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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέµα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι «Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ –Η 

περίπτωση των ΟΤΑ του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας». 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο: «εισαγωγικές έννοιες για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης» 

καταγράφονται οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι βαθµοί και οι αρµοδιότητες των 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (τρέχουσα διοικητική διαίρεση, αρµοδιότητες Ο.Τ.Α.) 

και η ιστορική αναδροµή / εξέλιξη. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο: «ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ» παρουσιάζονται γενικά στοιχεία, 

ο ρόλος του ελεγκτή, ο ορισµός εσωτερικού ελέγχου, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η 

διαδικασία και σηµασία εσωτερικού ελέγχου, οι τοµείς εσωτερικού ελεγκτή και τα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο: «ν. 4270/14 (φεκ-143 α/28-6-14) αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» επισηµαίνονται οι ρυθµίσεις για το δηµοσιονοµικό συµβούλιο (άρθρο 1
ο
 

«σκοπός»), οι γενικές διατάξεις του δηµοσιονοµικού πλαισίου, οι αρµοδιότητες, κανόνες, η 

µεσοπρόθεσµη στρατηγική: αρµοδιότητες οργάνων (άρθρο 27
ο
 «παρατηρητήριο οικονοµικής 

αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»), η µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική (άρθρο 45
ο
 

κατάρτιση του Μ.Π.∆.Σ.), οι προϋπολογισµοί λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης 

(άρθρο 63
ο
 «έγκριση του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης πλην 

Ο.Τ.Α.», άρθρο 64
ο
 «κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α.», άρθρο 67

ο
 

«πολυετείς υποχρεώσεις»), οι προπληρωµές τακτικού προϋπολογισµού και προϋπολογισµού 

δηµοσίων επενδύσεων (άρθρο 100
ο
 «έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης 

χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής»), οι πάγιες προκαταβολές - προκαταβολές (άρθρο 

112
ο
 «πάγιες προκαταβολές υλικού ή αξιών – σύσταση»), οι ρυθµίσεις για τους λοιπούς 

φορείς της γενικής κυβέρνησης (άρθρο 146
ο
 «σύσταση υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου 

(Υ.∆.Ε.) σε Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις», άρθρο 147
ο
 

«µνηµόνια συνεργασίας, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης προϋπολογισµών στους λοιπούς 

φορείς της γενικής κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.», άρθρο 149
ο
 «παρακολούθηση της εκτέλεσης 

των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α.»), η λογιστική - δηµοσιονοµικές αναφορές / γενικές 

ρυθµίσεις για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης (άρθρο 156
ο
 λογιστικό σχέδιο 
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γενικής κυβέρνησης), και οι κυρώσεις / γενικές ρυθµίσεις για όλους τους φορείς της γενικής 

κυβέρνησης (άρθρο 174 «κυρώσεις σε Ο.Τ.Α.). 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο: «η περίπτωση των ΟΤΑ του νοµού Αιτωλοακαρνανίας» 

παρατίθενται η βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ, η διοικητική 

διαίρεση περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, και οι Ο.Τ.Α. περιφερειακής ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας (δήµος Αγρινίου, δήµος Ακτίου – Βόνιτσας, δήµος Αµφιλοχίας, δήµος 

Θέρµου, δήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δήµος Ναυπακτίας, δήµος Ξηροµέρου). 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο: «ερευνά για εσωτερικό έλεγχο των Ο.Τ.Α. του νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας» προτάσσεται η µεθοδολογία έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο: 

ερωτηµατολόγιο, η αποστολή του ερωτηµατολογίου και τέλος η ανάλυση δεδοµένων της 

ερευνάς 

Στο 6
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο τα: «συµπεράσµατα» προ εκβάλλονται σε γενικές 

γραµµές τα βασικά στοιχεία για τον εσωτερικό έλεγχο των ΟΤΑ και ειδικότερα η περίπτωση 

των ΟΤΑ του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, 

 

 



ABSTRACT 

The topic of this thesis is «The Internal Audit of Local Authorities - The Case of Local 

Authorities of Etoloakarnania». 

Chapter 1: «Introductory Concepts for Local Authorities» lists local authorities, 

degrees and responsibilities of local authorities (current administrative division, LA 

responsibilities) and historical overview / evolution. 

Chapter 2: «The internal audit of Las» presents general elements, the role of the 

auditor, the definition of internal control, the internal control system, the process and 

importance of internal control, internal auditors and internal audits. 

In Chapter 3: «l. 4270/14 (gns-143 a / 28-6-14) principles of financial management 

and supervision (transposition of Directive 2011/85 / EU) - financial management and 

supervision (Article 1 «purpose»), are marked the general provisions of the financial 

framework, the responsibilities, the rules, the medium-term strategy, the powers of the 

institutions (Article 27 «LA Financial Independence Observatory»), the medium-term 

budgetary strategy (Article 45 of the MTFS), the budgets of other bodies of general 

government (Article 63 «Approval of the budgets of other bodies of the general government 

other than LAs», Article 64 «Preparation and approval of LA budgets», Article 67 

«Multiannual liabilities»), regular budget and public investment budget prepayments (Article 

100 «concept, conditions and procedure for issuing prepayment warrants»), fixed advances - 

advances (Article 112 «fixed or securities advances – recommendation»), arrangements for 

the rest general government bodies (Article 146 «Establishment of Financial Control Services 

(FCSs) in PE, LA, public organizations and enterprises», Article 147 «Memoranda of 

Understanding, monthly budget execution program to entities other than general government 

except LAs», Article 149 «Monitoring the implementation of LA budgets»), accounting - 

financial reporting / general arrangements for all general bodies (Article 156 «General 

Government Accounting Plan») and sanctions / general arrangements for Luce their general 

government entities (Article 174 «sanctions LA»). 

Chapter 4: «The Case of the Local Authorities of Etoloakarnania» provides the 

bibliographic overview for the internal inspection of the Local Authorities, the administrative 

division of the region of western Greece, and the Local Authorities. regional unit of 

Etoloakarnania (municipality of Agrinio, municipality of Aktio - Vonitsa, municipality of 
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Amfilochia, municipality of Thermos, municipality of the Holy City of Messolonghi, 

municipality of Nafpaktia, municipality of Xiromero). 

In Chapter 5: «Investigates for Internal Audit of OTAs. of Etoloakarnania Prefecture» 

proposed methodology research, research tool: questionnaire, questionnaire dispatch and 

finally data analysis of the survey. 

In the 6
th

 and final chapters, the «Conclusions» extend in general the essentials for the 

internal audit of the Local Authorities, and in particular the case of the Local Authorities of 

Etoloakarnania, 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τοπική αυτοδιοίκηση καλείται η αυτοδιοίκηση των διοικητικών µονάδων σε δηµοτικό 

επίπεδο, όπως είναι οι πόλεις, η κοινότητα, η µητρική τοπική αυτοδιοίκηση. 

Εντός της Ευρώπης, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 1985 τα 

κράτη δεσµεύτηκαν την εγγύηση της κοινοτικής κυριαρχίας. 

Οι τοπικοί φόροι είναι δηµόσια τέλη τα οποία µια τοπική αρχή µπορεί να ζητήσει από 

φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που εδρεύουν στο διοικητικό της έδαφος και που τους ανήκουν 

(δικαιοδοσία και κυριαρχία εσόδων). Οι τοπικοί φόροι είναι ένας γενικός όρος για τους 

δηµοτικούς φόρους, τα τέλη και τις εισφορές, γενικά (Πρεβεδούρου, 2018). 

1.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου1
 το καθένα από τα οποία έχει συσταθεί σε συγκεκριµένη εδαφική περιφέρεια. Ο 

σκοπός είναι η διοίκηση των τοπικών ζητηµάτων µε τα όργανα του να εκλέγονται µε 

καθολική ψηφοφορία από τους δηµότες της περιφέρειας. 

                                                 
1Σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος της Ελλάδος «η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται κατά το 

αποκεντρωτικό σύστηµα» κι εποµένως η οργάνωση του Κράτους περιλαµβάνει τόσο κεντρικά όσο και 

αποκεντρωτικά όργανα. Ως κεντρικά όργανα µπορούµε να αναφέρουµε την Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό ως 

µονοµελές όργανο του Κράτους, τα Υπουργεία µε τους υπουργούς τους και τέλος τα µεγάλα σώµατα της 

∆ιοίκησης όπως το Συµβούλιο της Επικρατείας, οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές και το Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους. Αντίστοιχα ως αποκεντρωτικά όργανα σήµερα µπορούµε να θεωρήσουµε τις Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις, τις αιρετές Περιφέρειες και τους ∆ήµους, αναγνωρίζονται δε µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 

του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ευρεία έννοια οι οργανισµοί που 

έχουν εκλεγµένες διοικήσεις από τον λαό µπορούν να θεωρηθούν ΝΠ∆∆, καθώς αν κι αυτές είναι 

κατοχυρωµένες από το Σύνταγµα, δεν προβλέπεται η αυτονοµία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

δηλαδή η νοµοθετική εξουσία των οργάνων τους. Με την σειρά τους οι νέοι ΟΤΑ, σύµφωνα και µε τις 

προβλέψεις την πρόσφατης διοικητικής µεταρρύθµισης του προγράµµατος «Καλλικράτης», διατηρούν το 

δικαίωµα να έχουν δικά τους ΝΠ∆∆ και Επιχειρήσεις (Πρεβεδούρου, 2018). 
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Στον συγκεκριµένο όρο εµπεριέχεται και γεωγραφική και δηµογραφική σηµασία, 

δηλαδή κάθε Ο.Τ.Α. έχει καθορισµένη έκταση, έδρα και συγκεκριµένο πληθυσµό 

(Πρεβεδούρου, 2018). 

1.3 ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Με την υπάρχουσα διοικητική διαίρεση, οποιοδήποτε σηµείο της ελληνικής 

επικράτειας (εκτός από το Άγιο Όρος) υπάγεται ταυτόχρονα στη δικαιοδοσία δύο Ο.Τ.Α. 

Στον πρωτοβάθµιο, που ονοµάζεται δήµος και στον δευτεροβάθµιο, που ονοµάζεται 

περιφέρεια (Μπέσιλα-Βήκα, 2011), (Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2013). 

1.3.1 Τρέχουσα διοικητική διαίρεση 

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ισχύει η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας η 

οποία διαµορφώθηκε από το Πρόγραµµα Καλλικράτης2
. Η χώρα, σύµφωνα µε αυτή τη 

διαίρεση, χωρίζεται σε επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και 325 

δήµους. Οι περιφέρειες και οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα, δηλαδή οι 

αρχές τους εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία από τους εγγεγραµµένους δηµότες (Μπέσιλα-

Βήκα, 2011), (Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 2013). 

Αναλυτικότερα: 

1ο. Ο πρωτοβάθµιος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι ο «δήµος». ∆ιοικείται 

από τον δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο οι οποίοι εκλέγονται κάθε 5 έτη µε 

καθολική ψηφοφορία. Κάθε δήµος διαιρείται σε διαµερίσµατα µε την ονοµασία 

«δηµοτικές ενότητες», ενώ αυτές διαιρούνται σε «κοινότητες». Οι κοινότητες αν και 

διαθέτουν δικά τους συµβούλια, ο ρόλος τους είναι µόνο συµβουλευτικός και δεν 

µπορούν να λάβουν αποφάσεις. 

2ο. Ο δευτεροβάθµιος Ο.Τ.Α. είναι η «περιφέρεια», η οποία αντιστοιχεί σε µία ευρεία 

γεωγραφική περιοχή της χώρας. ∆ιοικείται από τον περιφερειάρχη και το περιφερειακό 

                                                 
2
«Καλλικράτης» ονοµάζεται ο ελληνικός νόµος 3852/2010, µε τον οποίο µεταρρυθµίστηκε η διοικητική 

διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών µονάδων (ΟΤΑ), ο τρόπος 

εκλογής των οργάνων και οι αρµοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την 

ονοµασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων. 
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συµβούλιο οι οποίοι εκλέγονται κάθε 5 έτη µε καθολική ψηφοφορία ανάµεσα στους 

εγγεγραµµένους δηµότες των δήµων της κάθε περιφέρειας. Κάθε περιφέρεια διαιρείται σε 

«περιφερειακές ενότητες», οι οποίες συνήθως συµπίπτουν µε τους νοµούς. Επιπλέον κάθε 

περιφερειακή ενότητα διαθέτει δικό της αντιπεριφερειάρχη που προέρχεται από τον 

εκλογικό συνδυασµό του περιφερειάρχη. 

