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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να σκιαγραφήσει το αντικείμενο του 

δημοσιονομικού έλεγχου και να διατυπώσει προτάσεις οι οποίες βασίζονται στην διεθνή 

εμπειρία. Αρχικά παρέχεται μία σύντομη εισαγωγή γύρω από το αντικείμενο, 

εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα του δημοσιονομικού προβλήματος. Εν 

συνεχεία, ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον προϋπολογισμό 

και την λογιστική του δημοσίου τομέα. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει ιστορικά 

στοιχεία σχετικά με την δημοσιονομική διαχείριση στην Ελλάδα, εστιάζοντας στους δύο 

ισχύοντες νόμους. Λεπτομέρειες σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο στην Ελλάδα 

παρέχονται στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνοντας έμφαση στα συστήματα και στους φορείς 

ελέγχου. Ακολούθως, παρουσιάζονται διεθνή παραδείγματα δημοσιονομικού ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σε ξεχωριστή 

ενότητα περιλαμβάνοντα τα τελικά συμπεράσματα και τα σχόλια σχετικά με την 

παρούσα έρευνα.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis is to picture the subject of fiscal control and formulated 

proposals based on international experience. At first, a brief introduction to the topic is 

given, focuses in Greek reality regarding fiscal problem. Following that, the reader can 

deal with public budgeting and accounting of public sector. The next chapter presents 

historical evidences regarding the fiscal management in Greece, focusing on two current 

laws. Details around fiscal control in Greece are given in the fourth chapter, underlining 

control systems and bodies. Following that, international examples of fiscal control are 

presented, including the case of European Union. Last but not least, a separate unit 

includes the final conclusions and comments regarding the current research.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Αφενός η χρηστή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση των πρακτικώς 

περιορισμένων διαθέσιμων πόρων και αφετέρου ο έλεγχος των δαπανών του δημοσίου 

εντός ενός σύγχρονου και δημοκρατικού πλαισίου διαφάνειας, αποτελεί βασική 

υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη και 

διατήρηση των απαραίτητων μηχανισμών που θα αποτελούν τους πυλώνες της 

διακυβέρνησης. Η λήψη μέτρων και η υιοθέτηση πολιτικών που θα οδηγούν στην 

εισαγωγή και ανάπτυξη των εν λόγω μηχανισμών επηρεάζουν θετικά την σχέση μεταξύ 

των πολιτών και της κυβέρνησης, προσανατολίζοντας ταυτόχρονα την ευρύτερη 

λειτουργία του δημοσίου και την παρουσίαση του απολογισμού της κυβέρνησης στην 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
1
 

Η πρόσφατη κρίση δημοσίου χρέους αποκάλυψε με τον πιο εμφατικό τρόπο τις 

αστοχίες και τις αδυναμίες του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά την διαχείριση των 

οικονομικών του. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την συνεχή διαχρονικά καταγραφή 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση δημοσίου 

χρέους.  

Ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των κρατικών λειτουργιών και την αποδοτικότερη χρήση των 

δημοσίων πόρων, αποτελούν τον μόνο και επιβεβλημένο δρόμο για την δημοσιονομική 

εξυγίανση.  

Η πολιτική που ακολουθήθηκε όσον αφορά τα δημοσιονομικά μετά το ξέσπασμα 

της δημοσιονομικής κρίσης βασίστηκε ως επί το πλείστον στον περιορισμό των 

δημοσίων δαπανών με γνώμονα τον περιορισμό των αντίστοιχων ελλειμμάτων. Αυτό 

μπορεί να δικαιολογηθεί με την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό των ελλειμμάτων 

που μπορούσε να επιτευχθεί με άμεσες περικοπές δαπανών.  

                                                           
1
 Βράνιαλη, 2008 . 
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Από την άλλη πλευρά όμως, δεν δόθηκε η απαιτούμενη έμφαση στην εισαγωγή 

σημαντικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία 

του δημοσίου τομέα. Άλλωστε το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας 

έχει ήδη αντιμετωπιστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν και από άλλες χώρες όχι 

αποκλειστικά με αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές αλλά ταυτόχρονα με κατάλληλες 

μεταρρυθμίσεις. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις αφορούν σύγχρονες μεθόδους για την 

λειτουργία του δημοσίου, εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημοσιονομικού ελέγχου, 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και εφαρμογή του δημοσίου 

προϋπολογισμού.
2
   

Η επίτευξη των ανωτέρω δύναται να υποστηριχθεί από ένα ισχυρό 

δημοσιονομικό πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η χρηστή 

διαχείριση, η διαφάνεια και ο έλεγχος της δημόσιας περιουσίας αποτελεί θεμέλιο λίθο 

της διακυβέρνησης και συνεπώς της δημοκρατίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που 

η διαφάνεια της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζεται από το ελληνικό 

σύνταγμα.
3
  

Το ανωτέρω πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου στην χώρα μας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως παρωχημένο, καθώς παραμένει στάσιμο και δεν εξελίσσεται. Παρά τις 

προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία και προτού μάλιστα η κρίση 

δημοσίου χρέους ξεσπάσει, το σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου της Ελλάδος δεν έχει 

πλήρως εκσυγχρονιστεί, εβρισκόμενο σε ένα μεταβατικό στάδιο με εμφανή τα σημάδια 

υστέρησης στην πραγματική εφαρμογή των νομικών διατάξεων.   

