεγονός αυτό πραγµατοποιείται  σε βαθµό τέτοιο, ώστε οι εξωτερικοί ελεγκτές 

να εξαρτώνται περισσότερο από τους εσωτερικούς προσδίδοντας θετικό αντίκτυπο στην 

σύνταξη των οικονοµικών τους εκθέσεων (Smith et al.,2009).   

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τους εσωτερικούς 

ελεγκτές σαν βοηθούς για την οµαλή και ορθή διεξαγωγή του ελέγχου.  Έτσι µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν το έργο του εσωτερικού ελεγκτή για την ορθή αξιολόγηση και να 

µειώσουν την έκταση του χρόνου ελέγχου µέσω των ουσιαστικών ελέγχων των 

υπολοίπων των λογαριασµών (Munro et al.,2010). 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να διατελέσουν πολλές εργασίες σε κάθε 

οργανισµό που µπορεί να περιλαµβάνουν κυρίως την  επιχειρησιακή συµµόρφωση και 

την βεβαίωση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την διαχείριση κινδύνων 

(Kwaku Asare et al.,2008). 

Επίσης,  θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια είναι επαρκή και 

κατάλληλα και να λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες απάτης κατά την εξέταση της 

φύσης και της έκτασης των αποδεικτικών στοιχείων καθώς και την ποιότητα της 

επιτροπής ελέγχου (Kwaku Asare et al.,2008). 

 
3.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σηµαντικό µέρος της δοµής της εταιρικής 

διακυβέρνησης ενός οργανισµού. Η σηµασία του σχετίζεται άµεσα µε τον ρόλο των 

εσωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωµατωθούν στην κουλτούρα του 

οργανισµού στον οποίο υπάγονται συµβάλλοντας έτσι στον εντοπισµό των κινδύνων 

και των περιπτώσεων απάτης (Coram et al.,2008). 

Ο ορισµός του εσωτερικού ελέγχου που παρέχεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, περιλαµβάνει αναφορές σχετικά µε την διασφάλιση και την διαβούλευση 

δραστηριοτήτων και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας την κάθε 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει τα προηγούµενα ως συνιστώσα του µηχανισµού της 

διακυβέρνησης (Sarens et al.,2006). 

Συνήθως οι εξωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται στην οικονοµική απάτη ενώ από 

την άλλη µεριά οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να συµπεριλάβουν ένα µεγαλύτερο 

φάσµα διαδικασιών και δραστηριοτήτων προς έλεγχο (Coram et al.,2008).  

Έτσι, οι εσωτερικοί ελεγκτές αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σηµαντικοί 

παράγοντες για µία αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση (Rezai,2009), µπορούν να 

εφαρµόζουν τον συνεχή έλεγχο (Warren and Smith,2006) µέσω της εφαρµογής νέων 

τεχνολογιών και των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Smith et 

al.,2008) και συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα των επιτροπών ελέγχου 

(Smith,2006), στην νοµιµοποίηση των εσόδων (Mulig and Smith,2004) και στην 

αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου που µπορεί να επηρεάσει την βιωσιµότητα του κάθε 

οργανισµού (Smith et al.,2009).   
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχοντας την κατάλληλη υποστήριξη µπορούν να 

συµβάλλουν σε καλύτερες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου µέσω της διευκόλυνσης 

που µπορεί να παρέχει η διοίκηση για την βελτίωση των συστηµάτων του εσωτερικού 

ελέγχου καθώς και για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η κάθε οργανωτική αλλαγή  

(Sarens et al.,2006). 

Για να µπορέσει ο εσωτερικός έλεγχος να καταστεί µια δραστηριότητα µε 

προστιθέµενη αξία είναι απαραίτητο για τους εσωτερικούς ελεγκτές να 

συµµορφώνονται µε τα πρότυπα δεοντολογίας και πρακτικής (Ridley,1993;Crockett 

and Al.bin,1995;Montondon,1995;Ridley and Chambers,1998; Moeller and Witt,1999) 

(Brierley et al.,2001). 

Το σηµερινό περιβάλλον της διακυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αύξηση της έµφασης 

στην σχέση µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου µπορεί να είναι λιγότερο αντικειµενική καθώς είναι αρκετά 

δύσκολο να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος κατέχει την 

ιδιότητα του εργαζοµένου σε  κάποιο οργανισµό (Munro et al.,2010). 

Βέβαια, για να λειτουργήσει και να εφαρµοστεί σωστά το κάθε σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει και ο πελάτης να έχει κατανοήσει την σηµασία του και 

να µη το θεωρεί σαν εµπόδιο για την επίτευξη οργανωτικών στόχων (Sarens et al., 

2006). 

Η ίδια η διοίκηση αρκετές φορές µπορεί να αναιρεί το έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών και να ελαχιστοποιεί το έργο τους µέσα στον οργανισµό. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές ακόµα και είναι αποφασισµένοι να αποκαλύψουν τα πρόσωπα τα οποία 

κρύβονται πίσω από την διαφθορά, µπορεί αρκετές φορές να δέχονται απειλές υπό την 

µορφή απόλυσης ή διευκόλυνσης παροχών που παρέχονται από έναν οργανισµό. 

(Brierley et al.,2001). 

Ακόµα, µπορεί να δεχθούν ακόµα πιο σοβαρές απειλές, συµπεριλαµβανοµένης και 

της βίας, σε περιπτώσεις αποκάλυψης της κατάχρησης ή της κατασπατάλησης µεγάλων 

χρηµατικών ποσών από την διοίκηση, γεγονός που θα επηρέαζε σίγουρα την 

ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και θα  αποδυνάµωνε το ρόλο του ως παράγοντα 

που αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του κάθε οργανισµού. 

(Brierley et al.,2001). 
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Έτσι, η διοίκηση προκείµενου να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι λειτουργούν 

αποτελεσµατικά, θα πρέπει να αναλάβει δραστηριότητες συνεχούς παρακολούθησης  

και λήψης περιοδικών εκθέσεων. 

Οι εργαζόµενοι ωστόσο θα πρέπει να έχουν κι εκείνοι ευθύνη για την 

αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 

οργανισµού. 

Θα πρέπει δηλαδή να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες και να έχουν κατανοήσει τους στόχους της εταιρείας, την 

αγορά στην οποία κινείται και τους κινδύνους που πιθανόν θα αντιµετωπίσει (Sarens et 

al.,2006). 

Όταν σχεδιάζεται η πραγµατοποίηση του ελέγχου σε έναν οργανισµό, αξιολογείται 

πρωτίστως το σύστηµα εσωτερικού του ελέγχου µέσω της αναθεώρησης των 

υπαρχόντων συστηµάτων ελέγχου. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί 

µέρος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και έτσι ο εξωτερικός ελεγκτής θα 

επιδιώξει να κατανοήσει πλήρως την διαδικασία και αξιολόγηση του συστήµατος αυτού 

(ISA 610, SAS 65, AUS 604), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αλληλοεπικάλυψη των 

εργασιών ελέγχου (Mat Zain et al.,2006).  

Συνεπώς οι οργανισµοί που κατέχουν συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες ανίχνευσης της απάτης και των κινδύνων, καθώς µπορούν να 

έχουν αποτελεσµατικότερη αυτό-αξιολόγηση στις διαδικασίες στις οποίες 

πραγµατοποιούνται (Coram et al.,2008). 

∆εδοµένου ότι ο εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε το εσωτερικό 

περιβάλλον του οργανισµού, θα πρέπει να διασφαλίζεται και η εταιρική κουλτούρα που 

επιθυµεί η κάθε διοίκηση (Sarens et al., 2006).  

Σύµφωνα µε τους Eden και Mporiah (1996), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

διδάσκει στα µέλη του κάθε οργανισµού πως να φέρουν εις πέρας την εργασία τους, 

επισηµαίνοντας παράλληλα τις αδυναµίες. Επίσης, ενισχύει τα κίνητρα κάθε φορέα 

επισηµαίνοντας ότι ο έλεγχος έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσµατικότητας κάθε οργανισµού. Ακόµη, µπορεί να αποτρέπει τα µέλη 

του οργανισµού από πράξεις οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βλαβερές 

για την οργάνωση (Penini et al.,2009). 
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Το σύστηµα λοιπόν του εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία 

του οργανισµού που µπορούν να υποστηρίξουν τα άτοµα στην επίτευξη των στόχων της 

οργάνωσης, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρήσεων και 

την διασφάλισή τους έναντι των κινδύνων. Επίσης, διασφαλίζουν την ποιότητα των 

εσωτερικών ελεγκτών και βελτιώνουν τις εκθέσεις και τα συµπεράσµατα και των 

εξωτερικών ελεγκτών και εξασφαλίζουν την συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους 

και εσωτερικές πολιτικές κάθε οργανισµού (Sarens et al.,2006). Άρα, η πρώτη υπόθεση 

της µελέτης εκφράζεται  ως εξής : 

Η1: H ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου στους Ο.Τ.Α. µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά 

στην βελτίωση της οργανωτικής κουλτούρας και στην εξάλειψη εσωτερικών κινδύνων. 

Η διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης  θα πραγµατοποιηθεί  µε γνώµονα την 

θεωρητική εξέταση και βασικό εργαλείο την  διερεύνηση της διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας – αρθογραφίας. 

 

3.2 .ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.. 

Ο ρόλος του κράτους έχει µετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια προς την εµπειρική 

αξιολόγησή της αποτελεσµατικότητας κα χρησιµότητας των δραστηριοτήτων του 

δηµοσίου τοµέα (Afonso et al.,2003). Η οικονοµική κρίση έχει επιβάλλει στις 

κυβερνήσεις να ανησυχούν ιδιαίτερα για την µείωση του διοικητικού κόστους και 

φόρτου, και ειδικά όταν ο δηµόσιος τοµέας περιλαµβάνει µεγάλη έκταση σε σχέση µε 

τις πραγµατικές ανάγκες (Matei et al.,2010). Οι περισσότερες µελέτες καταλήγουν στο 

ότι οι δηµόσιες δαπάνες  οι οποίες αντανακλούν τις πολιτικές επιλογές της κάθε 

κυβέρνησης και που χρηµατοδοτούνται από τους δηµόσιους δηµοσιονοµικούς πόρους 

(Matei et al.,2010), θα µπορούσαν να είναι πολύ µικρότερες και πιο αποδοτικές από ότι 

είναι τώρα, γεγονός που βασίζεται ιδιαίτερα στην θέσπιση βελτιωµένων θεσµικών 

οργάνων καθώς και στην µεταφορά πολλών αρµοδιοτήτων µη βασικής προτεραιότητας 

στον ιδιωτικό τοµέα (Afonso et al.,2003). 

.Ως εκ τούτου, ο Stiglitz (2000) αναφέρει ως παράγοντες της 

αναποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα, τις διαφορές σε οργανωτικά και ατοµικά 

επίπεδα όπως οι πολιτικές ανησυχίες, η απουσία του ανταγωνισµού και των κινήτρων, η 

δυσκολία µείωσης του προσωπικού καθώς και η επιδίωξη των απαιτούµενων στόχων 

µέσω ενός γραφειοκρατικού συστήµατος (Matei et al.,2010). 
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Ο δηµόσιος τοµέας είναι ένα σύνθετο και δυναµικό και περίπλοκο σύστηµα καθώς 

περιλαµβάνει διάφορα θεσµικά όργανα, ρόλους και αρµοδιότητες από τα οποία το 

καθένα επηρεάζει την απόδοση του δηµοσίου τοµέα αλλά παράλληλα καλύπτουν και 

αλληλένδετα πεδία (Bianchi,2010).  

Η υιοθέτηση των τεχνικών που χρησιµοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα έχει 

παρουσιάσει µεγάλο ενδιαφέρον από πολλές κυβερνήσεις για την εφαρµογή τους στον 

δηµόσιο τοµέα. Αυτή η καινοτοµία αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως New Public 

Management (Ν.Ρ.Μ.) και σχετίζεται περισσότερο µε την εισαγωγή νέων συστηµάτων 

διοίκησης και συστηµάτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης (όπως την εφαρµογή της 

δεδουλευµένης λογιστικής και των Ο.Π.Σ.) (Cohen  et al.,2007). 

Στον ελλαδικό χώρο η  εφαρµογή του Ν.3852/2010, περιλαµβάνει την νέα 

διοικητική µεταρρύθµιση στην οποία έχουν υπαχθεί µέχρι σήµερα οι Ο.Τ.Α.. Ο νόµος 

αυτός περιλαµβάνει πέρα από τα συστήµατα διαφάνειας και λογοδοσίας που θα πρέπει 

να τηρούνται άµεσα, την αξιολόγηση και µέτρηση της αποτελεσµατικότητας, την 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών και την συνεχή διεξαγωγή ελέγχων, τόσο στις 

διοικητικές όσο και  στις οικονοµικές λειτουργίες. 

Ακόµα, ο µεγάλος αριθµός των πόρων και των αρµοδιοτήτων που επενδύονται στην 

Τ.Α. καθώς και η ανάγκη για δηµόσια ευθύνη και λογοδοσία καθιστά το θέµα της 

παρακολούθησης του ελέγχου των Τ.Α. σταθερή αξία (Mizrahi et al.,2007). 

Άρα, η υπόθεση που εξετάζεται σε αυτό το σηµείο έχει να κάνει ως εξής : 

Η2: Η υφισταµένη κατάσταση στους Ο.Τ.Α. ενδέχεται να παρουσιάζει σηµαντική 

βελτίωση έπειτα από την εφαρµογή του Ν.3852/2010. 

Η παραπάνω υπόθεση θα διερευνηθεί µέσω θεωρητικής εξέτασης, µε βασικό 

µέληµα την παρουσίαση ευρηµάτων ερωτηµατολογίου το οποίο εστάλη σε όλη την 

ελληνική επικράτεια µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

 

3.3. ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ  

Η σηµαντικότερη προϋπόθεση για την δηµοσιονοµική σταθερότητα και 

βιωσιµότητα στα πλαίσια λειτουργίας της κάθε κυβέρνησης, είτε κεντρικής είτε 

τοπικής,  θεωρείται η διαφάνεια (Kopit and Craig,1998). H έλλειψη διαφάνειας καθιστά 

την δηµοσιονοµική πειθαρχία και συνεπώς την εξοικονόµηση  πόρων  µέσω του όρου 

της οικονοµικότητας αδύνατη να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα (Allesina 
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and Perotti,1996). Σύµφωνα µε τους Kopit και Craig (1995), η δηµοσιονοµική 

διαφάνεια είναι το άνοιγµα και η διαπραγµάτευση προς το ευρύ κοινό σχετικά µε την 

δοµή και λειτουργίες της κυβέρνησης, προσδίδοντας  πρόσβαση σε αξιόπιστες, 

έγκαιρες και κατανοητές συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες της 

κυβέρνησης.   

Ο McGee (2005) υποστηρίζει ότι η δηµοσιονοµική διαφάνεια αντανακλά ένα 

σύστηµα καλά οργανωµένο για την χάραξη της δηµόσιας πολιτικής και εφαρµογής, 

καθώς  συµβάλει στην αποτελεσµατική και πλήρη λογοδοσία απέναντι σε τρίτους και 

αποσκοπεί στην διασφάλιση πλήρης ικανότητας απαντήσεων από την κυβέρνηση και 

τους υπαλλήλους της.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η διαφάνεια είναι ένα µέσο για την επίτευξη της 

δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας. Το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας σχετίζεται µε 

χαµηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα (Poterba and Von Hagen, 1999). 