3ο. Η «αποκεντρωµένη διοίκηση» δεν είναι θεσµός αυτοδιοίκησης αλλά διοικητικής 

αποκέντρωσης του κράτους. Περιλαµβάνει από 1 έως 12 νοµούς µε τον επικεφαλής της 

(µε τον τίτλο «γενικός γραµµατέας») να διορίζεται από την Κυβέρνηση και να 

συγκεντρώνει όλες τις αποφασιστικές αρµοδιότητες. Το συµβούλιό της, στο οποίο 

συµµετέχουν οι οικείοι αιρετοί περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των περιφερειακών 

ενώσεων δήµων, έχει κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Το Άγιο Όρος αποτελεί εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω, καθώς αποτελεί µεν ελληνικό 

έδαφος, αλλά αυτοδιοικείται µε τους δικούς του θεσµούς βάσει του Καταστατικού Χάρτη του 

Αγίου Όρους του 1924. 

1.3.2 Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. 

Το Σύνταγµα θέτει τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

Σύµφωνα µε αυτό (Μπέσιλα-Βήκα, 2011), (Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2013): 

• Οι Ο.Τ.Α. ευθύνονται για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Αυτό σηµαίνει ότι σε 

περίπτωση σύγκρουσης αρµοδιοτήτων µεταξύ Ο.Τ.Α. και κεντρικής διοίκησης, συντρέχει 

υπέρ των πρώτων τεκµήριο αρµοδιότητας. Ακόµα, η κεντρική διοίκηση µπορεί να 

αναθέσει στους Ο.Τ.Α. και δικές της αρµοδιότητες (102§1). 

• Οι Ο.Τ.Α. είναι διοικητικά και οικονοµικά αυτοτελείς και οι αρχές τους εκλέγονται µε 

καθολική µυστική ψηφοφορία (102§2). 

• Το κράτος εποπτεύει τους Ο.Τ.Α µόνο όσον αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας των 

αποφάσεων και πράξεών τους (102§4). Επίσης, το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει 

την οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., καθώς και να τους ενισχύει οικονοµικά όταν τους 

µεταβιβάζει δικές του αρµοδιότητες (102§5). 

Επίσης, µε νόµο ορίζεται το τι αποτελεί «τοπική υπόθεση», καθώς και το πώς οι 

σχετικές αρµοδιότητες κατανέµονται ανάµεσα σε πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους 

Ο.Τ.Α. Συνήθως, ο δήµος έχει αρµοδιότητα τα στενά τοπικά ζητήµατα και η περιφέρεια τα 

ευρύτερα. Για παράδειγµα, η συντήρηση των τοπικών δρόµων ή η έκδοση άδειας λειτουργίας 
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των συνεργείων αυτοκινήτων είναι αρµοδιότητες του δήµου, σε αντίθεση µε τη συντήρηση 

του οδικού δικτύου που συνδέει τους δήµους ή την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας 

για βιοµηχανίες που ανήκουν στην αρµοδιότητα της περιφέρειας. Ως εκ τούτου, ο 

διαχωρισµός είναι δύσκολος, λόγω της πολυνοµίας που συχνά οδηγεί σε αντικρουόµενες 

διατάξεις. 

1.4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΉ / ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821 ήταν η συγκρότηση ενός κράτους 

βασισµένου στις αρχές της λαϊκής συµµετοχής και της αποκέντρωσης. Από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας ο ελληνισµός είχε µακρά αυτοδιοικητική παράδοση, καθώς τα τοπικά 

συµβούλια κι οι δηµογέροντες διαχειρίζονταν το µεγαλύτερο µέρος των ζητηµάτων της 

καθηµερινής ζωής. Μετά την απελευθέρωση, όµως, τα πράγµατα εξελίχθηκαν διαφορετικά. 

Το Ι΄ Ψήφισµα του Καποδίστρια (1828)
3
, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη διοικητική διαίρεση 

της ελεύθερης Ελλάδας, δεν προέβλεπε αυτοδιοικητικούς θεσµούς. Με αυτόν τον 

συγκεντρωτισµό ο Κυβερνήτης ήθελε να ισχυροποιήσει την κεντρική εξουσία, διότι η χώρα 

βρισκόταν ακόµη σε εµπόλεµη κατάσταση, ενώ µεγάλο µέρος της παλαιάς αυτοδιοικητικής 

αριστοκρατίας εµφάνιζε φυγόκεντρες τάσεις. 

Μετά την εγκαθίδρυση της µοναρχίας συστάθηκαν οι πρώτοι Ο.Τ.Α., αν και όχι µε 

τον σύγχρονο χαρακτήρα τους. Στα πρώτα δεκατρία χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, το 

Βασίλειο της Ελλάδας γνώρισε τρεις βασικές νοµοθεσίες (Λαδιάς, 2014), (Κυριζίδης, 2019): 

a) Aντιβασιλείας (1833),  

b) Άρµανσµπεργκ (1836),  

c) Κωλέττη (1845) 

Το κοινό σηµείο τους ήταν η υιοθέτηση µιας σχετικής αυτοδιοικητικής προσέγγισης, 

αν και στην πράξη κρατούσαν τα τοπικά δηµόσια νοµικά πρόσωπα (δήµους, επαρχίες και 

νοµαρχίες) υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της κυβέρνησης, από τη οποία άµεσα ή έµµεσα 

διορίζονταν οι επικεφαλής τους. Ο λαός συµµετείχε στα δηµοτικά (κι αραιότερα στα 

νοµαρχιακά) συµβούλια τα οποία κατά βάσιν ήταν εισηγητικά, καθώς τα διορισµένα 

µονοπρόσωπα όργανα συγκέντρωναν τις εκτελεστικές αρµοδιότητες. Εποµένως δεν 

                                                 
3
 Η διοικητική αυτή διαίρεση διατηρήθηκε µέχρι το 1833, όταν η Αντιβασιλεία άλλαξε τη διοικητική διαίρεση 

και εφάρµοσε την ∆ιοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1833 µε τη δηµιουργία δέκα νοµαρχιών και 42 

επαρχιών και επιµέρους δήµων. 
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επρόκειτο ακριβώς για αιρετούς Ο.Τ.Α., αλλά για βαθµίδες της κεντρικής διοίκησης µε 

µερική λαϊκή συµµετοχή. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν αργότερα και οι µεταρρυθµίσεις της 

κυβέρνησης Θεοτόκη (1899) και Μαυροµιχάλη (1909). 

Ο νόµος ∆ΝΖ΄ / 1912 του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε το σηµείο-τοµή στα 

αυτοδιοικητικά πράγµατα, ο οποίος παραχωρούσε πλήρη αυτοδιοίκηση στους δήµους 

(αστικές περιοχές ή πρωτεύουσες νοµών) και τις κοινότητες (αγροτικές περιοχές). Μολονότι 

δεν έκανε κάτι παρόµοιο για τις νοµαρχίες, τις οποίες διατήρησε υπό τον έλεγχο της 

κυβέρνησης, ο συγκεκριµένος νόµος, ίσως, αποτέλεσε τη «ληξιαρχική πράξη γέννησης» των 

σύγχρονων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.. 

Αν και το σχήµα του Βενιζέλου πέρασε από πολλές περιπέτειες λόγω της ταραχώδους 

πολιτικής ιστορίας της χώρας, ωστόσο η βασική λογική του παρέµεινε αναλλοίωτη έως τη 

δεκαετία του ‘90. Με τον νόµο 2218/1994 της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου ήρθε η 

επόµενη µεγάλη αλλαγή, καθώς καθιέρωνε την αιρετή νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η αρχή 

έγινε µε τις τοπικές εκλογές εκείνου του έτους, καθώς  τα όργανα διοίκησης των νοµαρχιών 

εκλέγονταν µε άµεση ψηφοφορία, τα δε νοµικά τους πρόσωπα µετατρέπονταν σε 

δευτεροβάθµιους Ο.Τ.Α.. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε ο «Καποδίστριας» της 

κυβέρνησης Σηµίτη (Ν. 2539/1997), ο οποίος µετέβαλε τα διοικητικά όρια των 

πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. µέσω συνενώσεων, αφήνοντας όµως ανέπαφο τον θεσµικό χαρακτήρα 

τους. 

Τέλος, αποτέλεσµα του «Καλλικράτη» (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, Ν. 3852/2010) 

είναι η σηµερινή µορφή των Ο.Τ.Α., µε τον οποίο συνενώθηκαν περαιτέρω οι πρωτοβάθµιοι 

Ο.Τ.Α. και καταργήθηκαν οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αντικαθιστώντας τις ως 

δευτεροβάθµιους Ο.Τ.Α. από τις περιφέρειες. Οι τελευταίες υπήρχαν και προ Καλλικράτη, 

δεν αποτελούσαν όµως Ο.Τ.Α., αλλά µέρος της περιφερειακής διοίκησης του κράτους στο 

πλαίσιο της αποκέντρωσης (Λαδιάς, 2014), (Κυριζίδης, 2019).  
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Με τον επιχειρησιακό χαρακτήρα του εσωτερικού ελέγχου επιλύονται τα προβλήµατα 

και βελτιώνεται η απόδοση ενός οργανισµού. Πρόκειται για µια ανεξάρτητη δραστηριότητα 

που δρα συµβουλευτικά συµβάλλοντας στη δηµιουργία added value
4
 στον οργανισµό 

αξιολογώντας µέσω παραδεδεγµένης µεθοδολογίας τα προβλήµατα διαχείρισης κινδύνων 

(risk management)
5
, ελέγχου του οργανισµού και παράλληλα προτείνοντας µεθόδους για την 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του οργανισµού (Ζυγούλης, 2018). 

Τα επαγγελµατικά πρότυπα των ελεγκτικών σωµάτων είναι η ανεξαρτησία και η 

αντικειµενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή, ο προγραµµατισµός των ελέγχων και η 

αξιολόγηση της ελεγκτικής δραστηριότητας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος βασίζεται στην µετατροπή οποιασδήποτε σύστασης του 

ελεγκτή σε πραγµατικό σχέδιο δράσης µέσα στον οργανισµό. Όλες οι εκθέσεις των ελεγκτών 

αποτελούν ένα µέσο πίεσης για την ανάληψη δράσης. 

2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Ο ελεγκτής είναι ανεξάρτητος και ενηµερώνει την πολιτική διοίκηση και τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για τις αναφορές του, διασφαλίζοντας την αντικειµενικότητα των 

κρίσεων του. ∆ηλαδή πρέπει να τηρεί την εµπιστευτικότητα των αναφορών του. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια να δηµιουργηθούν µονάδες αυτοτελείς 

µέσα στους ΟΤΑ οι οποίες θα διενεργούν εσωτερικό έλεγχο. Οι ΟΤΑ στην αρχή αυτής της 

προσπάθειας καταφεύγουν αναγκαστικά σε εξωτερικούς πιστοποιηµένους ελεγκτές. Αυτοί οι 

                                                 
4Η προστιθέµενη αξία µπορεί να οριστεί ως η διαφορά µεταξύ της τελικής τιµής πώλησης ενός συγκεκριµένου 

προϊόντος/υπηρεσίας και της άµεσης και έµµεσης εισροής που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του 

συγκεκριµένου προϊόντος/υπηρεσίας. Επίσης, µπορεί να λεχθεί ότι είναι η διαδικασία αύξησης της αντιληπτικής 

αξίας του προϊόντος/υπηρεσίας στα µάτια των καταναλωτών (τυπικά γνωστή ως πρόταση αξίας). 

