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Πεξίιεςε 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί δηεζλψο πιένλ, δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε θαη 

πξνζηηζέκελε αμία ζε πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

ηνλ εθαξκφδνπλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη πψο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

Μέζσ ηεο εξγαζίαο απηήο πξνθχπηεη φηη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν , ε 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηειεί 

πξναηξεηηθή επηινγή ηεο εθάζηνηε εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζπλέπεηα είηε λα εθαξκφδεηαη 

πιεκκειψο κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. είηε λα κελ εθαξκφδεηαη θαζφινπ . Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο o βαζηθφο ιφγνο απνπζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θπξίσο ε δπζπηζηία ηεο εγεζίαο 

ζηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  
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Summary 

Internal control is now internationally, a process that brings multiple benefits and add value to 

all types of entities in the private or public sector that it is implementing, provided it is carried out 

effectively. 

The purpose of this work is the theoretical investigation and enhancement of the role and 

importance of internal control as a multidimensional administrative decision-making tool for local 

authorities and how it is achieved through the existing legal framework governing their operation. 

Through this study show that both national and European level, the implementation of internal 

control procedures to local authorities is an option of the respective leadership of the organization 

consistently either not applicable or not to appear with very limited functionality. In both cases, the 

main reason is lack of internal control mainly disbelief in the effectiveness of the results of the 

operation. 
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Πξόινγνο 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο, θαη ε ρξήζε νινέλα θαη πην εμειηγκέλσλ θαη 

πνιχπινθσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ απφ νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, 

κέζα ζε έλα πνιχπινθν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ΟΣΑ 

ζπλζέηνπλ κηα δχζθνια δηαρεηξίζηκε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ν ξφινο ηεο ειεγθηηθήο είλαη 

δσηηθφο κε δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία
1
. Δπηπξφζζεηα, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε δηφξζσζε 

ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ε αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε 

απνηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο απάηεο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

ειέγρνπ θάζε νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο
2
 .  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ππάξρεη αλάγθε θαζηέξσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο κεραληζκψλ 

ειέγρνπ, ε νπνία γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο θάζε 

νξγαληζκνχ, ε πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ ηνπ θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ 

ηελ αλάγθε απηή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαιείηαη λα θαιχςεη ε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ππεξεζίεο/αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνπλ αλαβαζκίδνληαο ηελ 

αμηνπηζηία, δηαθάλεηα θαη ελ ηέιεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, εθπνλείηαη ζηα πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. Σν ζέκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη, «Ο εζωηεξηθόο έιεγρνο ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αθνξά ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. ζχκθσλα κε ην 

λνκηθφ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Καδαληδήο, Υ. (2006).Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη 

Πξνηχπσλ, (σελ. 39) 
2
 Γξεγνξάθνο,Θ. (1989).Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο, Αζήλα: Έθδ. ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγηθά 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ, ην 

κεγάιν εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. Παξάιιεια δε θαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηλφκελα 

δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ησλ δεκνηψλ-πνιηηψλ γηα 

δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία φζσλ δηαρεηξίδνληαη πφξνπο δεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην ζχληαγκα θαη ηνπ λφκνπο ππεξεζίεο ζην θνηλφ. 

 

1.2 θνπόο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ηνπ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ φιεο νη πιεπξέο ηνπ ψζηε λα επηζεκαλζνχλ ηα νθέιε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ, ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνθηήζνπλ απηέο  θαη ε καθξνπξφζεζκε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. 

 

1.3 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα κε ην έβδνκν λα απνηειεί ην 

θεθάιαην κε ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα, θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

ην πξώην θεθάιαην γίλεηε εηζαγσγή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κε αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο 

εξγαζίαο, ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη παξνπζηάδεηαη ε γεληθή δνκή ηεο εξγαζίαο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηε ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ εξεπλψλ/κειεηψλ ζε ζπλαθέο κε ηελ παξνχζα εξγαζία αληηθείκελν νη νπνίεο 

έιαβαλ ρψξα ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε αληίζηνηρεο κε ηνπο ΟΣΑ δνκέο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηε κηα εηζαγσγή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν  κε αλαθνξά ζηελ έλλνηα, 

ηνλ ζθνπφ θαη ηα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηε αλαθνξά ζηνλ έιεγρν πνπ πθίζηαηαη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα κε 

αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ειεγθηηθά ζψκαηα πνπ απφ ηα νπνία δηελεξγείηαη. 

ην πέκπην θεθάιαην εμεηάδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε επίπεδν Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ειέγρνπ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ζπλνπηηθά νη κεραληζκνί ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ 
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ην έθην θεθάιαην γίλεηε γεληθή αλαθνξά ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηνπο ΟΣΑ..  

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζηνπο ΟΣΑ κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ή κε ηεο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θξίζηκσλ  ππεξεζηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

 

2.1 Δηζαγσγηθά 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί θαηά θαηξνχο κε αληηθείκελν ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε .  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κειέηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο φπνπ δηεξεπλνχλ 

ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν . 

 

2.2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2012 
3
 παξνπζίαζε κειέηε γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζην δεκφζην 

ηνκέα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

27 ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην 

ηνκέα. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ έιεγρν έρνπλ θαζηεξψζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο ή θαλνληζκνχο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρσξψλ βξίζθεηαη ζην ηκήκα 

ηνπ δεκνζίνπ πνπ θαιχπηεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα ρψξεο φπσο ε 

Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Δζζνλία, ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη αιιά επηδηψθεηαη ε εθαξκνγή 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηνπο  δήκνπο πνπ εθαξκφδεηαη αιιά ιεηηνπξγεί ζε 

πεξηνξηζκέλν εχξνο ιεηηνπξγηψλ ησλ Τπεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ιφγσ ηεο 

αλνκνηνγελνχο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηνπο θνξείο. 

Αληίζηνηρε έξεπλα παξνπζηάζηεθε θαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο
4
 γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο θαηέδεημε φηη ζα κπνξνχζε  λα 

βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ ηνπηθψλ εμνπζηψλ. Παξάιιεια φκσο δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, θαζψο νη κηζέο πεξίπνπ απφ  ηηο ρψξεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα δηαζέηνπλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί ή ηνπιάρηζηνλ πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. ε απηά ηα πιαίζηα ππάξρνπλ ρψξεο, φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ηφζν εζσηεξηθφο φζν θαη εμσηεξηθφο ειεγθηήο ελψ ζε άιιεο 

ζεσξνχλ φηη νη ηνπηθέο αξρέο δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

                                                           
3
 European Commision, «Compendium of the public internal control systems in the EU Member States», 2012 

4
 Council of Europe, «Internal Audit at Local and Regional Level» 
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ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή πηζηεχνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη άλεπ 

νπζίαο νπφηε δελ επηδηψθνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζζεί πσο ηα λέα κέιε ηεο 

ΔΔ αξρίδνπλ ζηαδηαθά ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κεγάιε γθάκα 

δηαδηθαζηψλ κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Οη Monfardini  θαη Maravic (2012)
5
 κειεηνχλ ηνλ έιεγρν ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ 

Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία, φπνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ έγηλαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην 

ηνκέα ηνπ ειέγρνπ. Παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ ηφζν ζε 

πνζνηηθνχο φζν θαη ζε πνηνηηθνχο φξνπο. Ζ αχμεζε απηή εληνπίδεηαη θαη ζηα ζπζηήκαηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ηελ Ηηαιία Κάζε ∆ήκνο δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ειεγθηηθφ ζψκα (Organo di Revisione-OdR) 

ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη έλα εζσηεξηθφ φξγαλν (Segretario 

Comunale-SG), πνπ έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο γηα 

θάζε δηνηθεηηθή πξάμε θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη ηφζν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φζν 

θαη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. Δλψ ινηπφλ ζηελ Ηηαιία ππάξρεη κηα ζαθήο, ζπλεθηηθή, θαη νξαηή 

ζχλδεζε κεηαμχ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε Γεξκαλία ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην  παξά ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

ηηο παξαπάλσ κειέηεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζε Γήκνπο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζηίζεηαη κηα κειέηε 

ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Φνπζηαλάθε (2011)
6
, ν νπνίνο εμέηαζε ηηο 

ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο 

ζην ∆ήκν Πεηξαηά. Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, δηαπίζησζε πσο νη δήκνη ηεο ρψξαο ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζρεδφλ δε δηαζέηνπλ απηνηειή Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή αθφκα θαη αλ ηε δηαζέηνπλ 

ζην Οξγαλφγξακκά ηνπο, φπσο ν ∆ήκνο Πεηξαηά είηε βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο 

είηε δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πνηέ επί ηεο νπζίαο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ 

βάζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο. Ωο πξνο ηνλ εμεηαδφκελν δε 

δήκν Πεηξαηά παξαηεξήζεθε πσο ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη παξφια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κε επηθχιαμε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ, εληνπίζηεθαλ ζεκεία γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα βειηίσζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο θαη πξφηππα. 

 

                                                           
5
P. Monfardini and P. Von Maravic, «Municipal Auditing in Germany and Italy: Explosion, Change, or 

Recalcitrance?», Financial Accountability & Management, 28, 2012, ζει. 52-76 
6
 Η. Φνπζηαλάθεο, «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , Πξαθηηθή Δθαξκνγή Αλάιπζεο , ε 

Πεξίπησζε ηνπ ∆ήκνπ Πεηξαηά »,  Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , ∆ ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά ,  Σκήκα 

Οηθνλνκηθήο ∆ηαρείξηζεο , 2011 
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Αιιά θαη ζηελ Οπγγαξία, πνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ηνπηθφ επίπεδν απνηέιεζε 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ Sepsey ην 2011
7
 δηαπηζηψζεθε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβάιιεη ζηελ εχξπζκε, νηθνλνκηθή, απνδνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη κηα ζπζηεκηθή ζηάζε, ε νπνία απνηπγράλεη λα αμηνινγήζεη θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο αληηθάζεηο 

κεηαμχ ηνπ λφκνπ πεξί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ λφκνπ πεξί ησλ  Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ελ κέξεη ζηελ θαθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ παξεξκελεία ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Σν 2010 νη  Johnsen, Meklin, Oulasvirta θαη Vakkuri
8
 δηεξεχλεζαλ ηηο  δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ηεο απφδνζεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηε 

Φηιαλδία θαη Ννξβεγία. πκπέξαλαλ φηη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ε ζχγθξηζε κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο είρε εκθαλή ζχλδεζε ηφζν κε ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

φζν θαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ησλ δήκσλ. 

ηε Φηλιαλδία, ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο δηελεξγείηαη απφ ηε δηνίθεζε, ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαη απφ ηα πςειφηεξα πνιηηηθά φξγαλα (δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο ειέγρνπ). 

Αληίζεηα ζηε Ννξβεγία παξά ην γεγνλφο φηη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο 

απφδνζεο είλαη ππνρξεσηηθνί σζηφζν κφλν νη δεκνηηθνί ειεγθηέο επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ 

έιεγρν ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα ησλ εθζέζεσλ ησλ ειέγρσλ απνδφζεσλ, σζηφζν νη έιεγρνη 

απηνί ζεσξνχληαη ρξήζηκν εξγαιείν ζηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπηθνχο 

θαη πνιηηηθνχο θνξείο. 

Ο Haimon ( 2010)
9
  κειέηεζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ηνπηθφ επίπεδν ζην Ηζξαήι. Απφ ηελ 

κειέηε πξνέθπςε φηη επεηδή ε ηνπηθή εμνπζία δηαζέηεη αξθεηή δχλακε ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, έλαο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο είλαη αλαγθαίνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ε ηνπηθφ επίπεδν πξνέθπςε φηη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

                                                           
7
 Τ. Sepsey, «Internal Audits at Local Governments-Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary», Public 

Finance, 2011, σελ. 411-428 
8
 Α . Johnsen, P. Meklin, L.  ulasvirta and J. Vakkuri , «Performance auditing in local government:  an exploratory 

study of  received efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway»,  European accounting 

Review, 2010,  ζει . 583-599  30 
9
 Ε . Haimon, «Internal auditing in local government in Israel: Status vs effectiveness», Israel Affairs,  2010,  ζει .  

105-114  22  
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Ηζξαήι έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Αληίζηνηρα έρεη απμεζεί θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. Απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη πςειέο πξνζδνθίεο ζηνπ 

πνιίηεο γηα δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία. Ωζηφζν, απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη έλα ράζκα 

κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη απφδνζεο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο δήκνπο απηνχο. 

Ο έιεγρνο ζηνπο δήκνπο ηεο Αξκελίαο απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ Saroyan  

(2010)
10

. χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία νη δεκνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηληαη 

ππνρξεσηηθά ζε εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη απφ κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ πξάμε φκσο, νη πεξηζζφηεξνη δήκνη δελ δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

παξά ην γεγνλφο φηη ππνρξενχληαη. Απηφ ζπκβαίλεη είηε γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ έρεη ζεκαζία είηε 

γηαηί δελ γλσξίδνπλ φηη είλαη ππνρξεσηηθφο είηε γηαηί δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο. 

Οη Jorge θαη Costa ην 2009
11

 κειέηεζαλ ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε 84  δήκνπο ηεο Πνξηνγαιίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ λέεο ηάζεηο 

ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Πνξηνγαιία ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε έκθαζε ζε 

πξφηππα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε δηαθπβέξλεζε, νη νπνίεο, εθαξκνδφκελεο ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, είηε 

γηα ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε  είηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εμσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε παξάιιεια πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη δήκνη δελ 

δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελψ ζε πνιινχο δελ πθίζηαηαη νχηε 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο. Οη ιφγνη πνπ πξνβάιινληαη γηα  ηελ κε χπαξμε απηψλ είλαη νπζηαζηηθά ε 

έιιεηςε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. εκαληηθφο αξηζκφο δήκσλ σζηφζν δελ 

πηζηεχεη ζηε ζεκαζία θαη αλάγθε εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο ελφο  ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

πεξηζζφηεξνη δε δήκνη πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην έρνπλ αλαπηχμεη κεηά ηελ  

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαιχπηεη θπξίσο ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ δήκσλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν  λνκηκφηεηαο. 

                                                           
10

 Ζ. Saroyan, «Local Governance in Armenia», Central European University, 2010 
11 S. Jorge and A. Costa, «Internal auditing amongst Portuguese municipalities», Revista Enfoques: Ciencia Políticaly 

Administración Pública, vol. VII, 2009, σελ. 303-361 
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Ο Davey
12

 παξνπζίαζε ην 2009  κηα έξεπλα  γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε 

ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ εξγαζία απηή βαζίζηεθε ζηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ζε 13 ρψξεο θαηά ην έηνο 2007.  

ε νξηζκέλεο ρψξεο, Αξκελία, Κξναηία, ΠΓ∆Μ, εξβία θαη Ρνπκαλία, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο 

ζέηνληαη θξηηήξηα (νηθνλνκηθά ή πιεζπζκηαθά) γηα ηελ ππνρξέσζε ή φρη ηεο χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο απνηεινχλ κέξνο ηεο θάζεηεο ηεξαξρίαο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ελψ 

ζηε Μνιδαβία νη θαλνληζκνί ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επηβάιινπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. ηε 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη ην Μαπξνβνχλην, νη δήκνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, αλ θαη νξηζκέλνη έρνπλ θαζηεξψζεη ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νηθεηνζειψο. ηελ 

Αιβαλία, Κξναηία, ΠΓ∆Μ, Ρνπκαλία θαη εξβία, νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ έρνπλ ηδξχζεη 

θεληξηθέο κνλάδεο γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε 

φιν ην δεκφζην ηνκέα. ηελ πξάμε βέβαηα πνιινί δήκνη ησλ ρσξψλ απηψλ ιεηηνπξγνχλ αληίζεηα 

απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε απηνχο. 
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 Κ. Davey, «Making Government Accountable - Local Government Audit in Post communist Europe», Local 

Government and Public Service Reform Initiative, 2009 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  Έλλνηα θαη ζεκαζία ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

3.1 Δηζαγσγηθά 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ην 2004 ην Institute of Internal Auditors ζηα Γηεζλή 

Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards for Professional Practice of Internal 

auditing) “Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθά δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνζθέξνληαο κία ζπζηεκαηηθή 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (control) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

δηνίθεζεο. 

Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ –νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ζε θάζε νξγαληζκφ πνπ ζηνρεχεη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
13

. Ζ ειεγθηηθή σο θιάδνο ηεο 

νηθνλνκηθήο –δηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπγρξφλσο επηζηήκε θαη ηερληθή. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο επηζηήκε γηαηί κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε παξάγεη ζπλερψο θαηλνχξηα γλψζε 

αιιά θαη σο ηερληθή γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγφκελε επηζηεκνληθή γλψζε ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ επηηπγράλνληαο έηζη ηελ απνζηνιή ηεο. Ζ ειεγθηηθή σο επηζηήκε θαη ηερληθή 

δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε λνκηθή κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ (νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ) 

πνπ ειέγρεη. Με άιια ιφγηα δελ εμεηάδεη αλ νη κνλάδεο πνπ ειέγρεη έρνπλ ηδησηηθφ ή δεκφζην 

ραξαθηήξα, αιιά νχηε θαη ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζήο ηνπο, θαζψο επίζεο νχηε θαη ηνλ 

θεξδνζθνπηθφ ή κε ραξαθηήξα ηνπο. Δίλαη έλαο θιάδνο, πνπ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απνθηά έδαθνο απνδνρήο θαη εθαξκνγήο ζε θάζε θνξέα, νξγαληζκφ ή 

επηρείξεζε. Δμειίζζεηαη ζπλερψο θαη πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα, 

πξνζεγγίδνληαο θάζε θνξά ηηο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε επηζηεκνληθέο 

κεζφδνπο, ππνδεηθλχνληαο ξεαιηζηηθέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ρξεζηή δηνίθεζε, 

ψζηε λα πεηχρνπλ νη θνξείο θαη νη δηνηθήζεηο ηνπο ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ζέζεη, 

δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders).  

 

                                                           
13

 Παπαζηάζεο Π .(2003).Ο ζχγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο -νξγαληζκνχο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηνπ , ηφκνο Α ,́ Αζήλα: Ηδησηηθή Έθδνζε 
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3.2 Έλλνηα θαη ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λ.3016/2002
14

 γηα 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πνπ νξίδεη φηη γηα λα κπνξεί κηα εηαηξεία λα εηζαγάγεη κεηνρέο ή άιιεο 

θηλεηέο αμίεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πεξί 

εηζαγσγήο, πξέπεη λα δηαζέηεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηε δηνίθεζε 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο 

 Σηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ 

εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε γηα θηλεηέο αμίεο 

 Σηο δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ηξίησλ 

 Σνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζε ηνπο ζηα 

φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ δηελέξγεηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. 

Οη εζσηεξηθνχ ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ 

ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα 

έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. 