O Al.t et al. (2001) υποστηρίζουν ότι η δηµοσιονοµική διαφάνεια προσδίδει αξία 

στην έννοια και σηµασία της κυβέρνησης και την αναδεικνύει σε όργανο διαφανούς 

θεσµικού οργάνου,  καθώς η  έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας στην διακυβέρνηση 

σηµαίνει ότι οι κανόνες δε εφαρµόζονται και οι προϋπολογισµοί αποµονώνουν την 

συµµετοχή των πολιτών (Campos et al.,1996). 

Έτσι, η επόµενη υπόθεση διαµορφώνεται ως εξής:  

Η3: H λογοδοσία και η διαφάνεια της Τ.Α. µπορεί να έχουν ενισχυθεί σηµαντικά µε 

την εφαρµογή της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. 

Η εξέταση της παρούσας υπόθεσης θα πραγµατοποιηθεί µέσω θεωρητικής εξέτασης 

βάσει της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθογραφίας, όπως επίσης και 

βάσει των ευρηµάτων ερωτηµατολογίου που εστάλη σε όλους τους ελληνικούς δήµους. 

 
3.4. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ο όρος του εσωτερικού ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνει την εξέταση της επάρκειας 

του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου, την αξιολόγηση της ακρίβειας και της 

κατάλληλης παρουσίασης των οικονοµικών φακέλων και εκθέσεων και τον έλεγχο του  

value-for- money µε επίκεντρο την οικονοµική- αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση 

των πόρων (Brierley et al.,2001). 
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Ωστόσο, η αξιολόγηση των φορέων του δηµοσίου δεν είναι τόσο εύκολη 

διαδικασία, όπως και στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς περιλαµβάνει κυρίως την πλευρά που 

σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση κοινωνικών, οικονοµικών και οργανωτικών 

παραγόντων και οι ευκαιρίες ανάπτυξης υπαγορεύονται κυρίως από εξωγενείς 

παραµέτρους (Cohen,2008). 

Επίσης, ο δηµόσιος τοµέας χαρακτηρίζεται από τους περιορισµούς µέσω ενός 

υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, για την λήψη αποφάσεων από τους δηµόσιους φορείς 

περιορίζοντας έτσι την επίτευξη της µέγιστης αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας. Η επίδοση του δηµοσίου τοµέα έχει ένα σηµαντικό αντίκτυπο 

στην ποιότητα ζωής των ατόµων και µπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιτάχυνσης ή 

εµπόδιο για την ανάπτυξη κοινωνικό - οικονοµικών πλεονεκτηµάτων για µια δεδοµένη 

περιοχή (Bianchi,2010). 

Σε αυτό το σηµείο εξετάζονται οι εξής υποθέσεις :  

H4: Η πιθανή ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου στους Ο.Τ.Α. µπορεί να βελτιώσει την 

δηµοσιονοµική τους ικανότητα. 

Η5: Oι πιθανοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται τους Ο.Τ.Α. συµβάλλουν 

σηµαντικά στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα  της συνολικής λειτουργίας 

τους. 

Οι παραπάνω υποθέσεις ενδέχεται να εξεταστούν βάσει θεωρητικής προσέγγισης 

µέσω ανασκόπησης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας – αρθογραφίας όπως επίσης 

και από την παρουσίαση ευρηµάτων ερωτηµατολογίου το οποίο εστάλη σε όλους τους 

ελληνικούς Ο.Τ.Α.. Συµπληρωµατικά, η διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων και 

ειδικά της πρώτης, µπορεί να εξεταστεί και µέσω αριθµοδεικτών προϋπολογισµού, οι 

οποίοι βασίζονται κυρίως σε στοιχεία τα οποία δοθήκαν σε συνεννόηση από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.  και αφορούν τα µηνιαία στατιστικά δελτία που αποστέλλονται σε αυτή από 

τον κάθε δήµο. 

Η µέτρηση  των επιδόσεων και της αποδοτικότητας του δηµοσίου τοµέα αναφέρεται 

ακόµα ως πολύ περιορισµένη, καθώς δεν προσδιορίζεται µόνο από την µέτρηση των 

δηµοσίων δαπανών αλλά παράλληλα και από τις φορολογικές και ρυθµιστικές αρχές 

που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου τοµέα. 

Ορισµένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να βελτιώσουν την επίδοση 

του δηµόσιου τοµέα τους κατά την τελευταία δεκαετία(κυρίως η Ελλάδα,η Πορτογαλία, 
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η Ισπανία και η Ιρλανδία, µε εξαίρεση την τελευταία που ξεπερνά το µέσο όρο της 

Ε.Ε.). 

Οι χώρες οι οποίες αποτελούνται από µικρό δηµόσιο τοµέα εµφανίζουν 

µεγαλύτερους δείκτες επιδόσεων σε σχέση µε τις χώρες µε µεσαίο ή µεγάλο δηµόσιο 

τοµέα (Afonso et al.,2003). 

Η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας της 

κάθε κυβέρνησης απελευθερώνοντας πόρους που µπορούν να επενδυθούν στην παροχή 

πρόσθετων αγαθών και υπηρεσιών ή σε µείωση φόρων και εξοικονόµηση των δαπανών 

του προϋπολογισµού (Barton,2011).  

Επίσης, µπορεί να βελτιωθεί η υποχρέωση της κυβέρνησης προς τους πολίτες για 

λογοδοσία. Η θεµελιώδης νοµική και πολιτική απαίτηση των πολιτών είναι η διαφανής 

εφαρµογή των κυβερνητικών πολιτικών που αφορούν κυρίως την οικονοµικότητα και 

την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων. 

Ωστόσο η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Ν.Ρ.Μ. καθώς και η ενσωµάτωση 

της ελεγκτικής διαδικασίας προς την Τ.Α. µπορεί να παρεµποδιστεί από τις πολιτικές 

σκοπιµότητες των τοπικών φορέων (Mizrahi et al.,2007). 

Η σηµασία του ελέγχου αναγνωρίζεται από τους µελετητές και τους επαγγελµατίες, 

οι οποίοι τονίζουν ότι µέσω του ελέγχου της ποιότητας επιτυγχάνεται καλύτερη 

οργάνωση των υπηρεσιών και καλύτερα αποτελέσµατα. Παρ’ όλα αυτά, η µέτρηση της 

ποιότητας του ελέγχου αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται να γίνει 

επαναπροσδιορισµός της έννοιας του «καλού ελέγχου» ή της ποιότητας του ελέγχου 

(Penini et al.,2009). 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ    
 

Με την ψήφιση του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» θεσπίστηκαν  νέες δοµικές 

αλλαγές στην διοικητική οργάνωση της χώρας. Κύριος στόχος της εφαρµογής του 

παρόντος νόµου ήταν η δηµιουργία ισχυρών δήµων οι οποίοι θα µπορούσαν να 

αντεπεξέλθουν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών µε την παράλληλη µείωση του λειτουργικού κόστους. 

Η σηµερινή ελληνική αυτοδιοίκηση απαρτίζεται σύµφωνα µε την νέα διοικητική 

µεταρρύθµιση από 325 δήµους, µε αυξηµένες αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής, 

οικονοµικής και δηµοτικής πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, αποτελώντας τη 

µεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών (Ι.Τ.Α., 2010). 

Οι υποθέσεις της µελέτης βασίζονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση και 

διερευνώνται µέσω της εµπειρικής έρευνας η οποία, λόγω της έλλειψης διαθέσιµων 

αρχειακών δεδοµένων που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο στην ελληνική τοπική 

αυτοδιοίκηση, πραγµατοποιήθηκε µε τη  µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Βασικός 

σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι να γίνει αντιληπτή η υφιστάµενη λειτουργική και 

οργανωτική κατάσταση της Τ.Α.. Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο είναι αποτελεσµατικά 

και σηµαντικά τα τυχόν υπάρχοντα συστήµατα ελέγχου, για την οµαλή λειτουργία του 

κάθε οργανισµού. 

 
4.1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση που επικρατεί 

στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού όσον αφορά σε θέµατα προσωπικού, οργανωτικής και 

διοικητικής πλευράς και σε θέµατα ελεγκτικής. 

Για το σκοπό της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο 

διαµορφώνεται και διακρίνεται σε 5 ενότητες. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη ενότητα 

συγκεντρώνει γενικές πληροφορίες για χαρακτηριστικά του κάθε δήµου, η δεύτερη 

ενότητα ασχολείται µε την υφιστάµενη λειτουργία των υπηρεσιών, η τρίτη µε τα 

χαρακτηριστικά του προσωπικού, η τέταρτη µε την ύπαρξη ελεγκτικών µηχανισµών σε 

κάθε δήµο και µε ποιο τρόπο βελτιώνουν ή θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία 
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του κάθε δήµου σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν και τέλος, η πέµπτη ενότητα 

ασχολείται µε την διοικητική και οικονοµική διαχείριση. 

 

4.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πέντε ερευνητικούς άξονες.  

Ο πρώτος άξονας αφορά στα Γενικά στοιχεία. Η κατηγορία ερωτήσεων που αφορά 

στα γενικά στοιχεία έχει σκοπό την ανάδειξη της δυναµικότητας κάθε δήµου σε 

πληθυσµό και σε υπηρετούν προσωπικό. Έτσι, θα µπορεί να αναλυθεί η έλλειψη ή όχι 

συστηµατικής οργάνωσης και διοίκησης και συστηµάτων ελέγχου ακόµα και σε δήµους 

µε µεγάλη δυναµικότητα. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά στις Υπηρεσίες.  Η οµάδα ερωτήσεων που αφορά στις 

υπηρεσίες προέκυψε από την εξέταση που θελήσαµε να κάνουµε στην ύπαρξη 

οργανωτικής δοµής και λειτουργίας κάθε δήµου και κατά πόσο αυτές λειτουργούν ορθά 

µέσα στα πλαίσια που ορίζει η υπάρχουσα νοµοθεσία. Συγκεκριµένα εξετάζεται η 

ύπαρξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (Ο.Π.Σ.) και µηχανογραφηµένων 

υπηρεσιών, η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος πριν τον Ν 3852/2010 και η 

λειτουργία του γραφείου προµηθειών. Οι λόγοι που γίνεται αναφορά στα δύο τελευταία 

είναι οι εξής: α) σε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται διπλογραφικό σύστηµα από όλους 

ή από µερικούς συνενωµένους δήµους , η διαδικασία απογραφής και αναγνώρισης της 

κάθε οικονοµικής κατάστασης θα καταστεί αρκετά δύσκολη και β) για να λειτουργήσει 

ένας δήµος ορθά και να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες δεν απαιτείται µονάχα η 

εξυπηρέτηση του πολίτη (διοικητικά) από κάθε υπάλληλο αλλά και από την ορθή 

ύπαρξη συστήµατος προµηθειών, ώστε να πραγµατοποιούνται καλύτερα οι στόχοι που 

έχει θέσει ο κάθε δήµος και έχει καταγράψει στον προϋπολογισµό του. Εξαιτίας του ότι 

ο τοµέας αυτός σύµφωνα µε τον επιθεωρητή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (2010) και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο (2007) πλήττεται ιδιαίτερα , θέλουµε να εξετάσουµε αν µετά την 

εφαρµογή του Ν 3852/2010  έχει βελτιωθεί σε µικρό, µεγάλο βαθµό ή καθόλου. 

Ο τρίτος άξονας αφορά στο Προσωπικό. Βασική παράµετρος για την σωστή 

λειτουργία κάθε οργανισµού αποτελεί η ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού το οποίο 

θα είναι άρτια καταρτισµένο και εκπαιδευµένο. Επίσης, βασικό µέληµα της διοίκησης 

είναι η αποδοχή παρατηρήσεων και υποδείξεων από το  προσωπικό για να αποφευχθεί 

η υιοθέτηση ενεργειών που είναι ενάντια στο συµφέρον διαβίωσης κάθε οργανισµού.  
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Γενικά η σχέση ανάµεσα σε διοίκηση και προσωπικό πρέπει να είναι αµοιβαία ώστε να 

διασφαλίζονται και να υιοθετούνται οι απαραίτητοι  κανόνες και ο οργανισµός να 

καταστεί  βιώσιµος και αποτελεσµατικός. 

Ο τέταρτος άξονας αφορά στον Έλεγχο. Η τήρηση συγκεκριµένων 

θεσµοθετηµένων κανόνων και λειτουργιών από τους Ο.Τ.Α. έχει ως συνέπεια να µην 

είναι εφικτό ένα αποτελεσµατικό σχέδιο δράσης. Εξάλλου αυτό αποτελεί και µία από 

τις βασικές διαφορές σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ακόµα όµως και µε την ύπαρξη 

των συγκεκριµένων κανόνων έχει παρατηρηθεί, κυρίως από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

των Ο.Τ.Α. (Ελεγκτικό συνέδριο, 2007;Eπιθεωρητής ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης 2010), ότι 

δεν τηρούνται όπως ακριβώς προστάζει ο νόµος, αλλά σηµειώνονται παρατυπίες. Η 

οµάδα ερωτήσεων που αφορά στον έλεγχο επιλέχθηκε µε σκοπό την καταγραφή των 

τυχόν υπαρχόντων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, για να γίνει κατανοητό  

πώς  αντιλαµβάνεται το προσωπικό την συγκεκριµένη έννοια,  πώς λειτουργούν οι 

υπηρεσίες και κυρίως η οικονοµική και διοικητική διαχείριση µε τα υπάρχοντα 

συστήµατα ελέγχου (κυρίως εξωτερικά) . 

Ο πέµπτος άξονας αφορά στη ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση. Η οµάδα ερωτήσεων που  

αφορά στη διοίκηση και στη διαχείριση αποσκοπεί στην περιγραφή της λειτουργίας της 

διοίκησης σε σχέση µε το υπάρχον θεσµοθετηµένο πλαίσιο που λειτουργεί η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και η διερεύνηση της εφαρµογής των κανόνων της  µέσω στόχων που 

υπάρχουν στον Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 244/Α/11-2-2004, Καθιέρωση συστήµατος 

διοίκησης µέσω στόχων µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις). 