5Η διαχείριση των κινδύνων είναι ο προσδιορισµός, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των κινδύνων (που ορίζονται 

στο ISO 31000 ως αποτέλεσµα της αβεβαιότητας στους στόχους) που ακολουθείται από συντονισµένη και 

οικονοµική εφαρµογή των πόρων για την ελαχιστοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πιθανότητας 

ή της επίπτωσης των ατυχηµάτων ή να µεγιστοποιήσει την υλοποίηση των ευκαιριών. 
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ελεγκτές αποτυπώνουν την υφιστάµενη κατάσταση και τις ανάγκες των οργανισµών και 

παραδίδουν το έργο τους και την κουλτούρα τους σε υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι θα 

συµπτύξουν τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι οποίες θα συνεργάζονται µε τον Επόπτη 

ΟΤΑ (Ζυγούλης, 2018). 

Με τη διαδικασία αυτή η κουλτούρα εσωτερικού ελέγχου θα αποτυπωθεί σε κάθε 

ΟΤΑ από τον ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή και στη συνέχεια θα αναλάβει κάποιος υπηρεσιακός 

παράγοντας προκειµένου να διασφαλίσει την αντικειµενικότητα των κρίσεων του αλλά και 

την εµπιστευτικότητα και την υποστήριξη της αναβάθµισης του Οργανισµού ως προς την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του. Αυτό σηµαίνει / αποτυπώνεται στο Σχήµα 

2.1 (Κυριζίδης, 2019):  

 

Σχήµα 2.1: Η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. 

Πηγή:  (Κυριζίδης, 2019). 

Για να είναι ο Αυτοτελής Ελεγκτής στον ΟΤΑ, αν και υπηρεσιακός, αντικειµενικός θα 

πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την σχέση του µε τη διοίκηση του 

εκάστοτε ΟΤΑ. Για παράδειγµα, όταν θα προτείνει στοχοθεσία για κάθε οργανική µονάδα θα 

πρέπει να εξετάζει (Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ/Υπουργείο Εσωτερικών, 2019):  

1. Τη µεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης η οποία είναι πολύπλοκη  

2. Τη συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων 

3. Τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων σε όλα τα τµήµατα και τις διευθύνσεις  

4. Τις προτάσεις βελτίωσης προς την πολιτική και υπηρεσιακή διοίκηση του ΟΤΑ 

Την διενέργεια 
ελέγχων 

Την προώθηση 
της επίτευξης 

των στόχων του 
Οργανισµού



Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ –Η περίπτωση των ΟΤΑ του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 

[20] 

2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όπως ορίζεται ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) στην παρ. 2 του άρθρου 4 το ν. 

3496/2006, αποτελεί µια ανεξάρτητη ελεγκτική - συµβουλευτική δραστηριότητα παροχής 

διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα. 

Στόχος είναι η βελτίωση των λειτουργιών του και η επίτευξη των στόχων του, 

χρησιµοποιώντας συστηµικές και δοµηµένες µεθοδολογίες. Αυτές οι µεθοδολογίες στοχεύουν 

κυρίως στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία 

του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου (Εσωτερικός 

Έλεγχος / ν. 3496/2006, 2006). 

2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal control) στην 

παρ. 4 του άρθρου 4 το ν. 3496/2006, πρόκειται για το συνολικό σύστηµα διαχειριστικών και 

άλλων ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της οργανωτικής δοµής, των 

µεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου, τον οποίο εφαρµόζει η 

∆ιοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του µε 

αποδοτικό, αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο. Με το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

εξασφαλίζεται η συµµόρφωση στις πολιτικές της ∆ιοίκησης, διασφαλίζονται τα περιουσιακά 

στοιχεία και οι πόροι του φορέα, µέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των 

λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχονται επίκαιρες και αξιόπιστες 

δηµοσιονοµικές και διαχειριστικές πληροφορίες (Ζυγούλης, 2018). 

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η λειτουργία Συστηµάτων και ∆ραστηριοτήτων 

Εσωτερικού Ελέγχου κρίνεται απαραίτητη βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δηλαδή τον Ν. 

4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14): Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, καθώς µε 

αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα συµφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ, αλλά και των 

υπόλοιπων άµεσα ενδιαφερόµενων (για παράδειγµα δηµότες, προµηθευτές, περιβάλλον, 

κ.λπ.). Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονοµική, αποτελεσµατική και 

αποδοτική λειτουργία των ΟΤΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 

4270/2014 Εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (Εσωτερικός 

Έλεγχος / ν. 3496/2006, 2006). 
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Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τµήµα 

ή γραφείο µε σχετικό αντικείµενο ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω 

υπηρεσία όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία (Άρθρο 168 του Ν. 4270/2014, ΦΕΚ 

143/28.06.2014, τεύχος Α’ & Ν.3492/2006  εφαρµογή συστήµατος και διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου). ∆ηλαδή, µέσω του άρθρου 168 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  

143/28.06.2014 τεύχος Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ορίζεται η αναγκαιότητα 

και η υποχρέωση όλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάρτισης Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου. Συγκεκριµένα «…ο Εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε όλους 

τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 

3492/2006….» (Εσωτερικός Έλεγχος / ν. 3496/2006, 2006). 

Εξάλλου, ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την 

ορθολογική οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, είναι η καταλληλότητα του 

εσωτερικού ελεγκτή, δηλαδή ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει ικανότητες σύµφωνα 

µε το Σχήµα 2.2 (Ζυγούλης, 2018): 

 

Σχήµα 2.2: Ικανότητες εσωτερικός ελεγκτής. 

Πηγή:  (Ζυγούλης, 2018). 

2.5 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι ∆ήµοι δε διαθέτουν προσωπικό µε εξειδίκευση και εµπειρία (καθώς δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί ξανά ανάλογες υπηρεσίες), προκειµένου να αξιολογήσουν και να 

ενισχύσουν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), ώστε η ∆ιοίκηση να διαχειριστεί τους 

1.Επαγγελµατική Επάρκεια 

1.∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια

1.Συνεχή Επαγγελµατική Επιµόρφωση 

1.Πιστοποίηση είτε από το Ελληνικό-∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 
είτε πιστοποίηση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονοµικών
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επιχειρηµατικούς-λειτουργικούς κινδύνους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που είναι και το 

κύριο µέληµά της (Ζυγούλης, 2018).  

Το γεγονός αυτό εγείρει ορισµένα ερωτήµατα ως προς την αντικειµενικότητα του 

ελέγχου. ∆ηλαδή, µπορούν οι ΟΤΑ να προσλάβουν εξωτερικούς συνεργάτες ως ελεγκτές οι 

οποίοι όµως θα πρέπει να συνεργασθούν µε τον Επόπτη ΟΤΑ; Ταυτόχρονα πώς θα 

διασφαλισθεί η αντικειµενικότητα και η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και πώς θα 

εξυπηρετηθεί η ποιότητα της συνεργασίας, καθώς κανένας εξωτερικός συνεργάτης – ιδιώτης 

δεν θα µπορεί να διατηρεί σχέσεις υπηρεσιακές και τυπικές τόσο µε υπηρεσιακούς 

παράγοντες των ΟΤΑ όσο και µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία; 

Ο Εσωτερικός έλεγχος συµβάλλει στην διαφάνεια και την αντικειµενικότητα χωρίς 

την παρουσία εξωτερικού ελεγκτή για τη διασφάλιση της νοµιµότητας. 

Επίσης, είναι ταυτόσηµα τα κριτήρια της λειτουργίας των Εποπτών των ΟΤΑ, οι 

οποίοι θα συνεργάζονται µε τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Ελέγχου των ΟΤΑ. Αυτό σηµαίνει ότι 

µπορεί να υπάρξει αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων στο όνοµα της συνεργασίας µεταξύ των 

ΟΤΑ και του Επόπτη ΟΤΑ. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές για την αποτελεσµατική διενέργεια των 

ελέγχων θα πρέπει να µην εξαρτώνται από επιρροές των ελεγχόµενων. Γι’ αυτό το λόγο, 

λοιπόν, οργανωτικά θα πρέπει να υπάγονται, απευθείας στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου ή σε 

καθορισµένη από αυτή Επιτροπή Ελέγχου. 

Για την τοπική αυτοδιοίκηση ο εσωτερικός έλεγχος πρόκειται για µία πρόσφατη 

διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης, όχι απευθείας των 

αποτελεσµάτων, αλλά των διαδικασιών και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται, ώστε να 

εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονοµικά 

δεδοµένα και την κοινωνική παροχή του ∆ήµου.  

Συνεπώς, πρέπει να εφαρµόζονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Για να συµβεί 

αυτό θα πρέπει ένας εσωτερικός ελεγκτής (Ζυγούλης, 2018): 

1. Να εξασφαλίσει την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και δεδοµένων που 

απεικονίζονται στους λογαριασµούς, τα βιβλία, τα έντυπα και τις καταστάσεις των 

υπηρεσιών του ∆ήµου. 

2. Να επιδιώξει µείωση του κινδύνου της διαφθοράς εισηγούµενος: 

• ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόµενες διαδικασίες 

• καθορισµό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων 
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• αναθεώρηση των εφαρµοσµένων διαδικασιών για συµµόρφωση στους ισχύοντες 

νόµους. 

• αναθεώρηση συµβάσεων, συµβολαίων κλπ. για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων 

συµφερόντων. 

3. Να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, ώστε να προσδιοριστούν 

ανάρµοστες, παράνοµες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη γίνει και να 

συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές µε πειθαρχικές 

ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις. 

4. Να υποβοηθήσει τις υπηρεσιών του ∆ήµου στην αντιµετώπιση πιθανών προκλήσεων 

προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Επιπροσθέτως, µέσω του ελέγχου βασισµένου στην 

ανάλυση κινδύνου, η ελεγκτική διαδικασία θα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στον 

οργανισµό για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων. 

2.6 ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Ο εσωτερικός ελεγκτής µέσα στον ΟΤΑ δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς 

(Ζυγούλης, 2018): 

• Θέµατα εξυπηρέτησης δηµοτών 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των µεταβολών της οργανωτικής δοµής & στελέχωσης 

των υπηρεσιών του ∆ήµου σε σχέση µε τον Οργανισµό του ∆ήµου 

• Επιχειρησιακό Σχέδιο  

• Προϋπολογισµός (κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση, παρακολούθηση αποκλίσεων µεταξύ 

απολογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών, αναθεώρηση) 

• Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (αποφάσεις ∆Σ, Επιτροπές, Κανονισµός Λειτουργίας κλπ.) 

• Λογιστική απεικόνιση (Γενική και Αναλυτική λογιστική, συµφωνίες λογαριασµών) 

• Επιχειρησιακά προγράµµατα - Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης – επιχορηγούµενα / 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα- ευρωπαϊκά προγράµµατα 

• Βεβαίωση εσόδων και εισπράξεις 

• Ληξιπρόθεσµες οφειλές 

• Παρακολούθηση εγκεκριµένων επιχορηγήσεων 

• Απογραφές και έλεγχος αποθεµάτων 

• Παρακολούθηση έργων 

• Υποχρεώσεις από συµβάσεις και συµβόλαια 
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• ∆ικαστικές υποθέσεις – Νοµική υπηρεσία 

• Έλεγχος και συµφωνία διαθεσίµων 

• Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

• Θέµατα µισθοδοσίας και προσωπικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, µετακινήσεις, ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναµικού κλπ.) 

• Επιµέρους διαδικασίες π.χ. τήρηση δηµοτικής κατάστασης & ληξιαρχείου - δηµοτολόγιο 

• Βεβαιωτικοί κατάλογοι 

• ∆ωρεές και κληροδοτήµατα 

• Αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (κτηµατολόγιο) 

• ∆ιαδικασία πληρωµών (τακτοποίηση υποχρεώσεων, καταµέτρηση ταµείου, ταµειακές 

εγγραφές κλπ.) 

• Προµήθειες (προγράµµατα προµηθειών υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών, έρευνα 

αγοράς, ανάθεση προµηθειών, ∆ιαγωνισµοί) 

• Λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων 

• Τεχνικά θέµατα (σύνταξη µελετών, επίβλεψη, προγραµµατισµός εργασιών, 

χρηµατοδοτήσεις έργων κλπ.) 