 

3.3 Γηαθξίζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

                                                           
14

 Ν.3016/02: «Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε , ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηνπ ειέγρνπ είλαη απηή κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κε βαζηθφ θξηηήξην ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. Απηά ηα δχν είδε ειέγρσλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηηο θαιά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο γηαηί νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο νξγαλψλεηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη δηελεξγείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο. Ο φξνο 

«εζσηεξηθφο έιεγρνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη νπζηαζηηθά δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο:  

α) ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δειαδή ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιίδσλ, κέηξσλ θαη ηερληθψλ πνπ πηνζεηεί ε θάζε εηαηξία θαη 

β) ηνλ θαζεαπηφ εζσηεξηθφ έιεγρν,  δειαδή ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.   

Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα,  πνπ κε ζπζηεκαηηθφ θαη πεηζαξρεκέλν ηξφπν , πξνζζέηεη 

αμία ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λφκηκσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο .  Ο βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο  

χκθσλα κε ην ∆ηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 710, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο πνπ θαζηεξψλεηαη ή παξέρεηαη σο Τπεξεζία πξνο κηα Οηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη 

φιν ην πιάηνο ηεο εηαηξίαο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε αλψηαηε δηνίθεζε 

εθρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο γηα νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη νη πσιήζεηο, νη αγνξέο, ε 

ινγηζηηθή θαη ε παξαγσγή 

 

3.4 θνπόο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζάεη ηελ εηαηξεία λα
15

: 

 Καηαλνήζεη θαη εθηηκήζεη ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. 

 Να εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα 

εληζρχζεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο 

 Να εμαζθαιίζεη ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο, φπσο νη αλζξψπηλνη πφξνη ή 

θπζηθνί πφξνη 

                                                           
15

 https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15236/3/OnkanisianKarineMsc2012.pdf  

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15236/3/OnkanisianKarineMsc2012.pdf
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 Να δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαη έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

 Να δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο θαζψο θαη ησλ εθαξκνζηέσλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ 

 Να δηαζθαιίζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

 Να επαλεμεηάζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο 

Ζ αλάγθε γηα εζσηεξηθφ έιεγρν πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξείαο 

έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα επηβιέπεη θαη λα ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη είλαη αλαγθαία ε θαζηέξσζε κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Απηφ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

Ολνκάδεηαη εζσηεξηθφο, γηαηί ζε αληίζεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, δηελεξγείηαη απφ 

πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηα νπνία νλνκάδνληαη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο. 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη θπξίσο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ινγηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε επηζήκαλζε αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ ή δφιησλ θαη 

γεληθά αληηθαλνληθψλ θαη παξάλνκσλ ελεξγεηψλ. Αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξν ή θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο πξάμεσο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη ηεο ινγηζηηθήο θαηαρσξήζεσο, ρσξίο απηφ 

λα απνθιείεη ην κεηαγελέζηεξν έιεγρν εηδηθψλ ζεκάησλ. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Βαζηθή δηαθνξά ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη φηη ζπλδένληαη κε ππαιιειηθήο 

ή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία θαη γηα απηφ ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην 

πξφζσπφ ηνπο θαη ζηελ αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο ηνπο. 

Σν γεγνλφο φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ζπλήζσο ππάιιεινο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελέρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ δηελεξγνχκελν εζσηεξηθφ έιεγρν, 

ζπγθεθξηκέλα
16

: 

1. αζθείηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη φξνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ζεζπίζεη ε δηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη φρη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ειεγθηηθήο. 

                                                           
16

 Θ. Γηακαληφπνπινο - Η. Σαιαξνχγθαο, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. (1984), Διεγθηηθή, (κεηάθξαζε Meigs, Walter. 

B., Larsen, E.John, and Meigs, Robert F.) 
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2. δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξάμεηο ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ αλσηέξσλ ηνπ ή ν έιεγρνο ηνπ 

είλαη ζε απηέο θαη’ αλάγθε, πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο. 

3. σο αζθνχκελνο επί πξάμεσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ιφγσ ηνπ ζπλαδειθηθνχ δεζκνχ, είλαη 

πηζαλφλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε θαη έιιεηςε ακεξνιεςίαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα 

4. θαζψο δηελεξγείηαη επί ησλ ηδίσλ ειεγρφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα θαηαιήγεη ζε εξγαζία ξνπηίλαο, κε ζπλέπεηα ηελ βαζκηαία εμαζζέλεζε 

ηεο επαγξππλήζεσο θαη δηεξεπλεηηθφηεηαο. 

Παξφια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηνλ νξθσηφ ειεγθηή, θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ έθηαζε, ην είδνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

 

3.5 Δίδε εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη, κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα, ζε θαηεγνξίεο θαη είδε
17

 : 

Αλαιπηηθά, νη έιεγρνη αλάινγα κε ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζρέζε εξγαζίαο 

ηνπ κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα δηαθξίλνληαη ζε: 

Α.1. Δζωηεπικοί έιεγρνη είλαη νη έιεγρνη πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη 

δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ηνπ, ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ. 

Α.2 Δξωηεπικοί, είλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ππαιιειηθή ηδηφηεηα κε ην θνξέα πνπ θαινχληαη λα 

ειέγμνπλ. 

Α.3 Μικηοί έιεγρνη νξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη δηελεξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.  

Αλάινγα ηελ έθηαζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

Β.1 Διδικοί έιεγρνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ σο δηεξεχλεζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή 

αληηθείκελν, φπσο πξνκήζεηεο, εηζπξάμεηο, πιεξσκέο, δηαρείξηζε απνζεκάησλ, δηαδηθαζίεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Β.2 Γενικοί είλαη εθείλνη νη έιεγρνη πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

                                                           
17

 http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/elegtiki/Elektiki_notes.pdf (ζει 26-28) 

http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/elegtiki/Elektiki_notes.pdf
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Αλάινγα ηνλ ζθνπφ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε
18

 : 

Γ.1 Πξνιεπηηθνύο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο 

ίδηεο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο εκπιέθνληαη θάζε θνξά. Γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ε 

έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, απνβιέπεη ζηελ πξφιεςε απνηξνπήο εθνχζησλ ή αθνχζησλ 

ζθαικάησλ κέζσ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ελίζρπζεο ηεο δνκήο, ηεο εζσηεξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα πνπ ππεξεηνχλ, κε ην λα πξναμηνινγνχλ/αμηνινγνχλ ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή (ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ-ιεηηνπξγίεο), πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, λα εθηηκνχλ 

ηνπο θηλδχλνπο θαη λα επηβεβαηψλνπλ φηη ε Γηνίθεζε έζεζε ηνπο θαηάιιεινπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη εθηθηή θαη νη νπνίνη ζα απνβνχλ σθέιηκνη γηα ηελ 

επηρείξεζε. Δπίζεο, σο πξνιεπηηθφ έιεγρν ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ην ζχλνιν ησλ 

απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ε Γηνίθεζε, φηαλ γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη γηα ηελ απνθπγή 

δπζάξεζησλ γεγνλφησλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πνξίζκαηνο-

έθζεζεο. 

Γ.2 Καηαζηαιηηθνύο πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ επηβεβαίσζε φηη νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ζην αθέξαην κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Δπίζεο, απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή ιαζψλ 

θαη παξαιείςεσλ, αηαζζαιηψλ, θινπψλ θαη θαθήο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ θαη πφξσλ. 

Αλάινγα ηελ δηάξθεηά ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε: 

Γ.1 Μόνιμοι ή Γιαπκείρ έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζπλερή βάζε  

Γ.2 Τακηικούρ ή πεπιοδικούρ πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Γ.3 Έκηακηοςρ ή πεπιζηαζιακούρ πνπ δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο είηε κε 

πξσηνβνπιία ηεο Γηνίθεζεο είηε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθφζνλ  ππάξρνπλ ππφλνηεο 

γηα ζπαηάιε, θινπέο, αηαζζαιίεο θαη γεληθφηεξα φπνπ εληνπίδνληαη αδπλακίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

απαηηείηαη άκεζε δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο γηα ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ . πλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ δηάθξηζεο ησλ ειέγρσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1,  πνπ αθνινπζεί: 

Κξηηήξηα Γηάθξηζεο Διέγρσλ 

. Αλάινγα κε :      

A. Σν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζρέζε  

εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα 

1.Δζσηεξηθνί 

2.Δμσηεξηθνί 
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 Ν. Πξσηνςάιηεο θαη . αξαθνζηίδεο, (2003). «Διεγθηηθή Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ», εθδφζεηο ηακνχιεο Α.Δ., 

Αζήλα 
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3.Μηθηνί 

B. Σελ έθηαζή ηνπο 1.Δηδηθνί 

2.Γεληθνί 

Γ. Σν ζθνπφ ηνπο 1.Πξνιεπηηθνί 

2.Καηαζηαιηηθνί 

Γ. Σε δηάξθεηά ηνπο 1.Μφληκνη    (Γηαξθείο) 

2.Σαθηηθνί    (Πεξηνδηθνί) 

3.Έθηαθηνη    (Πεξηζηαζηαθνί) 

Πίλαθαο 1 : Γηαθξίζεηο ειέγρσλ
19

 

 

3.6 πζηήκαηα εζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε δηνίθεζε κηαο 

εηαηξίαο επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνιηηηθή 

ηεο, βνεζψληαο ηελ λα πεηχρεη κε ηνλ πιένλ αληηθεηκεληθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

εηαηξίαο, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ηεο 

νξγάλσζε. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πηνζεηεί ε δηνίθεζε κηαο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο . 

θνπφο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εχινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα
20

 :  

 ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο  

 ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  

 ηελ ελζάξξπλζε θαη κέηξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο . 

Πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη θακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε 

θαη ινγηζηηθή θαηαρψξηζε δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν, αιιά ε 
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εξγαζία θαζελφο πξέπεη, απαξαίηεηα, λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εξγαζίαο ελφο, ηνπιάρηζηνλ, 

άιινπ ππαιιήινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ έλα ηξίην ππάιιειν. 

Θεκειηψδεο αξρή, γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο : 

α) ηεο ζπλαιιαθηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ,  

β) ηεο δηαρεηξηζηηθήο ,πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη  

γ) ηεο ινγηζηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε έρεη σο ζηφρν θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο λα είλαη 

ππεξεζηαθψο αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο δχν θαη λα αζθείηαη απφ πξφζσπα ππεξεζηαθψο 

αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο . 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ πέληε βαζηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία
21

:  

1.ηο πεπιβάλλον ηος ελέγσος πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο φπσο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

εηαηξίαο, ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν , ε αθεξαηφηεηα θαη νη εζηθέο αμίεο  

2. η εκηίμηζη ηων κινδύνων απφ ηελ ίδηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία  

3. οι μησανιζμοί εζωηεπικού ελέγσος πνπ απνηεινχλ ηα κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ηηο 

πνιηηηθέο, φπσο ε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ, ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, νη θπζηθνί 

έιεγρνη, ν δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο .  

4. ηα ζςζηήμαηα επικοινωνίαρ και πληποθόπηζηρ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ηνλ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα εγρεηξίδηα θαη αξρεία 

πιεξνθνξηψλ  

5. παπακολούθηζη και διασείπιζη ηος ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

νηθνλνκηθφ,  νπζηψδεο, θαηάιιειν, ζχκθσλν, επίθαηξν, απιφ θαη ιεηηνπξγηθφ .  

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ 

ζηνηρεία, αλαιχζεηο θαη εθζέζεηο πνπ ηηο επηηξέπνπλ λα δηνηθήζνπλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 
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Παξάιιεια νη εγγελείο έιεγρνη θαη δνθηκαζίεο ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

δεκηνπξγνχλ κηα αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο εηαηξίαο απφ ηηο αλζξψπηλεο αδπλακίεο θαη κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζθαικάησλ ή αλσκαιηψλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο
22

, 

φπσο: 

 κειεηεκέλν νξγαλσηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απηνλνκία ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο  

 ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εμνπζηνδνηήζεσλ, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ δηαζθαιίδνληαο φηη :  

α) νη ζπλαιιαγέο έρνπλ εθηειεζηεί ζσζηά θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί θαηάιιεια,  

β) ππάξρεη ειεγρφκελε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο θαη  

γ) ππάξρεη πεξηνδηθή ζχγθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ βηβιίσλ κε ηελ 

χπαξμε πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηνλ επαξθή θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ γηα ηελ αλάιεςε ή έγθξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ επηηήξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ  

 ινγηζηηθή δηάξζξσζε πνπ απνηειείηαη απφ :  

α) δηάγξακκα ινγαξηαζκψλ,  

β) εγρεηξίδην ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ,  

γ) πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο,  

δ) πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ειέγρνπ,  

ε) αξηζκεκέλα εζσηεξηθά έγγξαθα θαη  

ζη) έιεγρν εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηξήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επί κέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ  

 ζχγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε, ηελ 

επηκφξθσζε θαη επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ. ε θάζε ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ν Αλζξψπηλνο παξάγνληαο .  

 θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνζσπηθφ ειέγρνπ  πνπ ππάγεηαη θαηεπζείαλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο  

 ηθαλή θαη Γξαζηήξηα Δπηηξνπή Διέγρνπ  
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3.7 Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απνηειεί κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο πνπ νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε κηα  

επηρείξεζε γηα λα εμεηάδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, σο κηα πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία κέζα ζε απηήλ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, αζθαιήο θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βνεζά έλα νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, πξνζθέξνληαο κία 

ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο
23

. 

Ζ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε έληαμε ηεο ζην νξγαλφγξακκα κηαο 

εηαηξίαο θαηά ηξφπν πνπ λα ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαθνξάο ζηα πςειφηεξα επίπεδα δηνίθεζεο 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο γεληθφηεξα. 

Σν νξγαλσηηθφ θαζεζηψο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθέο έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη, παξάιιεια, φηη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζέηεη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο 

έιεγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη, πνπ δηελεξγνχληαη, επνπηεχνληαη απφ ηνλ 

δηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο δηεπζπληήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή 

δηνίθεζε  ηεο ππεξεζίαο δηαζθαιίδνληαο φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθηεινχλ ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο θαη ηηο επζχλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ δηνίθεζε θαη έγηλαλ δεθηέο απφ ην ζπκβνχιην, φηη 

νη πφξνη ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη 

φηη ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα κηαο εηαηξίαο, είλαη άκεζε ζπλάξηεζε 

απφ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ή φρη. Γηα ηηο εηαηξίεο κε εηζεγκέλεο ηηο 

κεηνρέο ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, 

δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα 

σο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή πςειψλ θαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε θάζε νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη 
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ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζηεξίδεη ν νξγαληζκφο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε πξψην απφ φια ην ίδην ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
24

 .  

χκθσλα κε ην λ.3016/2002 νξίδεη φηη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο
25

 :  

1. παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθφ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο , θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξία .   

2. αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο 

κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ .   

3. νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην 

ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην δηελεξγνχκελν απφ απηνχο έιεγρν θαη λα παξίζηαληαη θαηά 

ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ . 

4. νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ∆.. ηεο εηαηξίαο, νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ επνπηηθέο αξρέο, ζπλεξγάδνληαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλνπλ κε 

θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ αζθνχλ.  

 

3.8 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, απφ φπνπ θαη αληιεί ηελ εμνπζία ηεο. χκθσλα κε ην Ν. 3693/2008, θάζε νληφηεηα 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ζπζηήλεη θαη δηαηεξεί Δπηηξνπή Διέγρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ δχν 

ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζήο ηεο. Έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο . Μεηαμχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
26

 , είλαη:  

 ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 ε παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο  
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 ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 ε επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ , 

ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, φπσο θαη ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα εμεηάδεη 

αλ ε Αλψηαηε ∆ηνίθεζε ηεο εηαηξίαο επηκέλεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ.  

Οθείιεη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο λα ππνζηεξίδεηαη ε θαηαλφεζε θαη 

παξαηήξεζε:  

α) ηνπ εηδηθνχ ηεο ξφινπ,  

β) ηεο εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθζέζεηο,  

γ ) ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη  

δ ) ηεο αλεμαξηεζίαο, επζχλεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ή κε ηνπ εμσηεξηθνχ νξθσηνχ 

ειεγθηή
27

. 

Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ νξίδεηαη κεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ νθείιεη λα αλαθέξεη ζε απηήλ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο νθείιεη λα επηδψζεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε 

ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  

 

3.9 Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο δενληνινγηθήο 

θνπιηνχξαο ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οξίδνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο 

νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Σπρφλ 

παξαβίαζε ηνπ θψδηθα ζπλεπάγεηαη αξλεηηθέο επαγγεικαηηθέο επηπηψζεηο. 

Οη αξρέο απηέο
28

 ,  είλαη νη εμήο:  
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Ακεπαιόηηηα: ε αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

παξέρεη έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί ην 

ειεγθηηθφ ηνπ έξγν κε εληηκφηεηα, επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ζεβφκελνο ην λνκηθφ πιαίζην θαη 

απνθαιχπηνληαο φζα πξνβιέπνληαη απφ ην πιαίζην απηφ ή απφ ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο.  

Ανηικειμενικόηηηα: ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ην πςειφηεξν επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ρσξίο θαλέλα 

επεξεαζκφ ηεο θξίζεο ηνπο απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ.  

Δμπιζηεςηικόηηηα: Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο πιεξνθφξεζεο  πνπ ιακβάλνπλ, λα κελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε 

εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη 

λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ίδην φθεινο, θαηά ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ην λφκν 

θαη θαηά ηξφπν πνπ βιάπηεη ηνπο λφκηκνπο θαη « εζηθνχο » ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο.  

Δπαγγελμαηική επάπκεια: Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ κφλν εθείλεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη παξάιιεια λα πξνζπαζνχλ λα βειηηψλνπλ ζπλερψο 

ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

 

3.10 Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ 

Όπσο ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απνζθνπνχλ ζηελ νκνηφκνξθε ηήξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έηζη θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Auditing 

standards), πνπ εθδίδνληαη απφ ην «πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο» 

lnternational Auditing and Assurance Standards Board IMSB»), απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο 

νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

έξγνπ απηνχ. 

Ο ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ
29

 είλαη  

1.λα πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ εζ. ειέγρνπ. 
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2.λα απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

3. λα απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

4. λα πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο  

Σα πξφηππα απηά ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε
30

 :  

Ππόηςπα Φαπακηηπιζηικών Ιδιοηήηων (Attribute Standards-Σειπά 1000) ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θαη απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ πξφηππα  

1000– θνπφο, Αξκνδηφηεηεο, Τπεπζπλφηεηεο: ν ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη 

ππεπζπλφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο 

ζην Καηαζηαηηθφ Έγγξαθν (charter), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα Πξφηππα , θαη λα 

εγθξίλεηαη απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

1100- Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα: ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη νη εζσηεξηθνί Διεγθηέο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

1200 – Δπάξθεηα Γλψζεσλ θαη ∆ένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα: νη Δζσηεξηθνί Έιεγρνη ζα 

πξέπεη λα εθηεινχληαη κε επάξθεηα γλψζεσλ θαη δένπζα επαγγεικαηηθή επηκέιεηα. 