 

4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στην παρούσα έρευνα, η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έγινε µέσω 

ερωτηµατολογίου αποτελούµενου από 41 ερωτήσεις, όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

παράρτηµα. Το ερωτηµατολόγιο περιέχει µόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου – όπου οι 

συµµετέχοντες καλούνται να επιλέξουν από ήδη υπάρχουσες απαντήσεις. Ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις – όπου οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν τις απαντήσεις κατά το 

δοκούν, συνειδητά αποφεύχθηκαν κυρίως λόγω οικονοµίας χρόνου συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου. Ο βασικός λόγος που επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου  

ήταν για τη διευκόλυνση της ανάλυσης και επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. Κατά τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου δεν προέκυψαν περιπτώσεις παρανόησης ή 
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λανθασµένης συµπλήρωσης των απαιτούµενων στοιχείων. ∆εν παρουσιάστηκε κανένα 

πρόβληµα κατά τη συµπλήρωση των απαντήσεων στις ερωτήσεις, οπότε δεν 

χρειάστηκε καµία διόρθωση ή επέκταση του ερωτηµατολογίου. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν µόνο ερωτήσεις 

«κλειστού τύπου» όπου οι ερωτώµενοι καλούνται να διαλέξουν από προεπιλεγµένες 

απαντήσεις. Το ερωτηµατολόγιο περιέχει ερωτήσεις απογραφικού χαρακτήρα, 

ερωτήσεις ναι / όχι και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις 1, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 και 22 του ερωτηµατολογίου αποτελούνται από 

ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις 2, 6, 14, 23, 30, 31 και 32 είναι τύπου 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ και αντιστοιχούνται σε διχοτοµικές κατηγορικές µεταβλητές ενώ οι 

ερωτήσεις 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 

προκύπτουν από πενταβάθµιες κλίµακες Likert απλής επιλογής όπου η διαβάθµιση των 

απαντήσεων έχει ως εξής: Καθόλου = 0, Λίγο = 1,  Καλά = 2,  Πολύ καλά = 3 και 

Άριστα = 4.  

 Όσον αφορά στη συλλογή των δεδοµένων δεν κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν 

διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Οι ερωτήσεις 

–µε τον τρόπο που τέθηκαν– ήταν εύκολο για τους συµµετέχοντες, χωρίς κάποια εκτενή 

επεξήγηση, να τις απαντήσουν. Μετά την συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε 

έλεγχος ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα τους. Στην έρευνα 

συµπεριλαµβάνονται τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν σωστά. 

 
4.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

Ως µεθοδολογικό εργαλείο για τον προσδιορισµό της κατάστασης που επικρατεί 

στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού όσον αφορά σε θέµατα προσωπικού, οργανωτικής και 

διοικητικής πλευράς και θέµατα ελεγκτικής επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο. 

Για την αξιολόγηση της οικονοµικής αυτοδυναµίας και ικανότητας των δήµων 

δόθηκαν συγκριτικά στοιχεία µέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α., για τα έτη 2011 και 2012. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως τα µηνιαία οικονοµικά δελτία που στέλνουν ανά µήνα οι 

δήµοι στο Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του portal που διατηρεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και που 

θεσπίζονται βάσει της υπ΄ αριθµόν 2/61968/0094/17-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  
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Προκειµένου να γίνει η συγκριτική παρουσίαση χρησιµοποιήθηκαν αριθµοδείκτες 

απόδοσης και αποτελεσµατικότητας όπως αυτοί ορίζονται από το Ν.3230/2004. 

Εξαιτίας της ανυπαρξίας στοιχείων για ολόκληρο το οικονοµικό έτος του  2012, η 

σύγκριση γίνεται βάσει στοιχείων του µήνα Φεβρουαρίου για τα έτη 2011 και 2012 

αντίστοιχα.  

Η έρευνα διεξήχθη από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2012 µέχρι και τα τέλη Μαρτίου 

2012. Τα ερωτηµατολόγια εστάλησαν σε όλους τους δήµους της Ελλάδος (325) µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Τα προσωπικά e- mail των στελεχών                                                                                                                                                                                                                              

δόθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Συνολικά ελήφθησαν από τους παραλήπτες τα 273 και συµπληρώθηκαν                                                                                                                                                                     

επαρκώς και ορθά τα 61 τα οποία συµπεριέλαβα στην έρευνα. Σηµειώνεται ότι το 

ερωτηµατολόγιο απευθυνόταν κυρίως σε στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών.  Η 

επιλογή αυτή οφείλεται στην καίρια θέση που καταλαµβάνει η οικονοµική υπηρεσία 

κάθε δήµου καθώς  αποτελεί το κέντρο λειτουργιών του. 

Η τεχνική δειγµατοληψίας που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη έρευνα είναι η 

απογραφική έναντι της δειγµατοληπτικής. Η απογραφή απαιτεί την καταγραφή των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλων των µονάδων του εκάστοτε ερευνώµενου πληθυσµού. 

Αντίθετα, οι δειγµατοληπτικές έρευνες αποτελούν στατιστικές εργασίες, στις οποίες η 

συλλογή των δεδοµένων περιορίζεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του 

ερευνώµενου πληθυσµού. Η στατιστική πληροφόρηση που αφορά στα χαρακτηριστικά 

ολόκληρου του πληθυσµού προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας και αξιολόγησης του εν 

λόγω δείγµατος, που γίνεται µε ειδικές στατιστικές µεθόδους. Οι απογραφές έχουν 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. ∆εν υπόκεινται σε 

δειγµατοληπτικό σφάλµα, δίνουν την δυνατότητα παραγωγής στατιστικών δεδοµένων 

σε µεγάλη θεµατική και γεωγραφική ανάλυση και αποτελούν τη βάση για τη διενέργεια 

άλλων στατιστικών ερευνών, καθώς από την πλήρη καταγραφή των µονάδων ενός 

πληθυσµού δηµιουργούµε δειγµατοληπτικό πλαίσιο για τον πληθυσµό αυτό. Στα 

µειονεκτήµατα της απογραφής επισηµαίνουµε τον µεγάλο χρόνο για την προετοιµασία 

και διεξαγωγή της ως και το υψηλό κόστος που απαιτεί.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το ποσοστό ανταπόκρισης (πλήρεις απαντήσεις στο 

ερωτηµατολόγιο µας) των δήµων ανά περιφέρεια. 
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Πίνακας 1:Ποσοστό ανταπόκρισης των ∆ήµων στην Έρευνα µας 

Περιφέρειες Πλήθος 

∆ήµων 

∆ήµοι που 

ανταποκρίθηκαν 

Ποσοστό 

ανταπόκρισης 

Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 
22 7 32% 

Κεντρικής Μακεδονίας 38 5 13% 

∆υτικής Μακεδονίας 12 4 33% 

Ηπείρου 18 4 22% 

Θεσσαλίας 25 8 32% 

Στερεάς Ελλάδας 24 2 8% 

Ιονίων Νήσων 7 0 0% 

∆υτικής Ελλάδας 19 2 11% 

Πελοποννήσου 26 5 19% 

Βορείου Αιγαίου 9 2 22% 

Νοτίου Αιγαίου 35 4 11% 

Κρήτης 24 6 25% 

Αττικής 66 12 18% 

Σύνολο 325 61 19% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγια έρευνας, επεξεργασία ιδία 

 

Αν και το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης δεν είναι µικρό, εντούτοις, η ανά 

περιφέρεια κάλυψη δεν συνάδει µε κάποιο από τα γνωστά δειγµατοληπτικά σχέδια της 

Στατιστικής και εποµένως η ανάλυσή µας δεν µπορεί να γενικευθεί. ∆εν εφαρµόζουµε 

δηλαδή επαγωγική στατιστική συµπερασµατολογία. Εντούτοις, η περιγραφή του 

δείγµατός µας µπορεί να είναι χρήσιµο εργαλείο ως πιλοτική έρευνα επόµενης 

στατιστικά θεµελιωµένης µε επαγωγικά κριτήρια. 
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5.∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν 61 δήµοι εκ των οποίων το µεγαλύτερο ποσοστό 

αντιστοιχεί σε περιφερειακούς, µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκων(συνολικό ποσοστό 

62,30%). Αξιόλογο είναι και το ποσοστό ύπαρξης δήµων που κατατάσσονται ως 

κεντρικοί µε κατοίκους άνω των 50.000 (συγκεκριµένα µε 21,31%).  

 
∆ιάγραµµα 1 και 2: Πληθυσµός και χαρακτηρισµός δήµου (ερωτήσεις 1 και 2)  

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας, επεξεργασία ιδία. 

 

Το δείγµα αυτό θεωρείται αντιπροσωπευτικό του συνολικού καθώς  τα προσωρινά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την απογραφή του 2011 στον µόνιµο πληθυσµό  

ανέδειξαν τη σηµερινή διάρθρωση της Τ.Α.  Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό του 

συνολικού αριθµού των δήµων των οποίων οι κάτοικοι είναι µέχρι 50.000  

κατατάσσονται στο 80% ενώ µόλις το 20% κατέχει πληθυσµό άνω των 50.000 

(E.E.T.A.A., Αποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού 2011) 

 

5.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για την οργανωτική 

και λειτουργική αποτελεσµατικότητα κάθε Ο.Τ.Α. Αυτό συµβαίνει γιατί λειτουργεί ως 

µέσο υλοποίησης και διεκπεραίωσης των αποφάσεων των τοπικών αρχών, µε γνώµονα 

το δηµόσιο συµφέρον. Τα κυριότερα ζητήµατα που αφορούν στο προσωπικό είναι οι 

διαδικασίες των προσλήψεων, οι ανάγκες για κατάλληλη στελέχωση, γενικά θέµατα 

ανάπτυξης, συνθήκες εργασίας, εργασιακές σχέσεις  και η σωστή κατανοµή του. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

18%

18%

27%

11%

21%

5%

0-5000 5001-15000 15001-30000

30001-50000 50000 και άνω ∆Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

0
5

10
15

20
25

30
35

40
45

Περιφερειακός Κεντρικός ∆Α



 
 

60 

5.2.1. ΓΕΝΙΚΑ   

Από τους 61 δήµους, οι 17 απασχολούν υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών 

βαθµίδων και σχέσεων εργασίας άνω των 250 ατόµων, ενώ µόλις οι 21 απασχολούν  

υπαλλήλους µέχρι 80 ατόµων . 

 

∆ιάγραµµα 3: αριθµός εργαζοµένων σε δήµους (ερώτηση 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας, επεξεργασία ιδία. 

 

Από τη µία, το πρώτο φαινόµενο παρατηρείται κυρίως σε δήµους οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται κεντρικοί ενώ η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται σε περιφερειακούς 

δήµους. Βεβαίως, υπάρχει και το φαινόµενο, περιφερειακός δήµος να απασχολεί 

υπαλλήλους άνω των 250 ατόµων αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιοµορφία του 

κάθε δήµου και στις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει. Για παράδειγµα, όταν ένας 

δήµος είναι ορεινός ή καταλαµβάνει µεγάλη γεωγραφική έκταση τότε οι ανάγκες  για 

τεχνικό προσωπικό και εξωτερικά συνεργεία είναι περισσότερες, ώστε η ανταπόκριση 

στους δηµότες να είναι άµεση. 

Η βασική ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν οι υπάλληλοι των εξεταζόµενων 

δήµων κυµαίνεται από 36-45 ετών σε ποσοστό σχεδόν 51%, ενώ ακολουθεί η 

κατηγορία των 46-55 ετών µε ποσοστό 37,70%. 

Ακόµα, υπάρχει ένα ποσοστό άνω του 20% που προέρχεται από τις πρώην 

κοινότητες, δηλαδή πριν από την διοικητική µεταρρύθµιση του ¨Ι.Καποδίστρια¨, που 
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καταλαµβάνει συνολικό αριθµό υπαλλήλων άνω του 26%. Παράλληλα, σηµαντική είναι 

η παρατήρηση ότι σε ένα σηµαντικό ποσοστό (σχεδόν 25%) των ερευνηθέντων δήµων, 

υπάλληλοι τέτοιας κατηγορίας δεν υφίστανται καθόλου.  

Αντίθετα, το συντριπτικό ποσοστό που καταλαµβάνουν είναι από 1-25% των 

συνολικών εξεταζόµενων  δήµων. 

 

∆ιαγράµµατα 4 και 5: Ηλικιακή κατανοµή υπαλλήλων και υπάλληλοι 
προερχόµενοι από πρόγραµµα «Ι.Καποδίστριας» (ερωτ.13 και 14) 

 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας, εξεργασία ιδία. 

 

Η παρατήρηση αυτή διευκρινίζεται καθώς οι υπάλληλοι µε τα περισσότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας είναι συνήθως χαµηλής εκπαιδευτικής βαθµίδας.  Ειδικότερα, όσον 

αφορά στο διοικητικό προσωπικό, είτε το µορφωτικό επίπεδό τους είναι χαµηλό (∆Ε) 

είτε η διαδικασία πρόσληψης τους δεν είχε πραγµατοποιηθεί µε νοµότυπο τρόπο. 

Επιπρόσθετα,  διατηρούν ακόµα και µετά την αλλαγή του διοικητικού συστήµατος της 

Αυτοδιοίκησης, το κλίµα που υπήρχε από τις πρώην θέσεις τους στις κοινότητες. 

Έτσι, µπορεί να έχουν αποκτήσει εµπειρική γνώση αλλά δεν µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στις ανερχόµενες ανάγκες και εξελίξεις της Τ.Α..  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα δεδοµένα η εκπαιδευτική βαθµίδα των υπαλλήλων 

διαµορφώνεται ως εξής: Από το εξεταζόµενο δείγµα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των υπαλλήλων ανήκει στην κατηγορία ∆.Ε  (µε ποσοστό 44%), ενώ η 

δεύτερη κατηγορία είναι η Υ.Ε. (µε ποσοστό 33%). Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που συµβαδίζει µε µελέτη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. (201119) η 

οποία επισηµαίνει το ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων ειδικών θέσεων20.  Είναι λοιπόν 

αντιληπτή η έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών και ο µικρός αριθµός στελεχών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Σύµφωνα µε έκθεση του Ι.Τ.Α. (2008), η σύγχρονη απαίτηση για προσωπικό 

υψηλής ποιότητας στους φορείς της αυτοδιοίκησης αποτελεί ανάγκη πρώτης 

προτεραιότητας. Παράλληλα, παρατηρείται απουσία συστηµατικής επιµόρφωσης του 

προσωπικού. Τέλος, τα συστήµατα προσλήψεων δεν ακολουθούν συγκεκριµένες 

ανάγκες προγραµµατισµού  προκειµένου να εξασφαλίζεται η στελέχωση σύµφωνα µε 

τις ανάγκες σε ειδικότητες και θέσεις εργασίας. 

 

5.2.2. ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  

Από το δείγµα διακρίνεται ότι οι εργαζόµενοι σε ένα µεγάλο ποσοστό (45,90 %) 

αναγνωρίζουν τους στόχους της υπηρεσίας τους, ενώ ένα συνολικό ποσοστό 16,39% 

δεν τους γνωρίζει ελάχιστα έως καθόλου. 

Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στην λανθασµένη κατανοµή του προσωπικού σε 

αντίστοιχες θέσεις.  

Συνολικό ποσοστό 32,79%  δεν είναι ικανοποιηµένο σε ελάχιστο έως µηδενικό 

βαθµό σχετικά µε τον καταµερισµό της εργασίας, ενώ το 42,62% δηλώνει ότι είναι 

ικανοποιηµένο σε επαρκή βαθµό (42,62%). 

Παρ’ όλα αυτά το προσωπικό αντιλαµβάνεται τις υπάρχουσες ανάγκες, τις τοπικές 

υποθέσεις και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν άµεσα, προσπαθώντας να 

ανταποκριθεί άµεσα στις προσδοκίες των πολιτών σε ικανοποιητικό βαθµό (ποσοστό 

86,89%) . 