• Περιβάλλον – Πολεοδοµία (έκδοση και έλεγχος αδειών, έκδοση βεβαιώσεων 

οικοδοµησιµότητας, διαδικασία επικίνδυνων κατασκευών, Μελέτες, Πράξεις κλπ.) 

• Χορήγηση αδειών (ίδρυσης & λειτουργίας καταστηµάτων, εγκατάστασης & λειτουργίας, 

µουσικής κλπ.) 

• ΚΕΠ - ∆ιοικητική Μέριµνα - Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

• Ανασκόπηση της ορθής λειτουργίας του Συστήµατος Ποιότητας 

• Τοµέας Καθαριότητας - Ανακύκλωση 

• Ύδρευση – ηλεκτροφωτισµός – κοιµητήρια 

• Αποκεντρωµένες υπηρεσίες 

• Επισκόπηση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 

Μέσα στον ΟΤΑ ο εσωτερικός ελεγκτής ακολουθεί την εξής µεθοδολογία, σύµφωνα 

µε το Σχήµα 2.3 (Ζυγούλης, 2018): 
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Σχήµα 2.3: Μεθοδολογία Εσωτερικού ελεγκτή µέσα στον ΟΤΑ. 

Πηγή:  (Ζυγούλης, 2018). 

Οι διαδικασίες αυτές στοχεύουν στην εξάλειψη της διαφθοράς, την διασφάλιση της 

αντικειµενικότητας, την προώθηση της διαφάνειας και της νοµιµότητας στον Οργανισµό. 

Στοίχηµα για τους υπαλλήλους και την πολιτική ηγεσία αποτελεί η πρόληψη της 

διαφθοράς στον Οργανισµό, η οποία συντελεί στην προστιθέµενη αξία του Οργανισµού ως 

προς την ποιότητα των υπηρεσιών του. 

Η ποιότητα της δηµόσιας διοίκησης σχετίζεται και µε την παραγωγικότητα στην 

οικονοµία, αλλά και µε την κοινωνική ευηµερία. Στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου η 

διαφανής διακυβέρνηση αποτελεί όρο ανάπτυξης που βασίζεται στην εµπιστοσύνη. Λόγω της 

εγγύτητας προς τον πολίτη η εµπιστοσύνη αυτή αποδίδεται περισσότερο στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Ζυγούλης, 2018). 

2.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο Εσωτερικός έλεγχος έχει ως στόχο (Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου/IIA Greece, 

2019): «Να ενισχύει και να προστατεύει την αξία του οργανισµού, παρέχοντας αντικειµενική 

και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συµβουλές και πληροφόρηση». 

Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών είναι ένας ρυθµιστικός φορέας ο οποίος 

παρέχει στους επαγγελµατίες του εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσµο µια αξιόπιστη 

καθοδήγηση µέσα από το Πλαίσιο ∆ιεθνών Επαγγελµατικών Προτύπων (IPPF) το οποίο 

αποτελείται από υποχρεωτικές και προτεινόµενες οδηγίες. 

1.Στάδιο συλλογής πληροφοριών

1.Συµπλήρωση φύλλων ελέγχου

1.Αξιολόγηση ελέγχου

1.Εξαγωγή συµπερασµάτων

1.Εκπόνηση έκθεσης ελέγχου
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Στη συνέχεια ακολουθούν οι Υποχρεωτικές Οδηγίες (Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου/IIA Greece, 2019): 

1. Οι Βασικές Αρχές: 

• Επίδειξη ακεραιότητας 

• Επίδειξη επάρκειας ικανοτήτων και δέουσας επαγγελµατικής επιµέλειας 

• Αντικειµενικότητα χωρίς αθέµιτες επιρροές (ανεξάρτητος). 

• Εναρµόνιση µε τις στρατηγικές, τους αντικειµενικούς σκοπούς και τους κινδύνους του 

οργανισµού. 

• Κατοχή κατάλληλης θέσης στο οργανόγραµµα και διάθεση επαρκών πόρων 

• Επίδειξη δέσµευσης στην ποιότητα και συνεχής βελτίωσης. 

• Αποτελεσµατική επικοινωνία 

• Παροχή διασφάλισης βάσει αξιολόγησης κινδύνων 

• Προληπτική δράση και εστίαση στο µέλλον 

• Προώθηση της βελτίωσης του οργανισµού 

2. Ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως εξής: 

«Ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη και αντικειµενική διαβεβαιωτική και 

συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες 

ενός οργανισµού. Βοηθάει τον οργανισµό να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του, 

υιοθετώντας µία συστηµατική, επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης». 

3. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας 

4. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου - έκδοση 

2017 (Πρότυπα). 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) ΑΡΧΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ) - ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν οι διατάξεις / άρθρα του νόµου Υπ. 

Αριθ. 4270 (Αρ. Φύλλου Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 143, 28 Ιουνίου 2014) «Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», τα οποία αφορούν τους ΟΤΑ (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

3.1.1 Άρθρο 1
ο
 «Σκοπός» 

Ο παρόν νόµος έχει ως σκοπό του την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011 ο οποίος αφορά τις απαιτήσεις 

για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), 

καθώς και τη συστηµατική ένταξη σε ενιαίο κείµενο και, κατά περίπτωση, την 

επικαιροποίηση των αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας που είναι σε ισχύ και 

των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

3.2.1 Άρθρο 27
ο
 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» 

Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στο πλαίσιο εφαρµογής του 

παρόντος νόµου, είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση και τη διατύπωση γνώµης επί των 

σχεδίων των προϋπολογισµών, τη συνεχή παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ορθής 

εκτέλεσης σε µηνιαία βάση του προϋπολογισµού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επίσης, ευθύνεται και για τη συµµόρφωσή τους µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, τους 
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στόχους και τα όρια των πιστώσεων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.∆.Σ. και το 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.3 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

3.3.1 Άρθρο 45 Κατάρτιση του Μ.Π.∆.Σ. 

Το ΓΛΚ για τους σκοπούς της κατάρτισης του Μ.Π.∆.Σ. και της επεξηγηµατικής του 

έκθεσης, εκδίδει οδηγίες που αφορούν τις διαδικασίες, τις µεθοδολογίες και τους κανόνες για 

την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονοµικών δεδοµένων από τα 

Υπουργεία και τους λοιπούς εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η συλλογή 

και αποστολή των προβλέψεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο ΓΛΚ 

πραγµατοποιείται µέσω των Γ∆ΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, σύµφωνα µε το πρότυπο 

της κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισµών. Η προθεσµία ολοκλήρωσης είναι µέχρι το 

τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. λαµβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου 

προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για την κατάρτιση του Μ.Π.∆.Σ. και της επεξηγηµατικής του έκθεσης το ΓΛΚ µπορεί 

να ζητά κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο από οποιονδήποτε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

Μαζί µε τις προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το Μ.Π.∆.Σ. 

υπάρχει και έκθεση του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών µε αιτιολόγηση κάθε 

ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγµατοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, 

έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα ετήσια οικονοµικά στοιχεία 

(Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 
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3.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.4.1 Άρθρο 63 «Έγκριση του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.» 

Το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα υιοθετεί τους αναλυτικούς προϋπολογισµούς 

των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα 

Υπουργό έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος προϋπολογισµού. Η 

έγκριση πραγµατοποιείται κατόπιν εισήγησης του οικείου Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, η οποία συνάδει µε το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που έχει ήδη 

υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. 

Αντίθετα, οι προϋπολογισµοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετούνται 

από το αρµόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και δεν 

εγκρίνονται από το εποπτεύον Υπουργείο τους, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς µε τα 

σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54. 

Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, 

τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε 

ισχύον Μ.Π.∆.Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 

του άρθρου 54. Εάν ο Υπουργός Οικονοµικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση 

προϋπολογισµού ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου, τότε µε 

απόφασή του µπορεί να εκδώσει εντολή µη εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

Εφόσον το ποσό των µεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του 

Κρατικού Προϋπολογισµού, έχει µεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή Κρατικό 

Προϋπολογισµό, τότε ο συγκεκριµένος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί αναγκαστικά 

να αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό του µόλις αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση 

αναθεώρησης των προϋπολογισµών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 

314), ισχύουν και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 

(Α΄18). 

Στην περίπτωση, όµως, που ο προϋπολογισµός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην 

Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί µέχρι την έναρξη του οικονοµικού έτους, τότε ο λόγος της µη έγκρισης 

γνωστοποιείται από το εποπτεύον Υπουργείο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι να 
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εγκριθεί ο προϋπολογισµός από το εποπτεύον Υπουργείο, ο συγκεκριµένος φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό 

αριθµό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους και 

µόνο για περίοδο µέχρι τρεις (3) µήνες. 

Οι φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

σχέδιο του αναλυτικού προϋπολογισµού τους στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 7 του ν. 3429/2005. Ωστόσο, το υποβαλλόµενο σχέδιο πρέπει να συνάδει µε το 

σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 54 (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.4.2 Άρθρο 64 «Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α.» 

Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, κατά την κατάρτιση 

και έγκριση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ, εξετάζεται η ένταξή τους στο συνολικό πλαίσιο 

επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου ή της πορείας προσαρµογής προς 

αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών αρχίζει η 

διαδικασία της κατάρτισης, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και µε την οποία 

παρέχονται οι οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισµών. Στους Υπουργούς 

Εσωτερικών και Οικονοµικών παρέχει γνώµη επί των σχεδίων των προϋπολογισµών το 

Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, διατυπώνοντας προτάσεις, ώστε αυτοί 

να είναι σύµφωνοι µε τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονοµικών του ∆ηµοσίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, στο Παρατηρητήριο 

αξιολογούνται οι προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισµό 

τους και διατυπώνονται προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και 

ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά. Η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πραγµατοποιείται µε την κατάρτιση προϋπολογισµών που είναι τουλάχιστον 

ισοσκελισµένοι (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.4.3 Άρθρο 67 «Πολυετείς υποχρεώσεις» 

Η προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής 

∆ιοίκησης είναι απαραίτητη για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν 

είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
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∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µισθώσεις ακινήτων 

και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κ.Α.Ε. του 

προϋπολογισµού. 

Αντίστοιχα, η έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού απαιτείται για τους λοιπούς 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε την προϋπόθεση η αναλαµβανόµενη υποχρέωση να 

υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Πιο συγκεκριµένα, για τα νοµικά 

πρόσωπα εκείνων που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης των 

Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού, η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 

οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται κάθε υποχρέωση τέτοιου 

είδους. Κατόπιν, στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κοινοποιείται η 

απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο 

νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη 

(Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

3.5.1 Άρθρο 100 «Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης 

χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής» 

Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) καλείται το χρηµατικό ένταλµα µε το 

οποίο προκαταβάλλεται χρηµατικό ποσό σε οριζόµενο υπόλογο, ο οποίος αποδίδει 

λογαριασµό σε τακτή προθεσµία µε την υποβολή των νόµιµων δικαιολογητικών. 

Η έκδοση Χ.Ε.Π. µετά από αιτιολογηµένη απόφαση, επιτρέπεται για πραγµατοποίηση 

δαπανών, που λόγω της φύσης τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχεραίνεται 

η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη 

δικαιολόγηση τους, καθώς και µικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, µέχρι του ύψους των επτά 

χιλιάδων (7.000) ευρώ κατά Κ.Α.Ε., ετησίως. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Η έκδοση των Χ.Ε.Π. πραγµατοποιείται στο όνοµα µόνιµων δηµόσιων υπαλλήλων 

και υπαλλήλων που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού, αξιωµατικών, µονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και 
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Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχουν χρηµατική διαχείριση, καθώς και 

στο όνοµα της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται δεύτερος 

υπόλογος µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, µονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων και της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

2014). 