Από την άλλη μεριά, πλήθος ανεπτυγμένων χωρών έχουν προ πολλού 

προχωρήσει στην δημοσιονομική μεταρρύθμιση, δίνοντας έμφαση στον δημοσιονομικό 

έλεγχο. Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημοσιονομικού ελέγχου και η υιοθέτηση 

από το επιστημονικό πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων αρχών και μεθόδων αξιολόγησης 

της λειτουργίας και ελέγχου, αποτέλεσαν βασικότατα χαρακτηριστικά των ανωτέρω 

μεταρρυθμίσεων. 

                                                           
2
 Ράπανος, 2007 . 

3
 Χρυσόγονος, 2014 . 
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Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις κρίνονται το λιγότερο απαραίτητες λαμβάνοντας 

υπόψη παράγοντες που συντέλεσαν στην εμφάνιση της δημοσιονομικής κρίσης, όπως το 

ύψος των δημοσίων δαπανών, η αναποτελεσματικότητά τους, η αυξημένη φοροδιαφυγή, 

η μη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, η ραγδαία διόγκωση του δημόσιου 

χρέους, η σημαντικού βαθμού αδιαφάνεια των διαδικασιών και η μη ορθολογική χρήση 

των διαθέσιμων δημοσίων πόρων. Άλλωστε η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού 

πλαισίου μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων δημοσιονομικών εργαλείων που γνωρίζουν 

αποδοχής σε πλήθος άλλων χωρών, έχει ήδη επισημανθεί από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης.
4
   

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου 

δημοσιονομικού ελέγχου στην χώρα μας σε συνδυασμό με την σύνταξη προτάσεων 

σχετικά με την αναβάθμισή του, αποτέλεσαν κίνητρο και ταυτόχρονα πρόκληση για την 

επιλογή του εν λόγω θέματος και την συγγραφή της παρούσης μελέτης. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση του Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αρχικά αναλύονται οι όροι της Δημόσιας 

Λογιστικής και των λογιστικών βιβλίων, οι προϋπολογισμοί και οι διεθνής δημόσια 

λογιστική. Έπειτα πραγματοποιείται παρουσίαση των Νόμων Δημοσιονομική Πολιτικής,  

το σύστημα και οι φορείς ελέγχου. Τα στάδια και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αναλύονται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Επίσης, παρατίθεται ο 

Δημόσιος έλεγχος στην Ευρώπη ώστε να γίνει κατανοητή η σύγκριση του με την Ελλάδα 

και να διεξαχθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσης εργασίας.  

                                                           
4
 Hawkesworth, et. al., 2008 . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ερευνών που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιχειρώντας μία εμπειρική προσέγγιση 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο της στατιστικής ανάλυσης, η Κοντογεωργέα επιχειρεί τόσο 

μέσω πρωτογενών όσο δευτερογενών στοιχείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εντοπίσει 

του παράγοντες που επιδρούν στον βαθμό συμμόρφωσης των δημοσίων οργανισμών με 

την δημοσιονομική νομοθεσία. Παράλληλα, επιχειρείται μία περισσότερο διοικητική 

κριτική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ξεπερνώντας την επικρατούσα νομική 

προσέγγιση, ως Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.
5
  

Η Μπαλτά η οποία επίσης ασχολείται με το Ελεγκτικό Συνέδριο και εστιάζει 

στον προληπτικό έλεγχο που ασκείται από αυτό, επιχειρεί πέραν της κριτικής 

επισκόπησης, την σύγκριση του σε σχέση με τον προληπτικό έλεγχο που ασκείται σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρώντας να εντοπίσει κοινά σημεία και 

διαφορές.    

Στο ίδιο πλαίσιο, η ίδια ερευνήτρια σε άλλο έργο της, εστιάζει στην συστηματική 

σύγκριση του ελληνικού δημοσιονομικού ελέγχου με τον δημοσιονομικό έλεγχο άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών υπό το πλαίσιο του συγκριτικού δικαίου και δίνοντας έμφαση στις 

σύγχρονες επικρατούσες τάσεις και την εξέλιξη των συστημάτων δημοσιονομικού 

ελέγχου.
6
 

Ο Κουγέας προχωράει στην αξιολόγηση του εργαλείου του προϋπολογισμού και 

πιο συγκεκριμένα εξετάζει την αρχή της ειδίκευσής του. Όντας προϊόν του νομοθετικού 

πλαισίου και όχι του συντάγματος, η εν λόγω αρχή διέπεται από ένα πλήρες νομικό 

πλαίσιο και σχετίζεται με την αντίστοιχη αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων. Η 

ειδίκευση του προϋπολογισμού αν και ωφέλιμη στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης του 

δημοσίου χρήματος δύναται να καταστεί μη αποδοτική και να έχει αντίστροφα 

                                                           
5
 Κοντογεωργέα, 2013 

6
 Μπαλτά, 2009 
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αποτελέσματα μέσω της αύξησης του φόρτου εργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών και 

την δυνατότητα νόμιμων ελιγμών στην διαχείριση κονδυλίων.
7
 

O Chevauchez, επιχειρεί μία κριτική ματιά στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του 

συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου στην Γαλλία.  Ο γαλλικός δημοσιονομικός 

εκσυγχρονισμός οδήγησε στον περιορισμό του προληπτικού ελέγχου και στην αύξηση 

της ευθύνης των εμπλεκόμενων κατά την έγκριση ενός κονδυλίου.  