 

 

 

                                                 
19 Σύµφωνα µε την µελέτη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. (2011)  η διάρθρωση των εργαζοµένων στην τοπική 
Αυτοδιοίκηση ανά επίπεδο εκπαίδευσης ¨έχει ως εξής :  ∆Ε 50%, ΥΕ 27%, ΠΕ 15% και ΤΕ 7% 
20 Οι εργαζόµενοι ειδικών θέσεων προσδιορίζονται µόλις σε ποσοστό 2%, ενώ αντίθετα το µόνιµο 
προσωπικό ανέρχεται σε 78%, το έκτακτο προσωπικό ορισµένου χρόνου σε 16%, και οι εργαζόµενοι 
αορίστου χρόνου σε 20% (Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 2011). 
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∆ιαγράµµατα 6 και 7 : Καταµερισµός αρµοδιοτήτων και αναγνώριση στόχων 
οργανισµού από εργαζόµενους (ερωτήσεις 16 και 15) 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας, επεξεργασία ιδία. 

 

Ωστόσο, η σχέση αιρετής διοίκησης και προσωπικού δεν είναι αµφίρροπη. Σε 

θέµατα που προκύπτουν σε προσωπικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο του οργανισµού, 

οι υπάλληλοι δεν υποστηρίζονται στον βαθµό που θα έπρεπε, ώστε να εξασφαλιστεί η 

εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

φαινόµενα συγκρούσεων και τριβών. Συγκεκριµένα, σε συνολικό ποσοστό 50,82% οι 

υπάλληλοι υποστηρίζονται ελάχιστα έως καθόλου, ενώ το 44% δηλώνει ότι 

υποστηρίζεται. 

 

∆ιάγραµµα 8: Βαθµός υποστήριξης εργαζοµένων από την διοίκηση (ερωτ.20) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

Ακόµα, σε θέµατα που ανακύπτουν από τις διαδικασίες της λειτουργίας του 

οργανισµού η αιρετή διοίκηση δεν φαίνεται να δίνει την απαραίτητη προσοχή σε 

παρατηρήσεις και ενδείξεις του προσωπικού.  

Συγκεκριµένα ποσοστό 75,41% δηλώνει ότι η διοίκηση δίνει προσοχή στις ενδείξεις 

του προσωπικού µερικές φορές, ενώ το 13% δηλώνει ότι δεν δίδεται καθόλου προσοχή. 
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Αξιοσηµείωτη είναι και η ύπαρξη ενός µικρού ποσοστού (5%) σύµφωνα µε το οποίο θα 

δοθεί η απαραίτητη προσοχή, αλλά έπειτα από έντονη διαφωνία. 

 

∆ιάγραµµα 9: Προσοχή διοίκησης σε ενδείξεις και παρατηρήσεις του 
προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 

Ακόµα, τα πορίσµατα ελέγχων και ειδικά των ορκωτών ελεγκτών παρουσιάζονται 

µονάχα στην διοίκηση (ποσοστά 36% και 13% αντίστοιχα). Μόλις το 34,43% δηλώνει 

ότι τα αποτελέσµατα ελέγχων παρουσιάζονται σε όλους, ενισχύοντας έτσι την σωστή 

λειτουργία τους . 

 

∆ιάγραµµα 10: Παρουσίαση πορισµάτων ελέγχου. 
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Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων των ελέγχων και των ισολογισµών πραγµατοποιείται σε ειδική 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπάλληλοι, πολλές φορές 

της οικονοµικής υπηρεσίας, δεν ενηµερώνονται από τους προϊσταµένους και τους 

διευθυντές τους για τα αποτελέσµατα αυτά, εκτός και αν αυτό ζητηθεί.  

Συνεπώς, ο έλεγχος δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός και να έχει άµεση 

επίδραση στην ορθολογικότερη διαχείριση και βελτίωση των πράξεων των υπαλλήλων, 

ώστε να συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στην προάσπιση των τοπικών 

συµφερόντων. 

5.2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ   

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις τριβές που µπορεί να αντιµετωπίζει το προσωπικό, 

οι προσπάθειες για την µέγιστη και καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµότη είναι σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Συγκεκριµένα το 62,30% χαρακτηρίζει την ανταπόκρισή του 

απέναντι στις ανάγκες των πολιτών πολύ καλή , ενώ µόλις το 1,64% την χαρακτηρίζει 

ελάχιστη. 

 

∆ιάγραµµα 11: Επαρκής ανταπόκριση των υπαλλήλων στις ανάγκες των 
δηµοτών (ερωτ.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
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Ωστόσο, ο έλεγχος που διενεργείται στις υπηρεσίες  τους, τόσο από την διοίκηση 

όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το ελεγκτικό συνέδριο και τους ορκωτούς 

λογιστές, συµβάλλει σύµφωνα µε τους περισσότερους εργαζοµένους στην βελτίωση της 

διαδικασίας των εργασιών (ποσοστό 52,46%). 

Παράλληλα, εκφράζεται και η αντίθετη άποψη ότι ο έλεγχος δεν συµβάλλει ή 

συµβάλλει ελάχιστα στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε συνολικό 

ποσοστό 40,98%. 

 
∆ιάγραµµα 12: Συµβολή ελέγχου στη βελτίωση της εργασίας (ερωτ.19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

5.3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Τ.Α.  

Βασικός παράγοντας για την διαδικασία λήψης αποφάσεων  µέσα σε ένα οργανισµό 

είναι η εισροή πληροφορίας. Ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) 

διοίκησης στους Ο.Τ.Α. µπορεί να παρέχει πληροφορίες για κάθε επίπεδο διοίκησης. 

Περιλαµβάνει κυρίως µηχανολογικό εξοπλισµό ή µηχανογραφηµένες βάσεις δεδοµένων 

και µοντέλα λήψης αποφάσεων που αξιοποιούν τα πληροφοριακά στοιχεία 

(Γιαννακόπουλος κ.α.,2003) προσδίδοντας του µε αυτό τον τρόπο τον ρόλο του 

κινητήριου µοχλού για την λήψη αποφάσεων από την διοίκηση. 

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει  την διασύνδεση 

των επιµέρους λειτουργιών ενός Ο.Τ.Α. µε σκοπό την δηµιουργία ενός Ο.Π.Σ.  

Από το δείγµα µας φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι δήµοι έχουν µηχανογραφικές 

υπηρεσίες σε ποσοστό 86,89%, εκτός από ένα µικρό µέρος 9,84 % το οποίο δηλώνει ότι 

δεν υφίσταται σε όλες τις υπηρεσίες τους αλλά µόνο σε ένα µέρος τους.  
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Ωστόσο το Ο.Π.Σ. λειτουργεί στο 80,33% των δήµων ενώ σε ποσοστό σχεδόν 15% 

αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. 

 

∆ιαγράµµατα 13 και 14: Ύπαρξη µηχ/νων υπηρεσιών και Ο.Π.Σ. (ερωτ. 5 και 6)  
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Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

Ακόµα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας συµβάλλουν στην καλή  

άσκηση του εποπτικού ρόλου και στην βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου σε  

ποσοστό 34,43% ενώ µόλις το 9,84% δεν έχει ανταπόκριση από την εφαρµογή αυτή. 

Ωστόσο, ένα ποσοστό 37,70% βρίσκει την ύπαρξη συστηµάτων ικανοποιητική, αλλά 

όχι άριστη ή σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

 

∆ιάγραµµα 15: Συµβολή πληροφορικής στην άσκηση εποπτικού ρόλου και 
στην βελτίωση δυνατοτήτων ελέγχου (ερωτ.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
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Η ύπαρξη διπλογραφικού συστήµατος σε όλους τους δήµους και η σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων εξυπηρετεί έναν βασικό ρόλο στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Guthrie,1998) και περιλαµβάνουν κυρίως την πιο ακριβή µέτρηση της 

οικονοµικής θέσης  και απόδοσης, καθώς και την βελτίωση της λογοδοσίας και της 

διαφάνειας (Pallot,1997; Ryan,1998). 

Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σε κάθε 

ενδιαφερόµενο φορέα έχοντας ως συνέπεια την βελτίωση της υπευθυνότητας γεγονός 

που µπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ενέργειες οι οποίες δεν θα προσθέσουν 

επιβαρύνσεις για το µέλλον των δηµοτών (Chan,2003). 

Από το δείγµα µας, προκύπτει ότι µόλις το 32,79% των νέων δήµων κατείχαν και 

εφάρµοζαν διπλογραφικό σύστηµα, ενώ σε ποσοστό 39,34% του δείγµατος δεν το 

εφάρµοζαν όλοι. Ακόµα, σε ποσοστό σχεδόν 20% των δήµων δεν υπήρχε καθόλου 

δεδουλευµένη λογιστική. 

 

∆ιάγραµµα 16: Ύπαρξη διπλογραφικού συστήµατος(ερωτ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 
 

Σύµφωνα µε την νέα διοικητική µεταρρύθµιση όλοι οι νέοι δήµοι είναι 

υποχρεωµένοι να τηρούν διπλογραφικό σύστηµα σε συνδυασµό µε την αναλυτική 

λογιστική. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να εφαρµοστεί στην πράξη, ειδικά για το 

έτος 2011 κατά το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει νέα καταµέτρηση υποχρεώσεων και 

κατοχής περιουσίας µε την µορφή απογραφής, ώστε να ξεκινήσει το λογιστικό σύστηµα 

να λειτουργεί αποδοτικά. Ακόµα και η καταγραφή της πάγιας δηµοτικής περιουσίας 
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είναι εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία καθώς ένα ποσοστό των δήµων (στο δείγµα µας 

συνολικά το 32,79%) γνωρίζει ελάχιστα έως καθόλου την περιουσιακή του κατάσταση. 

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν δήµοι οι οποίοι γνώριζαν επακριβώς την πάγια περιουσιακή 

τους κατάσταση σε ποσοστό άνω του 60%. 

∆ιάγραµµα 17: Γνώση πάγιας περιουσιακής κατάστασης (ερωτ.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

 
Ένας από τους βασικούς κρίκους για τη σωστή λειτουργία ενός Ο.Τ.Α. είναι το 

γραφείο προµηθειών. Αυτό θα του διασφαλίσει την απόκτηση των βασικών αγαθών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση αναγκαίων λειτουργιών του. 

Πιο συγκεκριµένα, µεριµνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων προµηθειών 

έπειτα από την συλλογή προσφορών για κάθε προµήθεια, παράλληλα την επιλογή της 

πιο οικονοµικής αλλά και χρήσιµης σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (Π.∆. 

28/1980 ή Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Στην ουσία εµπλέκεται ως εποπτεύουσα υπηρεσία στις 

αποθήκες και παρακολουθεί την ποιότητα και ποσότητα των λαµβανοµένων υλικών 

σύµφωνα µε τα συµφωνητικά που έχουν υπογραφεί µε τους προµηθευτές. Οργανώνει 

τις παραγγελίες, νέες και υφιστάµενες, µέσω ενός συστήµατος παρακολούθησης 

αποθεµάτων (Καραγιλάνης,2002). Έτσι, θα πρέπει για την σωστή λειτουργία του, να 

υπάρχει σωστή συνεννόηση µε την τεχνική αλλά και οικονοµική υπηρεσία του κάθε 

δήµου. 

Εντούτοις, από το δείγµα µας προκύπτει ότι µόλις σε ποσοστό 32,79% υπάρχει 

οργανωµένο γραφείο προµηθειών, ενώ σε ποσοστό 31,15 % δεν υπάρχει καθόλου. 
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Υφίσταται και ένα ποσοστό 32,15% σύµφωνα µε το οποίο υπάρχει γραφείο προµηθειών 

αλλά δεν τηρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσει σωστά. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, οι διαδικασίες για τις προµήθειες διενεργούνται 

αφού πραγµατοποιηθεί η προµήθεια (14,75%) ή εφόσον και όποτε το επιθυµεί η αιρετή 

διοίκηση (4,92%). Συνήθως σε περίπτωση µη ύπαρξης γραφείου προµηθειών ή 

υπολειτουργίας του, η διαδικασία κινείται από τις οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες 

των δήµων. Πάντως είναι αξιοσηµείωτο ότι το 37,70% των ερωτηθέντων δήµων δεν 

απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, δηµιουργώντας µε αυτή την κίνηση ερωτήµατα για το  

πόσο νόµιµες είναι  οι διαδικασίες. 

 

∆ιαγράµµατα 18 και 19: Ύπαρξη και λειτουργία γραφείου προµηθειών 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 
 

5.4. ΕΛΕΓΧΟΣ  

5.4.1. ΓΕΝΙΚΑ   

Η τήρηση θεσµοθετηµένων κανόνων και λειτουργιών στις υπηρεσίες του δηµοσίου 

τοµέα, συνεπώς και στους Ο.Τ.Α., αποτελούν ένα πολύ περιοριστικό πλαίσιο δράσεων. 

Οι Ο.Τ.Α. εξ’ ορισµού δεν µπορούν να έχουν την απόλυτη ευελιξία και την 

προσαρµοστικότητα των ιδιωτικών οργανώσεων καθώς προκειµένου να διασφαλισθεί ο 

έλεγχος και  να αποφευχθεί η αυθαιρεσία στην άσκηση της εξουσίας, υπάγονται σε µία 
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σειρά περιορισµών όπως νοµικοί, πολιτικοί, οικονοµικοί και τεχνικοί (Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,2010). 

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική η ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου και 

ιδιαίτερα εσωτερικού, για την προάσπιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας της 

δράσης της τοπικής αρχής. 

Στο δείγµα µας, µόλις το 49,18% γνωρίζει για τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, 

ενώ ένα συνολικό ποσοστό της τάξεως του 44,29% γνωρίζει ελάχιστα έως καθόλου για 

την ύπαρξη τέτοιων είδους συστηµάτων. 

 
∆ιαγράµµατα 20 και 21: Γνώση και ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου (ερωτ.22  και 23) 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος µε ποσοστό 83,61% δεν εφαρµόζει 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ενώ µόλις ένα 9,84% το εφαρµόζει. 

 

5.4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΩΤ. 11,12,27,29,30,31,32) 

Η διοικητική διαχείριση είναι υπεύθυνη για την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση 

και διανοµή πληροφορίας, κυρίως µέσω εργαλείων πληροφοριακής διοίκησης και 

συστηµάτων πληροφοριών21 , στα ανώτερα διοικητικά στελέχη , ώστε να µπορούν να 

εκτελέσουν εργασίες ή άλλους ρόλους εκτός οργανισµού. 

                                                 
21 Όπως ενηµέρωση βιβλίων και συστηµάτων κοστολόγησης, έλεγχο λειτουργιών και γενικές λειτουργίες 
γραφείου. 
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Επίσης,  περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να συλλεχθούν, να 

διαχειριστούν, να διατηρηθούν και να ανακτηθούν πληροφορίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται σε έναν οργανισµό (Ferreira et al.,2009). 

Παράλληλα, η ορθή και κατάλληλη εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 

µπορεί να προτρέψει την διοίκηση σε πράξεις νόµιµες και στην παροχή αξιόπιστων  

πληροφοριών.  Έτσι, θα διασφαλιστεί ο σκοπός και η βιωσιµότητα του οργανισµού.  

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ερωτηµατολογίου η διαδικασία διαχείρισης των 

προµηθειών και των αναθέσεων δεν κρίνονται ικανοποιητικές καθώς το 57,38% 

δηλώνει ότι υπήρχαν ελάχιστες περιπτώσεις παράνοµων τέτοιων περιπτώσεων. Από την 

άλλη το 6,56% δηλώνει ότι το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται συνεχώς µε βασικό 

υπαίτιο την αιρετή διοίκηση (40,98%)  και την έλλειψη συνεννόησης ανάµεσα στις 

υπηρεσίες (14,75%).  