3.6 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

3.6.1 Άρθρο 112 «Πάγιες Προκαταβολές υλικού ή αξιών – Σύσταση» 

Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι Ο.Τ.Α. στις δηµόσιες αρχές, πολιτικές 

και στρατιωτικές, µπορούν να συσταθούν, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου Οικονοµικών, πάγιων προκαταβολών παντός είδους υλικού ή αξιών, που 

ανανεώνονται µε την κατάθεση ίσου ποσού σε µετρητά, µε βάση την απόδειξη που 

χορηγείται από τις ανωτέρω υπηρεσίες στο διαχειριστή των αξιών της ∆.Ο.Υ.. 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.7.1 Άρθρο 146 «Σύσταση Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) 

σε Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις» 

Τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται να συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, Υ.∆.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πληρωµής δαπανών 

Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., δηµοσίων επιχειρήσεων, αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών διοικητικά ή 

οικονοµικά αποκεντρωµένων ή ανεξάρτητων κρατικών αρχών και οργανισµών κοινής 

ωφέλειας ή κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι ανωτέρω αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται σε ήδη υφιστάµενες Υ.∆.Ε. µε όµοια 

προεδρικά διατάγµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 89 οι ανωτέρω Υ.∆.Ε. δεν εξαρτώνται από 

τους ανωτέρω φορείς. 
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Με τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 καθορίζεται και σε προσωπικό η 

σύνθεση των Υ.∆.Ε. που συνιστώνται και είναι δυνατή η ανάλογη αύξηση των οργανικών 

θέσεων προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Οι δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών µε αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου 

Οικονοµικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και στη συνέχεια αποδίδονται από τους 

φορείς της παραγράφου 1 στο ∆ηµόσιο. 

Τα της λειτουργίας των υπηρεσιών που συνιστώνται µε τις διατάξεις του παρόντος 

νόµου, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων της παραγράφου 1 ρυθµίζονται 

µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο για την 

εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θέµα (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.7.2 Άρθρο 147 «Μνηµόνια συνεργασίας, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης 

προϋπολογισµών στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην 

Ο.Τ.Α.» 

Ανάµεσα στο εποπτεύον Υπουργείο και τους φορείς, που εποπτεύονται από αυτό, 

πλην Ο.Τ.Α., υπάρχει η δυνατότητα σύναψης µνηµονίων συνεργασίας, µε την εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ’ ελάχιστον, 

περιεχόµενό τους. 

Οι υπόλοιποι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων ο προϋπολογισµός ξεπερνά 

το συγκεκριµένο ποσό το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 

µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος, υποβάλλουν, µέχρι την 31
η
 Ιανουαρίου κάθε έτους, 

πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών 

του εποπτεύοντος Υπουργείου, ο οποίος το διαβιβάζει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 

κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 70. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης των 

στοιχείων που υποβάλλονται από τους φορείς και καθορισµού κάθε άλλου σχετικού θέµατος 

σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που έχουν 

εγκριθεί (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 
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3.7.3 Άρθρο 149 «Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών 

των Ο.Τ.Α.» 

Η ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών και η εν γένει πορεία των οικονοµικών των 

Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (Ο.Π.∆.), 

ελέγχονται από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Από το Ο.Π.∆. 

συνοψίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. και των 

νοµικών του προσώπων, αποτυπώνεται το οικονοµικό αποτέλεσµα και οι απλήρωτες 

υποχρεώσεις και εγκρίνονται από την αρµόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., αρχή. Αυτή η 

αρχή έχει την υποχρέωση να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική µορφή, το 

Ο.Π.∆. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, όπως και αυτό που τελικώς 

εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

του οικείου Ο.Τ.Α.. Στο Ο.Π.∆. περιλαµβάνονται υποχρεωτικά µηνιαίοι και τριµηνιαίοι 

στόχοι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70 και το ακριβές περιεχόµενο του καθορίζεται 

µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3. 

Επίσης, µε το Παρατηρητήριο αξιολογούνται οι προβλέψεις των εσόδων που 

παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στο Ο.Π.∆. και διατυπώνονται οι προτάσεις τροποποίησης τους, 

όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη 

ρεαλιστικά. Στις αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου είναι, ακόµα, η αξιολόγηση και ο 

έλεγχος της πορείας της εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε βάση τα µηνιαία στοιχεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών υπάρχει η 

δυνατότητα µετονοµασίας του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» και ρύθµισης 

ζητηµάτων λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε αναγκαίου θέµατος για την 

εφαρµογή του παρόντος (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 



Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ –Η περίπτωση των ΟΤΑ του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 

[35] 

3.8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.8.1 Άρθρο 156 Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης 

Το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκει τον λογιστικό χειρισµό των 

συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, την αληθή και ορθή απεικόνιση 

της οικονοµικής κατάστασης και την περιουσιακή διάρθρωση της Γενικής Κυβέρνησης, την 

ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, τη διευκόλυνση των συναλλασσόµενων µε 

αυτή, την άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις 

διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, την απλούστευση και 

διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη σύνδεση 

αυτού µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα. 

Με πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδεται προεδρικό διάταγµα, το οποίο 

καθορίζει τις βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το 

περιεχόµενό του. Το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζει, µέσα στα πλαίσια του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, τους επιµέρους λογαριασµούς, τα 

τηρούµενα βιβλία και τον τρόπο τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου η εφαρµογή 

του διπλογραφικού συστήµατος εξακολουθεί να ισχύει στη σύνταξη του Ισολογισµού, του 

Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό γενικά της λογιστικής της 

Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε το Π.∆. 315/1999 (Α΄ 302) «Περί του ορισµού 

του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)», για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και κατ’ 

αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθµού. 

Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα 

έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια 

κατηγοριοποίηση, τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι 

ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και διαρθρώνονται κατά 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό 

Προϋπολογισµό όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται 
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από τη Βουλή (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 2014). 

3.9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.9.1 Άρθρο 174 «Κυρώσεις σε Ο.Τ.Α. 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονοµικών µε κοινή απόφασή τους, που εκδίδεται 

ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν η επιβολή παρακράτησης και µη απόδοσης µέρους ή 

του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων (Νόµος Υπ. Αριθ. 4270 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

2014): 

a) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του επικυρωµένου 

προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην 

αρµόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και 

b) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση των 

οδηγιών των κοινών υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α΄ 

167). 

Στην περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο στο άρθρο 149 

Ο.Π.∆. εντός των ορισµένων προθεσµιών µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 5, µε 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του 

Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., τότε είναι δυνατόν η επιβολή 

παρακράτησης και µη απόδοσης µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης 

του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η 

αποστολή του Ο.Π.∆.. 

Η αποστολή του Ο.Π.∆. ή των επιµέρους µερών ή στοιχείων του, για όσο χρόνο 

καθυστερεί, καθώς και η διόρθωση αυτών, ως µηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του υπόχρεου φορέα, τεκµαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν µε 

βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού 

έτους, σε συνδυασµό µε την αρχή της ισοσκέλισης αυτού. Ο δε βαθµός επίτευξής τους 
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ελέγχεται από το Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν. Εάν λείπουν έγγραφα 

κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, τότε ως µηνιαίοι στόχοι τεκµαίρονται τα 

δωδεκατηµόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς 

στόχους του Ο.Π.∆. άνω του δέκα τοις εκατό (10%), τότε το Παρατηρητήριο έχει τη 

δυνατότητα να ενηµερώσει εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου τον Ο.Τ.Α., την 

αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας οδηγίες και 

εισηγούµενες µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη τις επισηµάνσεις του 

Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους Ο.Τ.Α. τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβούν ώστε να γίνουν οι ανωτέρω διορθώσεις. 

Επίσης, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. 

εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση από τους στόχους, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα 

προσήκοντα µέτρα, τότε µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε 

Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Το Παρατηρητήριο καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης του 

Προγράµµατος, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση 

εφαρµογής κατά περίπτωση, µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεµβάσεων (Νόµος Υπ. 

Αριθ. 4270 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 2014): 

a) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία προς 

διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιµετώπισης της 

φοροδιαφυγής, 

b) αναστολή προσλήψεων, 

c) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού, δ. πρόσβαση στο Λογαριασµό 

Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 

87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του 

προγράµµατος εξυγίανσης, 

d) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές, 

e) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα 

ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3%ο 

(τρία τοις χιλίοις) και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το 
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ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή 

επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι 

και 2%, 

f) περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως 

ανελαστικές δαπάνες. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

4.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΟΤΑ 

Ο εσωτερικός έλεγχος σύµφωνα µε την Βασιλάκου (2014) είναι µια ανεξάρτητη και 

αντικειµενική διαδικασία η οποία εφαρµόζεται στην σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. 

Στόχος του είναι να βελτιώσει την οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα και την οικονοµική 

αποδοτικότητα. Επίσης, εφαρµόζοντας τον εσωτερικό έλεγχο στους οργανισµούς του 

δηµόσιου τοµέα υπάρχουν αρκετά εµπόδια, τα οποία οφείλονται στην εξάρτηση λειτουργίας 

τους µε την κάθε κυβερνητική πολιτική και το περιοριστικό θεσµικό περιβάλλον. Παρόλα 

αυτά, ο εσωτερικός έλεγχος είναι δυνατόν να στοιχειοθετήσει µια λειτουργία προστιθέµενης 

αξίας για τους δηµόσιους οργανισµούς και κυρίως όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, η 

οποία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κατά κόρον από υψηλό επίπεδο δυσλειτουργίας, όπως 

δείχνουν τα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης. (Βασιλάκου, 2014). 

Σύµφωνα µε τον Κριτή (2017) ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία αντικειµενική 

διαδικασία, εντελώς ανεξάρτητη η οποία εφαρµόζεται στον χώρο των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Στον δηµόσιο τοµέα ο εσωτερικός έλεγχος προσκρούει σε πολλά εµπόδια 

εφαρµογής, τα οποία οφείλονται στη γραφειοκρατία αλλά και στην εξάρτησής της από την 

εκάστοτε κυβέρνηση και το θεσµικό και νοµοθετικό περιβάλλον το οποίο δηµιουργεί 

πολλαπλούς περιορισµούς. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί, επίσης, έναν τρόπο και µία 

λειτουργία προκειµένου ο δήµος να προβάλει την αξιοπιστία του στους δηµότες µε σκοπό να 

κερδίσει την εµπιστοσύνη όλων των ενδιαφεροµένων ατόµων (Κριτής, 2017). 

Για τον Καράτζιο (2016) ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει πλήθος υπηρεσιών και 

πληροφοριών στους οργανισµούς του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα. Αν και ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι χρήσιµος και αναγκαίος, ωστόσο ελάχιστες ερευνητικές 

προσεγγίσεις έχουν γίνει σχετικά µε τη σηµασία, την εφαρµογή και τα οφέλη του εσωτερικού 

ελέγχου στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

εργασίας µελετήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες του Εσωτερικού Ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα 

µε βαρύτητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καράτζιος, 2016). 
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Ο Μυλωνάς (2017) σε µελέτη του προσπαθεί να αναλύσει τη διαδικασία καθώς και το 

ισχύον πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου στους ∆ήµους. Το γεγονός ότι υπάρχουν στους Ο.Τ.Α. 

αυτοτελείς Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου βελτιώνει την διαφάνεια και την σωστή 

οικονοµική διαχείριση των πόρων τους, ανταγωνίζεται την διαφθορά και την κακοδιοίκηση, 

ενισχύει την αποτελεσµατικότητα, την ευσυνειδησία και τον επαγγελµατισµό των υπαλλήλων 

αλλά και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, δηµιουργώντας στο κοινωνικό σύνολο την 

πεποίθηση ότι οι εν λόγω οργανισµοί είναι αξιόπιστοι και ενεργούν στα πλαίσια της 

νοµιµότητας. Κατά συνέπεια, οι αυτοτελείς υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου οδηγούν σε 

προφανή ωφέλεια τους Ο.Τ.Α., το κράτος και την κοινωνία. Ωστόσο, στους περισσότερους 

∆ήµους της χώρας δεν υπάρχει σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ σε όσους υφίσταται η 

λειτουργία του δεν είναι ικανοποιητική. Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ στρέφει το 

ενδιαφέρον του σε θέµατα οργάνωσης, αρµοδιοτήτων - ευθυνών, αξιοποίησης δηµόσιων 

πόρων, εξάλειψης περιττών δαπανών, διασφάλισης της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας 

των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων και στην προστασία περιουσιακών στοιχείων 

των εν λόγω οργανισµών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος στους ΟΤΑ όταν εφαρµόζεται µπορεί να 

συµβάλλει στην εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Από την άλλη η κεντρική εξουσία 

οφείλει να ενισχύει τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα όργανά του για αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των εγγενών αδυναµιών τους (Μυλωνάς, 2017). 