Στο ίδιο πλαίσιο οι Hawkesworth, Bergvall, Emery, & Wehner, προχώρησαν 

στην εξέταση του δημοσιονομικού συστήματος στην Ελλάδα. Βασικό τους συμπέρασμα 

αποτέλεσε ο αναχρονιστικός χαρακτήρας του ελληνικού δημοσιονομικού ελέγχου και η 

έλλειψη σύγχρονων δημοσιονομικών εργαλείων.
8
 

Εξετάζοντας τον δημοσιονομικό έλεγχο στην Τανζανία και εστιάζοντας στην 

διαφθορά, ο Fjeldstad οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα στην 

υλοποίηση του δημοσιονομικού ελέγχου εξαρτάται από μία ομάδα παραγόντων. 

Σημαντικότεροι εξ αυτών είναι η ικανοποιητική αμοιβή των δημοσίων λειτουργών, ο 

ισχυρός εσωτερικός έλεγχος των υπαλλήλων, η ύπαρξη αποτελεσματικών κυρώσεων σε 

περίπτωση που εντοπισθεί αμέλεια, η μονιμότητα του ελεγκτικού προσωπικού ούτως 

ώστε στο μέλλον να μην δύναται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό 

τομέα και η πολιτική βούληση.
9
    

Όσον αφορά την περίπτωση του δημοσιονομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι Escolano, Eyraud, Badia, Sarnes & Tuladhar εξήγαγαν ορισμένα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά, εντοπίστηκε ότι η δημοσιονομική αποκέντρωση 

βελτιώνει την δημοσιονομική απόδοση, καθώς οι δαπάνες αποκέντρωσης βελτιώνουν 

την δημοσιονομική επίδοση της κεντρικής κυβέρνησης. Δεύτερον, δεν εντοπίστηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων που 

εφαρμόζονται στις χώρες – μέλη με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το εν 

λόγω συμπέρασμα ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι δημοσιονομικού 

κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να είναι ασθενής, λαμβάνοντας υπόψη 

                                                           
7
 Κουγέας, 2007 

8
 Hawkesworth et. al., 2008 

9
 Fjeldstad, 2003  
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ότι η κεντρική διοίκηση έχει την διακριτική ευχέρεια αντιμετώπισης των παραβάσεων 

των δημοσιονομικών κανόνων.
10

  

Οι Adam, Bevan, Gupta & Radelet εξέτασαν την εφαρμογή δημοσιονομικού 

ελέγχου σε αναπτυσσόμενες χώρες, εντοπίζοντας τέσσερις διαφοροποιήσεις κατά την 

άσκηση αυστηρών δημοσιονομικών πολιτικών. Αρχικά η διάρκεια δημοσιονομικής 

σταθεροποίησης διαφέρει μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών με 

κριτήριο το εθνικό εισόδημα. Επιπροσθέτως, η μελλοντική δημοσιονομική πολιτική και 

οι προοπτικές της εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το δημοσιονομικό παρελθόν της 

χώρας. Τρίτον εντοπίστηκε μία ασθενής μεν αλλά υπαρκτή θετική σχέση μεταξύ 

ανάπτυξης του εθνικού εισοδήματος και διάθεσης δημοσιονομικής διατήρησης. Τέλος, 

ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες η δημοσιονομική σταθερότητα επιτυγχάνεται μέσω του 

αυστηρότερου ελέγχου και της περικοπής δημοσίων δαπανών, στις αναπτυσσόμενες 

χώρες επιχειρείται μέσω της τόνωσης των δημοσίων εσόδων.
11

  

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού 

ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω της «Single Audit Act» (S.A.A.) 

οδηγεί σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Η ανωτέρω νομοθεσία αφορά την ετήσια 

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των δημοσίων οργανισμών όταν 

αναλώνουν δημοσίους πόρους μεγαλύτερους από ένα προκαθορισμένο ποσό. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Brannan, η εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της δημοσιονομικής συμμόρφωσης των δημοσίων οργανισμών. 

Από την άλλη μεριά, ο αντίλογος υποστηρίζει ότι ο βαθμός συμμόρφωσης των 

οργανισμών με τους δημοσιονομικούς κανόνες κατέγραψε μικρή έως καθόλου αύξηση 

μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας.
12

  

Από την άλλη πλευρά, ο Schaefer επισημαίνει το λάθος να υπερεκτιμάται το 

αποτέλεσμα των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στο 

                                                           
10

 Escolano et.al., 2012 
11

 Adam et.al., 2003 
12

 Brown & Raghunandan, 1997 
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γεγονός ότι η μεταρρύθμιση δεν αντιμετωπίζεται ως ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος 

δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά ως η ίδια η λύση του.
13

    

Μία ακόμη κριτική προσέγγιση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του 

δημοσιονομικού ελέγχου διατυπώνεται από τους Brignall & Modell. Η ασκούμενη 

κριτική βασίζεται στην υπόθεση ότι η υιοθέτηση στον δημόσιο τομέα μεθόδων και 

πρακτικών διοίκησης και ελέγχου του ιδιωτικού τομέα, δεν αποτελεί σε όλες τις 

περιπτώσεις την ενδεδειγμένη λύση.
14

  

Εστιάζοντας επίσης στην σύγκριση κόστους και ωφελειών των κανόνων του 

δημοσιονομικού ελέγχου, οι Alesina & Bayoumi αξιολόγησαν στοιχεία διαφορετικών 

πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βασικό συμπέρασμα ότι η ευρύτερη 