 
∆ιαγράµµατα 22 και 23: Ύπαρξη κατατµήσεων έργων και µη νόµιµων προµηθειών 
και υπαίτιοι (ερωτ.11 και 12) 

 

Σύµφωνα µε το δείγµα µας το φαινόµενο αυτό παρατηρείται περισσότερο σε 

περιφερειακούς δήµους. Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι ενώ οι δήµοι είχαν απαντήσει  

θετικά για την ύπαρξη παράνοµων αναθέσεων και κατατµήσεων, εντούτοις δεν 

κατέδειξαν τους κύριους υπαίτιους (36,07%). Επίσης, σε επόµενη ερώτηση για την 

ύπαρξη φαινοµένων κακοδιαχείρισης και ανάρµοστης συµπεριφοράς από την αιρετή 

διοίκηση, το 11,48% των δήµων δεν απάντησε καθόλου. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (2011), που πραγµατοποιήθηκε για το 2010, διευκρινίζεται ότι οι 

περισσότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τον ΓΕ∆∆ αφορούσαν Ο.Τ.Α. και 

επισηµαίνεται ότι «…προκύπτει το συµπέρασµα ότι κυρίως µέχρι τώρα οι Ο.Τ.Α. ά 
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βαθµού αλλά και οι β΄ βαθµού σε µικρότερο βαθµό, εµπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή 

ευνοεί την ανάπτυξή της»(σελ 11.) 

Ο τρόπος της διοίκησης σε ποσοστό 42,62% κρίνεται από καθόλου έως ελάχιστα 

ικανοποιητικός ενώ το 36,07% τον κρίνει καλό. Μόλις το 16,39% αποδίδει τα εύσηµα 

στον τρόπο διοίκησης και τον αξιολογεί µε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. 

 
∆ιάγραµµα 24: Βαθµός αποτελεσµατικής διοίκησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 
Ωστόσο, υπάρχει συµφωνία για τα θετικά αποτελέσµατα που µπορεί να έχει ο 

έλεγχος γενικά (εξωτερικός και εσωτερικός) σε σχέση  µε την διοίκηση αλλά και µε το 

προσωπικό. 

Συγκεκριµένα, ένα ποσοστό 59,02% υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ελέγχου αποτρέπει 

την διοίκηση από ανάρµοστες συµπεριφορές, ενώ το 67,21% αποκαλύπτει τον 

καθοριστικό ρόλο του  λογιστικού ελέγχου. Ο τελευταίος αποτρέπει την παράβαση του 

νόµου και προσδίδει µεγαλύτερη σηµασία στις διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν  από 

τα µέλη που πρέπει να τις πραγµατοποιήσουν (αιρετοί διοίκησης και προσωπικό). 
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∆ιαγράµµατα 25 και 26: Έλεγχος και βαθµός αποτροπής από ανάρµοστες 
συµπεριφορές και παράνοµες πράξεις (ερωτ.30 και 32) 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 

Εντούτοις, σε ποσοστό 34,43% και σε 22,95% ο έλεγχος φαίνεται να µην έχει τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα τόσο από την πλευρά της αιρετής διοίκησης όσο και από 

την πλευρά του προσωπικού αντίστοιχα. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΡΩΤ. 28,33,34,35) 

Η διαδικασία της οικονοµικής διαχείρισης απαιτεί τον κατάλληλο σχεδιασµό 

αποφάσεων, ώστε να µεγιστοποιούνται τα συµφέροντα του κάθε ενδιαφερόµενου (Slim 

et al.,2008) και συνδυάζει διαφορετικούς τύπους αποφάσεων, οι οποίοι µπορούν να 

διαχωριστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως επενδυτικές, οικονοµικές και 

συνδυασµός των δύο προηγούµενων (οικονοµικές και επενδυτικές)(Fabozzi et 

al.,2003). Υπενθυµίζεται ωστόσο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν λειτουργεί µε 

ιδιωτικό-οικονοµικά κριτήρια, αλλά βασικό µέληµά της είναι η άµεση εξυπηρέτηση 

των πολιτών και να παρέχει το απαραίτητο στήριγµα για την επίλυση των τοπικών 

υποθέσεων (Μπεσίλα Βήκα, 2005). 

∆ύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν γενικά την διαχείριση (management) και 

ειδικά την οικονοµική και διοικητική είναι η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα 

µε τελικό στόχο την οικονοµικότητα δηλαδή την µείωση του κόστους (Τζωρτζάκης 

κ.α.,2002) και που αποτελούν µία από τις σηµαντικές πτυχές που αποσκοπεί ο 

εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή τον έλεγχο του value for money. 

Από την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2008, απεικονίζεται  

η προβληµατική οικονοµική διαχείριση που χαρακτηρίζει το µεγαλύτερο µέρος του 

αριθµού των δήµων σε συνδυασµό µε τις διοικητικές διαδικασίες (νόµιµες και µη). 
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Ειδικά για το προαναφερθέν έτος τα ποσά µη νόµιµων δαπανών των Ο.Τ.Α. αφορούν 

39.055.086,23 €. (!)(Ελεγκτικό συνέδριο,2011). 

Ωστόσο προκύπτει η εξής αντίφαση: Από την µία πλευρά, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

αποτελεί το ανώτατο δηµοσιονοµικό δικαστήριο της χώρας που είναι συνταγµατικά  

κατοχυρωµένο και µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις έπειτα από απόφασή του. Εάν τελικά 

κριθεί ότι µία δαπάνη δεν είναι νόµιµη, τότε αυτή δεν µπορεί να πληρωθεί από τον 

φορέα που την εξέδωσε. Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω δαπάνη µπορεί να πληρωθεί 

µέσω διαταγής πληρωµής ή από εντολή κατάσχεσης που θα εκδώσει ο κάθε δικαιούχος, 

µέσω ειρηνοδικείου ή άλλου είδους δικαστηρίου, ακυρώνοντας την αρχική απόφαση 

του ελεγκτικού συνεδρίου. 

Ωστόσο από το ερωτηµατολόγιο φαίνεται ότι η διενέργεια ελέγχων τόσο 

εσωτερικών όσο και εξωτερικών σε ποσοστό 40,98% συµβάλλει ανεπαρκώς ή ελάχιστα 

στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του οργανισµού ενώ ένα ποσοστό 22,95% 

αναφέρει ότι η εφαρµογή συµβάλλει σε πολύ καλό βαθµό. 

Για την πλειοψηφία των δήµων που εξετάζουµε σηµειώθηκε ότι δεν υπάρχουν 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου (ερώτηση 23). Άρα, το βάρος της βελτίωσης της 

οικονοµικής διαχείρισης, βαραίνει τον εξωτερικό έλεγχο. 

 

∆ιάγραµµα 27: Συµβολή ελέγχου στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης 
(ερωτ.28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 

Σε ποσοστό 47,54% οι σύγχρονες µέθοδοι λογιστικού ελέγχου και λογιστικής 

υποστήριξης των δήµων εφαρµόζονται σε πολύ καλό έως άριστο βαθµό, ενώ σε ένα 

ποσοστό 28% περίπου, δεν εφαρµόζονται επαρκώς (ελάχιστα έως καθόλου). 
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Σε ποσοστό 48% περίπου εξασφαλίζεται σε πολύ καλό βαθµό έως άριστο η 

διαφανής οικονοµική διαχείριση ενώ σε ποσοστό 21% από καθόλου έως ελάχιστα. 

∆ιαγράµµατα 28 και 29: Ύπαρξη σύγχρονων µεθόδων οικ. Ελέγχου και η 
συµβολή τους στη διαφανή οικονοµική διαχείριση (ερωτ.34 και 33) 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 

Παρ’ όλα αυτά η σύνδεση ανάµεσα στη χρήση των οικονοµικών πόρων και των 

στρατηγικών στόχων του οργανισµού, δεν είναι αποτελεσµατική σε επαρκές επίπεδο 

έως καθόλου (46%), ενώ µόλις σε ποσοστό 18% θεωρείται πολύ καλή.  

 

∆ιάγραµµα 30: Βαθµός σύνδεσης οικονοµικών πόρων και στρατηγικών στόχων 
(ερωτ.35) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
 

Το θέµα είναι πως εφόσον υπάρχουν σύγχρονες µέθοδοι λογιστικού ελέγχου, το όλο 

σύστηµα είναι εντελώς αναποτελεσµατικό. 
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5.4.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 3Ε (VALUE- FOR- MONEY, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2 του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11-

2-2004 ) καθιερώνεται η µέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας 

της δηµόσιας διοίκησης µε σκοπό την αξιολόγηση των υπηρεσιών της δηµόσιας 

διοίκησης και την ενίσχυση της διαφάνειας καθώς επίσης και της οικονοµικότερης 

αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων µε τρόπο αποδοτικό και αποτελεσµατικό. 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζονται οι βασικές έννοιες της αποτελεσµατικότητας ως 

την ικανότητα της διοίκησης να εκπληρώνει τους προγραµµατισµένους στόχους και την 

έννοια της αποδοτικότητας ως την ικανότητα να επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος (οικονοµικότητα). 

 

Α. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΡΩΤ. 25, 26,38)  

Σε ποσοστό 39,34% η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των ελέγχων των 

δήµων θεωρείται καλή  και σε ποσοστό 29,51% πολύ καλή. Σε ποσοστό µονάχα 26% 

περίπου η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών είναι ανύπαρκτη έως ελάχιστη.  

Ωστόσο, ο έλεγχος µπορεί να βελτιώσει την οργανωτική τεχνογνωσία που 

απαιτείται για την αποτελεσµατική λειτουργία της κάθε υπηρεσίας σε ικανοποιητικό 

βαθµό (ποσοστό 42,62% ), ενώ σε ποσοστό 37,70% ο έλεγχος δεν έχει κανένα ή 

ελάχιστα αποτελέσµατα. 

 

∆ιαγράµµατα 31 και 32: Βαθµός αποτελεσµατικού ελέγχου και βαθµός 
βελτίωσης της οργανωτικής τεχνογνωσίας (ερωτ.25 και 26) 

Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία  
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Σε αντίθετη πλευρά έρχεται η άποψη που αποτυπώθηκε για το πόσο 

αποτελεσµατικοί θεωρούνται οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι. Σε ποσοστό 39,32% 

θεωρούνται από πολύ καλοί  έως άριστοι, ενώ µόνο σε ποσοστό 27,87%  θεωρούνται  

ακατάλληλοι ή ελάχιστα ικανοποιητικοί.  

∆ιάγραµµα 33: Βαθµός αποτελεσµατικότητας ελέγχου 

Πηγή : Ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΕΡΩΤ.36,37,39,40,41,) 

Η συνολική εικόνα και απόδοση των υπηρεσιών των ερωτηθέντων δήµων κρίνεται 

πολύ καλή σε ποσοστό 36,07% , ικανοποιητική σε ποσοστό 37,70% και σε ποσοστό 

21,3% ανεπαρκής . Στην ερώτηση κατά πόσο θεωρείται αποδοτική η λειτουργία του 

κάθε δήµου (επίτευξη στόχων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος), τα δεδοµένα 

µεταβάλλονται. Σε ποσοστό 31,15%, η λειτουργία θεωρείται ελάχιστα ή καθόλου 

αποδοτική, ενώ σε ποσοστό 40,98% κρίνεται ικανοποιητική.  

Η διαχείριση των πόρων των δήµων θεωρείται αποτελεσµατική σε καλό βαθµό σε 

ποσοστό 40,98% , καθόλου έως ελάχιστα ικανοποιητική σε 29,51%, ενώ σε βαθµό 

26,23% κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

∆ιαγράµµατα 34 και 35: Απόδοση υπηρεσιών (ερωτ.37 και 39) 
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Πηγή: ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 
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∆ιάγραµµα 36: Βαθµός αποτελεσµατικής διαχείρισης πόρων (ερωτ.41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Πηγή: ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία 

 

Οι οικονοµικοί πόροι των ερωτηθέντων δήµων διαχειρίζονται αποδοτικά σε µεγάλο  

βαθµό µε ποσοστό 34,43%, ενώ από καθόλου έως ελάχιστα σε ποσοστό 39,35%.  

Από την άλλη πλευρά τα αποτελέσµατα της ερώτησης κατά πόσο ο βαθµός 

λειτουργίας του κάθε δήµου συµβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών 

πόρων είναι διαφορετικά. Ένα ποσοστό 31,15% απαντά πολύ καλά, το 34,43% από 

πολύ καλά έως άριστα και καθόλου έως ελάχιστα το ποσοστό 29,51%. 

 
∆ιαγράµµατα 37 και 38: Αποδοτική διαχείριση πόρων και οικονοµικότητα 

(ερωτ.36 και 40) 

 
Πηγή : ερωτηµατολόγιο έρευνας , επεξεργασία ιδία  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

9,84%

19,67%

31,15% 32,79%

1,64% 4,92%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ καλά Άριστα ∆Α

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

8,20%

31,15% 34,43%

21,31%

0,00%
4,92%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ καλά Άριστα ∆Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

11,48%
18,03%

40,98%

26,23%

0,00% 3,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ καλά Άριστα ∆Α



 
 

80 

5.5. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ  

Οι αριθµοδείκτες αποτελούν την ευρέως χρησιµοποιούµενη κατηγορία µέσων µε 

στόχο, αρχικά στην καταγραφή των πόρων που χρησιµοποιεί κάθε µονάδα και έπειτα 

την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε άλλες οµοειδείς. 

Οι Ο.Τ.Α. αποτελούν µία ιδιαίτερη κατηγορία οικονοµικών µονάδων. Ένα από 

βασικά γνωρίσµατά τους είναι ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους καθώς και η 

άσκηση δηµόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Οι οικονοµικοί τους στόχοι συνεπώς επικεντρώνονται σε τρία βασικά σηµεία : 

1. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους µε τον πιο οικονοµικό τρόπο 

(παραγωγή τοπικών δηµοσίων αγαθών) µε βάση ορισµένα πρότυπα ποιότητας. 

2. Στην εξεύρεση εκείνων των πόρων που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση 

προγραµµατικών διαδικασιών. 

3. Στην εξασφάλιση του ανάλογου πλεονάσµατος, ώστε να επιτευχθεί η 

υλοποίηση µεσοπρόθεσµων αναπτυξιακών στόχων. 

Συνεπώς, η οργάνωση αριθµοδεικτών, για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και 

των λειτουργιών των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., θα πρέπει αφενός να λαµβάνει υπόψη της 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά  και αφετέρου να χρησιµοποιεί αξιόπιστα και κατάλληλα 

δεδοµένα και στοιχεία. 

Η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στους Ο.Τ.Α. καθώς και του νέου 

τύπου προϋπολογισµού, δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας σειράς αριθµοδεικτών 

που θα επιτρέπει µία πλήρη και ολοκληρωµένη ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης 

και των προοπτικών. Καθώς όµως η χρήση του διπλογραφικού συστήµατος δεν 

εφαρµόστηκε στο σύνολο των δήµων, δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία, 

ώστε να µπορέσει να αξιολογηθεί η υφιστάµενη κατάσταση σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Γι’ αυτό τον λόγο, έγινε έκκληση προς την  Ε.Ε.Τ.Α.Α η οποία µέσω των 

στατιστικών δελτίων που λαµβάνει µηνιαίως από κάθε δήµο, κατάφερε να µας στείλει 

τα συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία των νέων Καλλικρατικών δήµων για το έτος 

2011 και για τον Φεβρουάριο του 2012. 

