
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ,  KAINOTOMEΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΗ  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

Πρόταση  Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων Υπουργείου 
Οικονομικών για το Δίκτυο Καινοτομίας του 
ΥΠΕΣΔΑ 



Γ.Δ.Δ.Ε.  
 

4 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ  
ΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   



 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΔΔΕ ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

               ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  

ΞΕΚΙΝΑΜΕ  

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ  

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ 

ΤΟΛΜΟΥΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ 

2018 2019 2020 2021 2022 

ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΔΡΑΣΕΙΣ, 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ, 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΟΔΗΓΟΙ , 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 



 



          Αποστολή της  Γ.Δ.Δ.Ε. είναι: 
 

• Έλεγχοι  με αξιοπιστία  
• Συμμόρφωση με συνέπεια 

• Χρηστή  δημοσιονομική     
   διαχείριση 



ΓΔΔΕ 

• Όραμα : Να θεμελιώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους ελεγχόμενους φορείς με διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία  

• να εξελιχθούμε σε μια πρότυπη Υπηρεσία για την 
εποπτεία και έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου 

• Αποστολή: η διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης των δημοσίων 
δαπανών  

 



ΑΞΙΕΣ  
ΓΔΔΕ 

Ακεραιότητα 

Ανεξαρτησία 

Αντικειμενι-
κότητα 

Αμεροληψία 

Αξιοπιστία Εχεμύθεια 

Συνεργασία 

Εμπιστοσύνη 

Συνεχής 
Βελτίωση 



Τι σημαίνει  
«χρηστή δημοσιονομική διαχείριση; 



Έλεγχος απόδοσης 

Ως έλεγχος απόδοσης (performance audit) 
ορίζεται η ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσο οι κυβερνητικοί 
φορείς, τα συστήματα, οι πράξεις, τα 
προγράμματα, οι δραστηριότητες ή οι οργανισμοί 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας και κατά πόσο υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης 
 
 
 
 

Ο αγγλικός όρος performance audit 
μεταφράζεται κατά ακριβολογία ως 
έλεγχος επίδοσης. Ενίοτε, ωστόσο, 
χρησιμοποιείται στα ελληνικά και ο όρος 
έλεγχος απόδοσης 
  



Οι ανωτέρω τρεις αρχές συναπαρτίζουν τη θεμελιώδη αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ορίζονται, στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014 

(Α’ 143), ως εξής: 

Η αρχή της 
αποτελεσματικότητας 

Σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχεται η 
επίτευξη των συγκεκριμένων 
αντικειμενικών στόχων και των 
αποτελεσμάτων που έχουν εκ των 
προτέρων οριστεί 

Η αρχή της 
οικονομικότητας 

Σημαίνει ότι τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση των κυβερνητικών 
πολιτικών πρέπει να διατίθενται 
έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη 
ποιότητα και ποσότητα, με την 
ελάχιστη δημοσιονομική 
επιβάρυνση και με τη χρήση των 
αναγκαίων μόνο διοικητικών 
πόρων 

Η αρχή της 
αποδοτικότητας 

Σημαίνει ότι πρέπει να τηρείται 
η βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ 
των χρησιμοποιούμενων μέσων 
και των επιτυγχανόμενων 
αποτελεσμάτων 



 
Διάγραμμα : KPIs για τις 3 θεμελιώδεις αρχές των ελέγχων απόδοση 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (υπηρεσιακών 
μονάδων ή στελεχών) 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 
STAKEHOLDERS 





Ο έλεγχος απόδοσης διακρίνεται από τα άλλα δύο βασικά 
είδη ελέγχων που διενεργούν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 
ελεγκτές, δηλαδή: 

Αποσκοπεί στην εξακρίβωση του κατά πόσο οι 
λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις ενός φορέα 
(ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 
κατάσταση ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολής 
καθαρής θέσης και αναφορές εκτέλεσης 
προϋπολογισμού) αποτυπώνουν πλήρως και αξιόπιστα 
την οικονομική του θέση και το αποτέλεσμα της 
οικονομικής του δραστηριότητας,   