δημοσιονομική λειτουργία των τοπικών κυβερνήσεων της εκάστοτε πολιτείας διαφέρει 

σημαντικά ως προς την ελαστικότητα με την δημοσιονομική λειτουργία της κεντρικής 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
15

 

Όσον αφορά την επίδραση του δημοσιονομικού ελέγχου, ο Brannan μέσω της 

μελέτης του μοντέλου «Barefield», υποστηρίζει την πολυσχιδή φύση της. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει ότι η επίδραση του ελέγχου έχει διορθωτικές, προληπτικές αλλά 

και επικοινωνιακές προεκτάσεις, οι οποίες εν συνέχεια επηρεάζουν με τον δικό τους 

τρόπο την συμπεριφορά των ελεγχόμενων προσώπων.
16

        

Ο εξέχοντας ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως οργάνου της δημόσιας 

διοίκησης και η συμμετοχή του σε αυτήν μέσω της παρουσίασης των εσωτερικών 

λειτουργιών της επισημαίνεται από τον Κουγέα. Άλλωστε, αυτό αποτελεί μία Ανώτατη 

Διοικητική Αρχή νομιμοποιώντας την δημοσιονομική δραστηριότητα του κράτους 

εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της.
17

 Παραμένοντας στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

αλλά εξετάζοντας την επέκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Ρίζος αξιολογεί τον 

ασκούμενο από αυτό έλεγχο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με 

                                                           
13

 Schaefer, 2006 
14

 Brignall & Modell, 2000  
15

 Alesina & Bayoumi, 1996 
16

 Brannan, 1989 
17

 Κουγέας, 1986 
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τον Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης, όπως αυτό εμπεριέχεται στον Νόμο 3202 / 

2002.
18

  

Από την άλλη πλευρά, ο Skiadas εξετάζει αντίστοιχα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, δίνοντας έμφαση στην οργάνωση, στην λειτουργία και στις ειδικές εκθέσεις 

που καταρτίζει, διαχωρίζοντας από τις αρμοδιότητές του τον έλεγχο νομιμότητας της 

νομοθεσίας, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
19

 Στο ίδιο 

πλαίσιο, ο Groenendijk μέσω της εξέτασης των ετήσιων εκθέσεων του εν λόγω 

ελεγκτικού οργάνου για την περίοδο 1996 – 2001, πραγματοποιεί εμπειρική ανάλυση 

σχετικά με την δημοσιονομική διαχείριση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . . . . . . . . . . . . 

. .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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18

 Ρίζος, 2001 
19

 Skiadas, 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

3.1 Εισαγωγικά  

 

Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται το αντικείμενο της δημόσιας λογιστικής. Πιο 

συγκεκριμένα αποτυπώνεται η ιστορική αναδρομή της λογιστικής του δημοσίου τομέα 

στην χώρα μας και παρουσιάζονται τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που χρησιμοποιεί η 

δημόσια λογιστική. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί και οι απαραίτητες 

κατηγοριοποιήσεις αυτών ενώ επιχειρείται μία επιδερμική προσέγγιση με την διεθνή 

δημόσια λογιστική δίνοντας έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα.    

 

3.2  Ιστορική αναδρομή δημόσιας λογιστικής   

 

Η ιστορία της δημόσιας λογιστικής στην χώρα μας ξεκινάει το 1959, όταν μέσω 

του Βασιλικού Διατάγματος 17/05/1959 – 15/06/1959, επιχειρείται η πρώτη προσπάθεια 

ρύθμισης της λογιστικής λειτουργίας του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το εν λόγω 

διάταγμα το οποίο με τροποποιήσεις παραμένει ακόμα σε ισχύ, εστίαζε στην καταγραφή 

των ταμειακών γεγονότων μέσω της απλογραφικής λογιστικής.   

Το επόμενο βήμα για την δημόσια λογιστική έγινε το 1969, με το Νομοθετικό 

Διάταγμα 312/1969, το οποίο αφορούσε την κατάρτιση ετήσιων δημόσιων 

προϋπολογισμών.  

Το 1974 με τον Νόμο 496/1974 πραγματοποιήθηκε μία επανάσταση στην 

δημόσια λογιστική, με την δημιουργία του Δημόσιου Λογιστικού Σχεδίου. Η ανάπτυξη 

του Δημόσιου Λογιστικού Σχεδίου έγινε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

το οποίο πλαισίωνε τον ιδιωτικό τομέα. Μέσω του εν λόγω σχεδίου επιτεύχθηκε η 

συστηματική καταγραφή των λογιστικών γεγονότων για τον δημόσιο τομέα, 

ξεπερνώντας το απλογραφικό σύστημα και εισάγοντας επίσημα στην δημόσια λογιστική 
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το διπλογραφικό.
20

 Παρόλα αυτά, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας με τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου δεν περιλαμβάνονταν στην ανωτέρω αλλαγή, των οποίων η μετάβασή 

τους στο διπλογραφικό σύστημα επήλθε δεκαετίες αργότερα.  