Όσον αφορά στα έτη 2011-2012 δεν έγινε ολοκληρωµένη σύγκριση καθώς τα 

στοιχεία για το έτος 2012 δεν είναι διαθέσιµα συνολικά  αφού  δεν έχει  παρέλθει 

ακόµα(κατά την εκπόνηση της παρούσας µελέτης). Ωστόσο η µόνη σύγκριση που 
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µπορεί να γίνει για τα παραπάνω έτη είναι για τον µήνα Φεβρουάριο, κατά τον οποίο 

υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία. Ο λόγος που δεν επιλέχθηκε ο µήνας Ιανουάριος ήταν ότι 

το έτος 2011 και 2012 υπήρχαν πολλοί δήµοι οι οποίοι έστειλαν τα στατιστικά τους 

στοιχεία ως µηδενικά, για να προλάβουν τις προθεσµίες που ορίζει ο νόµος. 

Έτσι, παρατίθενται οι παρακάτω δείκτες που αφορούν το σύνολο της ελληνικής 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

5.5.1.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ  

Α. ∆είκτης Αυτονοµίας 

Σύνολο εισπραχθέντων τακτικών εσόδων / σύνολο εισπραχθέντων εσόδων. 

Τα τακτικά έσοδα ως µία προβλέψιµη πηγή εσόδων συµβάλλουν στον καλύτερο 

προγραµµατισµό και στην πληρέστερη οργάνωση των δραστηριοτήτων κάθε Ο.Τ.Α., σε 

αντίθεση µε τα έκτακτα τα οποία δεν αποτελούν επαναλαµβανόµενες εισροές. 

Άρα, όσο αυξάνεται η τιµή του δείκτη τόσο ενισχύεται η αυτοδυναµία. 

∆ιάγραµµα 39: ∆είκτης αυτονοµίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

Οι δείκτες παρουσιάζονται ικανοποιητικοί και για τα δύο έτη και ειδικά κατά την 

περίοδο 2012, ο δείκτης αυτονοµίας έχει ενισχυθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2011 µε 

ποσοστό 13,83%. Αυτό σηµαίνει ότι η Τ.Α. χαρακτηρίζεται σε  σηµαντικό  βαθµό 

αυτόνοµη σε θέµατα διοικητικής διαχείρισης και προϋπολογισµού καθώς της δίνεται η 

δυνατότητα µέσω της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης (Ν.3852/2010) να 
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προγραµµατίζει και να σχεδιάζει πολιτικές µε συνέπεια και ακρίβεια, ώστε να καλύπτει 

τις δικές της ανάγκες και υποχρεώσεις. 

 

Β. ∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας 

Ίδια  εισπραχθέντα έσοδα/ σύνολο εισπραχθέντων τακτικών εσόδων. 

Απεικονίζει το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των 

τακτικών και χρησιµοποιείται για να αναδείξει την ικανότητα ενός Ο.Τ.Α. να 

προγραµµατίζει τις υποχρεώσεις του µε βάση τα δικά του έσοδα. Εποµένως, όσο πιο 

χαµηλός είναι ο δείκτης τόσο πιο µεγάλη είναι η εξάρτηση ενός Ο.Τ.Α. από τις 

επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

∆ιάγραµµα 40: ∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

 
Γ. ∆είκτης εξάρτησης   

Συνολικές επιχορηγήσεις / σύνολο εισπραχθέντων εσόδων. 

Βοηθά στην εκτίµηση του βαθµού εξάρτησης του Ο.Τ.Α. από εξωτερικές πηγές 

άντλησης εσόδων. Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµιστεί το εξής: οι επιχορηγήσεις 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις τακτικές και τις έκτακτες.  Εποµένως από την µία 

πλευρά ο δείκτης εκφράζει την οικονοµική δέσµευση του δήµου από την κεντρική 
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διοίκηση και από την άλλη αποτελεί τον βαθµό δραστηριοποίησης του δήµου σε 

θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής.  

Άρα, όσο µεγαλύτερη είναι η εξάρτηση του δήµου από τις έκτακτες επιχορηγήσεις 

τόσο ασαφής χαρακτηρίζεται και η επενδυτική του δράση, ενώ όσο µεγαλύτερη είναι η 

εξάρτηση από τις τακτικές επιχορηγήσεις τόσο ενισχύεται το επίπεδο προγραµµατισµού 

του. 

Πίνακας 2: ∆είκτες εξάρτησης 

Σύνολο 
επιχορηγήσεων/σύνολο 

εσόδων 

Σύνολο τακτικών 
επιχορηγήσεων/γεν. 
σύνολο εσόδων 

Σύνολο έκτακτων 
επιχορηγήσεων/σύνολο 

εσόδων  

2/2011 2/2012 2/2011 2/2012 2/2011 2/2012 
54,92% 60,75% 53,95% 32,60% 0,97% 28,15% 

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

 

Από την µετάβαση στο έτος 2012 παρατηρείται ότι η εξάρτηση από τις τακτικές 

επιχορηγήσεις έχει µειωθεί σηµαντικά ενώ παράλληλα το ποσοστό των έκτακτων 

επιχορηγήσεων έχει αυξηθεί σηµαντικά. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην απόδοση 

επιχορηγήσεων για έργα και επενδύσεις που είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του έτους 

2011 και δεν είχαν αποδοθεί τότε είτε από έλλειψη χρηµάτων είτε από τη µη ωρίµανση 

και εξέλιξη των έργων, καθώς επίσης και από την ένταξη αναπτυξιακών έργων στο 

ΕΣΠΑ 2010-2013. Ωστόσο, οι τακτικές επιχορηγήσεις οι οποίες αφορούσαν κυρίως την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών (π.χ. µισθοδοσία) έχει µειωθεί σηµαντικά, γεγονός 

που πηγάζει από την οικονοµική πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης για την µείωση 

του κρατικού ελλείµµατος και του χρέους της χώρας. 

 

∆. ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης  

Τοκοχρεολύσια / συνολικά τακτικά έσοδα 

Ο δείκτης αυτός αναφέρει το ποσοστό των συνολικών εσόδων που προορίζεται για 

την κάλυψη των τοκοχρεωλυτικών δόσεών του  και χρησιµεύει στην αξιολόγηση της 

οικονοµικής δυνατότητας των Ο.Τ.Α. να αντεπεξέρχονται στις δανειακές τους 

υποχρεώσεις. 
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Πίνακας 3: ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης 

∆είκτης ∆ανειακής 
επιβάρυνσης  

2/2011 2/2012 

4,53% 2,37% 
Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

 

Όσο µειώνεται η τιµή του δείκτη τόσο αυξάνεται η πιστοληπτική ικανότητα της 

Τ.Α.. 

 

Ε. ∆είκτες οικονοµικής αυτοδυναµίας και λειτουργικής εξάρτησης   

Οι δείκτες ορίζονται ως ίδια τακτικά έσοδα / Σύνολο επιχορηγήσεων  και 

επιχορηγήσεις / συνολικά έξοδα αντίστοιχα. 

∆ιαγράµµατα 41 και 42: ∆είκτες οικονοµικής αυτοδυναµίας και λειτουργικής 

εξάρτησης 

 

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

Ο δείκτης οικονοµικής αυτοδυναµίας αναδεικνύει την αναλογία των τακτικών 

εσόδων σε σχέση µε τις επιχορηγήσεις του κάθε οργανισµού και παράλληλα ερµηνεύει 

την οικονοµική αυτοδυναµία του όσο αφορά στις επενδύσεις. Στην ουσία διαφαίνεται 

κατά πόσο οι Ο.Τ.Α. µπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν από την κρατική διοίκηση και 

να αντεπεξέλθουν µε τα ίδια τους τα µέσα. Συνεπώς, όσο ο δείκτης µικραίνει τόσο η  
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οικονοµική αυτοδυναµία του Ο.Τ.Α. εξασθενεί και εξαρτάται η επιβίωση και η σωστή 

λειτουργία του από άλλες πηγές. 

Ο δείκτης αντίστοιχα της λειτουργικής εξάρτησης διαµηνύει το ποσοστό των 

συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν σε σχέση µε τα έξοδα τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο περισσότερο 

εξαρτώνται οι δραστηριότητες της Τ.Α. από µη ελεγχόµενες πηγές εσόδων (2012). 

5.5.2. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ  

Α. Ανθρώπινων πόρων  

α) συνολικό κόστος απασχόλησης / συνολικά πληρωθέντα έξοδα και β) συνολικό 

πληρωθέν κόστος απασχόλησης / σύνολο εισπραχθέντων τακτικών εσόδων  

Οι παραπάνω δείκτες είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί καθώς οι δαπάνες για το 

προσωπικό αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του λειτουργικού κόστους. Πρόκειται για 

δαπάνες ανελαστικές .  

Ο πρώτος δείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που απορροφάται από 

όλες τις αµοιβές και τα έξοδα του ανθρώπινου δυναµικού (προσωπικό κάθε µορφής και 

αιρετή διοίκηση), ενώ ο δεύτερος το ποσοστό των τακτικών εσόδων που προορίζονται 

για την κάλυψη των δαπανών αυτών. 

Όσο υψηλότερη είναι η τιµή του δεύτερου δείκτη τόσο µεγαλύτερο ποσοστό 

δεσµεύεται για την κάλυψη του κόστους προσωπικού. 

 ∆ιαγράµµατα 43 και 44: ∆είκτες κόστους ανθρώπινου δυναµικού και     κάλυψης 

κόστους προσωπικού. 
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δείκτης κάλυψης κόστους προσωπικού
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Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 
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 Παρόλο που το κόστος του ανθρώπινου  δυναµικού έχει ελαττωθεί σηµαντικά λόγω 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής που ακολουθεί η κεντρική διοίκηση µέσω της περικοπής 

επιδοµάτων και της ένταξη των µισθών των υπαλλήλων σε µία ενιαία βάση (ενιαίο 

µισθολόγιο), παρατηρείται ότι κατά το έτος 2012 δεσµεύονται περισσότερα τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη του κόστους των αµοιβών των υπαλλήλων και των αιρετών. 

Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω της µείωσης των ιδίων τακτικών εσόδων από το 2011  

στο 2012 στα 17.660.629,00 €, κυρίως εξ’ αιτίας της αδυναµίας της Τ.Α. στην είσπραξη 

οφειλών από τρίτους. 

 

Β. ∆είκτης επενδυτικής προσπάθειας  

Σύνολο επενδύσεων / συνολικά πληρωθέντα έξοδα. 

Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των συνολικών εξόδων που 

προορίζεται  για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων  και έχει ως αποτέλεσµα την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.  

 

Πίνακας 4: ∆είκτης επενδυτικής προσπάθειας 

∆είκτης επενδυτικής προσπάθειας  

2/2011 2/2012 
0,60% 2,40% 

Πηγή :Ε.Ε.Τ.Α.Α., επεξεργασία ιδία 

 

Για το 2012 τα αποτελέσµατα διακρίνονται αυξηµένα σε σχέση µε το 2011 καθώς  

µέχρι και τον 2/2012 αποδόθηκαν οι εγκρινόµενες επιχορηγήσεις από προγράµµατα που 

αφορούσαν επενδυτικά έργα και ειδικών σκοπών. (ΘΗΣΕΑΣ, ΕΤΕΡΠΣ και ΣΑΤΑ του 

2011). 

 

5.6. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και την εφαρµογή 

νέων διοικητικών µεταρρυθµίσεων στην Τ.Α. µέσω του προγράµµατος Καλλικράτης , 

οι διαρθρωτικές αδυναµίες συνεχίζουν να παραµένουν ως ανασχετικός παράγοντας 

στην ανάπτυξη και στην ποιότητα των υπηρεσιών. 

Η πολυνοµία, το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο, η µη εφαρµογή πολιτικής βούλησης 

καθώς και η µη ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού, συνθέτουν ένα προβληµατικό 
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περιβάλλον το οποίο µπορεί δύσκολα να αποβάλλει τους κανόνες της γραφειοκρατίας 

και της διαφθοράς. 

Σε αρκετούς δήµους υπάρχει η δυσκολία εξεύρεσης του κατάλληλου στελέχους , 

για την κορυφή της διοικητικής πυραµίδας.  

Από την έρευνα του ερωτηµατολογίου αλλά και από εκθέσεις της ΕΤΤΑΑ 

προκύπτει ότι στην Τ.Α. το µεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων που  υπηρετούν ανήκουν 

στην κατηγορία ∆Ε ή ΥΕ . Επίσης, υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν τις 

θέσεις τους πριν ακόµα την εφαρµογή της πρώτης ουσιαστικής µεταρρύθµισης 

«Καποδίστρια», γεγονός που σηµαίνει ότι εξαιτίας  της µεγάλης ηλικίας τους, δεν είναι 

δυνατόν να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που εµφανίζει σήµερα η Τ.Α..  

Ακόµα, λόγω της διάρθρωσης του υπηρεσιακού προσωπικού σε δύο µεγάλες 

οµάδες(διοικητικοί και τεχνικοί) διαφορετικής φύσεως λειτουργίας και αντικειµένου 

είναι δύσκολο να αναδειχτεί προϊστάµενος µε τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 

µπορέσει να εποπτεύσει ικανοποιητικά το αντίστοιχο τµήµα που του έχει ανατεθεί.  

Στο παρελθόν ωστόσο είχαν γίνει προσπάθειες για την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. µέσω της ίδρυσης δηµοτικών 

επιχειρήσεων. Με τον καιρό ο θεσµός αυτός εµφανίζεται στο  πεδίο ανάπτυξης 

φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Έτσι, µε τον Ν.3852/2010 όλα τα αρνητικά 

αποτελέσµατα (κυρίως χρέη) από την λειτουργία των δηµοτικών επιχειρήσεων επήλθαν 

στους δήµους δυσχεραίνοντας ακόµα περισσότερο την οικονοµική και οργανωτική 

λειτουργία τους . Ο αυξηµένος αριθµός προσωπικού σε σχέση µε το µέγεθος του κάθε 

δήµου προκύπτει κυρίως από την ιδιοµορφία των αναγκών που έχει να καλύψει ο κάθε 

Ο.Τ.Α.  Οι τελευταίοι πλέον καλούνται να αναδιοργανωθούν και να συµπεριλάβουν  

νέες µεθόδους µάνατζµεντ καθώς οι παραδοσιακές µέθοδοι διοίκησης αποδεικνύονται 

αναποτελεσµατικές. 

Οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, η έλλειψη επικοινωνίας και οι ασάφειες στην 

περιγραφή των αρµοδιοτήτων των θέσεων εργασίας  είναι βασικοί παράγοντες 

δυσλειτουργίας των Ο.Τ.Α.. Συγκεκριµένα, ο µη ορθός καταµερισµός εργασίας στους 

υπαλλήλους έχει ως επακόλουθο να µην υπάρχουν αποτελεσµατικές υπηρεσίες για τον 

δηµότη. 