1300- Πξφγξακκα Πνηνηηθήο ∆ηαζθάιηζεο θαη Βειηίσζεο: ν δηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ηεξεί έλα πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη 

βειηίσζεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη λα επνπηεχεη ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα βνεζάεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, λα πξνζζέηεη αμία, λα βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηαβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο  

Ππόηςπα Απόδοζηρ (Performance Standards-Σειπά 2000), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε θχζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαθξίλνληαη ζηα εμήο πξφηππα :  

2000 - ∆ηνίθεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: ν δηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα 

δηνηθεί απνηειεζκαηηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε  
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2100 - Φχζε Δξγαζηψλ: ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ∆ηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο. 

2200 - ρεδηαζκφο Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ: νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα ζπληάζζνπλ έλα πιάλν γηα θάζε ειεγθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο. 

2300 - ∆ηελέξγεηα ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ: νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο  ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο επαξθείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ειεγθηηθψλ ελαζρνιήζεψλ ηνπο. 

2400 - Δπηθνηλσλία ησλ Απνηειεζκάησλ: νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ 

ηα απνηειέζκαηα  ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηαιιήισο. 

2500 - ∆ηαδηθαζία Δπφπηεπζεο: ν δηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη 

έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηε 

∆ηνίθεζε. 

2600 - Απνδνρή ησλ Κηλδχλσλ απφ ηε ∆ηνίθεζε: φηαλ ν  δηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

πηζηεχεη φηη ε δηνίθεζε έρεη θάλεη απνδεθηφ έλα επίπεδν θηλδχλνπ ην νπνίν  είλαη ππεξβνιηθφ γηα 

ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα ζπδεηάεη ην ζέκα κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Δάλ δελ εμεπξεζεί θνηλή 

ιχζε, ηφηε ν δηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ θαη ε  αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ζέκα ζην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα επίιπζε
31

. 

Ππόηςπα Δθαπμογήρ (Implementation Standards), ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηηο δχν πξψηεο 

θαηεγνξίεο Πξνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. έιεγρνο ζπκκφξθσζεο, 

έιεγρνο απάηεο θηι).  

 

3.11 ρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθνχ πξψηα πξνζδηνξηζηνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ θαη νη 

δηαδηθαζίεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ θαη νη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή κνλάδαο. 

Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε εμαζθάιηζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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Σν ζρέδην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηά εθηελέο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη 

βνεζά  ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξάιιεια λα είλαη ζπλεπείο κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ θαη ελφο πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ πνπ δείρλεη ηε θχζε , ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Σν ζρέδην ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

ζπλερψο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο ζην ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή 

ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηνρέο, 

φπσο
32

:  

 πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 απφθηεζε βαζηθψλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ειεγρζνχλ  

 πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ  

 επηθνηλσλία κε φινπο  φζνπο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ έιεγρν  

 πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ζα 

ειεγρζνχλ  

 ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ  

 πξνζδηνξηζκφο ηνπ πσο, πφηε θαη ζε πνηφλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ  

 απφθηεζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
33

  

Ζ έθηαζε θαη ε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηθίιεη απφ εηαηξία ζε εηαηξία θαη 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξία, ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα πνπ απαηηνχληαη .  

 

3.12 Δθζέζεηο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
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 Υ.Καδαληδήο (2006). «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη 
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εκαληηθή θάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε ζχληαμε ηεο 

αλάινγεο έθζεζεο πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ πξνο φια ηα επίπεδα ηεο ∆ηνίθεζεο. Μηα έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο 

κνξθέο, φπσο
34

:  

1. πξνθνξηθή έθζεζε: ηελ πεξίπησζε απηή ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ δηαηππψλνληαη πξνθνξηθά. 

Μηα πξνθνξηθή έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ζπλήζσο πξννίκην κηαο γξαπηήο έθζεζεο πνπ 

ζα εθδνζεί αξγφηεξα. 

2. ελδηάκεζε ή πξνζσξηλή γξαπηή έθζεζε: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχλ άκεζε γλσζηνπνίεζε, γηα αλαθνίλσζε κηαο αιιαγήο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ θαη 

κπνξεί λα εθδίδεηαη είηε ρσξηζηά είηε καδί κε ηε ηειηθή έθζεζε.  

3. έθζεζε κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ: Πξφθεηηαη γηα έθζεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

εζσηεξηθή ρξήζε θαη δνκείηαη ζηε βάζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. 

4. γξαπηή έθζεζε: Μηα γξαπηή έθζεζε κπνξεί λα εκθαλίδεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν αλάινγα κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαη ηελ αλάζεζε ειέγρνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

5. ζχλνςε γξαπηψλ εθζέζεσλ: Ζ  έθζεζε απηή ( εηήζηα ή εμακεληαία ) απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη απνηειεί ζχλνςε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο  

6. έθζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή: Πξφθεηηαη γηα έθζεζε πνπ έρεη δηαλεκεζεί κε ειεθηξνληθφ κέζν 

θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ππνγεγξακκέλε ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Οη εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, ζαθείο, ζπλνπηηθέο, 

επνηθνδνκεηηθέο θαη έγθαηξεο. Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ, ην πιαίζην θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη λα δηαηππψλνληαη ζε απηήλ νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο γηα δπλεηηθέο βειηηψζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Έιεγρνο Γεκόζηνπ Σνκέα 

4.1 Δηζαγσγηθά 

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

λνκνζεηηθφ πιαίζην νχηε έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή ή ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, επνκέλσο, λα αλαγλσξηζηεί ε πνηθηινκνξθία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηα δηαθνξεηηθά 

κνληέια δηαθπβέξλεζεο πνπ ηζρχνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, θαζέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

πλνπηηθά ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη ην ∆εκφζην, νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα δεκφζηα πξφζσπα εηδηθψλ ζθνπψλ πνπ δηέπνληαη θαηαξρήλ απφ ην 

δηνηθεηηθφ δίθαην θαζψο θαη εθείλα πνπ δηέπνληαη θαηαξρήλ απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, νη ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην ∆εκφζην είηε ζην ζχλνιν ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη 

νη αλάδνρνη δεκφζηαο ππεξεζίαο
35

. 

 

4.2 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Ο έιεγρνο ηεο ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο ζηελ Διιάδα αζθείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ππεξεζηψλ ειέγρνπ, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο 

θαη θαθνδηνίθεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο είλαη έιεγρνη λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο κε έκθαζε ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, κε έρνληαο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε ζέκαηα ζθνπηκφηεηαο. 

Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ν 

έιεγρνο πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηε ∆ηνίθεζε κηαο Οξγάλσζεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε νηθνλνκηθή, 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ε πηζηή εθαξκνγή ησλ εμσηεξηθψλ 

θαλφλσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο ∆ηνίθεζεο, ε πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ε 

έγθαηξε παξαγσγή αμηφπηζηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο θαη ηνπ ιάζνπο θαη γηα λα δηαθπιαρζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Γίλεηαη δεθηφ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ πξνυπνζέηεη
36

:  

 πεξηνδηθφηεηα, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη δηεμνδηθφηεηα ησλ ειέγρσλ  

 εζηίαζε ζηελ απφθιηζε ηεο πξαθηηθήο απφ ηνπο ζηφρνπο, ησλ επηδησθφκελσλ απφ ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα  
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 δπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη σο ζηφρν, κέζσ 

ηεο εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο θνξέα, λα δηαθξηβψζεη ηελ επίηεπμε 

ζθνπψλ, φπσο
37

: 

ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ  

ε ζπκκφξθσζε ζε δεκφζηεο πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο θαη λνκνζεζία ηεο 

δηνίθεζεο  

ε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ιεηηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο, 

έξγα ή πξνγξάκκαηα  

ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  

ε πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ   

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζην δεκφζην ηνκέα έρεη νδεγήζεη ζε κηα 

απμεκέλε εζηίαζε ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ θαη λα γίλνπλ νη θπβεξλήζεηο πην 

απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζην δεκφζην ηνκέα φηαλ ππάξρεη 

κηα λφκηκε ππνρξέσζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ηπγράλεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Παξάιιεια απαηηείηαη κηα αξκφδηα Δπηηξνπή 

Διέγρνπ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
38

. 

Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην 

ηνκέα
39

:  

α ) σπημαηοοικονομικοί και διασειπιζηικοί έλεγσοι πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη νη δεκφζηνη 

πφξνη ιακβάλνληαη απφ ην θνηλφ θαη δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη εμεηάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη λφκηκα θαη 

ζπλεηά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

θαη  

β) έλεγσοι απόδοζηρ (ή ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη ) πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ αλ νη 

δεκφζηνη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη αλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

παξνρή ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ κείσζε θαη εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ησλ πφξσλ. 
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Καηά θαηξνχο, έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο κειέηεο γηα ηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ζην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ απηνχ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη  

ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη εμειίμεηο, σζηφζν, ζην δεκφζην ηνκέα,  θπξίσο σο πξνο ηε δηαθπβέξλεζε, 

έρνπλ ειαηηψζεη ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο. 

Καζψο ν  εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ απφ κηα 

νηθνλνκηθή ζθνπηά ζε πην θηιφδνμνπο ζθνπνχο, φπσο ε ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

δηαηεξψληαο απνηειεζκαηηθέο εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, εμαζθαιίδνληαο φηη ν νξγαληζκφο 

ιεηηνπξγεί ζσζηά, κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, θάηη αλάινγν 

παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζην δεκφζην ηνκέα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα εξγαιείν δηνίθεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο 

αλαιχζεηο, πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο ησλ ειεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα κηαο νληφηεηαο
40

. 

Παξφιν ηηο φπνηεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη, ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη παξφκνηνο θαη ζηνπο δχν ηνκείο. Οη αιιειεπηδξάζεηο 

επίζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ. Ωζηφζν νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ιηγφηεξν πεπεηζκέλνη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πσο ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αθηεξψλνπλ αλάινγν ρξφλν είηε πξφθεηηαη γηα δεκφζην είηε γηα 

ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη νη ιεηηνπξγηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

έιεγρνη, νη εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ
41

  

 

4.3 Διεγθηηθά ώκαηα δεκνζίνπ ηνκέα 

Σα ζεκαληηθφηεξα ειεγθηηθά ζψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (βι. δηάγξακκα 
42

3) :   

1. Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φπσο είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ην ΑΔΠ (  κφλν σο πξνο ην 

έξγν επηζεψξεζεο  πνπ επηηειεί ). Σν ΑΔΠ θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απνηεινχλ απηνηειή 
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θαηεγνξία  αλεμάξηεησλ αξρψλ κε αληηθείκελν ηελ άζθεζε επνπηείαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηε 

δηαζθάιηζε ζεκειησδψλ εγγπήζεσλ δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο. 

2. Απηνηειή ώκαηα : ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ∆εκφζηαο 

∆ηνίθεζεο, πνπ απνηειεί κηα εηδηθή δηνηθεηηθή αξρή κε ζεκαληηθή αλεμαξηεζία πνπ πξνζνκνηάδεη 

πξνο ηα ειεγθηηθά ζψκαηα δηνίθεζεο. Έρεη σο αληηθείκελν ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκφ ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο. Παξαθνινπζεί 

θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ ηδηαίηεξσλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο, ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο– 

Πξφλνηαο, ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ– Δπηθνηλσληψλ θ.α.  Σα ζψκαηα απηά, πνπ 

δελ δηαζέηνπλ πνιηηηθή αλεμαξηεζία, αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ν 

έιεγρνο πνπ αζθνχλ είλαη εζσηεξηθφο θαη δηαηεξνχλ κηα ππεξεζηαθή θαη νξγαλσηηθή απηνηέιεηα. 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα απηνηειή Διεγθηηθά ψκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο  

3. Δηδηθέο Τπεξεζίεο: Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο, φπσο νη ππεξεζίεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ  Ληκεληθνχ ψκαηνο, πνπ δηαζέηνπλ κηα ζρεηηθή απηνηέιεηα θαη 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απζαηξεζίαο ζηνπο ρψξνπο απηνχο
43

   

 

Γηάγξακκα 3 : Διεγθηηθά ζψκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο  
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4.4 Αξρέο Γηαθπβέξλεζεο Γεκόζηνπ Σνκέα 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί ην ρψξν παξαγσγήο θαη ην κεραληζκφ εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. Οη ζρέζεηο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δεκφζηαο πνιηηηθήο εληάζζνληαη ζην επξχηεξν 

δήηεκα ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – θνηλσλίαο. Τπάξρεη νπζηαζηηθά κηα θπθιηθή ζρέζε κεηαμχ 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Ζ δξάζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε δηέπεηαη απφ ηξεηο  βαζηθέο 

αξρέο
44

: 

1. ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, δειαδή ηελ δηελέξγεηα απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα κφλν λφκηκσλ 

ή πιηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ. 

2. ηελ αξρή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δειαδή ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ  

3. ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνπκέλσλ, δειαδή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ζπκθεξφλησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα θαη πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία 

ην δεκφζην ηνκέα, ε δηαθπβέξλεζε αθνξά ηα κέζα κε ηα νπνία νη ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη 

θαη επηηπγράλνληαη. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία 

κηαο θπβέξλεζεο, θαζηεξψλνπλ ηε δίθαηε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη αμηνινγνχλ ηελ θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλψηεξσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ε ∆ηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ, πεξηγξάθεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο 

ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
45

:  

 Δηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα : Ζ δηαθάλεηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 

νη κέηνρνη θαη νη επελδπηέο κπνξνχλ λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζηε δηνίθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Οη αθξηβείο θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

έγθαηξε δξάζε θαη ζηελ δηαζθάιηζε έλαληη ηνπ ειέγρνπ. 

 Αθεξαηόηεηα: Ζ αθεξαηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ εηιηθξίλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, 

θαζψο θαη ζηελ εληηκφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Δμαξηάηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ειέγρνπ θαη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ αηφκσλ εληφο ηεο 

νληφηεηαο. Αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο νληφηεηαο φζν θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ εθζέζεσλ ηεο . 
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 Τπεπζπλόηεηα θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο: Ζ ππεπζπλφηεηα είλαη ε δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ηα άηνκα ζην εζσηεξηθφ ηνπο, είλαη ππεχζπλα 

γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαρείξηζήο ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ θαη φισλ ησλ πηπρψλ ηεο απφδνζεο ηνπ. Όινη πξέπεη λα έρνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ζαθείο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο κέζα ζε κηα ηζρπξή δνκή. Ζ  ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ππνρξέσζε λα ινγνδνηεί θάπνηνο γηα ηελ επζχλε πνπ ηνπ 

αλαηίζεηαη ζηνλ ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ηνπ.  

Άιιεο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ αληαλαθιψληαη ζε θάζε κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα :   

 πξόηππα ζπκπεξηθνξάο: πψο ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ θαζνξίδεη ηηο αμίεο θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα 

κέζα ζε απηφλ  

 δνκή θαη δηαδηθαζίεο: πψο ε αλψηαηε δηνίθεζε νξίδεηαη θαη νξγαλψλεηαη ,  πψο 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ,  πψο ινγνδνηνχλ  

 έιεγρν: ην δίθηπν ησλ δηαθφξσλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αμηνπηζηία ηεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο θαη ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο  

 εμσηεξηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο: πψο ε αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ εθθξάδεη 

ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζία ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο  

 

4.5 Ρόινο Γεκόζηνπ Σνκέα 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ν δεκφζηνο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία 

θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ζε απηφλ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ δεκφζησλ πφξσλ, λα εληζρχζεη ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ 

πφξσλ, λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ
46

. 

Καζψο φκσο νη θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή δελ ππάξρεη έλα 

εληαίν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ λα εθαξκφδεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 
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Παξφιν απηά, νξηζκέλεο αξρέο δηαθπβέξλεζεο είλαη θνηλέο ζε νιφθιεξν ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Οη θνηλέο απηέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ γηα λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο , γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ κε δενληνινγηθφ ηξφπν. 

 

4.6 ηνηρεία Γηαθπβέξλεζεο Γεκόζηνπ Σνκέα 

Τπάξρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζε
47

:  

νξηζκόο θαηεύζπλζεο: ε θαιή δηαθπβέξλεζε θαζηεξψλεη ηηο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνδεγήζεη ηηο ελέξγεηεο ελφο νξγαληζκνχ, πνπ  ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη κέζσ ησλ εζληθψλ 

ζηφρσλ, ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ζηφρσλ απφδνζεο, ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ θηι. 

εκθύζεζε εζηθήο θαη αθεξαηόηεηαο: ε θαιή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

εζηθέο αμίεο, αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο. Θα πξέπεη λα επζπγξακκίδεη ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηηο αμίεο εζηθήο 

θαη αθεξαηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο. 

εμέηαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ: ε θαιή δηαθπβέξλεζε απαηηεί ζπλερή επίβιεςε θαη εμέηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ απνδφζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ,  ε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο απαηηήζεηο  

έθζεζε ινγνδνζίαο: νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχλ γηα ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πφξνη θαη ηη επηηεχρζεθε κε ηνπο πφξνπο απηνχο. Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε απαηηεί ηαθηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαη αλαθνξά ηεο απφδνζεο, ε αθξίβεηαο ηεο νπνίαο εληζρχεηαη απφ 

έλαλ αλεμάξηεην ειεγθηή  

δηόξζωζε πνξείαο: ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νξγαληζκφο δελ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ζα 

πξέπεη έλα θαιφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο λα εληνπίζεη ηα αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ, λα θαζνξίζεη ηηο 

απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επηηπρία ησλ θηλήζεσλ απηψλ. 

 

4.7 Μνξθέο ειέγρνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ηεο θξαηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δξάζεο απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ο έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 
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πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ. ∆ηαθξίλνπκε ηξεηο κνξθέο
48

 ειέγρνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο
49

:  

 Ο πνιηηηθόο-θνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο: ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη κέζσ απηήο ηεο δηνίθεζεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο. Ζ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ έιεγρν κέζσ 

θαζηεξσκέλσλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

 Ο δηθαζηηθόο έιεγρνο: ε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο θαη 

πξνζηαζία απνηεινχλ ηνλ πην δξαζηηθφ θαη ζπλεζηζκέλν κέζν πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε απέλαληη 

ζηηο πξνζβνιέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. 