Η περίοδος από το 1997 έως το 1999 αποτέλεσε περίοδο σημαντικής εξέλιξης για 

την δημόσια λογιστική. Πιο συγκεκριμένα, μέσω τριών διαταγμάτων μετατράπηκε σε 

σημαντικό βαθμό η κλαδική δημόσια λογιστική. Ειδικότερα μέσω των Προεδρικών 

Διαταγμάτων 80/1997, 208/1998 και 315/1999, θεσπίστηκε το λογιστικό σχέδιο των 

δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα 

οποία είχαν εξαιρεθεί από τον σχετικό νόμου του 1974 και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Πρακτικά, μέσω των ανωτέρω διαταγμάτων η διπλογραφική λογιστική 

επεκτάθηκε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Εν συνέχεια, μέσω των Νόμων 2146/2003 και 3202 /2003, τέθηκε η βάση για την 

υιοθέτηση από την 1
η
 Ιανουαρίου 2005, τόσο της γενικής όσο και της αναλυτικής 

λογιστικής σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.      

 

3.3  Λογιστικά βιβλία – στοιχεία    

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ανά περίπτωση η τήρηση 

τόσο βιβλίων που εντάσσονται στο πλαίσιο της προγενέστερης δημόσιας λογιστικής όσο 

και βιβλία που υιοθετήθηκαν μέσω της εφαρμογής του πλαισίου της γενικής λογιστικής 

και του διπλογραφικού συστήματος.
21

  

Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία που προέρχονται από το προγενέστερο δημόσιο 

λογιστικό πλαίσιο και συνεχίζουν να έχουν ισχύ σε πτυχές του δημόσιου τομέα είναι τα 

εξής:
22

 

                                                           
20

 Τούντας, 2014 . 
21

 Τούντας, 2014 . 
22

 Τούντας, 2014 
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1) Τα βιβλία ταμείου (Καθημερινό, Καθολικό εσόδων, Τρεχούμενων 

λογαριασμών, Εισπρακτέων εσόδων και τριπλότυπων αποδεικτικών 

εισπρακτέων). 

2) Τα βιβλία λογιστηρίου (Ημερολόγιο, Καθολικό, Λοιπά βοηθητικά βιβλία). 

3) Τα στοιχεία εσόδων (Διπλότυπα είσπραξης, Γραμμάτια είσπραξης, 

Βεβαιωτικές καταστάσεις). 

4) Τα στοιχεία εξόδων (Εντάλματα πληρωμής, Εντάλματα προπληρωμής). 

Όσον αφορά τα βιβλία και τα στοιχεία που υιοθέτησε η σύγχρονη δημόσια 

λογιστική από την γενική, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
23

 

1) Τα ημερολόγια (Αναλυτικό, Γενικό). 

2) Τα αναλυτικά καθολικά. 

3) Το ισοζύγιο γενικού καθολικού. 

4) Το βιβλίο απογραφής και ισολογισμού. 

5) Το μητρώο παγίων. 

6) Βιβλίο Αποθήκης.  

 

3.4 Προϋπολογισμοί 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2362 / 1995,  ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον 

4270/2014 ως κρατικός προϋπολογισμός ορίζεται ο νόμος, μέσω του οποίου 

προσδιορίζοντα τα δημόσια έσοδα και ορίζονται τα ανώτατα όρια των εξόδων της 

κρατικής οντότητας για ένα οικονομικό έτος.
24

  

                                                           
23

 Πομόνης, 1998 
24

 Νόμος 2362 / 1995 . 
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Το πλαίσιο κατάρτισης δημόσιων προϋπολογισμών σε ετήσια βάση, τέθηκε από 

το Άρθρο 6 του Νομοθετικού Διατάγματος 312 / 1969. Το εν λόγω διάταγμα όριζε 

μάλιστα τις σχετικές αρχές για την κατάρτιση ενός δημόσιου προϋπολογισμού, οι οποίες 

είναι οι εξής:
25

 

1) Αρχή της δημοσιότητας. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή, ένας δημόσιος προϋπολογισμός 

επιβάλλεται να δημοσιεύεται, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμος στο ευρύ 

κοινό και στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.  

2) Αρχή του Ενιαυσίου.  

Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, ένας δημόσιος προϋπολογισμός είναι 

υποχρεωτικό να αφορά μία ετήσια χρήση με γνώμονα πάντα την ενίσχυση 

της ακρίβειας και ευκολίας στον προσδιορισμό των οικονομικών μεγεθών.  

Μέσω του προϋπολογισμού, το κράτος έχει την δυνατότητα να θέσει το πλαίσιο 

για προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σε βάθος ενός έτους. Παράλληλα, η 

χρήση του προϋπολογισμού στην περίπτωση του κράτους μπορεί να θεωρηθεί διπλή, 

καθώς πέραν της υποστήριξης του προγραμματισμού, η κρατική οντότητα διασφαλίζει 

την τήρηση της αρχής της δημοσιότητας, ενημερώνοντας του πολίτες για τον τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζεται τα χρήματα που συγκέντρωσε από αυτούς.  

Οι κυριότεροι στόχοι ενός κρατικού προϋπολογισμού μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής:
26

 

1) Άριστη κατανομή παραγωγικών πόρων. 

Μέσω του προϋπολογισμού το κράτος επιχειρεί να κατανείμει 

αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους, με γνώμονα να μεγιστοποιείται 

η παραγωγικότητα μίας οικονομίας. Από μία περισσότερο οικονομική 

προσέγγιση, το κράτος μέσω της κατανομής των εσόδων του επιχειρεί η 

οικονομία να λειτουργεί πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της 

δυνατοτήτων.   

                                                           
25

 Τούντας, 2014 . 
26

 Δαλαμάγκα, 1999 . 
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2) Σταθεροποίηση της οικονομίας. 