Επίσης, η σχέση ανάµεσα σε προσωπικό και διοίκηση αιρετή και µη, 

χαρακτηρίζεται ως αµφιλεγόµενη καθώς σε θέµατα τα οποία προκύπτουν από την 
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λειτουργία του οργανισµού δεν υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση αλλά και η αποδοχή 

απόψεων από την διοίκηση για θέµατα διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας. Όλα 

αυτά οδηγούν σε συγκρούσεις και  δηµιουργούν αρνητικό κλίµα. 

Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην πραγµατοποίηση των διαδικασιών 

στοχοθέτησης µε την χρήση δεικτών µέτρησης της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας. 

Το περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζει να υποθάλπει και να διατρέφει 

την διαφθορά, µε συνέπεια να συνεχίζει να είναι το κύριο εµπόδιο σε κάθε διοικητική 

αλλαγή. Ακόµα και µετά την εφαρµογή της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης , υπάρχουν 

φαινόµενα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, κατατµήσεων έργων και παράνοµων αναθέσεων. 

Παρά την ανυπαρξία συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνεται ότι µία 

πιθανή εφαρµογή τους θα µπορούσε να αποτρέψει την διοίκηση από ανάρµοστες 

συµπεριφορές, αλλά και τους υπαλλήλους από την υλοποίηση λανθασµένων πράξεων. 

Ωστόσο, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται εσωτερικός έλεγχος παρά 

µόνο εξωτερικός, δεν παρατηρείται η αναµενοµένη βελτίωση στην οικονοµική 

κατάσταση του οργανισµού. 

Παρά τον εκσυγχρονισµό της κάθε υπηρεσίας σε Ο.Τ.Α. µέσω της  δηµιουργίας  

Ο.Π.Σ, η άσκηση του εποπτικού ρόλου και η βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου 

φαίνεται να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά όχι στα αναµενόµενα.  

Ειδικά, όσον αφορά στις οικονοµικές υπηρεσίες, η παρακολούθηση των 

οικονοµικών και της πάγιας περιουσιακής κατάστασης προ «Καλλικράτη» 

πραγµατοποιούνταν σε µεγάλο ποσοστό εξωλογιστικά καθώς δεν υπήρχε η εφαρµογή 

διπλογραφικού συστήµατος. Ωστόσο, ακόµα και µετά την νέα διοικητική µεταρρύθµιση 

παρατηρούνται δυσκολίες και ειδικά σε Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν και δεν κατείχαν όλοι 

ή µερικοί από αυτούς διπλογραφική λογιστική. 

Από την πλευρά των προµηθειών, η ανυπαρξία οργανωµένου γραφείου προµηθειών 

µπορεί να οδηγήσει σε πράξεις οι οποίες κοστίζουν αρκετά στον κάθε Ο.Τ.Α. και 

µπορεί να διευρύνει τις περιπτώσεις διαφθοράς και οικονοµικής κακοδιαχείρισης 

(χαρακτηριστικό παράδειγµα οι κατατµήσεις και οι παράνοµες αναθέσεις). 

Έτσι λοιπόν, η ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου µπορεί τελικά  να αποτρέψει τις 

παράνοµες πράξεις και συµπεριφορές από πλευράς διοίκησης, αιρετής και µη, αλλά και 

από την πλευρά του προσωπικού. Η τωρινή κατάσταση ωστόσο της Τ.Α. , αποδεικνύει 
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την µη ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων (ειδικά εσωτερικού ελέγχου) µε αποτέλεσµα την 

ενθάρρυνση της  κακοδιοίκησης.   

Ωστόσο ο οικονοµικό- διαχειριστικός  έλεγχος που πραγµατοποιείται στους Ο.Τ.Α. 

µπορεί να είναι  αποτελεσµατικός όσον αφορά στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και 

την προώθηση της διαφανούς οικονοµικής διαχείρισης αλλά δεν συµβάλλει 

ικανοποιητικά στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του κάθε Ο.Τ.Α. 

Αυτό έχει ως συνέπεια η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων να θεωρείται 

ικανοποιητική σε µικρό βαθµό  αλλά  να συµβάλλει σε επαρκή βαθµό στην βελτίωση 

της οργανωτικής τεχνολογίας. 

Η σύγχρονη διοικητική επιστήµη θα πρέπει να µεταφέρει στον χώρο της Τ.Α. τις 

έννοιες του ανταγωνισµού και της σύµπραξης του ιδιωτικού τοµέα, της εµπορικής 

σκέψης , και του value – for- money. Οι σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες µπορεί να 

είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόµενο καθώς και αποτελεσµατικές προσθέτοντας 

παράλληλα αξία (Ι.Τ.Α.,2006). 

Συνεπώς, οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να µεταβούν σε ένα σύστηµα διοίκησης που να θέτει 

ως βασικό στόχο την επιτυχία και την εκπλήρωση µετρήσιµων αποτελεσµάτων και 

ιδιαίτερα µε την εφαρµογή του Ν.3230/2004 ο οποίος καθιερώνει ένα σύστηµα 

διοίκησης µέσω στόχων.  

Η Τ.Α. πλέον µέσω του Ν.3852/2010 έχει καταφέρει να ενισχύσει την αυτονοµία 

της δίνοντας της την δυνατότητα να προγραµµατίζει και να διαχειρίζεται πολιτικές και 

πόρους ,ώστε να µπορεί να αντεπεξέρχεται στις αυξανόµενες υποχρεώσεις της.  

Ωστόσο, η εξάρτησή της από την κεντρική κυβέρνηση όσον αφορά τους 

οικονοµικούς της πόρους είναι αυξηµένη, µε αποτέλεσµα να περιορίζει την επενδυτική 

της δραστηριότητα και τον προγραµµατισµό των πολιτικών της.  

Ειδικά για το έτη 2009-2011 είχαν ήδη σηµειωθεί σηµαντικές περικοπές στους 

λειτουργικούς πόρους των Ο.Τ.Α. (κατά 52%) αλλά και στις επιχορηγήσεις για 

επενδυτικούς σκοπούς (ΣΑΤΑ), έχοντας ως αποτέλεσµα την αδυναµία των δήµων να 

ανταποκριθούν σε καθηµερινές ανάγκες (Παπαβαγγέλης,2012). Η ίδια πολιτική 

ακολουθείται και για το έτος 2012 καθώς οι επιχορηγήσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά 

λόγω της οικονοµικής πολιτικής που ακολουθεί η κεντρική κυβέρνηση για την µείωση 

των κρατικών ελλειµµάτων.  
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Οι αµέτρητες αρµοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί πλέον στην Τ.Α. απαιτεί 

περισσότερους πόρους οι οποίοι θα προσφέρουν γρήγορα αποτελέσµατα για την 

επιτάχυνση των αναπτυξιακών διαδικασιών.  

Παράλληλα όµως, θα πρέπει και η Τ.Α. να µεριµνήσει για την είσπραξη των 

απαιτήσεών της από τρίτους, καθώς σύµφωνα µε την απογραφή της 31/12/2010 

ανέρχεται περίπου στο 45% των συνολικών υποχρεώσεών της και µπορεί να καλύψει 

σχεδόν το 93% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της22 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.,2011). Φυσικά 

για να πραγµατοποιεί µία τέτοια κίνηση θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση καθώς 

πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες κρύβονται πολιτικά συµφέροντα από την 

πλευρά της αιρετής διοίκησης.   

 Η µη δυνατότητα είσπραξης των τακτικών της εσόδων, ο περιορισµός των 

λειτουργικών επιχορηγήσεων καθώς και η υπερχρεωµένη θέση στη οποία βρίσκεται η 

Τ.Α. καθώς και η αυξανόµενη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και προσωπικού από λοιπούς 

οργανισµούς σε αυτήν, έχει ως αποτέλεσµα την δέσµευση µεγάλου ποσοστού των 

συνολικών τακτικών εσόδων της για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού.  

Συνακόλουθα, µειώνεται η οικονοµική αυτοδυναµία της Τ.Α. και αυξάνεται η  

εξάρτησή της από µη ελεγχόµενες πηγές εσόδων, στις περιλαµβάνεται και ο δανεισµός.  

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η παραπάνω ανάλυση δε µπορεί να γενικευθεί 

εφόσον το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης των δήµων ανά περιφέρεια στην έρευνα 

µας είναι µικρό (19%). Στην παρούσα έρευνα δεν εφαρµόζουµε επαγωγική στατιστική 

συµπερασµατολογία και υπάρχει ανάγκη να παραµείνουµε στην περιγραφή του 

συγκεκριµένου δείγµατος. Ωστόσο η περιγραφή του δείγµατός µας µπορεί να 

αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο σε µελλοντική στατιστικά θεµελιωµένη έρευνα µε 

επαγωγικά κριτήρια. 

 

                                                 
22 Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την απογραφή της 31/12/2010 στοιχεία που απέστειλε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έπειτα 
από τηλεφωνική επικοινωνία έχουν ως εξής: Σύνολο Απαιτήσεων 1.648.995.567,00 € εκ των οποίων τα 
1.400.215.550,00€ αφορούν φόροι και τέλη που επιβάλλει η ΤΑ. Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 
1.893.449.641,00€  εκ των οποίων τα 1.836.743.486,00€ αφορούν δάνεια . Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 1.781.523.227, 00€ εκ των οποίων τα 1.308.266.365,00 αφορούν προµηθευτές. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δράση της δηµόσιας διοίκησης και συνεπώς της τοπικής αυτοδιοίκησης  

ρυθµίζεται όχι µόνο από το νόµο (νοµιµότητα), αλλά από ένα σύνολο κανόνων δικαίου 

όπως  είναι το Σύνταγµα της Λισαβόνας, οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 

∆ικαίου που έχουν άµεση εφαρµογή, οι διεθνείς συµβάσεις, οι Συνταγµατικοί κανόνες, 

οι νοµοθετικές πράξεις, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναµης προς τους 

κανόνες αυτούς τυπικής ισχύος.  

Με την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης, η τοπική αυτοδιοίκηση πέρα 

από τις αυξηµένες αρµοδιότητες που αναλαµβάνει, επωµίζεται και το έργο της 

διαφάνειας και της αποδοτικότητας  απέναντι σε κάθε δηµότη. Βασικό εργαλείο ως 

προς την διαφάνειά της είναι η υπαγωγή της στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» (Ν 3861/2010, 

Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µέσω υποχρεωτικής ανάρτησης 

νόµων και πράξεων»  όπου είναι πλέον υποχρεωτική η ανάρτηση τόσο των θεµάτων 

που αφορούν την διοικητική διαχείριση  όσο και των θεµάτων που αναφέρονται στην 

οικονοµική της δυναµικότητα23 . 

Οι δηµόσιες υπηρεσίες και ειδικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τ.Α., 

πρέπει  να προχωρήσουν σε ένα σύστηµα διοίκησης που να έχει ως βασικό άξονα την 

επιτυχία και την εκπλήρωση µετρήσιµων αποτελεσµάτων. 

Η παρούσα µελέτη εστιάζεται κυρίως στον τρόπο που µπορεί να συµβάλλει ο 

εσωτερικός έλεγχος, ώστε να βελτιωθεί ο δηµόσιος τοµέας και ειδικότερα η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Ά Βαθµού. 

Παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε οργανισµό, 

ώστε να είναι ικανός να αξιολογεί τους κινδύνους του, αλλά και να εξασφαλίζει 

παράλληλα την βιωσιµότητά του µέσω της βελτίωσης της οργανωτικής (Coram et al., 

2008) και δηµοσιονοµικής κουλτούρας του, στην περίπτωση της Τ.Α. δεν υφίσταται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και δεν χαρακτηρίζεται αποτελεσµατικός γιατί δεν έχει 

                                                 
23 Όχι µόνο η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι υπόλοιποι φορείς της Κυβέρνησης υποχρεούνται να 
δηµοσιεύουν τις πράξεις τους (όπως πράξεις καθορισµού αµοιβών και αποζηµιώσεων, συµβάσεις και 
πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις 
κατακύρωσης και ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού.  
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καταφέρει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της σηµερινής 

Τ.Α.. 

Κάθε µορφή  υπηρεσίας θα πρέπει να στηρίζεται σε πρακτικές οι οποίες είναι 

αποδεδειγµένο ότι προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας, βελτίωσης της οικονοµικότητας 

και της αποδοτικότητας καθώς και ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.  

Βασικά εργαλεία για αυτές τις µετατροπές αποτελούν η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

σε συνδυασµό µε την επιµόρφωση του προσωπικού και την εφαρµογή των εργαλείων 

της τεχνολογίας. 

Έτσι, θα πρέπει να υπάρξουν συστήµατα ελέγχου διοίκησης και αποδοτικότητας  

κάθε οργανισµού και  κάθε νοµικού  προσώπου που να έχουν ως κύριο στόχο την 

παροχή πληροφοριών στους ελεγχόµενους οργανισµούς, ώστε να βελτιώσουν την 

οικονοµική τους διαχείριση και διοικητική δράση, αλλά και να παράσχουν την 

ασφάλεια ότι το δηµόσιο χρήµα ξοδεύεται µε τρόπο συνετό και χωρίς κατασπατάληση. 

Τα συστήµατα  αυτά θα πρέπει να στηριχθούν κυρίως σε ισχυρές και ανεξάρτητες 

επιτροπές ελέγχου και στις ικανότητες κατάλληλων στελεχών που σε συνδυασµό µε την 

πολιτική βούληση, το επιθυµητό αποτέλεσµα της αποδοτικότητας και της οικονοµικής 

και διαχειριστικής επάρκειας θα είναι ορατό.  

Έτσι, θα υπάρχει η πιθανότητα αποτροπής της διοίκησης αλλά και των άµεσα 

εµπλεκόµενων από την πραγµατοποίηση παράνοµων πράξεων βελτιώνοντας την 

δηµοσιονοµική και διοικητική τους ικανότητα. 

Το βασικό συµπέρασµα το οποίο αντλήθηκε επικεντρώνεται  στο ότι ο δηµόσιος 

τοµέας και συνεπώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στερείται οργανωµένου και σαφώς 

καθορισµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και υπηρεσίας ικανής να αξιολογήσει 

την επάρκεια, την αποτελεσµατικότητα και την απόδοση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου.  

Ακόµα, υπάρχει έλλειψη κατάλληλων στελεχών µε την κατάλληλη επαγγελµατική 

επάρκεια σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να επιτευχθούν οι 

προκαθορισµένοι στόχοι και σκοποί του (όπως η προώθηση και προάσπιση των 

συµφερόντων των πολιτών).  Συνεπώς, µολονότι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι πολύ σηµαντικός δεν έχει λάβει τη µορφή, που έχει διεθνώς 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.   
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Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην δηµιουργία συστηµάτων 

οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης εξοικονοµώντας το κόστος που θα 

δηµιουργούνταν χωρίς την ύπαρξη του. Από τα συµπεράσµατα της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε µέσω του ερωτηµατολογίου,  παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει 

οργανωµένο σύστηµα προµηθειών, δεν τηρείται αποθήκη και τακτική απογραφή 

αποθεµάτων αποθήκης και καταγραφή των παγίων στοιχείων. Τα περισσότερα έργα και 

οι εργασίες πραγµατοποιούνται µε απευθείας αναθέσεις χωρίς την ύπαρξη διαγωνισµού 

και την παραλαβή προσφορών.  