 Ο δηνηθεηηθόο έιεγρνο ( εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ): ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο 

ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεηα, λνκηκφηεηα θαη  νξζνινγηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

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

ελεξγνχλ σο εληνινδφρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ινγνδνηνχλ ζηελ αξρή/εληνιέα γηα ηε ρξήζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν νη δεκφζηνη ζηφρνη έρνπλ 

επηηεπρζεί. Μηα απνηειεζκαηηθή ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

ζε κηα ηέηνηα ζρέζε εληνιέα –εληνινδφρνπ. Ο θχξηνο ξφινο αλήθεη ζηνλ ειεγθηή λα παξέρεη κηα 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εληνινδφρνπ θαη λα ππνβάιεη έθζεζε 

ζρεηηθά κε ην αλ απηφο ρξεζηκνπνηεί ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ 

εληνιέα. Δπνκέλσο απαηηείηαη ε ζπκβνιή ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα λα βεβαηψζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, ησλ απνηειεζκάησλ απφδνζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη 

άιισλ κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρέζε κεηαμχ 

εληνιέα θαη εληνινδφρνπ. θνπφο απηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δηδηθφηεξεο κνξθέο ειέγρνπ ζπληζηνχλ νη δηνηθεηηθέο 

πξνζθπγέο, ε δηνηθεηηθή επνπηεία, ν έιεγρνο ππφ ηελ ζηελή έλλνηα θαη ε δηακεζνιάβεζε. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο ή ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, θάζε έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηξία 

ζηάδηα
50

 : 

α ) ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ ,  β) ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη γ) ηελ θαηάξηηζε έθζεζεο 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 
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 Έλαο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληζρχεη ζεκαληηθά ηε πνηφηεηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο δίλνληαο ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξνχλ ηελ θπβέξλεζε ππφινγν ησλ 

πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο. 

 

4.8 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ Γεκόζηνπ Σνκέα 

Οη ειεγθηέο επηηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζε εθείλεο ηηο πηπρέο ηεο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην δεκφζην ηνκέα, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, θαη ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, κεηψλνληαο 

παξάιιεια ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζην δεκφζην. 

Ωο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο λα έρνπλ δηακνξθσζεί 

θαηάιιεια θαη λα έρνπλ κηα επξεία εληνιή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Οη ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο. Καη’ ειάρηζην, νη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζην δεκφζην ηνκέα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά
51

: 

 νξγαλωηηθή αλεμαξηεζία: ε νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο ηελ παξέκβαζε απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 επίζεκε εληνιή: νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ  ην ζχληαγκα ηεο θπβέξλεζεο, ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε, ή απφ άιια 

βαζηθά λφκηκα έγγξαθα. 

 απεξηόξηζηε πξόζβαζε: νη έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε πιήξε θαη απεξηφξηζηε 

πξφζβαζε ζε ππαιιήινπο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη αξρεία. 

 επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε: ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ηεο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ πξέπεη λα είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ θαζψο 

επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο. 

 ηθαλή εγεζία: ε εγεζία ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζηειερψλεη απνηειεζκαηηθά, λα δηαηεξεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη έλα θαιά εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαη παξάιιεια λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 ηθαλό πξνζωπηθό : ε ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη  ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ, πνπ έρεη  ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα  δηεμάγεη ην πιήξεο θάζκα ησλ 
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ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα 

πξφηππά ηνπο. 

 ππνζηήξημε ηωλ κεηόρωλ θαη επελδπηώλ : ε λνκηκφηεηα ηεο ειεγθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο ζα πξέπεη λα  είλαη θαηαλνεηή θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλα επξχ θάζκα εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ ιεηηνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο,  θαζψο θαη  απφ ηα 

κέζα ελεκέξσζεο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο πνιίηεο  

 επαγγεικαηηθά ειεγθηηθά πξόηππα : Σα επαγγεικαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα ζηεξίδνπλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ  πξνψζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Καζψο πνιιέο θπβεξλήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη πξφηππα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε σο απαίηεζε είηε σο θαζνδήγεζε, ε ειεγθηηθή  δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε απηά . 

 

4.9 Βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίνπ ηνκέα 

Ο έιεγρνο  ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο θπβεξλεηηθνχο ξφινπο ηεο επνπηείαο ,  ηεο 

δηνξαηηθφηεηαο θαη ηεο πξφβιεςεο. Δπεηδή ε επηηπρία ηεο θπβέξλεζεο κεηξηέηαη θπξίσο απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηά ηνλ 

πιένλ δίθαην θαη ελδεδεηγκέλν ηξφπν, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα εθηηκήζεη ην πξφγξακκα σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ. χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ  

Διεγθηψλ νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζην δεκφζην  ηνκέα είλαη νη  εμήο (δηάγξακκα 2)
52

 :  

 επνπηεία:  νη ειεγθηέο βνεζνχλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην λα 

επηβιέπνπλ αλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θάλνπλ απηφ πνπ πξέπεη, αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο θαη αλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο  θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο . 

 έξεπλα: ε έξεπλα έρεη σο ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ αθαηάιιεισλ, αλαπνηειεζκαηηθψλ, 

παξάλνκσλ, δφιησλ ή θαηαρξεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε απνθαιπθζεί θαη ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε  ηηο πνηληθέο δηψμεηο, ηα πεηζαξρηθά κέηξα, 

ή άιια έλδηθα κέζα. 

 απνηξνπή: ε απνηξνπή έρεη σο ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηηο 

ζπλζήθεο  πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε.  
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 δηνξαηηθόηεηα: νη ειεγθηέο δηαζέηνπλ δηνξαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο ππεχζπλνπο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο λα θαζνξίζνπλ πνηα πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ πξνο φθεινο ηεο νληφηεηαο  θαη πνηεο φρη . 

 πξόβιεςε: νη ειεγθηέο βνεζνχλ ηνπο νξγαληζκνχο λα πξνβιέςνπλ ηηο κειινληηθέο 

ηάζεηο θαη επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο πηζαλέο πξνθιήζεηο πξηλ απηέο εμειηρζνχλ ζε 

θξίζεηο  

Μέζσ ησλ παξαπάλσ ξφισλ, νη  ειεγθηέο δηαζθαιίδνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ην γεγνλφο φηη  νη δηνηθήζεηο ησλ θνξψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθάλεηα, 

ηηκηφηεηα θαη ακεξνιεςία. 

 

 

Γηάγξακκα 2 :Διεγθηηθέο ∆ηαδηθαζίεο ζην ∆εκφζην Σνκέα
 53

  

 

4.10 θνπόο Διεγθηηθώλ σκάησλ δεκνζίνπ ηνκέα 

Οη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δηάθνξνπο 

ηχπνπο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο θαη ζηελ  Διιάδα έρνπλ ζπζηαζεί 

Δηδηθά ψκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία, ην πεδίν δξάζεο 
                                                           
53

 Δ .  Φπηξάθεο , « Σα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο ∆ηνίθεζεο  ,  Θεσξία –Ννκνζεζία – Ννκνινγία »,   2010 



 

46 
 

θαη νη αληηθεηκεληθνί ηνπο ζθνπνί θαζνξίδνληαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε ρψξαο, ε δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη δηαζέζηκνη πφξνη θ.α. 

Σα Διεγθηηθά απηά ψκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζην δεκφζην ηνκέα έρνπλ σο αληηθείκελα
54

 : 

α. ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο  

β . ηελ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο  

γ. ηηο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππαίηησλ δηαθζνξάο 

δ. ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ Δηζαγγειηθή Αξρή γηα ηε ζπιινγή ησλ απνδείμεσλ  

ε.ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνλάδσλ ησλ ππνπξγείσλ πνπ 

αζρνινχληαη εηδηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

ζη. ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο  

δ. ηε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

Ζ πνηθηινκνξθία ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ επηηεινχλ ην εθάζηνηε ειεγθηηθφ έξγν. 

Παξάιιεια ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο ν νπνίνο έρεη ξφιν 

ζπληνληζηηθφ θαη επνπηηθφ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ, επηδηψθεη ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηνπο θαη 

ηελ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

 

  

4.11 Δπηηξνπή Διέγρνπ ζην ∆εκόζην Σνκέα 

Μηα ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ε ρξήζε ησλ 

Δπηηξνπψλ Διέγρσλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ επνπηηθφ ξφιν. Καζψο ν ξφινο ηνπο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε, νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ 

παξνρή αλεμάξηεηεο επνπηεία ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα έιεγρν θ.α. Παξάιιεια κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γλσζηνπνηνχληαη θαη έρνπλ γίλεη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηηψζεηο θαη αιιαγέο. 
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Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο, ελψ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο νληφηεηαο, ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαη ηε λνκηθή θαη εζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα θαζήθνληα ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηξεηο 

ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο: ηην ανεξαπηηζία, ηην επικοινωνία, θαη ηην ςποσπέωζη λογοδοζίαρ. Κάζε 

θπβέξλεζε/νξγαληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηε δνκή δηαθπβέξλεζήο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη αλ κηα Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή 

θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο. 

Ζ αλάγθε γηα Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ε ζχλζεζε ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο αηνκηθέο πεξηζηάζεηο, 

ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ειέγρνπ, θαη ηελ απφθαζε λνκνζεηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, κηα Δπηηξνπή Διέγρνπ νθείιεη λα ιεηηνπξγεί βάζεη επίζεκεο εληνιήο, 

θαηά πξνηίκεζε λνκνζεηηθνχ νξγάλνπ κε επαξθή εμνπζία γηα λα νινθιεξσζεί ε εληνιή θαη λα 

πινπνηεζεί ην έξγν ηεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηα κέιε πνπ δηαζέηνπλ 

επαξθείο γλψζεηο ειεγθηηθήο, θηλδχλνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο. ην πιαίζην ιεηηνπξγία ηεο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, ην πιαίζην ειέγρνπ θαη ηε λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, λα επνπηεχεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη / ή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ, λα επηβιέπεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηνπ νξγαληζκνχ, λα παξέρεη άκεζε θαη ηαθηηθή έθζεζε πξνο ην 

∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν
55

. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

Η Διεγθηηθή Γηαδηθαζία, ηα Διεγθηηθά ώκαηα θαη ε πξαγκαηηθόηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ζηνπο ΟΣΑ  

 

5.1 Δηζαγσγηθά. 

Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ∆ήκνπο πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη ηελ ινγηθή δηαβεβαίσζε (reasonable assurance engagement)
56  φηη νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη 

θαη νη δηαδηθαζίεο δηελεξγνχληαη θαηά ηξφπν εζηθφ θαη ππεχζπλν. ην δεκφζην ηνκέα, ε 

δηαθπβέξλεζε αθνξά ηα κέζα κε ηα νπνία νη ζηφρνη θαζηεξψλνληαη θαη νινθιεξψλνληαη. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία, θαζηεξψλνπλ ηε δίθαηε 

παξνρή ππεξεζηψλ, θαη αμηνινγνχλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ αλψηεξσλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

 

5.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Οη ειεγθηέο επηηεινχλ έλα ζεκαληηθφ έξγν ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο, δηθαηνζχλεο θαη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ 

παξάιιεια κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο δηαθζνξάο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζεκαληηθφ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο λα είλαη δηακνξθσκέλεο θαηάιιεια θαη λα έρνπλ κηα επξεία 

εμνπζηνδφηεζε ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο 

ππεξεζίεο ελψ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ
57

: 

 Οξγαλσηηθή αλεμαξηεζία (organizational independence). Ζ ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ απηνχο πνπ ειέγρεη, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

παξεκβάζεηο απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα. Ζ νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία παξάιιεια κε ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ζπκβάιιεη ζπκβάιεη ζηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ∆εδνκέλνπ φηη νη κνξθέο ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα πνηθίινπλ, είλαη δχζθνιν λα 

                                                           
56

ΦΔΚ Β' 2848/23-10-2012 Έγθξηζε θαη ηζρχο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα (Απφθ.αξηζκ. 41658/722/1.10.2012) 
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θαζνξηζζεί κηα εληαία γξακκή αλαθνξάο. Ωζηφζν ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

παξέρνπλ επαξθή θαζνδήγεζε. 

 Δπίζεκε εληνιή/εμνπζηνδόηεζε (formal mandate). To χληαγκα, ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο 

(charter) ή θάζε άιιν λνκηθφ έγγξαθν θαζνξίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο ηεο ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο. Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, απηφ ην έγγξαθν ζα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αλαθνξάο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 

ειεγθηή. 

 Απεπιόπιζηη ππόζβαζη (unrestricted access). Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη 

έρνληαο πιήξε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε ππαιιήινπο ,  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη αξρεία. 

 Δπαπκήρ πποϋπολογιζμόρ (sufficient funding). Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη 

ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλάινγν κε ηηο επζχλεο ηεο. Απηφ ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, θαζψο επεξεάδεη ηελ 

ειεγθηηθή εξγαζία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

 Ικανή ηγεζία (competent leadership). Ζ εγεζία ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ζηειερψλεη απνηειεζκαηηθά, λα δηαηεξεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη έλα πνιχ θαιά 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, ν (chief audit executive) ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε 

ζαθήλεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. 

 Ικανό πποζωπικό (competent staff). Ζ ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη επαγγεικαηίεο 

ειεγθηέο νη νπνίνη πξέπεη λα  δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηελεξγνχλ ηελ πιήξε ζεηξά ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο εληνιέο. Πξέπεη επίζεο λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαξθείο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα πξφηππα ηνπο. 

 Υποζηήπιξη όζων έσοςν έννομα ζςμθέπονηα (stakeholders support).  Ζ λνκηκφηεηα ηεο 

ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε απνζηνιή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή ,  θαζψο θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ  κηα επξεία ζεηξά εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ ,  ηα 

κέζα  καδηθήο ελεκέξσζεο θαη εκπιεθφκελνπο πνιίηεο .   

 Δπαγγελμαηικά ππόηςπα ελεγκηικήρ (Professional audit standards). Σα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα ειέγρνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη παξέρνπλ έλα 

πιαίζην δηαζθάιηζεο ζπζηεκαηηθήο, αληηθεηκεληθήο θαη βαζηδφκελεο ζε ζηνηρεία ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο. Καζψο πνιιέο θπβεξλήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε σο 

απαίηεζε είηε σο  θαζνδήγεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ειεγθηηθή εξγαζία ζα 

πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 
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πκπεξαζκαηηθά, επεηδή ε ειεγθηηθή είλαη ην θιεηδί ζηελ θαιή δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκνζίνπ 

είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί κηα θαηάιιειε δηνξζσηηθή δνκή κε επξεία εληνιή ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζην πιήξεο πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο ή ηεο θπβεξλεηηθήο κνλάδαο.  

Σέινο, ε ειεγθηηθή ελδπλακψλεη ηε δηνίθεζε ηνπ δεκνζίνπ κε ην λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ινγνδνζία θαη κε ην λα πξνζηαηεχεη ηηο θχξηεο αμίεο ηεο θπβέξλεζεο δίλνληαο ηε 

δηαβεβαίσζε φηη ην ∆.. θαη νη δεκνηηθνί ππάιιεινη δηεπζεηνχλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ  δήκνπ κε 

δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία, ηζφηεηα θαη εληηκφηεηα, πέξα απφ ηνπο φπνηνπο λνκηθνχο, πνιηηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 

5.3 Έιεγρνο θαη Δπνπηεία ζηνπο ∆ήκνπο 

Σν γξαθείν ειέγρνπ απνινγηζκψλ θαη  ηζνινγηζκψλ εληάζζεηαη ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ησλ 

Γήκσλ, έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ απνινγηζκψλ θαη ηζνινγηζκψλ 

ηνπ ∆ήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ απνζηνιή απηψλ 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε ινηπέο αξρέο. 

ηα πιαίζηα επνπηείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν Ν.3852/2010 

δηακφξθσζε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ Δπηηξνπψλ, φπσο απηήλ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ ∆εκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θ.α. πνπ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ/δεκνηψλ 

δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο πξνάγνληαο ηε ζπκκεηνρηθή 

δεκνθξαηία ζηνπο λένπο ζεζκνχο . 

ηα πιαίζηα απηά, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε
58

 θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη 

δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. 

Με βάζε ηνλ ίδην λφκν, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ δήκνπ απνηειεί ην φξγαλν 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο φπσο 

ε ζχληαμε θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν πξνέιεγρνο ηνπ απνινγηζκνχ θαη νη 

απνθάζεηο γηα έγθξηζε δαπαλψλ, ζχλαςε δαλείσλ θαη δεηήκαηα δηαθάλεηαο. 

Διεγθηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη  θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ∆ήκνπ, ν νπνίνο αζθεί γεληθή 

επνπηεία θαη έιεγρν ζ ’φιεο ηηο  ππεξεζίεο ηνπ ∆ήκνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπληνλίδεη, ελψ ν 
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Γεληθφο ∆ηεπζπληήο (φπνπ πθίζηαηαη σο ζέζε) πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζπληνλίδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ειέγρεη ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. 

χκθσλα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ∆ήκνπ θχξην φξγαλν ειέγρνπ απνηειεί ε Απηνηειή 

Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο αλαιχνληαη παξαθάησ
59

: 

 Μεξηκλά γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήκνπ ζηελ ρξήζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

 πληάζζεη έθζεζε θαη ελεκεξψλεη ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην αλά εμάκελν γηα ηνλ 

δηελεξγνχκελν έιεγρν, ηα πνξίζκαηα απηνχ, ηελ πξφνδν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ηνλ βαζκφ 

πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε.  

 Πξνσζεί ηελ αμηνπηζηία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο δηαθζνξάο, 

εηζεγνχκελν: 

•Διέγρνπο γηα ηηο ππάξρνπζεο ή ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο 

•Καζνξηζκφ νξγαλσηηθψλ ή ειεγθηηθψλ θηλδχλσλ 

•Αλαζεψξεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζηνπο ππάξρνληεο  λφκνπο, θαλφλεο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ  δηαδηθαζηψλ. 

•Αλαζεψξεζε ζπκβνιαίσλ γηα πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο ειεγθηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δπηζεσξεηή ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο θαη 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 Δξεπλά απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη 

αλάξκνζηεο, αλεπαξθείο, παξάλνκεο, ςεπδείο ή θαηαρξεζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

ήδε γίλεη θαη  

 ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο ζρεηηθέο κε 

εγθιεκαηηθέο δηψμεηο, πεηζαξρηθέο ελέξγεηεο ή άιιεο δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο. 

Οη ειεγθηέο βνεζνχλ ηηο ππεξεζίεο λα έρνπλ πξνλνεηηθφηεηα πξνζδηνξίδνληαο ηηο 

κειινληηθέο ηάζεηο θαη επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο πηζαλέο πξνθιήζεηο πξνηνχ απηέο 

εμειηρζνχλ ζε θξίζεηο. Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ βαζηζκέλνπ ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ (risk 

based auditing), ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηε 

∆ηνίθεζε (∆ήκαξρν/∆εκνηηθφ πκβνχιην) θαη πεξηγξάθεη ηελ απνζηνιή θαη ην ζθνπφ ηεο, θαζψο 
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θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα γίλεη εθηθηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ∆ηνίθεζε θαζνξίδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, επηβάιιεηαη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο λα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ απηή. Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζζήθε αμίαο ζηνλ ΟΣΑ θαη ε χπαξμε ηεο ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε 

θαη ηνπ ππαιιήινπ. Γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα 

πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πιήξσζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ζέζεο ζηνλ ΟΣΑ θαη ε πξφζιεςε θαη πιήξσζε ησλ ζέζεσλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ γίλεηαη κε πιήξε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία. 

ηελ έθζεζε ηνπ ν ειεγθηήο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην αλ νη ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ δήκνπ, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. O νξθσηφο ειεγθηήο παξάιιεια κε ηελ γλψκε ηνπ 

δηαηππψλεη θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρφ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη 

ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα.  