Τόσο μέσω των εσόδων του προϋπολογισμού (όπως οι φόροι) όσο και 

μέσω των εξόδων (όπως οι δημόσιες δαπάνες), το κράτος δύναται να 

ρυθμίζει την ζήτηση και την προσφορά στην οικονομία. Παραδείγματος 

χάριν οι φόροι επηρεάζουν αρνητικά την ζήτηση για αγαθά, ενώ 

αντιθέτως οι δημόσιες δαπάνες ενισχύουν το εισόδημα και κατ’ επέκταση 

την ζήτηση για αγαθά. Συνεπώς ο προϋπολογισμός λειτουργεί ως ένα 

εργαλείο σταθεροποίησης της οικονομίας, όπου το κράτος μπορεί να 

επηρεάζει την ζήτηση αλλά και την προσφορά αγαθών, με στόχο την 

ισορροπία της οικονομίας.   

3) Οικονομική μεγέθυνση.    

Ο προϋπολογισμός ορίζει το μέγεθος των δημοσίων δαπανών και συνεπώς 

τον βαθμό χρηματοδότησης έργων υποδομής που ενισχύουν την 

οικονομική μεγέθυνση. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση δημοσίων 

επενδύσεων παρέχουν την ευκαιρία σε εγχώριες επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 

και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσω του 

προϋπολογισμού προβλέπεται ο βαθμός υποστήριξης ιδιωτικών 

επενδυτικών σχεδίων, παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις.   

 

3.5 Διεθνής δημόσια λογιστική   

  

Έτος σταθμός για την δημόσια λογιστική αποτέλεσε το 1997, όταν και ξεκίνησε η 

προσπάθεια δημιουργίας Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα, με σαφή 

επιρροή από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η ανωτέρω επιρροή επισημοποιήθηκε 

άλλωστε το 2005, όταν συμφωνήθηκε η σύγκλιση των ανωτέρων προτύπων. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα, δεν 
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έχουν εφαρμοστεί στην χώρα μας, κάτι όμως που αναμένεται να γίνει, με τον ίδιο τρόπο 

που εισήχθησαν τα αντίστοιχα πρότυπα του δημοσίου τομέα.   

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα απευθύνονται στις εθνικές 

κυβερνήσεις, στις περιφερειακές αρχές, στις τοπικές αρχές καθώς και στις κεντρικές 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Από τα ανωτέρω πρότυπα εξαιρούνται οι δημόσιες 

επιχειρήσεις, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας καθώς και οι δημόσιες 

τράπεζες οι οποίες διέπονται από την ιδιωτική λογιστική.  

Όντας σαφώς επηρεασμένα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την 

αγγλοσαξονική λογιστική που τα χαρακτηρίζει, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα δεν αποτελούν απλά λογιστικούς κανόνες αλλά εργαλείο παροχής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
27

 

Η ευρεία εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο, 

κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα δεν είναι διαθέσιμα σε καμία άλλη γλώσσα πέραν της αγγλικής, στην οποία και 

γράφτηκαν. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι η μετάφρασή τους και συνεπώς η εφαρμογή 

τους δεν είναι απλή και εύκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να εστιάζει στην 

αποτελεσματική απόδοσή τους ώστε να είναι αντιληπτό το νόημα και το περιεχόμενο 

των διατάξεων και να μην αποσκοπεί στην ακριβή, λεπτομερή και σωστή επιστημονικά 

μετάφραση.  

Οι νέες λογιστικές αρχές που εισάγουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα στην δημόσια λογιστική μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
28

 

1) Αρχή της συνέχειας. 

2) Αρχή της συνέπειας της παρουσίασης. 

3) Αρχή του ουσιώδους  

4) Αρχή της απαγόρευσης του συμψηφισμού. 

                                                           
27

 Jones, 2007 . 
28

 Bergmann, 2009 . 
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5) Αρχή της συγκρισιμότητας. 

6) Αρχή της αποτύπωσης της επίδρασης της αλλαγής των εκτιμήσεων. 

7) Αρχή της αναδρομικής διόρθωσης των λαθών. 

8) Αρχή της αναγνώρισης και προσαρμογής γεγονότων μετά την δημοσίευση 

και γνωστοποίησης μη προσαρμόσιμων.  

 

. . . . . . . . . . . . . . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Το παρών κεφάλαιο πραγματεύεται την υιοθέτηση και την ιστορική πορεία της 

έννοιας της δημοσιονομικής διαχείρισης στο ελληνικό δημόσιο λογιστικό περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται κριτική επισκόπηση των δύο συναφών νόμων και πιο 

συγκεκριμένα του 3492 / 2006 και του 3871 / 2010 οι οποίοι θέτουν το απαραίτητο 

πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα.  

  

4.2  Νόμος 3492 / 2006  

   

Η δημοσιονομική διαχείριση από ιστορικής πλευράς, πηγάζει από την ανάγκη 

αφενός της κυβερνητικής λογοδοσίας και αφετέρου του περιορισμού της εκτελεστικής 

εξουσίας όσον αφορά την διαχείριση δημοσίων πόρων.
29

  

Παρόλα αυτά, στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, η πρώτη προσπάθεια θεσμικής 

πλαισίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης καθυστέρησε αρκετά καθώς ολοκληρώθηκε 

το 2006. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Νόμου 3492 / 2006 τίθεται η βάση για την 

δημοσιονομική διαχείριση στην Ελλάδα μέσω της αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου 

μηχανισμού ελέγχου υπό την καθοδήγηση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Σκοπός 

της ανωτέρω αναδιάρθρωσης ήταν η αντιμετώπιση των κενών του ελεγκτικού 

μηχανισμού όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσίων εξόδων. Ως τέτοια κενά μπορούν να 

θεωρηθούν η απουσία ουσιώδους πρωτογενούς ελέγχου καθώς και η αδυναμία 

υλοποίησης καταλογισμών.  