Η διπλωµατική µελέτη του Παππά (2016) µε θέµα «Εσωτερικός Έλεγχος Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εντρυφεί στην έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου «ως µια 

ανεξάρτητη, αντικειµενική διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, καλά 

σχεδιασµένη και οργανωµένη, η οποία µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, 

αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες - 

εφαρµογή διαδικασιών). Επίσης, προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισµού προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η αποτίµηση και η διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου, ο περιορισµός ή εξάλειψη αυτού. Φανερώνει ότι η εφαρµογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ, ο οποίος σχεδόν δεν υφίσταται, καθιστώντας τους έτσι 

ανήµπορους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις, θα έπρεπε να είναι 

το βασικό εργαλείο για την αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, για τη βελτίωση της 

οργανωτικής και δηµοσιονοµικής κουλτούρας τους, µέσω της αξιολόγησης της 

οικονοµικότητας, της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας, και της διαφάνειας στην 

οικονοµική διαχείριση. Ένα εποικοδοµητικό Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ, µαζί 

µε την υιοθέτηση κι εφαρµογή των ∆ΠΕ και των ∆ΠΧΑ του ∆ηµοσίου, θα αποτελέσουν, όχι 
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µόνο µέσο δραστικής εταιρικής διακυβέρνησης, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στο 

κοινωνικό σύνολο, αλλά και θα κατοχυρώσουν την προστασία τους από την καταδολίευση, 

και ως εκ τούτου τη µακροχρόνια επιβίωση τους, δίνοντας αξία στο έργο τους. Όλα τα 

παραπάνω µπορούν να γίνουν µε την ύπαρξη πολιτικής βούλησης από πλευράς κεντρικής και 

τοπικής αιρετής διοίκησης, την συνειδητοποίηση της σηµασίας του εσωτερικού ελέγχου στην 

εταιρική κουλτούρα του προσωπικού, καθώς και µε την ανάγκη εξωστρέφειας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να ανακτήσει την αξιοπιστία της (Παππάς, 2016). 

4.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας είναι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε). 

Πρόκειται για το δευτεροβάθµιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) το οποίο 

αποτελείται από τους πρώην νοµούς, πλέον περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.), 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Ταυτόχρονα, δηλαδή καλύπτει το µέρος του βόρειου 

και το βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου, καθώς και το δυτικό τµήµα της Στερεάς 

Ελλάδας. 

Η έκταση που καταλαµβάνει είναι 11.336 τ.χµ. και ο πληθυσµός της, σύµφωνα µε την 

απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 679.796 κατοίκους. Η Πάτρα αποτελεί τη µεγαλύτερη 

πόλη και πρωτεύουσα της περιφέρειας. 

Ωστόσο, η περιφέρεια δεν πρέπει να συγχέεται µε τη γεωγραφική έννοια της δυτικής 

Ελλάδας, στην οποία περιλαµβάνεται η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους. 

Η περιφέρεια διαιρείται σε τρεις περιφερειακές ενότητες, στις οποίες υπάγονται οι 19 

δήµοι της. Γεωγραφικά οι περιφερειακές ενότητες ταυτίζονται µε τους αντίστοιχους νοµούς 

της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 2019). 

4.3 Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Οι δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας είναι 7. Τα στοιχεία 

αντλούνται από την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τχ. 2
ο
, φ. 

3465 (28 ∆εκεµβρίου 2012): «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού − Κατοικιών 2011 

που αφορούν στο Μόνιµο Πληθυσµό της Χώρας», σε συνδυασµό µε την τροποποίηση του 

προαναφερθέντος αρχείου σύµφωνα µε το ΦΕΚ 698/Β’/20.03.2014 (∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, 2019). 

1. ∆ήµος Αγρινίου 
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2. ∆ήµος Ακτίου - Βόνιτσας 

3. ∆ήµος Αµφιλοχίας 

4. ∆ήµος Θέρµου 

5. ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

6. ∆ήµος Ναυπακτίας 

7. ∆ήµος Ξηροµέρου 

Αναλυτικότερα: 

4.3.1 ∆ήµος Αγρινίου 

Ο ∆ήµος Αγρινίου είναι δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ο οποίος 

συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των δήµων της Αιτωλίας που 

προϋπήρχαν, όπως Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, 

Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαµπυλίων και Στράτου (∆ήµος Αγρινίου, 

2019). 

 

Εικόνα 4.1: Έµβληµα ∆ήµου Αγρινίου. 

Πηγή:  (∆ήµος Αγρινίου, 2019). 

Ο δήµος εκτείνεται σε 1.246,65 τ. χλµ. και ο πληθυσµός του ανέρχεται σε 94.181 

κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Έδρα του δήµου είναι το Αγρίνιο. 

4.3.2 ∆ήµος Ακτίου – Βόνιτσας 

Ο ∆ήµος Ακτίου – Βόνιτσας ως δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας συστάθηκε 

µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης το 2011, από την συνένωση των δήµων Ανακτορίου6
, 

Μεδεώνος7
 και Παλαίρου8

. 

                                                 
6
 Ο ∆ήµος Ανακτορίου ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την 

εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης. Βρισκόταν στα βορειοδυτικά του νοµού στην είσοδο ακριβώς του 

Αµβρακικού κόλπου. Έδρα του ήταν η Βόνιτσα. 
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Ο δήµος εκτείνεται σε 662,94 τ. χλµ. και ο πληθυσµός του ανέρχεται σε 17.370 

κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Η έδρα του νέου δήµου είναι η Βόνιτσα 

(∆ήµος Ακτίου – Βόνιτσας, 2019). 

4.3.3 ∆ήµος Αµφιλοχίας 

Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας είναι δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ο οποίος 

συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των δήµων Αµφιλοχίας9
, 

Ινάχου10
 και Μενιδίου11

. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της περιφέρειας και σε µεγάλο βαθµό 

αντιστοιχεί στην παλαιότερη Επαρχία Βάλτου. 

                                                                                                                                                         
7
 Ο ∆ήµος Μεδεώνος ήταν δήµος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την 

εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης. Βρισκόταν στα βορειοδυτικά του νοµού και καταλάµβανε µία 

περιοχή ανάµεσα στην λίµνη Αµβρακία και στον Αµβρακικό κόλπο. Ο δήµος αποτελούταν από πέντε δηµοτικά 

διαµερίσµατα και είχε πληθυσµό 5.050 κατοίκους. Η έκταση του ήταν 213,2 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Έδρα του 

δήµου ήταν το χωριό Κατούνα. 

8
 Ο ∆ήµος Κεκροπίας ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την 

εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης. Βρισκόταν στα βορειοδυτικά του νοµού, ακριβώς απέναντι από την 

Λευκάδα. Ο δήµος αποτελούταν από πέντε δηµοτικά διαµερίσµατα και είχε πληθυσµό 4.494 κατοίκους. Η 

έκταση του ήταν 106 τ.χλµ. Έδρα του δήµου ήταν η Πάλαιρος. 

9
 Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας βρίσκεται στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας και έδρα του είναι η παραθαλάσσια πόλη 

Αµφιλοχία. Συνορεύει µε το ∆ήµο Φυτειών και το ∆ήµο Στράτου στα νότια, µε το ∆ήµο Ινάχου στα ανατολικά, 

µε το ∆ήµο Μενιδίου στα βόρεια και µε το ∆ήµο Μεδεώνος στα δυτικά. 

10
 Ο ∆ήµος Ινάχου ήταν ∆ήµος της επαρχίας Βάλτου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Συστάθηκε µε το 

πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη 

συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε 

µε την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης. Περιλάµβανε τα παρακάτω 15 διαµερίσµατα, πρώην 

κοινότητες: Αγριδίου, Αλευράδας, Αµοργιανών, Βρουβιανών, Γιαννοπούλων, Εµπεσού, Μαλεσιάδας, 

Μπαµπαλιού, Πατιοπούλου, Περδικακίου, Πετρώνας, Ποδογοράς Βαρετάδας, Σταθά, Τρικλίνου, 

Χαλκιοπούλων. Έδρα του ∆ήµου είναι το Νέο Χαλκιόπουλο. Το ∆ήµο διέρρεε ο παραπόταµος του Αχελώου 

Ίναχος, απ’ όπου πήρε το όνοµά του ο ∆ήµος. Η συνολική έκταση του δήµου ήταν 582.227 στρέµµατα και 

αποτελούσε τον 6ο µεγαλύτερο Καποδιστριακό δήµο της Ελλάδας σε έκταση. Ο πληθυσµός του είναι 6.168 

κάτοικοι. 
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Η έκτασή του είναι 1.091,81 τ.χλµ. και σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ο 

πληθυσµός του ανέρχεται σε 17.067 κατοίκους. Η Αµφιλοχία αποτελεί την έδρα του δήµου 

(∆ήµος Αµφιλοχίας, 2019). 

4.3.4 ∆ήµος Θέρµου 

Ο ∆ήµος Θέρµου αποτελεί έναν ορεινό δήµο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε 

έδρα το Θέρµο, την ιστορική κωµόπολη και κέντρο της ελληνιστικής Αιτωλικής 

Συµπολιτείας. 

Το 1998 µε το σχέδιο Καποδίστριας έλαβε τη σηµερινή του µορφή ο δήµος. Στη 

συνέχεια έµεινε ανέπαφος από το σχέδιο Καλλικράτης, αφού πληρούσε το πληθυσµιακό 

κριτήριο (2.000 για ορεινούς δήµους) προκειµένου να αποφύγει τις αναγκαστικές 

συνενώσεις. 

 

Εικόνα 4.2: Έµβληµα ∆ήµου Θέρµου. 

Πηγή: (∆ήµος Θέρµου, 2019). 

Εκτείνεται περίπου σε 334 τ. χλµ. και έχει πληθυσµό 8.242 µόνιµους κατοίκους, 

σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 (∆ήµος Θέρµου, 2019). 

4.3.5 ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

Ο ∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,  

οποίος συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης (σε ισχύ από το 2011) µετά τη συνένωση 

των προηγούµενων δήµων Αιτωλικού12
, Μεσολογγίου13

 και Οινιάδων14
. Ο ∆ήµος Ιεράς 
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 Ο πρώην ∆ήµος Μενιδίου ήταν ∆ήµος της επαρχίας Βάλτου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Συστάθηκε µε το 

πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη 

συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε 

µε την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης. Αποτελούταν από 2 Τοπικές Κοινότητες: Μενιδίου και 

Φλωριάδας. Βρίσκεται στη Βορειοανατολική πλευρά του Αµβρακικού κόλπου. 

12
 Ο ∆ήµος Αιτωλικού ήταν ένας από τους 29 ∆ήµους του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας που λειτούργησαν την 

περίοδο 1999-2010 µε την εφαρµογή του σχεδίου Καποδίστριας. Το 2010 µε εφαρµογή του σχεδίου 
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Πόλεως Μεσολογγίου εκτείνεται σε 674,13 km
2
 και έχει πληθυσµό 34.416 κατοίκους 

σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011. Έδρα του δήµου είναι το Μεσολόγγι (∆ήµος 

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 2019). 

 

Εικόνα 4.3: Έµβληµα ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. 

Πηγή:  (∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 2019). 

4.3.6 ∆ήµος Ναυπακτίας 

Ο ∆ήµος Ναυπακτίας είναι δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ο οποίος 

συστάθηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από τη συνένωση των δήµων Αντιρρίου15
, 

Αποδοτίας16
, Ναυπάκτου17

, Πλατάνου18
, Πυλήνης19

, Χάλκειας20
. Τα όριά του συµπίπτουν µε 

                                                                                                                                                         
Καλλικράτης καταργήθηκε. Περιλάµβανε το Αιτωλικό, τον Άγιο Ηλία, τη Σταµνά, τα Φραγκουλαίϊκα, το 

Κεφαλόβρυσο, και το Χρυσοβέργι. 