 

5.4 πζηαηηθά ζηνηρεία εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, σο κηα δπλακηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία, απαξηίδεηαη απφ πέληε 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία, πνπ ζπλζέηνπλ αξκνληθά ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζε
60

:  

 «Πεξηβάιινλ Διέγρνπ (Control Environment)» 

 «Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ (Risk Assessment)» 

 «Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ (Control Activities)» 

 «Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία (Information and Communication)» 

 «Παξαθνινχζεζε (Monitoring)» 

Σν Πεξηβάιινλ Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε απφ ηνπο δηνηθνχληεο θαη ηνπο 

δηνηθνχκελνπο ηεο ζεκαζίαο θάπνησλ παξαγφλησλ, φπσο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηεο χπαξμεο θαη εδξαίσζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ 

ζηνλ ΟΣΑ. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεη ηελ χπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηηο 

δηεπζχλζεηο, φπσο επίζεο θαη ηελ χπαξμε εληαίνπ Δγσειπιδίος διαδικαζιών πνπ λα έρεη 

απνηππσκέλεο ηηο εξγαζίεο θαη ηνλ ηξφπν εθηειέζεψο ηνπο, ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ηνλ δηαρσξηζκφ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη 
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λα είλαη ζαθήο θαη απνδεθηή απφ ηε ∆ηνίθεζε θαη ηέινο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο εζηθέο αμίεο θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα πνπ πξέπεη λα δηέπεη έλαλ νξγαληζκφ φπσο ν ΟΣΑ, λα έρεη ζεζπηζζεί θαη θνηλνπνηεζεί 

Κώδικαρ Γεονηολογίαρ κε δεδνκέλε ηελ ηήξεζε ηνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο ΟΣΑ. 

Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο φινη νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά θηλδχλσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε απεηιή γηα ηελ χπαξμή ηνπο. Γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ, 

πξσηαξρηθφο παξάγνληαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ν θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ πνπ 

λα αλαπξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. 

Οη ∆ξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ απνηεινχλ ην ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δίλαη εθείλεο νη πνιίηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί πνπ εληζρχνπλ ην έξγν ηεο ∆ηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο εμαζθάιηζε φηη νη ζηφρνη αθνινπζνχληαη πηζηά θαη απαξάθιεηα. Τπάξρνπλ ζε φια 

ηα επίπεδα θαη ηκήκαηα ελφο ΟΣΑ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νη 

εγθξίζεηο θαη νη επαιεζεχζεηο γηα ην αλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ έρεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πνπ λα 

εκπνδίδνπλ παξάλνκεο ζπλαιιαγέο. Ζ απνδνρή επζχλεο ηεο ∆ηνίθεζεο (∆εκάξρνπ/∆εκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ) γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΣΑ, 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ∆ξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ, θαζψο άπηεηαη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζεί έλαο νξγαληζκφο. 

Ζ Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία απνηειεί ην ηέηαξην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ο ΟΣΑ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη θαη λα ειέγμεη νξζά ηα ζπζηήκαηα, ηνπο κεραληζκνχο, 

ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, ζα πξέπεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη λα ηνπ κεηαθέξεη αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο. Καηά ηε δηελέξγεηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θάπνηα Τπεξεζία ηνπ ΟΣΑ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο άκεζα θαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο ειεγθηέο. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ έγθαηξνπ θαη 

αμηφπηζηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, νη ειεγθηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ινγηζκηθφ, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε  παξνρή ζε απηνχο πιεξνθνξηψλ θαη απφ άιιεο Οξγαλσηηθέο 

Μνλάδεο/Τπεξεζίεο. 

Σν ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε Παξαθνινχζεζε. χκθσλα 

κε ην ζηνηρείν απηφ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξέπεη λα επαλειέγρνληαη, επηβιέπνληαη, 

αλαπξνζαξκφδνληαη, λα βειηηψλνληαη σο πξνο ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη λα αλαζεσξνχληαη 

αλαιφγσο ηηο επηηαγέο ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ, ζπλζεθψλ θαη ζηφρσλ ησλ ΟΣΑ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεηαη κέζσ  δηαδηθαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε κφληκε βάζε  αιιά θαη κέζσ εηδηθψλ εθηάθησλ 

αμηνινγήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ν επαλέιεγρνο  κπνξεί λα δηελεξγείηαη είηε απφ ηξίηα πξνο ηνλ 

αξρηθά ηειεζζέληα έιεγρν άηνκα, είηε απφ ηα ίδηα (απηναμηνιφγεζε).  
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O Γήκνο ππφθεηηαη επίζεο ζε ππνρξεσηηθό εμσηεξηθό έιεγρν ζχκθσλα  κε ην λφκν. Οη 

∆ήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κέρξη ην  ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Έηζη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ, ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη πξνζάξηεκα) ηνπ ∆ήκνπ, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο 

θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, νη νπνίεο 

ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ηελ έθζεζε ηνπ ν ειεγθηήο 

εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην αλ νη ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ δήκνπ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε, ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία. 

Δθηφο ηεο γλψκεο ηνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο δηαηππψλεη παξάιιεια θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρφ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα 

θάζε ζέκα. 

 

5.5 Διεγθηηθά ώκαηα ΟΣΑ –  

ώκα Δπηζεσξεηώλ - Διεγθηώλ ∆εκόζηαο ∆ηνίθεζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο ΟΣΑ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο 

ην ζρεηηθφ αλεμάξηεην ζψκα επηζεσξεηψλ– ειεγθηψλ ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο. Σν ψκα 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο (ΔΔ∆∆) απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ειεγθηηθφ 

ζψκα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο είλαη ην κνλαδηθφ φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην ζχλνιν ηεο, έρνληαο κηα επξχηεξε επνπηεία ηεο δηνηθεηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ην Ν.3074/2002 «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(Φ.Δ.Κ. 296 Α'/04.12.2002), ην ΔΔ∆∆ είλαη 

φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ππάγεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ρσξίο λα δηαζέηεη πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία, θαη 

απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν απηνειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  ηφρνο ηνπ ζψκαηνο απνηειεί ε 
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δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, εληνπίδνληαο 

θαηλφκελα
61

: 

 δηαθζνξάο  

 θαθνδηνίθεζεο  

 αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ   

 αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο  

 ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ  

Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζσ :   

 δηελέξγεηαο ειέγρνπ, επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλψλ  

 δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ κεηά απφ εηζαγγειηθή 

παξαγγειία  

 ζπγθέληξσζεο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα πεηζαξρηθή θαη πνηληθή δίσμε ππαιιήισλ  

 ειέγρνπ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ 

Ωο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξέπεη λα ηνληζζεί πσο απηνί είλαη 

ππεχζπλνη γηα πιεζψξα ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνπο πνιίηεο φπσο ηα ζέκαηα αζηηθήο θαη 

δεκνηηθήο θαηάζηαζεο, απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ 

θαη αζιεηηζκνχ, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο. 

πλεπψο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ .Δ.Δ.∆.∆. αθνξά ζηνπο 

Ο.Σ.Α. θαη ζην πιαίζην απηφ θαηαγγειίεο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη παξάπνλα ησλ πνιηηψλ πνπ 

πξνζθεχγνπλ ζην .Δ.Δ.∆.∆., απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε πιεξνθφξεζε θαη αμηνπνηνχληαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο ειεγθηηθήο δξάζεο ηνπ .Δ.Δ.∆.∆. 

εκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο ηνπ ψκαηνο 

αθνξνχλ
62

: 

 είζπξαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ  

 ππεμαίξεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ππαιιήινπο  

 κε λφκηκε ή θαλνληθή αμηνπνίεζε ρξεκάησλ απφ επηρνξεγήζεηο  

 κε λφκηκεο ελέξγεηεο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

                                                           
61

 Ν.3074/2002 «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(Φ.Δ.Κ. 296 

Α'/04.12.2002) 
62

 http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446 πλνπηηθή Έθζεζε 

Πεπξαγκέλσλ .Δ.Δ.Γ.Γ. 2014  

http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446
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 παξαβηάζεηο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ, 

εθηέιεζεο έξγσλ θαη αλάζεζεο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

 πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πρ κε λφκηκεο πξνζιήςεηο) 

 κε λφκηκεο κεηαδεκνηεχζεηο θαη εγγξαθέο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο
63

 

Σν .Δ.Δ.∆.∆. επηζθνπεί θαη αμηνινγεί ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ θαη 

πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο πξνηάζεηο θαη ζπκβνπιέο. Οη πξνηάζεηο απηέο θαηεπζχλνληαη ηφζν 

πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ, φζν θαη πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο νξγαληζκνχο κε ηε 

κνξθή θπξίσο γξαπηψλ αλαθνξψλ, αθνχ φκσο πξψηα έρνπλ ζπδεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί κε ηνπο 

ειεγρφκελνπο. ηε ζπλέρεηα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε εθείλσλ ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ πνπ ζεσξεί φηη ζα βειηηψζνπλ θαη ζα πξνζζέζνπλ αμία ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη ΟΣΑ, ελψ φπνπ απαηηείηαη, ζα θξνληίζεη ψζηε λα θαιπθζνχλ 

λνκνζεηηθά απηέο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ
64

. 

 

5.6 Διεγθηηθό πλέδξην 

Με βάζε ην χληαγκα, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθεη θπξίσο 

ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ο δεκνζηνλνκηθφο απηφο έιεγρνο 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη πξνιεπηηθφο ή θαηαζηαιηηθφο , αθνξά κφλν ηε 

λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη φρη ηε ζθνπηκφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ο αξκφδηνο ειεγθηήο δελ δηαζέηεη πξσηνγελή εηθφλα, εθφζνλ ζπάληα γίλνληαη επηηφπηνη έιεγρνη θαη 

βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ ε επηθαιείηαη ν θάζε νξγαληζκφο, ειέγρνληαο πρ ηελ 

πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, ηελ εγγξαθή ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππνγξαθφλησλ θηι. Ωζηφζν ιφγσ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο αλσηάηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, δελ ειέγρεη πεξαηηέξσ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ 

γηα ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα
65

. 

Με βάζε ην Π∆ 136/31.12.2011, θαζνξίδεηαη ην θαηψηαην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ ειέγρεηαη 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Ωο πξνο ηνλ έιεγρν  ησλ ΟΣΑ πξνβιέπεηαη πσο ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε  ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα επί 
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 ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο ,  Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 2010,  ζει  90 
64

 Α .  Κνπηνχπεο , «  Οη  επηδξάζεηο ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο θαη ησλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ 

ζηελ Αλάπηπμε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ  πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Δηαηξεηψλ »,  Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ,  Σκήκα 

∆εκφζηαο ∆ηνίθεζεο , ∆ηδαθηνξηθή ∆ηαηξηβή , 2009,  ζει 317-318 
65

 Δ .  Φπηξάθεο , « Σα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο ∆ηνίθεζεο ,  Θεσξία – Ννκνζεζία – Ννκνινγία »,  Ννκηθή Βηβιηνζήθε 

2010,  ζει 10-11   
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δαπαλψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 5.000 €  γηα ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ην πνζφ ησλ 15.000€ γηα 

ΟΣΑ β’ Βαζκνχ  

Διέγρνληαη, επίζεο πξνιεπηηθά , αλεμαξηήησο πνζνχ νη δαπάλεο γηα: 

α ) κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην  ρξεκαηηθφ 

έληαικα, 

β) πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία ) θαη  

γ )  επηρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ  

 

5.7 Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Μηα απφ ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ν Νφκνο 

«Καιιηθξάηεο» ( Ν.3852/2010) απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή 

απηή απνηειεί ην φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 

Απαξηίδεηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ αληηδήκαξρν σο πξφεδξν θαη απφ κέιε 

ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηφζν ηεο πιεηνςεθίαο φζν θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά
66

: 

 ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ  

 ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ππνβνιή αλά ηξίκελν έθζεζεο πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ 

δήκνπ  

 ν πξνέιεγρνο ηνπ απνινγηζκνχ  

 ε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο 

απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο 

ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο  

 ε κειέηε ηεο αλάγθεο ζχλαςεο δαλείσλ θαη ησλ φξσλ ηνπο  

 ε εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ 

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο  

 ε απφθαζε γηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

5.8 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 
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 Ν.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο −Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο 
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Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απνηειεί αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ 

δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο, δειαδή ησλ δεκφζησλ Τπεξεζηψλ, ησλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη 

νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εξεπλά αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο νξγάλσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ παξαβηάδνπλ 

δηθαηψκαηα ή πξνζβάιινπλ λφκηκα ζπκθέξνληα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δξεπλά ηδίσο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ φξγαλν
67

:  

α) πξνζβάιιεη κε πξάμε ή παξάιεηςε δηθαίσκα ή ζπκθέξνλ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην 

χληαγκα θαη ην λφκν,  

β) αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε,  

γ) αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή 

απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, θαη  

δ) ελεξγεί ή παξαιείπεη λφκηκε νθεηιφκελε ελέξγεηα θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ή θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

Ο ζεζκφο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη πνιπεπίπεδνο θαη δηακεζνιαβεί ζε ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ
68

: 

α)  ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ  

β)  ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο  

γ)  ηε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο εθ κέξνπο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

δ) ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζε δηαδηθαζίεο πνπ δηεμάγνπλ  

ε) ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ 

ζη) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

δ) ζηελ δηχιηζε θαη δηαλνκή χδαηνο,  

ε) ηελ απνρέηεπζε θαη απαγσγή αθάζαξησλ πδάησλ θαη ιπκάησλ,  

ζ) ηε δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαπζίκνπ αεξίνπ,  

η) ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη αγαζψλ απφ ηελ μεξά, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα,  

θ) ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ηαρπδξνκεία,  

ι) ηελ απζαίξεηε δφκεζε ή θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο,  

κ) ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

λ) ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ ησλ αθηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ Natura θιπ. 

                                                           
67 http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.fundlaw  
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Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πεξηιακβάλεη έμη ζεκαηηθνχο θχθινπο νη νπνίνη επνπηεχνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ αληίζηνηρνπο Βνεζνχο πλεγφξνπο. Οη Κχθινη είλαη νη εμήο
69

: 

α) Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

β) Κχθινο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

γ) Κχθινο Πνηφηεηαο Εσήο 

δ) Κχθινο ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

ε) Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ  

ζη) Κχθινο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

 

5.9 Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο & πκβνύιην ησλ Διεγθηώλ Ννκηκόηεηαο 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε, ζπζηήζεθε Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο 

ΟΣΑ (ΑΤΔ ΟΣΑ) ζηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο σο απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη είλαη αξκφδηα 

γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ Ο.Σ.Α. αιιά θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αηξεηψλ 

(ζχκθσλα κε ην αξζ.102 παξ.4 ηνπ πληάγκαηνο) ελψ έρεη ην δηθαίσκα απηεπάγγειηεο έθδνζεο 

νδεγηψλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δξάζε ηνπο. 

Γηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο δηεπζχλζεηο
70

 :   

 Γηεχζπλζε Γεληθψλ Τπνζέζεσλ  

 Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ  

 Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπνζέζεσλ 

Δπηθεθαιήο ηεο ΑΤΔ αλαιακβάλεη Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο πνπ είλαη αλψηαηνο δεκφζηνο 

ππάιιεινο κε πεληαεηή ζεηεία θαη έρεη πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Ζ 

επηινγή ηνπ δηεμάγεηαη κεηά απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ απφ ην ΑΔΠ πνπ ειέγρεη 

θαη αμηνινγεί ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. ηειερψλεηαη απφ ηνπο 

Διεγθηέο Ννκηκφηεηαο πνπ είλαη κφληκνη ππάιιεινη θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΓΔ, ΤΔ, νη νπνίνη κπνξνχλ 

απηεπάγγειηα λα αθπξψζνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.  
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εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Διεγθηή λνκηκφηεηαο έρεη αλαιάβεη ην 

πκβνχιην ησλ Διεγθηψλ Ννκηκφηεηαο, ππφ ηελ πξνεδξεία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε κέιε 

ηνπο επηά  Διεγθηέο Ννκηκφηεηαο ησλ ΑΤΔ ΟΣΑ. Σν πκβνχιην ζηνρεχεη ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ ΑΤΔ ελψ εμεηάδεη θαη ζέκαηα νξγάλσζήο ηνπ. Γχλαηαη λα δεηήζεη γλψκε 

απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα πηνζεηήζεη εθφζνλ έρεη γίλεη 

δεθηή απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ.  

χκθσλα κε ην αξζ.225 ηνπ λ.3852/2010 νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ, 

ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ νηθείσλ ΝΠΓΓ είλαη εθηειεζηέο απφ ηελ έθδνζε ηνπο. Ωζηφζν ηα 

ζπιινγηθά νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηείινπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζηελ ΑΤΔ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Οη απνθάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

αθνξνχλ (ελδεηθηηθά)
71

: 

 Ρπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 Αλάζεζε έξγσλ ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ 

 Δθπνίεζε θαη αγνξά αθηλήησλ 

 Κήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ 

 Δπηβνιή ηειψλ, θφξσλ δηθαησκάησλ ησλ ΟΣΑ 

 χλαςε ζπκβάζεσλ θάζε είδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δαλεηαθψλ 

 Γηελέξγεηα ηνπηθήο εκβέιεηαο δεκνςεθηζκάησλ 

 Καηάξηηζε πεληαεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ  

 Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θηι) 

Παξάιιεια ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο απνθαίλεηαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ζηγφκελσλ 

γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ πξν ΦΠΑ, γηα κειέηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ αθνξνχλ Γήκνπο ή Πεξηθέξεηεο ππαγφκελεο ζην Ν.3316/2005 εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

2 κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ παξέιζεη ε δίκελε πξνζεζκία ρσξίο 

απφθξηζε, ηεθκαίξεηαη ε ζησπειή απφξξηςή ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνυπφζεζε ηεο άζθεζεο 

έλδηθσλ κέζσλ απνηειεί ε άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. ε πεξίπησζε δε πνπ ν 

Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο θξίλεη φηη ν πξνζθεχγσλ δχλαηαη λα ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ή 

δπζρεξψο επαλνξζψζηκε βιάβε κέρξη ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο απηήο παξάιιεια ή κε κε ηελ ελεκέξσζε ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ φηη έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ελαληίσλ ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ απφςεψλ 

ηνπο.  
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Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα 

ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο, ηηο πξνζθπγέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα δεηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ, 

ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ θαη ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ πνξίζκαηα γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηελ 

επνπηεία ηνπ θξάηνπο ζηνπο ΟΣΑ. 

 

5.10 Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ) ζεζπίζηεθε κε ηνλ λνκφ 3074/2002 θαη 

έρεη απνζηνιή ηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ φισλ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη 

πεηζαξρηθή δίσμε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαπνκπή 

ηνπο ζηελ Δηζαγγειία γηα δηεξεχλεζε ηπρφλ πνηληθψλ επζπλψλ.  