                                                           
29

 Κουγέας, 2007 . 
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Για τον σκοπό αυτό ο Νόμος 3492 / 2006 ορίζει την δημιουργία νέων 

μηχανισμών και προτύπων ελέγχου καθώς και την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στον δημόσιο τομέα, με γνώμονα την μεγιστοποίηση της ποιότητας του 

αποτελέσματος του ελέγχου και την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου έχουν σαφή επιρροή τόσο από αντίστοιχους 

νόμους άλλων κρατών όσο και από κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές διεθνών 

οργανισμών (π.χ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). 

Οι τρεις νέοι μηχανισμοί που προβλέπονται από τον Νόμο 3492 / 2006 είναι η 

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) η Επιτροπή Εποπτείας και η 

Επιτροπή Διαβούλευσης. Αρχικά η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

(Γ.Δ.Δ.Ε.) αποσκοπεί στην επίτευξη χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης τόσο της 

κεντρικής κυβέρνησης όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Επιπροσθέτως έχει την 

αρμοδιότητα να λαμβάνει ή να προτείνει μέτρα που θα εστιάζουν στην βελτίωση του 

συστήματος διαχείρισης αλλά και ελέγχου.   

Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ως αρμοδιότητα την επιτελική στήριξη και την 

εποπτεία της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). 

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Διαβούλευσης έχει ως σκοπό την πρόταση σχεδίων 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τόσο σε φορείς της κεντρικής διοίκησης όσο και σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.    

Όσον αφορά την διαδικασία και τους φορείς του ελέγχου, ο εν λόγω νόμος 

διαχωρίζει τους ελέγχους σε προγραμματισμένους, οι οποίοι έχουν δειγματοληπτική 

μορφή και διενεργούνται βάσει προγράμματος, και έκτακτους, οι οποίοι διενεργούνται 

μετά από συγκεκριμένα αιτήματα για έλεγχο ή εμφάνιση ζητημάτων από καταγγελίες ή 

δημοσιεύσεις. Υποκείμενα του ελέγχου είναι οι αρμόδιοι δημοσιονομικοί ελεγκτές 

καθώς και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.  

Συμπερασματικά, ο Νόμος 3492 / 2006 αποτελεί την βάση της δημοσιονομικής 

διαχείρισης της χώρας, εισάγοντας πλήθος καινοτομιών από άλλες χώρες. Γίνεται οπότε 

κατανοητό ότι αδιαμφισβήτητα αποτελεί θετική εξέλιξη τόσο γιατί καλύπτει ένα κενό 
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στην ελληνική νομοθεσία και δημοσιονομική διαχείριση όσο και γιατί εισάγει 

καινούργιες έννοιες και καινοτομίες από επιτυχημένα συστήματα του εξωτερικού.    

         

4.3 Νόμος 3871 / 2010    

 

Το πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην χώρα μας ολοκληρώθηκε με 

τον Νόμο 3871 / 2010. Απώτερος στόχος του εν λόγω νόμου είναι η αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του προϋπολογισμού δημοσίων δαπανών μέσω της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, του ορθολογισμού, της ανακατανομής και του ελέγχου των δημοσίων 

εξόδων. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συγκεκριμένου νόμου ενισχύεται ο ρόλος του 

ελληνικού κοινοβουλίου τόσο στην προετοιμασία όσο και στην εφαρμογή του 

προϋπολογισμού μέσω μίας δέσμης μεταρρυθμίσεων. Μια εκ των σημαντικότερων 

αποτελεί η σύσταση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
30

   

Ο εν λόγω νόμος αποτέλεσε προϊόν της ευρύτερης προσπάθειας δημοσιονομικής 

εξυγίανσης της χώρας, στο πλαίσιο περιορισμού των δημοσίων δαπανών, ορθολογικής 

κατανομής τους και γενικότερης ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας 

του. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του συγκεκριμένου νόμου μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής:
31

   

1. Εκσυγχρονισμός δημοσιονομικής διαχείρισης μέσω της εισαγωγής 

κανόνων, αρχών και προτύπων. 

2. Εκσυγχρονισμός δημοσιονομικού ελέγχου μέσω της υιοθέτησης διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων.  

3. Εδραίωση του αισθήματος ευθύνης σε όλους τους φορείς που 

διαχειρίζονται δημοσίους πόρους.  

                                                           
30

 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, 2012 . 
31

 Βουλή των Ελλήνων, 2010 . 
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4. Αύξηση τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και της εμπιστοσύνης στην 

δημοσιονομική διαχείρισης. 

5. Εναρμόνιση με τα δημοσιονομικά συστήματα των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Κατοχύρωση διαφάνειας. 

7. Θεσμική ενίσχυση του Κοινοβουλίου σε ζητήματα ελέγχου της 

δημοσιονομικής πολιτικής.  

8. Θεσμική ενίσχυση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά την ευθύνη 

και την εποπτεία της δημοσιονομικής διαχείρισης.   

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο εν λόγω νόμος όρισε αρχές και κανόνες 

σχετικά με την δημοσιονομική διαχείριση, θεσπίζοντας την μεσοπρόθεσμη τριετή 

στοχοθέτηση τόσο συνολικά για την κεντρική κυβέρνηση όσο και κατά υπουργείο. 