    Δημοσιονομικός / 
χρηματοοικονομικός έλεγχος 

(financial audit) 

Έλεγχος 
συμμόρφωσης 

(compliance audit) 

Συνίσταται σε έλεγχο 
νομιμότητας και κανονικότητας 
των υποκείμενων συναλλαγών, 
δηλαδή των εσόδων και 
εξόδων του φορέα 



Τα οφέλη της αξιολόγησης απόδοσης στο περιβάλλον  
του δημόσιου τομέα 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ 
PERFORMANCE 
AUDITS 

 

Αύξηση της 
παραγωγικότητας  

Ελαχιστοποίηση 
σφαλμάτων 

Αποδοτικότεροι             
μέθοδοι εργασίας  

Βελτίωση των καναλιών 
επικοινωνίας &  
ευαισθητοπόίησης του 
προσωπικού  

Επιτάχυνση της διαδικασίας εισαγωγής 
αλλαγών      & κάμψη των πιέσεων που 

αντιδρούν σε αυτές 

Ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των 

stakeholders 
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ΑΠΟΔΟΣΗ 
 (Performance) 
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Μοντέλο επεξεργασίας απόδοσης μιας δράσης, project, προγράμματος 
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Σύγχρονες Προκλήσεις του Ελέγχου Απόδοσης 

04 

03 

02 

01 

05 Ανάπτυξη κουλτούρας χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης & συμμετοχικές διαδικασίες   

06 Διαρκής επιμόρφωση σε μεθοδολογίες και  καλές πρακτικές 

Καθορισμός στόχων και προτύπων απόδοσης 

Ευρεία χρήση πληροφοριακού αυτοματοποιημένου συστήματος 
παρακολούθησης σε real time όλων των δραστηριοτήτων 

Ενδυνάμωση/θωράκιση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με 
διασφαλίσεις 

Διαρκής και ανατροφοδοτούμενη αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων και 
παρεμβάσεων βελτίωσης 



Οικονομική διαχείριση με 
επιδόσεις  

01 

ΠΟΥ 
ΗΜΑΣΤΑΝ 

Το παρελθόν 

02 

ΠΟΥ 
ΕΙΜΑΣΤΕ 

Το παρόν 

03 

ΠΟΥ 
ΠΑΜΕ 

 
Τι  προγραμματίζουμε 

04 

ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ 

ΝΑ ΠΑΜΕ 

Ποιο είναι το ευκταίο, 
για το μέλλον, η 

στρατηγική / vision 



ΠΡΟΣ  MIA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

              

? 

1η επιλογή 2η επιλογή 

Μένουν οι  φορείς του 

Δημοσίου 

προσκολλημένοι σε μια 

στερεότυπη διαχείριση 

και οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες σε ένα 

παραδοσιακό έλεγχο 

συμμόρφωσης. 

Προωθούν οι φορείς μια νέα 

διαχειριστική πρακτική 

προσανατολισμένη στις 

επιδόσεις  σε όλες τις 

λειτουργίες  και οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες διενεργούν  

σύγχρονους ελέγχους 

εμπλουτισμένους με στοιχεία 

επίδοσης, αξιολογώντας  και  

προτάσσοντας καλές πρακτικές 

. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην προσπάθεια της ΓΔΔΕ  για  βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
με στόχο  παροχή καλύτερων  σε ποιότητα, αξιόπιστων  και 
αποτελεσματικών ελέγχων δεν υπάρχουν  πρωταγωνιστές, 

παρά μόνο συνοδοιπόροι και συνέργειες. 
 Στόχος της καινοτομίας που εδραιώνεται στη διάχυση καλών 
πρακτικών  είναι  να οικοδομηθεί σε όλους τους φορείς μια  

κουλτούρα  χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο δημόσιο 
τομέα στην προώθηση καινοτόμων δράσεων ! 

 