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δηεμάγεη ν ίδηνο  ή κέζσ ησλ ζσκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο, επαλειέγρνπο ζην δεκφζην ηνκέα, 

απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο. Ο ΓΔΓΓ πξνεδξεχεη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΟΔΔ) πνπ ζηνρεχεη ζην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ ζσκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν ξφινο ηνπ ΓΔΓΓ έρεη εληζρπζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, φπνπ δχλαηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε θαηά πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ζηνλ ακέζσο αλψηεξν βαζκφ ή κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθπγή θαηά 

ηειεζίδηθσλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ελψπησλ ηνπ ηΔ ή ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ. Σν ζεζκηθφ 

απηφ νπινζηάζην κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ αηηκσξεζία ή ηελ αδηθαηνιφγεηε ρακειή πνηλή ζε 

ππφινγνπο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη δεκηνπξγήζεη κηα νηνλεί αλεμάξηεηε 

ειεγθηηθή αξρή απμεκέλνπ θχξνπο πνπ ζηειερψλεηαη είηε απφ κφληκνπο απνζπαζκέλνπο 

ππαιιήινπο είηε απφ ζηειέρε πνπ δηνξίδνληαη θαηφπηλ θάπνηνπ δηαγσληζκνχ. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε πεληαεηή ζεηεία, δηνξίδεηαη πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη πςειήο 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη΄επηινγήλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Σν έξγν ηνπ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνπο ηέζζεξηο Βνεζνχο Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο, 

νη νπνίνη δηνξίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε πεληαεηή ζεηεία επίζεο. Σν 
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γξαθείν ηνπ ΓΔΓΓ πιαηζηψλεηαη απφ νθηψ Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο πνπ δηεμάγνπλ ειέγρνπο, 

επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη ΔΓΔ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ΓΔΓΓ θαη νη νπνίνη δηνξίδνληαη κε δηεηή 

ζεηεία. 

ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ δχν Γηεπζχλζεηο : 

ε Γ/λζε Γξακκαηείαο θαη  

ε Γ/λζε Δπεμεξγαζίαο Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

ζηειερσκέλεο κε είθνζη κφληκνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ κε ηξηεηή απφζπαζε θαη δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο γηα ηξία επηπιένλ έηε. 

Ζ Γ/λζε Γξακκαηείαο έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ, ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ πξσηνθφιινπ, ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ν ΓΔΓΓ έρεη αζθήζεη πεηζαξρηθφ έιεγρν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ Γ/λζε Δπεμεξγαζίαο Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο έρεη σο απνζηνιή ηελ άζθεζε 

ηνπ εηήζηνπ ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ πφζελ έζρεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππνπξγείσλ θαη 

νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο ΓΔΓΓ.  

πλνπηηθά νη Βνεζνί Γεληθνί Δπηζεσξεηέο (ηέζζεξηο) θαη νη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο (νθηψ) 

ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ ΓΔΓΓ ρσξίο λα ζπλδένληαη ηεξαξρηθά κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε 

ηηο Γ/λζεηο Γξακκαηείαο θαη Δπεμεξγαζίαο Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο φπνπ ν Γ/ληεο 

ηεο Γξακκαηείαο είλαη θαη επηθεθαιήο ηεο Γ/λζεο Δπεμεξγαζίαο Γειψζεσλ πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο. 

 

5.11 πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο εηζήγαγε ηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ αλεμάξηεηνπ ζεζκνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Γήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ), ηνλ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο (ηΓθηΔ).  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ εζσηεξηθήο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ δεκνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

ΟΣΑ, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο ζηνπο δήκνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληίζηνηρα ζεζκνζεηείηαη θαη ν Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο κε αξκνδηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ β’ βαζκνχ (Πεξηθέξεηεο) πνπ απνηειεί έλαλ πεξηθεξεηαθφ 

ζεζκφ γηα ηελ νξζή θαη λνκφηππε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγεί έκκεζα σο 
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εζσηεξηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο θαη σο δηακεζνιαβεηήο ζηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ 

ηεο, ελψ ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηα.  

Ο ηΓθηΔ έρεη σο απνζηνιή ηελ ππνδνρή θαηαγγειηψλ άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θη 

επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, απαληψληαο 

εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

Ο ζεζκφο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχζνπλ εμσδηθαζηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο ηνπ ξφινο κφλν λα εληζρχζεη 

κπνξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ.  

θνπφο ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ηΓθηΔ είλαη
72

: 

 λα θαηαζηνχλ ζαθή ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

 λα επηζεκαλζνχλ νη ππνρξεώζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηνλ Γεκφηε θαη ηελ 

Δπηρείξεζεο. 

 λα πεξηγξαθνχλ ηα πξαθηηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ ππνβνιή κηαο 

θαηαγγειίαο κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο ππφζεζεο. 

 λα νξηνζεηεζεί ε ζρέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο κε άιια 

δεκνηηθά φξγαλα, θνξείο, ζεζκνχο θαη κε θξαηηθά ππνθείκελα. 

Γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο ζέζεο επηιέγεηαη πξφζσπν θχξνπο θαη κε εκπεηξία γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κεηά απφ πξνθήξπμε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 2 κελψλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα 

αζπκβίβαζηα ηνπ αξζ.14 ηνπ λ.3852/2010, ελψ απνθιείνληαη νη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ. Ζ 

ζεηεία ηνπ ηΓθηΔ είλαη 5εηή (αθνινπζεί ηελ δεκνηηθή αξρή) θαη αλαθαιείηαη κφλνλ ιφγσ 

πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Ο ηΓθηΔ απνηειεί αξσγφ ζηελ εκπέδσζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη δηθαίνπ κεηαμχ ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γεκφηε/πνιίηε – Δπηρείξεζεο. Αλαπηχζζεη κηα πνιπεπίπεδε δξάζε, κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ Γεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ θαη ησλ 
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δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ ηήξεζε 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζµνχ επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ 

παξαθάησ αξρψλ
73

: 

 αξρή ηεο αµεξνιεςίαο, αληηθεηµεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο 

 αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  

 αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

 αξρή ηεο επηείθεηαο 

 αξρή ηεο ηαρείαο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

Ο ηΓθηΔ δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη 

δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Παξάιιεια δηεξεπλά ππνζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ θαθνδηνίθεζε (αλεπαξθή ή  πιεκκειή). πληξέρεη πεξίπησζε θαθνδηνίθεζεο φηαλ 

έλα ζεζκηθφ ή δηνηθεηηθφ φξγαλν παξαιείπεη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην λφκν, παξαιείπεη λα 

ζεβαζηεί ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο ή παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκφηε.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη
74

: 

 Γηνηθεηηθέο παξαηππίεο 

 Άδηθε κεηαρείξηζε 

 Αζέκηηεο δηαθξίζεηο 

 Καηάρξεζε εμνπζίαο 

 Παξάιεηςε νθεηινκέλεο απάληεζεο 

 Άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή πιεξνθνξηψλ 

 Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε 

 Άξλεζε πξφζβαζεο ζε έγγξαθα 

Ζ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην ηΓθηΔ δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο αλεμάξηεηεο αξρήο, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ 

θαη αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. 

Ο ηΓθηΔ ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε ηελ νπνία παξνπζηάδεη θαη ζπδεηείηαη ζε εηδηθή δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Κ.Γ.Κ., εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 
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Ο ηΓθηΔ κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζήο ηνπ, φζν θαη επ’ 

επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη. ηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε, νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ππνβάιινληαη ζηνλ δήκαξρν θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. Σφζν ε εηήζηα 

έθζεζε φζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ο πκπαξαζηάηεο δελ είλαη αξκόδηνο
75

: 

 Γηα ππνζέζεηο πνπ έρεη παξέιζεη εμάκελν απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα πξάμεηο ηεο 

Γηνίθεζεο 

 Γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ ή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 

 Γηα ηηο ηδησηηθέο δηαθνξέο 

 Γηα ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 

 Γηα ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο ή πνπ έρνπλ ήδε θξηζεί  

 Γηα πξάμεηο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ Αξρψλ ή ησλ ΝΠΓΓ 

Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ ηΓθηΔ πξέπεη λα πείζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε φηη δξα 

αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θαη φηη νη ζέζεηο πνπ αλαπηχζζεη είλαη νη νξζέο, απηέο δειαδή πνπ 

απνδίδνπλ ην δίθαην, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ εζηθή. 

 

5.12 Γηαθζνξά θαη Καθνδηνίθεζε ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εκθαλίδνπλ ηηο ίδηεο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη θαη 

ε ∆εκφζηα ∆ηνίθεζε. πρλά κάιηζηα, νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ απηνί είλαη 

πην νμπκκέλα. Με βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ  πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο πνπ ζπλαληάηαη ζηε ∆εκφζηα ∆ηνίθεζε αθνξά ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σα δχν απηά θαηλφκελα, δηαθζνξά θαη θαθνδηνίθεζε απνηεινχλ έλα «θαχιν θχθιν», θαζψο 

ην «πεξηβάιινλ» ηεο θαθνδηνίθεζεο επλνεί ηελ εθδήισζε δηαθφξσλ κνξθψλ δηαθζνξάο, ε 

θαθνδηνίθεζε ππνζάιπεη ηελ δηαθζνξά θαη, αληίζηξνθα, ε δηαθζνξά επηηείλεη ηα θαηλφκελα 

θαθνδηνίθεζεο. 
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Μνξθέο θαθνδηνίθεζεο ζηνπο ΟΣΑ  απνηεινχλ ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο 

ηεο δηαθάλεηαο, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε, ε θαθή επηθνηλσλία, ε κε νξζή θαη εμππεξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θηι.  

Όπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαθνξέο ζην ηΠ, νη πιένλ ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θαθνδηνίθεζεο ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ «ελ 

αλακνλή εζφδσλ» ρσξίο λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο, ζπκβάζεηο έξγνπ ή 

άιιεο παξνρήο κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο φπνπ παξαβηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ηελ κε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ απφ απαιινηξηψζεηο, ζέκαηα 

επνπηείαο ησλ ΟΣΑ, αξκνδηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ηελ απφζπξζε εγθαηαιειεηκκέλσλ 

απηνθηλήησλ θαη  ηελ απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίσλ, δηάθνξα ζέκαηα ακηγνχο αξκνδηφηεηαο ΟΣΑ, 

φπσο είλαη ε δεκνηηθή θαη αζηηθή θαηάζηαζε, ζέκαηα ππνπξγείσλ γηα ηα νπνία νη ΟΣΑ αζθνχλ ηελ 

θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα φπσο είλαη ε ηζαγέλεηα, νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θιπ 
76

.   

Τπάξρεη αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ ΟΣΑ έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθψλ, απνδνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

5.13 Δπνπηεία Σνπηθώλ Αξρώλ 

Ζ ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε ππφθεηηαη ζε πνιινχο ειέγρνπο, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηελ πιεκκειή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη θαη νη 

ηειηθνί απνδέθηεο.  

Σν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη ζήκεξα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ έρεη λα 

θάλεη  κε ηε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία, ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

πνιηηηθψλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Ο ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξεηο θεληξηθέο ηδέεο
77

: 

 Οη ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο δηνηθεηηθή δνκή, 

 λα πεξηβάιινληαη απφ ηε δηθή ηνπο εμνπζία θαη  
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 λα  δηαρεηξίδνληαη ειεχζεξα ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο, γεγνλφο πνπ απνθιείεη ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζε άιια φξγαλα .  

Ζ επνπηεία πνπ αζθεί ην θξάηνο πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ  

 λα ξπζκίδεη λνκνζεηηθά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ (λνκνζεηηθή επνπηεία),  

 λα ειέγρεη ηε ηήξεζε ησλ λφκσλ κέζσ ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (δηθαζηηθή επνπηεία) θαη 

 λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ λφκσλ κέζσ ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξγάλσλ 

(δηνηθεηηθή επνπηεία)  

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ην 

θξάηνο αζθεί ζε απηνχο επνπηεία πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο. 

Ζ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην θξάηνο, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο, 

εθθξάδεη ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δηθαίνπ θαη έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ ππεξβαίλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην απηφ-δηνίθεζεο πνπ ηεο έρεη 

αλαγλσξηζηεί. Σαπηφρξνλα απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη ζηε 

δηαθχιαμε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ ΟΣΑ, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
78

 .  

Σν χληαγκα θαηνρπξψλεη ηελ απηνηέιεηα θαη φρη ηελ νηνλεί απηνλνκία ησλ ΟΣΑ. 

Παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνηέιεηαο ηνπο, ζηφρνο ηεο λνκνζεζίαο απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ζπλεπάγεηαη πσο νη ΟΣΑ 

δηαζέηνπλ ηελ δηθή ηνπο μερσξηζηή πεξηνπζία θαη έζνδα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θαηά ηε βνχιεζε 

ηνπο, θαζνξίδνληαο θαη ηα έμνδα, ζηε βάζε δηθνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. 

Μέξνο ηεο επνπηείαο ηεο δξάζεο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ απνηειεί θαη ε νηθνλνκηθή επνπηεία 

ησλ ΟΣΑ. Ο νηθνλνκηθφο απηφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο εθξνήο 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζηελ ιεγφκελε «ρξεζηή δηαρείξηζε» θαη 

«απνδνηηθφηεηα», κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.3697/2008
79

, ζε θάζε δήκν πνπ έρεη πιεζπζκφ πάλσ απφ 

5.000 θαηνίθνπο, ή έζνδα πάλσ απφ 1,5 εθ. επξψ ην ρξφλν, εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηνπ νηθείνπ 

θιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, θαζψο θαη έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί ππάιιεινο ινγηζηήο, ην έξγν κπνξεί λα 
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αλαηεζεί ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή ινγηζηηθά γξαθεία, πνπ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο. 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη ηελ αθξηβή 

ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Παξάιιεια 

δηακνξθψλεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη 

ινγηζηηθά θαη παξαθνινπζείηαη απφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
80

. 

 

5.14 Δπξσπατθό Δγρεηξίδην Καιώλ Πξαθηηθώλ 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε ην 2004 έλα «Δγρεηξίδην Καιψλ Πξαθηηθψλ» κε 

νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απνηειεί ην πξψην κέξνο ηνπ 

θαθέινπ «∆εκφζηα εζηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν». Απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εζηθήο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Σν Δγρεηξίδην απηφ πξνηείλεη ηε ζέζπηζε θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο, ηελ πξνζηαζία ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αηξεηψλ, πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ αηξεηψλ, έιεγρν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ, επνπηεία θαη 

έιεγρν ησλ αηξεηψλ απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζπκβνχιηα, δεκνθξαηηθφ έιεγρν κε ηε κνξθή 

δεκφζηαο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, ηδηαίηεξα ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη ζε ζηνηρεία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Πξνηείλεη παξάιιεια αλεμάξηεην εμσηεξηθφ έιεγρν θαη απνηειεζκαηηθφ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, πξνζαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ζην κέγεζνο θαη ζηα θαζήθνληα ηνπ δήκνπ θαη ηέινο, 

ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

Ωο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, απηφο νξίδεηαη πξνιεπηηθφο θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ΟΣΑ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηα ινγηζηηθά θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γεληθφηεξα ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Απφ ηελ άιιε, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, φπσο ε ζχληαμε θαη ε εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη αγνξέο, νη ζπκβάζεηο, ε πξφζιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία πνπ παξέρεη βνήζεηα κε ηε κνξθή εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ειέγρεη αλ 

ππάξρεη ζπκκφξθσζε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, θαη αλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε 

αλαδεηά ηα αίηηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο. Αθνξά ζπλήζσο ΟΣΑ κεγάινπ κεγέζνπο. 
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ην «Δγρεηξίδην» απηφ πξνβιέπεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο, εθηφο απφ ην έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνλ νπνίν εθαξκφδνπλ ηα Διεγθηηθά πλέδξηα ησλ 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη νπνίνο θαιχπηεη
81

: 

 ηελ νηθνλνκηθόηεηα πνπ ζεκαίλεη αλ νη πφξνη δηαηίζεληαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, 

εάλ είλαη επαξθείο ζε πνζφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθνί ζε πνηφηεηα θαη εάλ απνθηψληαη ζην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο  

 ηελ απνδνηηθόηεηα πνπ ζεκαίλεη αλ νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε παξέρνπλ ηε βέιηηζηε αλαινγία κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 

 ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ ζεκαίλεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη 

ζηφρνη πνπ ηίζεληαη θαη ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζδνθψκελνπ θαη πξαγκαηηθνχ αληίθηππνπ. 

 

5.15 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηνπο ΟΣΑ 

Αξθεηέο αιιαγέο έρνπλ γίλεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρνπλ 

αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Ο δεκνηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο εζηηάδεη ζε νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ζπζηήκαηα, 

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, κεζφδνπο εξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο θαη άιια επξχηεξα νξγαλσηηθά 

ζέκαηα πνπ αληαλαθιψληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο νξγάλσζεο θαζψο θαη ζην πψο ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο ζε θάζε δήκν. Δπηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο θαλνληζηηθψλ αλεπαξθεηψλ, 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαλφλσλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ ή θαζεθφλησλ, 

εθπξφζεζκσλ ή απαξραησκέλσλ δηαδηθαζηψλ θα  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο πηέζεηο πνπ 

δέρνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηεο αλάγθεο 

λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

ηνπο δήκνπο, ηα νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη 

λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θάζε 

νληφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ηελ αμηνπηζηία, ηνπ θχξνπο θαη ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο. 

Σέηνηεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη ε ζέζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νξγαλφγξακκα κηαο 

νληφηεηαο, ε νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, νη ζηφρνη, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη νη αξκνδηφηεηεο 
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ηεο, ε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, ε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπ, ε ηθαλφηεηα θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ε αθνζίσζε ηνπο.
82

. 

Δίλαη απαξαίηεην γηα θάζε Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα δηαηεξεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινπλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ δηαξθψο ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σέηνηνη θίλδπλνη ζεσξνχληαη
83

 : 

κίνδςνοι από ηην μη επαπκή ικανοποίηζη ηων δημοηών απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ κε  

απνηέιεζκα ελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ηελ απνγνήηεπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνηψλ θαη ην 

αλακελφκελν πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο απηφ γηα ηνπο αξκφδηνπο. 

κίνδςνοι από ηη μη καηάλληλη ζηελέσωζη ηων ΟΤΑ κε ην θαηάιιειν θαη αλαγθαίν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο πξνζσπηθφ 

κίνδςνοι ζςμμόπθωζηρ με ηη νομοθεζία θαη άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο 

σπημαηοοικονομικοί κίνδςνοι πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη 

ησλ ινηπψλ εζφδσλ πνπ αληινχλ νη ΟΣΑ, θαζψο θαη ζην κε επαξθή ηακεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ή 

ηε κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ 

κίνδςνοι επικοινωνίαρ πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηελ εμσηεξηθή 

επηθνηλσλία θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα κέζα επίηεπμεο ηνπο, φπσο θαη ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γεληθφηεξα  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξαπάλσ θίλδπλνη, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ην θαηάιιειν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο ζηφρνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνζζέηεη αμία, λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θαη λα εληζρχεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζηφρσλ κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

Γηαθξίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
84

: 
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1. έιεγρνη ζπκκφξθσζεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ πφζν θαιά ν νξγαληζκφο 

ζπκκνξθψλεηαη κε θαη ηεξεί ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο, λφκνπο, νδεγίεο, ζρέδηα, θαη δηαδηθαζίεο. Ζ 

ζπκκφξθσζε πξνθχπηεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

2. νηθνλνκηθνί έιεγρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 

αζθαιείαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. 