Όσον αφορά στα συστήµατα εξωτερικού ελέγχου, παρ’ όλες της θεσµοθετηµένες 

υπηρεσίες ελέγχων οι οποίες υπάρχουν, συχνά παρατηρείται καθυστέρηση και έλλειψη 

ενός συστήµατος άµεσης πληροφόρησης ανάµεσά τους ώστε να καθίσταται ο έλεγχος 

ολοκληρωµένος. Πέρα από τον προληπτικό έλεγχο που διενεργεί το  ελεγκτικό 

συνέδριο, κανένας άλλος έλεγχος δεν διεξάγεται, κυρίως επιτόπιος, πέρα από 

καταγγελία και δικαστική εντολή, γεγονός που ευνοεί την διενέργεια απάτης.  

Ακόµα, εφόσον υπάρχει ανυπαρξία εσωτερικού ελέγχου καταπατείται το δικαίωµα 

της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων καθώς επίσης δηµιουργείται ένα 

αυξανόµενο κόστος το οποίο είναι εις βάρος της λειτουργίας των παραπάνω δήµων 

αλλά και εις βάρος των δηµοτών. Ο στόχος  πλέον των διοικητικών µεταρρυθµίσεων θα 

πρέπει να είναι η θεµελίωση της δηµόσιας αξίας που προωθεί και παράγει κάθε 

δηµόσια υπηρεσία µέσω των υπηρεσιών που παρέχει.  

Οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να έχουν προσανατολισµένη την δράση τους σε µετρήσιµα 

αποτελέσµατα βελτιώνοντας την λειτουργία τους, περικόπτοντας τις σπατάλες, 

ενδυναµώνοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια των υπηρεσιών τους στους πολίτες. Η 

διοίκηση και η οικονοµική διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης  θα πρέπει να 

εκπέµπει αξιοπιστία, διαφάνεια και σαφήνεια στους πολίτες και στους επενδυτές, ώστε 

να είναι ενήµεροι για κάθε πράξη η οποία θα πραγµατοποιείται. 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και η άµεση συσχέτιση των αποτελεσµάτων 

µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί από πλευράς διοίκησης, ενισχύει την 

ικανότητα των δηµοσίων οργανισµών να εντοπίζουν αστοχίες και παραλείψεις και να 

επαναπροσδιορίζουν τις δράσεις τους.  

Βασική αλλαγή είναι η επιλογή οµάδας ελέγχου που θα µπορεί να εµπλέκεται σε 

όλα τα στάδια διοίκησης και πραγµατοποίησης ενεργειών συµβάλλοντας στην 
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διόρθωση της υπάρχουσας κατάστασης. Το δηµόσιο διοικητικό σύστηµα θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σαν ένα σύστηµα ικανό να µαθαίνει, να µετρά και να εκτιµά τα 

αποτελέσµατα των δράσεών του. Η συνένωση ατοµικών ειδικοτήτων και απόψεων 

κάτω από συλλογική πειθαρχία είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την επίλυση 

προβληµάτων, καθώς µπορεί  να υπάρχουν ατοµικά καθήκοντα αλλά οι αποφάσεις θα 

πρέπει να λαµβάνονται συλλογικά. Η έκφραση γνώµης, η κριτική αντιπαράθεση, η 

ενιαία δράση µπορεί να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσµατα. 

   Συνεπώς, η καλή και εύρυθµη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε την θέσπιση ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού συστήµατος 

ελέγχου, στελεχωµένου µε ικανότατους ελεγκτές που να ενεργούν µε πλήρη 

ανεξαρτησία και συνείδηση της αποστολής τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει 

αξιολόγηση των υπαρχόντων συστηµάτων εξωτερικού  ελέγχου από άποψη κόστους - 

οφέλους και επιλογή του πλέον  αποτελεσµατικού τρόπου ελέγχου µε ενοποίηση των 

διαφόρων ελεγκτικών µηχανισµών και την ανεξαρτητοποίησή του από τα Υπουργεία 

στα οποία υπάγονται οργανικά.  

  Ακόµα, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε 

συστήµατα ελέγχων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών ώστε να βελτιωθούν οι 

τεχνικές διοίκησης και να αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτείται για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης.  

Η Τ.Α. θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο να 

συνυπάρχουν ο προγραµµατισµός, η συνεχής ενηµέρωση και η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων. Ωστόσο η παραχώρηση µεγάλου όγκου αρµοδιοτήτων και ο 

παράλληλος κατακερµατισµός τους, εµποδίζει την σωστή λήψη αποφάσεων. 

 Όσον αφορά στις διαδικασίες των προµηθειών και της πραγµατοποίησης εργασιών 

ή έργων, ο εσωτερικός έλεγχος µπορεί να προλάβει αλλά και να αποκοµίσει 

περισσότερα οφέλη για χάρη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων 

και επιχειρήσεών της. Συγκεκριµένα, η εξάρτηση και η σχέση που υφίσταται ανάµεσα 

στους δηµοσίους λειτουργούς, αιρετούς και µη, και στους προµηθευτές και εργολάβους 

µπορεί πλέον να εξαλειφθεί και ακολουθείται και πάλι η οδός που προβλέπει η 

νοµοθεσία. Το φαινόµενο βεβαία αυτό δεν µπορεί να εξαλειφθεί τελείως, αλλά 

τουλάχιστον σε ένα µέτρο µπορεί να είναι υπό έλεγχο. 
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Όσον αφορά στον εξωτερικό έλεγχο, οι ελεγκτές του κράτους είναι αρκετοί. 

Ωστόσο,  δεν υπάρχει ένα οργανωµένο πλαίσιο το οποίο θα µπορεί να τους οργανώσει 

κατάλληλα, ώστε να είναι αποτελεσµατικότεροι. 

Συµπερασµατικά, η τοπική αυτοδιοίκηση  έχει αναλάβει σηµαντικό ρόλο στην 

εύρυθµη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και η συµβολή της είναι σηµαντική στην 

οµαλή λειτουργία της γενικής κυβέρνησης. Πρωταρχικό µέληµά της και στόχος της 

είναι η άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε πολίτη και η αποδοτικότερη  

εκµετάλλευση των αρµοδιοτήτων που της έχουν δοθεί µε την καλύτερη ταυτόχρονη 

χρήση των πόρων που έχει στην διάθεσή της. Ταυτόχρονα, είναι επιτακτική ανάγκη να 

δώσει ιδιαίτερη βάση στις επιλογές της και να θεσπίσει αποτελεσµατικά συστήµατα 

ελέγχου κυρίως στην απόδοση, στην αποτελεσµατικότητα και στη διαφάνεια των 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της, ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο 

έργο της.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 
Α. Γενικά στοιχεία  
 

1. Πόσοι κάτοικοι έχουν καταγραφεί στον καινούριο δήµο σας; 

0-5.000 5.001-15.000 15.001-30.000 30.001-50.000 50.000 και άνω 
     

 

2.Χαρακτηρίζεστε ως περιφερειακός δήµος (επαρχιακός); 

 

3.Πόσοι εργαζόµενοι υπηρετούν στον δήµο σας; 

1-30 31-80 81-120 121-250 πάνω από 250 
     

 

4.Τοποθετήστε κατά φθίνουσα σειρά την εκπαιδευτική βαθµίδα των υπαλλήλων του 

δήµου σας. (κλίµακα 1-4 , 1= ελάχιστος αριθµός , 4= µέγιστος) 

ΥΕ   

∆Ε  
ΤΕ  

ΠΕ   

 
Β. Υπηρεσίες  
 

5.Υπάρχουν  µηχανογραφηµένες υπηρεσίες;     

 

 

6. Υπάρχει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα στον οργανισµό σας;  

 

 

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι      Μερικές  

Ναι  Όχι  
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7.Εφάρµοζαν το διπλογραφικό σύστηµα οι δήµοι από τους οποίους προέκυψε η 

συνένωση;  

 

 

8.Ο δήµος σας (διοίκηση και προσωπικό) γνωρίζει ακριβώς την πάγια περιουσιακή 

του κατάσταση; (πάγια, κτίρια, οικόπεδα, αγροί κτλ)  

 

 

9.Υπάρχει γραφείο προµηθειών στον δήµο σας;  

 

10. Στην περίπτωση που το γραφείο προµηθειών δεν υπάρχει ή υπάρχει αλλά 

υπολειτουργεί, µε ποιο τρόπο πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες για τις 

προµήθειές σας;  

Γίνεται η διαδικασία για την προµήθεια αφού πραγµατοποιηθεί  

Γίνεται έπειτα από συνεννόηση µε την τεχνική και οικονοµική υπηρεσία  

Γίνεται εφόσον το επιθυµεί η διοίκηση  

Άλλο   …………………………………………………..  

 

11. Στο δήµο σας  υπήρξαν περιπτώσεις µη επιτρεπτής κατάτµησης έργων ή 

ανάθεσης προµηθειών;  

 

Ναι  Όχι      Όχι όλοι  

Ναι  Ελάχιστα       Όχι  

Ναι  
Ναι  υπάρχει αλλά 
υπολειτουργεί 

 
     Όχι  

Ναι αλλά 
ελάχιστες          

 Ναι συνεχώς  
     Όχι  δεν 
υπήρξε ούτε 
µία φορά 
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12. Ποιος νοµίζετε ότι είναι ο κύριος υπαίτιος στις περιπτώσεις που υπάρχουν µη 

νόµιµες κατατµήσεις έργων ή αναθέσεις προµηθειών; (επιλέξτε παραπάνω από µία 

απάντηση)  

Η διοίκηση  

Η άγνοια των υπαλλήλων  

Λανθασµένες ενέργειες  από υπαλλήλους  

Λάθος συνεννόηση µεταξύ υπηρεσιών και διοίκησης  

Άλλο   …………………………………………………..  

 

Γ. Υπάλληλοι 

13. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκει η πλειοψηφία των υπαλλήλων στον δήµο 

σας;  

18-25 26-35 36-45 46-55 55 και άνω 
     

 

14. Στον δήµο σας υπάρχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τις πρώην κοινότητες; 

(προ «Καποδίστρια») 

 

15. Σε ποιο βαθµό οι υπάλληλοι της κάθε υπηρεσίας γνωρίζουν τους στόχους και τις 

λειτουργίες της;   

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

Ναι υπάρχουν,  
σε ποσοστό……….%  

 
Όχι δεν 

υπάρχουν 
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16. Σε ποιο βαθµό το προσωπικό είναι ικανοποιηµένο σχετικά µε τον καταµερισµό 

αρµοδιοτήτων;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

17. Σε ποιο βαθµό το προσωπικό ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των 

πολιτών µε τους οποίους συναλλάσσεται;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

  

18. Τα πορίσµατα ελέγχου (ορκωτών) παρουσιάζονται µονάχα στους διευθυντές 

ορισµένων µονάδων ή σε όλο το άµεσα εµπλεκόµενο προσωπικό;  

Σε 
κανέναν 

Στους διευθυντές Σε υπαλλήλους Στη διοίκηση Σε όλους 

     

 

19.Ο έλεγχος που διενεργείται στον δήµο σας  βοηθά τους εργαζόµενους να 

βελτιώσουν τις διαδικασίες εργασίας; 

 

 

20. Οι εργαζόµενοι υποστηρίζονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που 

απαιτούνται για την εύρυθµη  λειτουργία του δήµου από τους προϊστάµενους/ 

διευθυντές; 

 

 

Ναι  Όχι  Ελάχιστα  

Ναι  Όχι  Ελάχιστα  
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21.  H διοίκηση δίνει προσοχή στις παρατηρήσεις και ενδείξεις που κάνει το 

προσωπικό; 

Όχι 
Μερικές 
Φορές 

Ναι αλλά µετά από έντονη 
διαφωνία 

Ναι, συνεχώς 
συµφωνεί 

    

 

∆. Έλεγχος  
 

22. Γνωρίζετε για τα συστήµατα εσωτερικού και εξωτερικού  ελέγχου; 

 

23. Υπάρχει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στον δήµο σας (επιτροπή ελέγχου); 

                 

 

24. Σε ποιο  βαθµό οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας που υπάρχουν 

ήδη στον δήµο σας συµβάλλουν στην άσκηση του εποπτικού ρόλου ή και στη 

βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

25. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε αποτελεσµατικούς τους ελέγχους (εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς) που διενεργούνται στην υπηρεσία σας;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

Ναι  Όχι  Ελάχιστα  

Ναι  Όχι  
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26. Σε ποιο βαθµό ο έλεγχος (εσωτερικός ή και εξωτερικός) που διενεργείται στον 

δήµο σας  βελτιώνει την οργανωτική του τεχνογνωσία; 

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

27. Σε ποιο βαθµό ο έλεγχος (εσωτερικός ή εξωτερικός) που διενεργείται στον δήµο 

σας  συµβάλλει στην καλύτερη δηµοσιονοµική διαχείριση;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

28. Σε ποιο βαθµό ο έλεγχος (εσωτερικός ή και εξωτερικός) που διενεργείται στον 

δήµο σας  βελτιώνει την οικονοµική κατάσταση του οργανισµού;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

Ε. ∆ιοίκηση – διαχείριση  

29. Σε ποιο βαθµό κρίνετε ως αποτελεσµατικό τον τρόπο διοίκησης της υπηρεσίας;                      

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

30. Ο έλεγχος(εσωτερικός ή εξωτερικός)  που διενεργείται στον δήµο σας  αποτρέπει 

την διοίκηση του δήµου  από ανάρµοστες συµπεριφορές; 

 

 
Ναι  Όχι  
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31. Έχετε αντιληφθεί φαινόµενα κακοδιαχείρισης από τη διοίκηση;  

 

 

32. Η πιθανότητα ο λογιστικός έλεγχος να απαιτεί προσωπική ευθύνη αποτρέπει τα 

µέλη από την παράβαση του νόµου; 

 

 

33. Σε ποιο βαθµό εξασφαλίζεται η διαφανής οικονοµική διαχείριση στο πλαίσιο 

λειτουργίας του οργανισµού; 

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

34. Εφαρµόζονται οι  σύγχρονες µέθοδοι οικονοµικού ελέγχου και λογιστικής 

υποστήριξης της λειτουργίας του Οργανισµού;   

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

35. Σε ποιο βαθµό υπάρχει σύνδεση µεταξύ της χρήσης των οικονοµικών πόρων και 

των στρατηγικών στόχων του οργανισµού;. 

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

 

Ναι  Όχι  

Ναι  Όχι  
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36. Οι οικονοµικοί  πόροι του δήµου σας διαχειρίζονται αποδοτικά και σε ποιο 

βαθµό;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

37. Σε ποιο βαθµό κρίνετε ικανοποιητική τη συνολική εικόνα και απόδοση των 

υπηρεσιών του δήµου σας; 

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

38. Σε ποιο βαθµό ο δήµος σας  επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

39. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε αποδοτική τη λειτουργία του δήµου σας ως προς την 

επίτευξη των  στόχων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

 

40. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσίας σας συµβάλλει 

στην ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών  πόρων του δήµου;   

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

     

41. Η διαχείριση των πόρων του δήµου σας  θεωρείται αποτελεσµατική  και σε 

ποιο βαθµό;  

Καθόλου Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα 
     