13
 Ο ∆ήµος Μεσολογγίου ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που περιλάµβανε και την πρωτεύουσα του 

νοµού, το Μεσολόγγι. 

14
 Ο ∆ήµος Οινιάδων ήταν δήµος της Αιτωλοακαρνανίας και αριθµεί 10.227 κατοίκους (2001). Η έδρα του 

δήµου ήταν το Νεοχώρι. Το όνοµά του οφειλόταν στην αρχαία πόλη των Οινιάδων που βρισκόταν µέσα στα 

όρια του δήµου. Το 2010 µε εφαρµογή του σχεδίου Καλλικράτης καταργήθηκε. 

15
 Ο ∆ήµος Αντιρρίου ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Βρισκόταν στα νότια της 

Αιτωλοακαρνανίας, στο πιο κοντινό σηµείο από την Πελοπόννησο, στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου. 

16
 Ο ∆ήµος Αποδοτίας, παλιότερα Αποδωτίας, ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το 

πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη 

συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999-2010. Είχε πληθυσµό 2.636 

κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, και έδρα του ήταν το χωριό Άνω Χώρα. 

17
 Ο ∆ήµος Ναυπάκτου ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα 
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την τέως επαρχία Ναυπακτίας, µαζί µε τα χωριά Περιθωρίου και Γαλατά της τέως επαρχίας 

Μεσολογγίου. Ο δήµος βρίσκεται στο ορεινότερο ανατολικό τµήµα της Αιτωλοακαρνανίας 

ενώ στα βόρεια περιλαµβάνει και την περιοχή των Κραβάρων (∆ήµος Ναυπακτίας, 2019). 

 

Εικόνα 4.4: Έµβληµα ∆ήµου Ναυπακτίας. 

Πηγή:  (∆ήµος Ναυπακτίας, 2019). 

Η έκταση του νέου δήµου ανέρχεται σε 870,38 km
2
 και ο πληθυσµός του ανέρχεται σε 

27.800 κατοίκους, σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011. Έδρα του είναι η Ναύπακτος 

                                                                                                                                                         
δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Βρισκόταν στα ανατολικά του νοµού 

και συνόρευε µε τον Νοµό Φωκίδας. Ο δήµος αποτελείτο από δεκατέσσερα δηµοτικά διαµερίσµατα και είχε 

πληθυσµό 18.231 κατοίκους, σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001. Έδρα του δήµου ήταν η Ναύπακτος. 

18
 Ο δήµος Πλατάνου ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας 

από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Έδρα του ήταν ο Πλάτανος και ο πληθυσµός 

του ήταν 1.775 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Βρισκόταν στο ανατολικό τµήµα του νοµού και 

συνόρευε στα βόρεια µε την Ευρυτανία 

19
 Ο δηµος Πυλήνης ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας 

από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Έδρα του ήταν το χωριό Σίµος. 

20
 Ο ∆ήµος Χάλκειας ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε το 1994 µε την εθελοντική 

συνένωση των τοπικών κοινοτήτων Άνω Βασιλικής, Βασιλικής, Γαβρολίµνης, Καλαβρούζας και Τρικόρφου, 

της νοτιοδυτικής Ναυπακτίας, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Η έδρα του 

∆ήµου Χάλκειας ήταν στη Γαβρολίµνη. Μετά από µερικά χρόνια, µε το πρόγραµµα Καποδίστριας, στον 

προϋπάρχοντα ∆ήµο Χάλκειας προστέθηκαν και οι κοινότητες Γαλατά και Περιθωρίου ως νεότερα δηµοτικά 

διαµερίσµατα. Το 2010 καταργήθηκε µε την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο 

δήµο Ναυπακτίας. 
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4.3.7 ∆ήµος Ξηροµέρου 

Ο ∆ήµος Ξηροµέρου είναι δήµος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που συστάθηκε 

µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των δήµων Αστακού21
, Φυτειών22

 και 

Αλυζίας23
. Εκτείνεται σε 584,82 τ.χλµ. και σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 έχει 

πληθυσµό 11.737 κατοίκους. Έδρα του δήµου είναι ο Αστακός (∆ήµος Ξηροµέρου, 2019).  

 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα για τον εσωτερικό έλεγχο των 

ΟΤΑ των 7 δήµων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. 

5.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια, σκοπός της παρούσας µελέτης 

αποτελεί η διερεύνηση της συνεισφοράς των εσωτερικών ελεγκτικών µηχανισµών στην 

αποτελεσµατική λειτουργία των ΟΤΑ των 7 δήµων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, διαµέσω 

της άποψης των εργαζοµένων στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις/ Τµήµατα των ΟΤΑ. 

                                                 
21

 Ο ∆ήµος Αστακού ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας 

από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Βρισκόταν στα δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας 

και είχε σαν έδρα του την κωµόπολη του Αστακού. Ήταν κυρίως ορεινός και ηµιορεινός. Σύµφωνα µε την 

απογραφή του 2001 ο δήµος είχε συνολικά 7.330 κατοίκους και 345.099 στρέµµατα έκταση. 

22
 Ο δήµος Φυτειών ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας 

από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Βρισκόταν στο βορειοανατολικό τµήµα της 

Αιτωλοακαρνανίας στα νότια της λίµνης Αµβρακίας. Έδρα ήταν οι Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας. 

23
 Ο ∆ήµος Αλυζίας ήταν δήµος του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας 

από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010. Έδρα του ∆ήµου Αλυζίας ήταν το χωριό 

Κανδήλα, το οποίο είναι το µεγαλύτερο σε έκταση και πληθυσµό. Εκεί, κατά την αρχαιότητα, υπήρχε η αρχαία 

πόλη Αλυζία, η οποία στην περίοδο ακµής της είχε περίπου 35.000 πληθυσµό. 
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Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε 

συγκεκριµένες ενότητες αλλά και ερωτήσεις κλειστού (µε προκαθορισµένες απαντήσεις) και 

ανοικτού τύπου. 

Στην παρούσα περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις που αναδεικνύουν τα 

δηµογραφικά στοιχεία των ΟΤΑ, την προσφορά των εσωτερικών ελεγκτικών µηχανισµών, 

τον τρόπο οργάνωσης των ΟΤΑ, την διαφύλαξη των διαδικασιών των ∆ιευθύνσεων / 

Τµηµάτων των ΟΤΑ, την πιθανή συνεργασία του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ 

και την αυτοτέλειά του, την λειτουργιά παράλληλων εσωτερικών ελεγκτικών µηχανισµών και 

των πιθανών δικλείδων ασφαλείας. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο προσωπικό των ∆ιευθύνσεων / Τµηµάτων των ΟΤΑ των 

7 δήµων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο το 

οποίο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη των ∆ιευθύνσεων / Τµηµάτων 

(υπάλληλοι, προϊστάµενοι τµήµατος, προϊστάµενοι διεύθυνσης, κτλ.) των ΟΤΑ των 7 δήµων 

του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. 

5.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο λεπτοµερειακώς παρουσιάζεται στο Παράρτηµα, 

δηµιουργήθηκε κατόπιν ερευνητικής επισκόπησης σχετικής βιβλιογραφίας και των 

ερωτηµατολογίων άλλων ερευνών, σχετικά µε τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους εσωτερικούς 

µηχανισµούς ελέγχου. 

Προκειµένου, να εξασφαλιστεί η άµεση συλλογή των δεδοµένων, το ερωτηµατολόγιο 

στάλθηκε µε email και δόθηκαν οδηγίες µε τηλεφωνική επικοινωνία. Μετέπειτα και για να 

µεγιστοποιηθεί το ποσοστό ανταπάντησης αλλά και η αντικειµενικότητα και ποιότητα των 

απαντήσεων, δηµιουργήθηκε ένα «Pilot Test». ∆ηλαδή το ερωτηµατολόγιο δόθηκε προς 

συµπλήρωση σε τρεις υπαλλήλους απασχολούµενους στη οικονοµική ∆ιεύθυνση µε σκοπό 

τον άµεσο έλεγχο του χρόνου συµπλήρωσης αλλά και της πλήρους κατανόησης. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται τις εξής ενότητες και ερωτήσεις:  

A. ∆ηµογραφικά Στοιχεία του ΟΤΑ, όπου διερευνώνται: 

1η. ∆ήµος 

2η. Επωνυµία ΟΤΑ 

3η. Εάν υπάρχει µονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
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B. Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ εάν δεν υπάρχει µονάδα εσωτερικού ελέγχου24
 

4η. Για πιο λόγο δεν υπάρχει Εσωτερικός Έλεγχος 

5η. Εάν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία του 

6η. Αντί για εσωτερικό ελεγκτή σαν ∆ήµος έχετε προσλάβει Εξωτερικό Ελεγκτή 

 

C. Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ εάν υπάρχει µονάδα εσωτερικού ελέγχου25
 

7η. Από ποσά άτοµα στελεχώνεται ο Εσωτερικός Έλεγχος 

8η. Παρέχεται εκπαίδευση για τους εσωτερικούς ελεγκτές 

9η. Έχουν συνταχθεί κάποιες διαδικασίες και κανονισµοί από τις µονάδες εσωτερικού 

ελέγχου βάση πλάνου 

10η. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία του 

οργανισµού 

11η. Έχουν γίνει έλεγχοι; Πόσοι είναι και που έχουν γίνει 

12η. Γίνεται αξιολόγηση από τους δέκτες εσωτερικού ελέγχου 

13η. Αν ναι αξιοποιούνται τα στοιχειά αυτά 

14η. Αν κάνουν διαχείριση κίνδυνου (danger management) έχουν βγει 

αποτελέσµατα 

15η. Χρησιµοποιούνται εξωτερικοί ελεγκτές για τον εσωτερικό έλεγχο 

16η. Αξιοποιούνται οι εσωτερικοί έλεγχοι; Υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις; 

εφαρµόζονται 

17η. Τι είδους έλεγχοι γίνονται; 

18η. Χρησιµοποιείται κάποιο λογισµικό για την επεξεργασία και για την 

προετοιµασία και για το follow up 

19η. Που επάγεται η µονάδα του εσωτερικού ελέγχου 

20η. Έχει συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας  

21η. Που υποβάλλεται η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου 

22η. Καταγράφονται αποκλίσεις ή τεκµαίροντα 

23η. Υπάρχει τµήµα που ελέγχει ότι εναρµονίζονται οι λειτουργίες της δηµοτικής 

αρχής µε του δήµου 

 

                                                 
24

 Επιλογή «Όχι» στην 3η ερώτηση. 
25

 Επιλογή «Ναι» στην 3η ερώτηση. 
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5.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Άµεσα έπειτα από τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου ακολούθησε τηλεφωνική 

επικοινωνία στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις / Τµήµατα των ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας 

προκειµένου να τους ζητηθεί να απαντηθεί το ερωτηµατολόγιο, στα πλαίσια ακαδηµαϊκής 

έρευνας. Ο στατιστικός πληθυσµός της παρούσας έρευνας αριθµεί, επτά (7) ∆ιευθύνσεις / 

Τµήµατα. Η έρευνα / απάντηση των ερωτηµατολογίων διήρκησε δύο µήνες, τον Οκτώβριο 

και τον Νοέµβριο του 2019. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε συλλογή των ερωτηµατολογίων, καταγραφή των 

απαντήσεων και ανάλυση αυτών. Αν και η αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

ερωτηµατολογίων έχει αυξηµένη πιθανότητα να συµπληρωθεί από µικρό συµµετεχόντων, 

στην παρούσα έρευνα υπήρξε υψηλός βαθµός απόκρισης λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό 

πληθυσµό, ο οποίος ήταν µικρός. 