3. έιεγρνη απφδνζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ειέγμνπλ αλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα παξάγεη απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα
85

. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνπο δήκνπο είλαη έλα εξγαιείν δηνίθεζεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ησλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια 

πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ 

δηαζθαιίδνληαο ηελ εθπιήξσζε ησλ δεκνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληιεί γηα ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ
86

. 

Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγεί  ζε έλα Οξγαληζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο απνζθνπεί
87

: 

 ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ  νξγαληζκνχ 

 ζηελ δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο, απνδνηηθήο θαη απνη/θήο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ  

 ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο, νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ νηθ. θαη/ζεσλ ηνπ  

 ζηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ζρεηηδφκελνπο  

 ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο άιιεο 

νδεγίεο ηνπ θξάηνπο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηνλ έιεγρν ησλ ΟΣΑ  

 

6.1 Δηζαγσγηθά α 

Ζ έθδνζε Πξνηχπσλ θαη Οδεγηψλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα ππνεπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants, Η.F.A.C.), ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (International  

Αuditing Practice Committee, I.A.P.C.). Ζ I.A.P.C., ε νπνία είλαη κηα κφληκε επηηξνπή ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο I.F.A.C., επηιέγεη ζέκαηα γηα ιεπηνκεξή κειέηε θαη ηα αλαζέηεη ζε άιιεο 

ππνεπηηξνπέο γηα κειέηε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ. Ζ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

I.A.P.C. θαη αθνινχζσο δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο I.F.A.C. 

 

6.2 Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα 

Δπεηδή ηα εζληθά πξφηππα ειέγρνπ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ εθδίδνληαη ζε πνιιέο 

ρψξεο, δηαθέξνπλ θαηά κνξθή θαη πεξηερφκελν, ε Ζ I.A.P.C. ιακβάλεη γλψζε παξφκνησλ 

εγγξάθσλ θαη δηαθνξψλ θαη ππφ ην πξίζκα θάζε παξφκνηαο γλψζεο εθδίδεη ηα ∆ηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα (∆.Δ.Π. ), ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα δηεζλή απνδνρή. Σα ∆.E.Π. (I.A.S) πεξηέρνπλ 

βαζηθέο αξρέο θαη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο, καδί κε άιιεο ζρεηηθέο νδεγίεο κε κνξθή 

επεμεγεκαηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ∆.Δ.Π. δελ παξαθάκπηνπλ ηνπο ηνπηθνχο 

θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή άιισλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα ∆.Δ.Π. θαζψο θαη ν ζθνπφο ηνπο ζπλνπηηθά .   

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 200
88

 αζρνιείηαη κε ηηο ζπλνιηθέο επζχλεο ηνπ αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ∆ΔΠ. 

πγθεθξηκέλα, νξίδεη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαη εμεγεί ηε θχζε θαη ηελ 

έθηαζε ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

Δμεγεί, παξάιιεια, ην πεδίν εθαξκνγήο, ηελ εμνπζία θαη ηε δνκή ησλ ∆ΔΠ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πεξί ηδξχζεσο ησλ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο λα 

ζπκκνξθψλνληαη  κε ηα ∆ΔΠ. 

                                                           
88

 ∆.Δ.Π. 200: Γεληθνί ηφρνη ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή θαη ε Γηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ 
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Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 210
89

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζην λα 

ζπκθσλεζνχλ νη φξνη ηεο ειεγθηηθήο κε ηε δηνίθεζε θαη ελδερνκέλσο, κε φζνπο είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ φηη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ έιεγρν, γηα ηηο νπνίεο αξκνδηφηεηα έρεη ε δηνίθεζε θαη ελδερνκέλσο θαη 

φζνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε, ηζρχνπλ εθείλε ηε ζηηγκή. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 220
90

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζθνπφο ηνπ παξφληνο 

∆ΔΠ είλαη λα θαζηεξψζεη πξφηππα θαη λα παξάζρεη νδεγίεο ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ζρεηηθά κε 

δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζε ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ .  

Σν ∆ιεθνέρ  Ππόηςπο Δλέγσος 230
91

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα πξνεηνηκάζεη 

ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εηδηθέο απαηηήζεηο 

ηεθκεξίσζεο ησλ άιισλ ∆ΔΠ δελ πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ∆ΔΠ. Με Νφκν ή 

Καλνληζκφ κπνξνχλ λα ζεζπηζηνχλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο.  

Σν ∆ιεθνέρ  Ππόηςπο Δλέγσος 240
92

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε 

ηε δηαπίζησζε ηεο απάηεο ή ηνπ ιάζνπο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, επεθηείλεηαη ζην πψο ην ∆ΔΠ 315 θαη ην ∆ΔΠ 330 πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο πνπ νθείινληαη ζε απάηε. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο  Δλέγσος 250Α
93

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απηφ ην ∆ΔΠ δελ ηζρχεη γηα άιιεο δεζκεχζεηο δηαζθάιηζεο, ζηηο νπνίεο ν ειεγθηήο είλαη  ξεηψο 

δεζκεπκέλνο λα δνθηκάδεη θαη λα αλαθέξεη  μερσξηζηά ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

λφκνπο ή θαλνληζκνχο.  

Το ημήμα Β  ηος ∆ΔΠ 250
94

 αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ειεγθηήο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε (κία «ξπζκηδφκελε 

νληφηεηα») ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζηνλ ξπζκηζηή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνπέζεη 

ζηελ πξνζνρή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεγθηή σο ειεγθηή ηεο ελ ιφγσ ξπζκηδφκελεο νληφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

                                                           
89

 ∆.Δ.Π. 210: πκθσλία επί ησλ φξσλ Αλάζεζεο Διέγρνπ 
90

 ∆.Δ.Π. 220: Γηθιίδεο Πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
91

 ∆.Δ.Π. 230: Σεθκεξίσζε ηνπ Διέγρνπ 
92

 ∆.Δ.Π. 240: Ζ Δπζχλε ηνπ Διεγθηή ζηε ∆ηαπίζησζε Απάηεο θαηά ηνλ Έιεγρν  ησλ Οηθ. Καηαζηάζεσλ 
93

 ∆.Δ.Π. 250: Δμέηαζε Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ θαηά ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ 
94

 Γ.Δ.Π. 250 Β : Σν ∆ηθαίσκα θαη ε Τπνρξέσζε ηνπ  Διεγθηή λα Τπνβάιεη Έθζεζε ζηνπο Καλνληζηηθνχο Φνξείο ηνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα 
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νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, άιιεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ή άιια ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 260
95

  αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε, ζε έλαλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλ θαη απηφ ην ∆ΔΠ εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε δνκή ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ή ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, παξφκνηεο ζθέςεηο ηζρχνπλ θαη αλ φινη απηνί πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε κηαο νληφηεηαο, θαζψο θαη 

γηα ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ην ∆ΔΠ δελ νξίδεη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή κε ηε δηαρείξηζε ή ηνπο ηδηνθηήηεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

εθηφο αλ απηνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην ξφιν ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν ∆ηεζλέο Πξόηππν Διέγρνπ 260
53

 πξνβιέπεη, εμάιινπ, πεξαηηέξσ απαηηήζεηο θαη παξέρεη 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα επηθνηλσλήζεη κε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε ηε δηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν .  

Σν ∆ηεζλέο Πξόηππν Διέγρνπ 265
96

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα θνηλνπνηεί 

θαηαιιήισο ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ν ίδηνο ν ειεγθηήο έρεη 

επηζεκάλεη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε. Απηφ ην ∆ΔΠ δελ επηβάιιεη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε θαηαλφεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα δνθηκψλ ησλ ειέγρσλ πέξα θαη πάλσ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ∆ΔΠ 315 

θαη 330. 

Το ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 300
97

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή φζνλ αθνξά ην 

ζρέδην ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ ην ∆ΔΠ είλαη γξακκέλν ζην  πιαίζην ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ειέγρσλ. Πξφζζεηεο εθηηκήζεηο ζε κηα αξρηθή ειεγθηηθή δέζκεπζε 

εληνπίδνληαη ρσξηζηά. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 315
98

 αζρνιείηαη  κε ηελ  επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο.  

                                                           
95

 Γ.Δ.Π. 260: Δπηθνηλσλία κε ηνπο Τπεχζπλνπο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε  
96

 Γ.Δ.Π. 265: Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο Τπεχζπλνπο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ηε 

Γηνίθεζε  
97

 ∆.Δ.Π. 300:  ρεδηαζκφο Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
98

 ∆.Δ.Π. 315: Ο Δληνπηζκφο θαη ε Δθηίκεζε ησλ Κηλδχλσλ Οπζηψδνπο θάικαηνο κέζσ Καηαλφεζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 
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Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 320
99

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο έλλνηαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ . 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 330
100

  αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάζεη θαη 

λα εθαξκφζεη Απνθξίζεηο ζηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο  αλαθξίβεηαο πνπ εληνπίδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην ∆ΔΠ 315 θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ . 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 402
101

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ηνπ ρξήζηε λα 

ιάβεη επαξθή θαη θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ φηαλ κηα νληφηεηα-ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, 

επεθηείλεηαη ζην πψο ν ειεγθηήο εθαξκφδεη ηα ∆ΔΠ 315 θαη 330 ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ νληφηεηα, 

επαξθψο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο ησλ νπζησδψλ ιαζψλ θαη 

παξαιείςεσλ θαη λα ζρεδηάζεη θαη  λα δηεμάγεη πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 450
102

 εμεγεί πψο ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ εληνπηζζέλησλ αλαθξηβεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ησλ κε 

δηνξζσκέλσλ αλαθξηβεηψλ, αλ ππάξρνπλ, επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 500
103

 εμεγεί ηη ζπληζηά ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάζεη 

θαη λα εθηειέζεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ καο κε ζθνπφ λα ζπιιέμεη επαξθή θαη θαηάιιεια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ, βάζε ησλ νπνίσλ λα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα 

κε  ηα νπνία λα ζηεξίμεη ηελ άπνςε ηνπ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 501
104

 αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο απφ ηνλ 

ειεγθηή πνπ απνηεινχλ επαξθή θαη θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα ∆ΔΠ 

330 θαη 500 θαη άιια ζρεηηθά ∆ΔΠ φζνλ αθνξά νξηζκέλεο πηπρέο ηεο απνγξαθήο, δηθαζηηθέο 

δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νληφηεηα. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 505
105

 αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

επηβεβαίσζεο απφ ηνλ ειεγθηή γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
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 ∆.Δ.Π. 320:  Οπζηψδεο κέγεζνο ζην ρεδηαζκφ  θαη ηελ Δθηέιεζε ηνπ Διέγρνπ 
100

 ∆.Δ.Π. 330: Αληηδξάζεηο ηνπ Διεγθηή ζηνπο Δθηηκψκελνπο Κηλδχλνπο 
101

 ∆.Δ.Π. 402: Διεγθηηθά Εεηήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί Οξγαληζκφ Τπεξεζηψλ  
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 ∆.Δ.Π. 450:Αμηνιφγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 
103

 ∆.Δ.Π. 500: Διεγθηηθά Σεθκήξηα 
104

 ∆.Δ.Π. 501: Διεγθηηθά Σεθκήξηα -Δηδηθά Εεηήκαηα γηα επηιεγκέλα Κνλδχιηα 
105

 ∆.Δ.Π. 505: Δμσηεξηθέο Δπηβεβαηψζεηο 
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απαηηήζεηο ησλ ∆ΔΠ 30 θαη 500. ∆ελ αθνξά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηθαζηηθέο δηακάρεο/αμηψζεηο, 

νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη απφ ην ∆ΔΠ501. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 510
106

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε 

ην άλνηγκα ηζνδπγίσλ ζε κηα αξρηθή ειεγθηηθή αλάζεζε. Δθηφο απφ ηα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηα ππφινηπα έλαξμεο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνπ απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε φηη 

ππήξραλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, φπσο ελδερφκελα θαη δεζκεχζεηο. Όηαλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, εθαξκφδνληαη επίζεο νη 

απαηηήζεηο ηνπ ∆ΔΠ 710. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 520
107

  αζρνιείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ειεγθηή 

αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο («νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο»). Αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ εθηέιεζε αλαιπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, θνληά ζην ηέινο ηνπ ειέγρνπ πνπ ηνλ βνεζνχλ φηαλ ζρεκαηίδεη έλα γεληθφ 

ζπκπέξαζκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 530
108

 εθαξκφδεηαη φηαλ ν ειεγθηήο έρεη απνθαζίζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε δεηγκαηνιεςία ειέγρνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Αζρνιείηαη κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ειεγθηή ζηαηηζηηθήο θαη κε ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ, ηε δηελέξγεηα δνθηκψλ ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείγκαηνο. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 540
109

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε 

ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ ηεο εχινγεο ινγηζηηθήο αμίαο, 

θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

επεθηείλεηαη ζην πψο ηα ∆ΔΠ 315 θαη 330 θαζψο θαη άιια ζπλαθή ∆ΔΠ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζε ζρέζε κε ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. Πεξηιακβάλεη επίζεο απαηηήζεηο θαη νδεγίεο γηα 

αλαθξίβεηεο ησλ αηνκηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, θαη δείθηεο ηεο πηζαλήο κεξνιεςίαο ηεο 

δηνίθεζεο. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 550
110

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο  ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηηο ζπλαιιαγέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, επεθηείλεηαη ζην πψο ηα ∆ΔΠ 315, 330 θαη 240 πξέπεη 
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 ∆.Δ.Π. 530:  Διεγθηηθή ∆εηγκαηνιεςία 
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110

 ∆.Δ.Π. 550:  Σα πλδεδεκέλα Μέξε 
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λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ζρέζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο.  

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 560
111

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 570
112

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή ζηνλ 

έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε  ρξήζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ παξαδνρή 

ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ .  

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 580
113

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη γξαπηέο 

δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε θαη θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε 

δηαθπβέξλεζε, ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Σα ∆ηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηζρχνπλ 

θαη γηα ειέγρνπο νκίισλ . 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 600
114

 αζρνιείηαη  κε εηδηθά  δεηήκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

ειέγρνπο νκίισλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο άιινπ ειεγθηή.  

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 610
115

 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, φηαλ ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα , ζχκθσλα κε ην ∆ΔΠ 315, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 620
116

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ελφο αηφκνπ ή νξγαληζκνχ ζε έλαλ ηνκέα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, εθηφο 

απφ ηε ινγηζηηθή ή ηνλ έιεγρν, φηαλ ην ελ ιφγσ έξγν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζεζεί ν ειεγθηήο 

ζηελ απφθηεζε επαξθψλ θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 700
117

 Καζηεξψλεη πξφηππα θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηε κνξθή 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ 

αλεμάξηεην ειεγθηή επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 705
118

 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα εθδψζεη ηελ 

θαηάιιειε έθζεζε ησλ  πεξηζηάζεσλ, φηαλ, ζηε δηακφξθσζε γλψκεο, ζχκθσλα κε ην ∆ΔΠ 700, ν 

ειεγθηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ηξνπνπνίεζε ζηε  γλψκε ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεηε. 
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115
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116
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117
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118
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Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 710
119

 αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ πξνθάηνρν ηνπ 

ειεγθηή ή δελ ειέγρζεθαλ. Οη απαηηήζεηο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ∆ΔΠ 510 ζρεηηθά κε ην άλνηγκα 

ηζνδπγίσλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 720
120

 (ηκήκα Α) αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ειεγθηή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηελ ζρεηηθή έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. ε πεξίπησζε απνπζίαο 

νπνηαζδήπνηε μερσξηζηήο απαίηεζεο ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο, ε γλψκε 

ηνπ ειεγθηή δελ θαιχπηεη άιιεο πιεξνθνξίεο θαη ν ειεγθηήο δελ έρεη ηδηαίηεξε επζχλε γηα ηελ 

δηαπίζησζε θαηά πφζνλ άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη ζσζηά δεισκέλεο ή φρη. Ωζηφζν, ν ειεγθηήο 

δηαβάδεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, επεηδή ε αμηνπηζηία ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κπνξεί λα ππνλνκεπζεί απφ αζπλέπεηεο πιηθνχ κεηαμχ ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 720 (ηκήκα Β) 
121

 αζρνιείηαη κε ηε λνκηθή επζχλε ππνβνιήο 

εθζέζεσλ ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

Σν ∆ιεθνέρ Ππόηςπο Δλέγσος 800
122

 αζρνιείηαη κε ηελ αλάιεςε ειέγρνπ εηδηθνχ ζθνπνχ 

απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή. Απηφ ην πξφηππν αθνξά ηνπο πεξηζζφηεξνπο «εηδηθνχο ειέγρνπο», κε 

βάζε ηελ νξνινγία πνπ δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά ζηε ρψξα καο. Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδεηαη ην έξγν ελφο ηξίηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά. 

 

6.3 Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ν ειεγθηήο εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο νη νπνίεο ζπκθσλνχλ 

κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (∆.Δ.Π.). Σα ∆.Δ.Π. πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο Διεγθηέο ζηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α.. Ωζηφζν κεξηθά εμ’ απηψλ είηε 

εμαηξνχληαη είηε εθαξκφδνληαη κε κεξηθέο κεηαβνιέο. Σα ∆.Δ.Π. πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ 

εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α. είλαη ηα ∆.Δ.Π. 250Β θαη 600. Σν Πξφηππν 250Β 
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122

 ∆.Δ.Π. 800 : Δηδηθά Εεηήκαηα – Έιεγρνη Οηθ. Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε πιαίζηα Δηδηθνχ 

θνπνχ 
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αλαθέξεηαη  ζην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ  ειεγθηή λα ππνβάιεη έθζεζε ζηνπο 

θαλνληζηηθνχο θνξείο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα. Όπσο είλαη θπζηθφ ην πξφηππν απηφ δελ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α. θαζψο αθνξά ζε έιεγρν Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ. Σν ∆.Δ.Π. 600 αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν νκίισλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ δήκσλ.  

Δθηφο φκσο, απφ ηα ∆.Δ.Π. πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α., ππάξρνπλ θαη 

εθείλα πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έπεηηα απφ κηθξέο 

κεηαβνιέο. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην ∆.Δ.Π. 260. Σν Πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηηο 

Γλσζηνπνηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ δεηεκάησλ ζηνπο ππεπζχλνπο ηεο ∆ηνίθεζεο. Δπεηδή, ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φκσο ην ξφιν ηεο ∆ηνίθεζεο αζθεί ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην, 

ην πξφηππν πξνζαξκφδεηαη θαη αζρνιείηαη κε ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ δεηεκάησλ ζην 

∆εκνηηθφ πκβνχιην. Παξφκνηα κεηαβνιή παξνπζηάδεη θαη ην ∆.Δ.Π. 265. Σν ζπγθεθξηκέλν 

Πξφηππν αλαθέξεηαη ζηηο αλεπάξθεηεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε 

απηνχο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε. Σν πξφηππν απηφ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηνλ έιεγρν ησλ Ο.Σ.Α. κεηαβάιιεηαη νχησο ψζηε λα αλαθέξεηαη ζηηο αλεπάξθεηεο 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ εθάζηνηε 

∆ήκνπ.  

Άιιε κία κεηαβνιή εκθαλίδεηαη ζην Πξφηππν 540. Σν Πξφηππν απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ ηεο εχινγεο 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη κε ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Οη Ο.Σ.Α. φκσο δελ εθαξκφδνπλ ηα ∆ηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (∆.Λ.Π.) φπσο εθαξκφδνληαη ζηηο ππφινηπεο κνξθέο εηαηξεηψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ Διεγθηψλ.  Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηνπο Ο.Σ.Α. ζπληάζζνληαη αθφκα κε 

βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.). Οπφηε, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεη εθαξκνγή ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζηνπο Ο.Σ.Α. κεηαβάιιεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο, θαζψο θαη κε ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο.  

Σν ∆.Δ.Π. 580 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε 

δηνίθεζε θαη θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε δηαθπβέξλεζε, ζε έλαλ έιεγρν 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ∆.Δ.Π. 265 πνπ πξναλαθέξζεθε, έηζη θαη 

απηφ ην πξφηππν ππφθεηηαη ζε αιιαγή γηα λα ζπκπίπηεη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. Καηά ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. έλαο Αλεμάξηεηνο Διεγθηήο ιακβάλεη ηηο γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ. Οπφηε ην πξφηππν αιιάδεη θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ∆ήκνπ.  
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Έλα άιιν ∆.Δ.Π. πνπ ηξνπνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ηξνπνπνηεκέλν θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

Ο.Σ.Α. είλαη ην ∆.Δ.Π. 720 Β. Σν ηκήκα απηφ ηνπ Γηεζλνχο Πξφηππνπ Διέγρνπ 720 αζρνιείηαη κε 

ηε λνκηθή επζχλε ππνβνιήο εθζέζεσλ ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ. ηνπο Ο.Σ.Α. φκσο δελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζηνπο 

Διεγθηέο, αιιά ηε ζέζε απηψλ θαηέρεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Μέζα ζε δχν κήλεο αθφηνπ 

παξαιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα πξνειέγρεη θαη ην αξγφηεξν πέληε 

(5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ απνινγηζκφ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξνθεηκέλνπ γηα ∆ήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, καδί κε έθζεζε ηεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  

Ο ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο φκσο ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, ειέγρνληαη απφ έλαλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. Σέινο, ην ∆ηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 

800 αζρνιείηαη κε ηελ αλάιεςε ειέγρνπ εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή. Απηφ ην 

πξφηππν αθνξά ηνπο πεξηζζφηεξνπο «εηδηθνχο ειέγρνπο», κε βάζε ηελ νξνινγία πνπ 

δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά ζηε ρψξα καο. Σν Πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εμεηάδεηαη ην έξγν ελφο ηξίηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζε έλαλ άιιν ηξίην. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. εμεηάδεηαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο θαη ε αλαθνξά 

απεπζχλεηαη ζε έλα άιιν φξγαλν, ζην ∆εκνηηθφ πκβνχιην. Γελ απνηειεί πξφβιεκα ην φηη κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο είλαη θαη κέιε ηνπ ∆εκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Μειινληηθή έξεπλα  

 

7.1 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο - Mειινληηθή έξεπλα 

ε πνιιέο ρψξεο, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ππνζηεί επξείεο δηαξζξσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο θαη λέεο ζπλζήθεο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ αλαδπζεί. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ν έιεγρνο 

απνηειεί θιεηδί γηα ηελ θαιή δεκφζηα δηαθπβέξλεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο 

νξγαληζκνχ. Δίλαη αλαγθαία ε ίδξπζε αλεμάξηεηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο. 

Ο έιεγρνο εληζρχεη ηελ δεκφζηα δηαρείξηζε κε ηελ παξνρή ινγνδνζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

βαζηθψλ αμηψλ ηεο θπβέξλεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηε δηαθαλή, δίθαηε, ηίκηα θαη έληηκε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.  

Ζ επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο απνθέληξσζεο πνπ επηδηψθεηαη ζε πνιιέο ρψξεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο 

πην απνηειεζκαηηθά θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Οη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζε πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηηο πνιηηηθέο απηέο απνθέληξσζεο, επεηδή 

δελ έρνπλ δνζεί ζε απηέο ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο 

ηνπο θαη ησλ ειέγρσλ ινγνδνζίαο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε θαηάρξεζε θαη ζπαηάιε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ είλαη αλαπφθεπθηε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ρψξεο πξέπεη λα απαηηήζνπλ ηελ θάιπςε 

ηεο αλάγθεο γηα δηαθαλή νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα κε απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη δνκέο 

ειέγρνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Μηα θαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο επξχηεξεο εθξνέο θαη απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη επηδηψθεη λα παξέρεη 

θαιχηεξε θαζνδήγεζε ζηε δηνίθεζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ, ηελ 

αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, ηελ άξζε ησλ εγγελψλ ιαζψλ θαη 

αληηθάζεσλ ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο κέζσ ησλ πνιιαπιψλ 

ειέγρσλ. Έηζη, νη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο απνθέληξσζεο απαηηνχλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία 

ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ φξγαλα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζνπλ ηνλ 

απηνδηνηθεηηθφ ξφιν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.  

ε έλα δπλακηθφ θαη πνιχπινθν δεκνηηθφ πεξηβάιινλ, πξνθχπηνπλ δηαξθψο λέεο αλάγθεο γηα 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο ειιεληθνχο δήκνπο, κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε, ε νπνία δχλαηαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαθάλεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο είηε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο είηε γηα ζθνπνχο εμσηεξηθήο αλαθνξάο.  
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ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα νιίγσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

θαζψο δπζηπρψο ζηελ ρψξα καο δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ωζηφζν απφ ηελ κειέηε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ησλ εξεπλψλ πξνέθπςε φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο δελ πθίζηαηαη απηνηειή 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ε πθηζηάκελε ππεξεζία πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εκθάληζή ηεο ζην 

νξγαλφγξακκα δίρσο φκσο λα έρεη νπζηαζηηθά ελεξγνπνηεζεί. Ο κνλαδηθφο ιφγνο χπαξμήο ηεο 

είλαη ε ηππηθή θάιπςε ησλ επηηαγψλ ηεο λνκνζεζίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη αθελφο ζην ραιαξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Διιάδαο -ε νπνία δελ απνθιίλεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ κέζν φξν- θαη αθεηέξνπ ζηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ. Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη ηνλ ιφγν γηα ηελ νπζηαζηηθή ηξνρνπέδε 

πνπ πθίζηαηαη απφ ηα ππεξεζηαθά (θαη φρη αηξεηά) ζηειέρε ησλ Γήκσλ θαη ε νπνία ελ πνιιήο 

νθείιεηε ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε πεξί ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ πνπ επηηειεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ έξρεηαη ε θαθνδηνίθεζε θαη ε αζθνχκελε κηθξνπνιηηηθή απφ 

πιεπξάο ηεο εγεζίαο (αηξεηψλ νξγάλσλ) ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ (κηθξν)πνιηηηθψλ θηινδνμηψλ ηνπο, νη ηνπηθνί «άξρνληεο», επηδηψθνπλ 

(άκεζα ή έκκεζα) ηελ έιιεηςε ειέγρνπ αλαζηέιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά φπνηα 

πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε φηη δπζάξεζην ζπλεπάγεηαη απηφ 

(αδηαθάλεηα, θαθνδηαρείξηζε, έιιεηςε ινγνδνζίαο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θηι). Απνηξεπηηθά 

εμάιινπ ιεηηνπξγεί θαη ε πξνυπφζεζε πνπ ηίζεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ 

ζέζε ζην νξγαλφγξακκα ησλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ην φξγαλν ζην νπνίν ινγνδνηεί, πνπ δελ είλαη 

άιιν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε 

θαη ηεο Δπηρείξεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν ην ηξέρνλ έηνο, κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο λα έρνπλ ήδε εμαληιήζεη ηα 2/3 ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ απφ ηνλ λφκν θαη ηελ 

δηαθξηηή ηνπνζέηεζή ηνπ ζην νξγαλφγξακκα ησλ Γήκσλ, θαηαδεηθλχεη κε ζαθήλεηα αθελφο ηνπο 

ππαίηηνπο γηα ηελ κε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ (δεκνηηθή αξρή) θαη αθεηέξνπ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο εκπνδίδεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θαη πεξηνξίδεηαη ε εμνπζία πνπ πξνυπνζέηεη ε ζέζε απηή. 
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Παξάιιεια, φπσο ηνπιάρηζηνλ θαηαγξάθεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο έξεπλεο δελ δείρλεη λα έρεη 

σξηκάζεη αθφκα αξθεηά ε λννηξνπία πνπ δηέπεη ηνπο ηζχλνληεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ κέηξα 

(λνκνζεηηθά θα) γηα ηελ θαζνιηθή θαη νκνηνγελή εθαξκνγή ηνπ απφ νκνεηδήο νξγαληζκνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ φπσο π.ρ. νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηέηνησλ 

θαλφλσλ πξνυπνζέηεη ηζρπξέο θπβεξλήζεηο κε φξακα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, απαιιαγκέλεο απφ ην κηθξφβην ηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο 

κηθξνπνιηηηθήο πνπ δελ ζθνπεχνπλ λα «ζπζηαζηνχλ» ζην βσκφ ησλ θνκκαηηθψλ ηζνξξνπηψλ 

απνβιέπνληαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε κέζα απφ πςεινχ 

επηπέδνπ παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο σζηφζν πνπ εληνπίζηεθαλ, αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε κεγάινπ 

αξηζκνχ κειεηψλ/εξεπλψλ γηα ην δεκνηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ αθφκε πνιιά λα γίλνπλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηνπο ειιεληθνχο Γήκνπο ψζηε λα ελδπλακσζεί σο ζεζκφο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθέξεη 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη. Άιισζηε είλαη γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελδπλακψλεη ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ αθελφο γηαηί δηαζθαιίδεη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ινγνδνζία θαη αθεηέξνπ γηαηί εμαζθαιίδεη φηη ην ∆. θαη νη δεκνηηθνί ππάιιεινη 

ιεηηνπξγνχλ κε δηαθάλεηα, αμηνθξαηία, ηζφηεηα θαη εληηκφηεηα, απαιιαγκέλνη απφ φπνηνπο 

λνκηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. 

Καηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειινληηθή δηαρξνληθή 

παξαθνινχζεζε θαη ζχγθξηζε Γήκσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε αληίζηνηρνπο Γήκνπο πνπ δελ εθαξκφδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ζε 

επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο δηαρξνληθά. 

Μηα ηέηνηα κειέηε ζα βνεζνχζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ε νπνία 

ζα αλαδείθλπε κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πεξηζψξηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ζα ήηαλ 

έλα ηζρπξφ εξγαιείν δηνίθεζεο ησλ Γήκσλ απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία πνπ ζα κπνξνχζε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηθηινηξφπσο. Παξάιιεια ζα ηεθκεξίσλε κε ζαθή θαη έγθπξν ηξφπν φπνηεο 

ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δθαιηήξην πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη άιισζηε θαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ ηεο 

ρψξαο καο λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα ζηα πιαίζηα ηεο λέαο 
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Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ επξσπατθά 

θνλδχιηα ζε πεξίπησζε πνπ πινπνηνχλ ή δηαρεηξίδνληαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο απηήο, νη Γήκνη νθείινπλ λα ζπληάμνπλ εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζηα νπνία γίλεηε αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ 

θξίζηκσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ (φπσο πξνκήζεηεο, δηαγσληζκνί, πιεξσκέο θηι). Οη 

θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα, ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηεινχλ, έκκεζα, 

εξγαιείν ειέγρνπ δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηία γηα ηνπο ειεγρφκελνπο νξγαληζκνχο.  

Με ιίγα ιφγηα ζα ιέγακε φηη ε πξναλαθεξφκελε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ην ζεκέιην γηα ηελ ζέζπηζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη θαζνιηθά θαη 

νξηδφληηα απφ φινπο ηνπο Γήκνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο αξρηθά ιεηηνπξγίεο ησλ Γήκσλ θαη νη νπνίεο 

ζα επεθηείλνληαλ ζε βάζνο ρξφλνπ ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπκε ζε εληαία θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλψο Αλαγλσξηζκέλα Πξφηππα Διέγρνπ. 

Αθφκα φκσο θαη κε ηηο απζηεξέο νδεγίεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο πνπ έρνπλ ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν νξηδφληην έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη πξνο αμηνπνίεζε ζηελ ρψξα καο, νη αξκφδηεο (λνκνζεηηθέο) αξρέο ηεο ρψξαο δελ 

ππνρξεψλνπλ λνκνζεηηθά ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο ζηελ πινπνίεζε αλάινγσλ ελεξγεηψλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο αλήθεη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ δελ επηβάιιεη 

αζθψληαο ηε ζπληαγκαηηθή ηεο εμνπζία, ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ κνηξαία νδεγεί ζηελ δηαηεξήζεη 

θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο ζηνπο ΟΣΑ κε ηελ κφλε ειπίδα λα απνηειεί ε αιιαγή ηνπ (αζζελνχο) 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε ηελ ίδξπζε ηζρπξήο θαη αλεμάξηεηεο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο. 
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ΓΔΠ 

57. ∆.Δ.Π. 200: Γεληθνί ηφρνη ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή θαη ε Γηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

58. ∆.Δ.Π. 210: πκθσλία επί ησλ φξσλ Αλάζεζεο Διέγρνπ 

59. ∆.Δ.Π. 220: Γηθιίδεο Πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

60. ∆.Δ.Π. 230: Σεθκεξίσζε ηνπ Διέγρνπ 

61. ∆.Δ.Π. 240: Ζ Δπζχλε ηνπ Διεγθηή ζηε δηαπίζησζε Απάηεο θαηά ηνλ Έιεγρν  ησλ Οηθ. 

Καηαζηάζεσλ 

57. ∆.Δ.Π. 250: Δμέηαζε Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ θαηά ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ 

58. Γ.Δ.Π. 250 Β: Σν δηθαίσκα θαη ε Τπνρξέσζε ηνπ  Διεγθηή λα Τπνβάιεη Έθζεζε ζηνπο 

Καλνληζηηθνχο Φνξείο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα 

59. Γ.Δ.Π. 260: Δπηθνηλσλία κε ηνπο Τπεχζπλνπο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε  

60. Γ.Δ.Π. 265: Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο Τπεχζπλνπο γηα ηε 

Γηαθπβέξλεζε θαη ηε Γηνίθεζε  

61. ∆.Δ.Π. 300: ρεδηαζκφο Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

62. ∆.Δ.Π. 315: Ο Δληνπηζκφο θαη ε Δθηίκεζε ησλ Κηλδχλσλ Οπζηψδνπο θάικαηνο κέζσ 

Καηαλφεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 

63. ∆.Δ.Π. 320: Οπζηψδεο κέγεζνο ζην ρεδηαζκφ  θαη ηελ Δθηέιεζε ηνπ Διέγρνπ 

64. ∆.Δ.Π. 330: Αληηδξάζεηο ηνπ Διεγθηή ζηνπο Δθηηκψκελνπο Κηλδχλνπο 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esta/T4/028/10280.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_EL.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_EL.PDF
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esta/T4/028/10280.pdf
http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/symparastatis-tou-dimoti-ke-tis-epicheirisis.php?lang=GR
http://www.kedke.gr/
http://www.kedke.gr/
http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/dmlResponsibilities_gr/dmlResponsibilities_gr?OpenDocument
http://www.internalaudit.gov.cy/internalaudit/internalaudit.nsf/dmlResponsibilities_gr/dmlResponsibilities_gr?OpenDocument
http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NCTSvoHEpYk%3d&tabid=74&mid=446
http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2636/1/022011033.pdf
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/8836/Karatoliou_Irene.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/8836/Karatoliou_Irene.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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65. ∆.Δ.Π. 402: Διεγθηηθά Εεηήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί Οξγαληζκφ 

Τπεξεζηψλ  

66. ∆.Δ.Π. 450: Αμηνιφγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 

67. ∆.Δ.Π. 500: Διεγθηηθά Σεθκήξηα 

68. ∆.Δ.Π. 501: Διεγθηηθά Σεθκήξηα -Δηδηθά Εεηήκαηα γηα επηιεγκέλα Κνλδχιηα 

69. ∆.Δ.Π. 505: Δμσηεξηθέο Δπηβεβαηψζεηο 

70. ∆.Δ.Π. 510: Οη Αξρηθέο Αλαζέζεηο Διέγρνπ – Τπφινηπα Έλαξμεο 

71. ∆.Δ.Π.. 520: ∆ηαδηθαζίεο Αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο 

72. ∆.Δ.Π. 530: Διεγθηηθή ∆εηγκαηνιεςία 

73. ∆.Δ.Π. 540 : Διεγθηηθέο ,  Λνγηζηηθέο  Δθηηκήζεηο ,  πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθηηκήζεσλ ηεο 

74. Δχινγεο Λνγηζηηθήο Αμίαο ,  θαη ρεηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο 

75. ∆.Δ.Π. 550: Σα πλδεδεκέλα Μέξε 

76. ∆.Δ.Π. 560: Μεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα 

77. ∆.Δ.Π. 570: πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα 

78. ∆.Δ.Π. 580: Έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο ∆ηνίθεζεο 

79. ∆.Δ.Π. 600: Δηδηθά Εεηήκαηα-Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Οκίινπ 

80. ∆.Δ.Π. 610: Υξήζε ηνπ Έξγνπ ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ 

81. ∆.Δ.Π. 620: Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο Δκπεηξνγλψκνλα 

82. ∆.Δ.Π. 700: Γηακφξθσζε Γλψκεο θαη Έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή  

83. ∆.Δ.Π. 705: Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ Έθζεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή 

84. ∆.Δ.Π. 710: πγθξηηηθή Πιεξνθφξεζε -  Αληίζηνηρα Πνζνζηά θαη πγθξηηηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

85. ∆.Δ.Π. 720 Α : Δπζχλεο ηνπ  Διεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα  πνπ πεξηέρνπλ 

Διεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

86. ∆.Δ.Π. 720 Β : Δθ ηνπ Νφκνπ Δπζχλε Τπνβνιήο Δθζέζεσλ ηνπ Διεγθηή ζε ρέζε κε ηηο Δθζέζεηο 

ησλ ∆ηνηθεηηθψλ ηειερψλ 

87. ∆.Δ.Π. 800 : Δηδηθά Εεηήκαηα – Έιεγρνη Οηθ. Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε 

πιαίζηα Δηδηθνχ θνπνχ 
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