Μεγάλο ποσοστό απόκρισης σηµαίνει µικρό ενδεχόµενο εµφάνισης µεροληψίας, ενώ 

υψηλό ποσοστό «µη απόκρισης», είναι ένα αρνητική ένδειξη. Συνήθως ποσοστό µεγαλύτερο 

του 70% περίπου εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Στην περίπτωσή µας από 

τους 7 δήµους του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας απάντησαν οι πέντε: ∆ήµος Αγρινίου, ∆ήµος 

Αµφιλοχίας, ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ∆ήµος Ναυπακτίας και ∆ήµος Ξηροµέρου, 

ενώ οι ∆ήµοι Ακτίου – Βόνιτσας  και Θέρµου -παρά τις συνεχείς «πιέσεις»- δεν 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο! 

5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τις απαντήσεις των ερωτήσεων της πρώτης ενότητας (∆ηµογραφικά Στοιχεία) 

του Ερωτηµατολογίου έχουµε τα εξής καταγραφόµενα στοιχεία: 

Οι ∆ήµοι / Επωνυµία των ΟΤΑ είναι: ∆ήµος Αγρινίου, ∆ήµος Αµφιλοχίας, ∆ήµος 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ∆ήµος Ναυπακτίας και ∆ήµος Ξηροµέρου. ∆υστυχώς οι ∆ήµοι 

Ακτίου – Βόνιτσας  και Θέρµου δεν συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο! 

Από την 3η ερώτηση «Εάν υπάρχει µονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» απορρέουν τα εξής: 

και οι πέντε ΟΤΑ / δήµοι απάντησαν «Όχι». 
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Έτσι ακολούθησαν τις απαντήσεις των ερωτήσεων της δεύτερης ενότητας (4η έως 6η 

ερώτηση) του ερωτηµατολογίου: «Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ εάν δεν υπάρχει 

µονάδα εσωτερικού ελέγχου»
26

: 

Στην 4η ερώτηση «Για πιο λόγο δεν υπάρχει Εσωτερικός Έλεγχος» ο ∆ήµος Αγρινίου 

απάντησε: «∆εν έχει συσταθεί µέχρι σήµερα το ανάλογο τµήµα», ο ∆ήµος Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου απάντησε: «∆εν έχει προβλεφθεί στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας / 

ΟΕΥ», ο ∆ήµος Ναυπακτίας απάντησε: «∆εν έχει αποφασιστεί ακόµη η σύσταση µονάδας 

εσωτερικού ελέγχου», ο ∆ήµος Ξηροµέρου απάντησε: «Έλλειψη προσωπικού και έλλειψη 

πολιτικής απόφασης» και τέλος ο ∆ήµος Αµφιλοχίας απάντησε: «∆εν έχει συσταθεί ακόµη». 

Στην 5η ερώτηση «Εάν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία του» και οι πέντε 

ΟΤΑ / δήµοι απάντησαν «Όχι». 

Στην 6
η
 ερώτηση «Αντί για εσωτερικό ελεγκτή σαν ∆ήµος έχετε προσλάβει 

Εξωτερικό Ελεγκτή» και οι πέντε ΟΤΑ / δήµοι απάντησαν «Όχι». 

Λόγω του ότι κανένας ΟΤΑ / δήµος δεν απάντησε καταφατικά «Ναι» στην 3
η
 

ερώτηση «Εάν υπάρχει µονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» και οι επτά ΟΤΑ / δήµοι 

αποκλείστηκαν από την 3η ενότητα του ερωτηµατολογίου «Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου των 

ΟΤΑ εάν υπάρχει µονάδα εσωτερικού ελέγχου27
» µε τις αντίστοιχες ερωτήσεις: «Από ποσά 

άτοµα στελεχώνεται ο Εσωτερικός Έλεγχος;», «Παρέχεται εκπαίδευση για τους εσωτερικούς 

ελεγκτές;», «Έχουν συνταχθεί κάποιες διαδικασίες και κανονισµοί από τις µονάδες 

εσωτερικού ελέγχου βάση πλάνου;», «Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει δυνατότητα πρόσβασης σε 

όλα τα στοιχεία του οργανισµού;», «Έχουν γίνει έλεγχοι; Πόσοι είναι και που έχουν γίνει;», 

«Γίνεται αξιολόγηση από τους δέκτες εσωτερικού ελέγχου;», «Αν ναι αξιοποιούνται τα 

στοιχειά αυτά;», «Αν κάνουν διαχείριση κίνδυνου (danger management) έχουν βγει 

αποτελέσµατα;», «Χρησιµοποιούνται εξωτερικοί ελεγκτές για τον εσωτερικό έλεγχο;», 

«Αξιοποιούνται οι εσωτερικοί έλεγχοι; Υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις; Εφαρµόζονται;», «Τι 

είδους έλεγχοι γίνονται; Χρησιµοποιείται κάποιο λογισµικό για την επεξεργασία και για την 

προετοιµασία και για το follow up;», «Που επάγεται η µονάδα του εσωτερικού ελέγχου;», 

«Έχει συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας;», «Που υποβάλλεται η έκθεση του εσωτερικού 

ελέγχου;», «Καταγράφονται αποκλίσεις ή τεκµαίροντα;», «Υπάρχει τµήµα που ελέγχει ότι 

εναρµονίζονται οι λειτουργίες της δηµοτικής αρχής µε του δήµου;».  

                                                 
26

 Επιλογή «Όχι» στην 3η ερώτηση. 
27

 Επιλογή «Ναι» στην 3η ερώτηση. 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» 

Για την εξασφάλιση µιας εύρυθµης και σωστής διοίκησης είναι αναγκαία και 

απαραίτητη η λειτουργία και η ενδυνάµωση των ήδη υπαρχόντων µηχανισµών ελέγχου. 

Ωστόσο, οι δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί δεν καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες 

τόσο των ΟΤΑ για καλύτερη διαχείριση ούτε και των πολιτών για περισσότερη διαφάνεια και 

πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες. Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 

µπορούσαν να αναζητηθούν παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα θα µπορούσε 

να αξιοποιηθεί η εµπειρία που παρέχουν οι άλλοι µηχανισµοί ελέγχου καθώς και η αγορά. 

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η πολιτική θέληση και η κοινωνική απαίτηση για την καθιέρωση 

µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου, ως όργανο για την µεγαλύτερη επίτευξη της 

ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ελληνικών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στην έρευνά µας διαπιστώθηκε ότι οι αιτίες της µη δηµιουργίας εσωτερικού ελέγχου 

στους ∆ήµους ήταν: «∆εν έχει συσταθεί µέχρι σήµερα το ανάλογο τµήµα», «∆εν έχει 

προβλεφθεί στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας / ΟΕΥ», «∆εν έχει αποφασιστεί ακόµη η 

σύσταση µονάδας εσωτερικού ελέγχου», «Έλλειψη προσωπικού και έλλειψη πολιτικής 

απόφασης» και τέλος «∆εν έχει συσταθεί ακόµη». 

Εν συνεχεία διευκρινίστηκε  ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία 

εσωτερικού ελέγχου στους ∆ήµους. Ακόµη και στην πρόσληψη εξωτερικό Ελεγκτή και οι 

πέντε ΟΤΑ / δήµοι ήταν αρνητικοί. 

Έτσι διαφαίνεται ότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν σε 

εµβρυακό στάδιο σε ελάχιστους δήµους ως µη θεσµοθετηµένα όργανα, δεν φαίνεται να 

υπηρετούν αποτελεσµατικά το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν. Στο «Εγχειρίδιο Καλών 

Πρακτικών» του Συµβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε το 2006 επιβεβαιώθηκε η 

αναγκαιότητα θεσµοθέτησης τέτοιων µονάδων. Μάλιστα γινόταν λόγος για την χρησιµότητα 

σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες θα είναι επιφορτισµένες µε 

αρµοδιότητες ελέγχου της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και λειτουργιών των ΟΤΑ, ενώ 

ταυτόχρονα θα παρείχαν επιστηµονική και τεχνική στήριξη σε αυτούς και θα συνέτασσαν 

προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Αυτοί οι ελεγκτικοί µηχανισµοί θα επιφορτιστούν και µε το έργο της εξέτασης και 

περαιτέρω ανάλυσης τυχόν παραπόνων και καταγγελιών των πολιτών που θα αφορούσαν στη 
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λειτουργία των ΟΤΑ και θα υπέβαλλαν µε τη σειρά τους εκθέσεις στα αρµόδια όργανα. 

Επίσης, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου εκτός από τη σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων, θα 

καταρτίζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα µια συνολική έκθεση για τη λειτουργία των ΟΤΑ, 

που θα δηµοσιοποιείται και θα κατατίθεται προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Μάλιστα, είχε εξεταστεί και η δυνατότητα οι δήµοι να συγκροτούν από κοινού ∆ιαδηµοτικές 

Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. 

Αν και τα παραπάνω αποτελούν βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, παρόλα αυτά δεν έχουν 

υιοθετηθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι τελευταίοι δεν έχουν 

αντιληφθεί σωστά την προστιθέµενη αξία αλλά και το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου ως 

συµβουλευτικής υπηρεσίας η οποία θα διευκολύνει το έργο τους, θα οδηγήσει στην παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους δηµότες, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα 

καταπολεµήσει φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ερωτηµατολόγιο απόψεων εργαζοµένων οικονοµικών τµηµάτων των ΟΤΑ του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας. 

(Αυτό το ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος της πτυχιακής εργασίας «Ο εσωτερικός 

έλεγχος των ΟΤΑ - η περίπτωση των ΟΤΑ του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας», της φοιτήτριας 

Παναγιώτας Ταρκαζίκη και θα χρησιµοποιηθεί µόνο για ερευνητικούς σκοπούς της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας). 

1ο. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

1. ∆ήµος: 

 

 

 

2. Επωνυµία ΟΤΑ:  

 

 

 

3. Υπάρχει µονάδα Εσωτερικού Ελέγχου; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

2ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

(επιλογή «Όχι» στην 3
η
 ερώτηση) 

 

4. Για πιο λόγο δεν υπάρχει Εσωτερικός Έλεγχος; 
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5. Υπάρχει χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία του;  

 

 Ναι 

 Όχι 

 

6. Αντί για εσωτερικό ελεγκτή σαν δήµος έχετε προσλάβει Εξωτερικό Ελεγκτή; 

 

 Ναι 

 Όχι 
 

3ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

(επιλογή «Ναι» στην 3
η
 ερώτηση) 

 

7. Από ποσά άτοµα στελεχώνεται ο Εσωτερικός Έλεγχος; 

 

 

 

8. Παρέχεται εκπαίδευση για τους εσωτερικούς ελεγκτές; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

9. Έχουν συνταχθεί κάποιες διαδικασίες και κανονισµοί από τις µονάδες εσωτερικού 

ελέγχου βάση πλάνου; 

 

 Ναι 

 Όχι 
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10. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία του 

οργανισµού; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

11. Έχουν γίνει έλεγχοι; Πόσοι είναι και που έχουν γίνει; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

 

 

12. Γίνεται αξιολόγηση από τους δέκτες εσωτερικού ελέγχου; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

13. Αν ναι αξιοποιούνται τα στοιχειά αυτά; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

14. Αν κάνουν διαχείριση κίνδυνου (danger management) έχουν βγει αποτελέσµατα; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

15. Χρησιµοποιούνται εξωτερικοί ελεγκτές για τον εσωτερικό έλεγχο; 

 

 Ναι 

 Όχι 

16. Αξιοποιούνται οι εσωτερικοί έλεγχοι; Υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις; 

εφαρµόζονται; 
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 Ναι 

 Όχι 

 

 

 

17. Τι είδους έλεγχοι γίνονται; 
 

 Προγραµµατισµένοι 

 Εκτατοί 

 Άλλο 

 

18. Χρησιµοποιείται κάποιο λογισµικό για την επεξεργασία και για την προετοιµασία 

και για το follow up; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

 

 

 

19. Που επάγεται η µονάδα του εσωτερικού ελέγχου ; 

 

 

 

20. Έχει συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας ; 

 

 Ναι 

 Όχι 

 

21. Που υποβάλλεται η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου; 
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22. Καταγράφονται αποκλίσεις ή τεκµαίρονται; 

 

 

 

23. Υπάρχει τµήµα που ελέγχει ότι εναρµονίζονται οι λειτουργίες της δηµοτικής αρχής 

µε του δήµου;  

 

 

 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία! 
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