Επιπροσθέτως, ενισχύονται οι αρμοδιότητες τόσο του Υπουργού Οικονομικών όσο και 

των υπολοίπων υπουργών της κυβέρνησης όσον αφορά την κατάρτιση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋπολογισμών. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι ο η 

ευθύνη εποπτείας για τον Υπουργό Οικονομίας διευρύνεται, αναλαμβάνοντας την 

εποπτεία πέραν των δημοσιονομικών της κεντρικής κυβέρνησης και των φορέων της, 

ενώ αντίστοιχα οι υπουργοί αναλαμβάνουν την ευθύνη τήρησης των προϋπολογισμών 

των υπουργείων τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ο νόμος εισήγαγε έναν σύγχρονο τρόπο 

κατάρτισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, λογιστικής αποτύπωσης και ελέγχου του 

προϋπολογισμού, ορίζοντας έναν ελεγκτή σε κάθε υπουργείο με αρμοδιότητα τον έλεγχο 

για την επίτευξη των στόχων και την μη υπέρβαση των προβλεπόμενων πιστώσεων.    

Όσον αφορά τις αρχές οι οποίες ορίζονται από τον νόμο, μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:
32

 

1. Χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Υπευθυνότητας και λογοδοσίας. 

                                                           
32

 Νόμος 3871 / 2010 . 
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3. Διαφάνειας. 

4. Ειλικρίνειας. 

Παράλληλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει την ευθύνη προπαρασκευής 

του σχεδίου Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής με τριετή ορίζοντα καθώς 

και την κατάρτιση συμπληρωματικών προϋπολογισμών και εκθέσεων. Επιπροσθέτως, ο 

εν λόγω φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 

δημοσιονομικής διαχείρισης.   

Επιπροσθέτως, μέσω του Νόμου 3871 / 2010, ενεργοποιείται ο Νόμος 3492 / 

2006 όσον αφορά την εφαρμογή διεθνών προτύπων ελέγχου στο πλαίσιο υλοποίησης 

ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους φορείς. 

Τέλος, μέσω του εν λόγω νόμου, εγκαταλείπεται οριστικά η λογιστική ταμειακής 

βάσης για τον δημόσιο τομέα και εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα όπου 

αποτυπώνεται λογιστικά το σύνολο των δημόσιων συναλλαγών.   

Συμπερασματικά πρέπει να επισημανθεί ότι στον νόμο είναι εμφανής η 

προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της οικονομίας υπό το πλαίσιο της κρίσης 

δημοσιονομικού χρέους. Ειδικότερα, αποτελεί μία στοχευόμενη κίνηση για τον 

δημοσιονομικό εκσυγχρονισμό του κράτους και την αποδοτικότερη λειτουργία του. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι αυξάνεται τόσο η διαφάνεια όσο κυρίως η ευθύνη και οι 

αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών, των υπολοίπων υπουργών της κυβέρνησης 

και του κοινοβουλίου. Τέλος, εισάγεται ο μεσοπρόθεσμος – μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

στην δημοσιονομική διαχείριση, θέτοντας στόχους ακόμα και τριετίας.     

 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

5.1  Εισαγωγικά   

 

Η παρούσα ενότητα πραγματεύεται το αντικείμενο του δημοσιονομικού έλεγχου 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται το σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου 

που ακολουθείται, δίνοντας έμφαση στην κατηγοριοποίησή του. Στο ίδιο πλαίσιο 

παρουσιάζεται και παράλληλα επιχειρείται η κριτική προσέγγιση του Νόμου 3230 / 2004 

ο οποίος διέπει τον δημοσιονομικό έλεγχο. Σε διαφορετικές υποενότητες παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι φορείς όλων των ειδών δημοσιονομικού ελέγχου καθώς και τα τρία στάδια 

του. Τέλος, γίνεται αναφορά στα δυνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

διαδικασία του δημοσιονομικού ελέγχου.    

 

5.2  Σύστημα ελέγχου   

 

Το ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα ελέγχου μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ως 

προληπτικό όσο και ως κατασταλτικό. Ο προληπτικός έλεγχος ο οποίος προβλέπεται από 

το άρθρο 98 του Συντάγματος,
33

 προηγείται της εκταμίευσης και περιλαμβάνει την 

εξακρίβωση της δαπάνης, δηλαδή αν προβλέπεται, εάν υπάρχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και τέλος αν υφίσταται αρκετή πίστωση για την πραγματοποίησή της. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο προληπτικός έλεγχος καλύπτει μόλις ένα 10% του συνόλου 

των δημοσίων δαπανών.
34

 

Η προληπτική πτυχή του ελέγχου αφορά τις δημόσιες δαπάνες, διασφαλίζοντας 

την χρηστή διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων έναντι φαινομένων διαφθοράς ή 
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αμέλειας των προσώπων που φέρουν την ευθύνη διαχείρισής του.
35

 Ο εν λόγω έλεγχος 

αφορά συγκεκριμένες δαπάνες και υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών. Πιο 

συγκεκριμένα, στον προληπτικό έλεγχο δεν υπάγονται προσωρινά εντάλματα τα οποία 

αφορούν επείγουσες και επιτακτικές κρατικές ανάγκες ή δεν υπάρχει εκ των προτέρων 

πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό.
36

  

Η διενέργεια του ελέγχου γίνεται κατά την εντολή πληρωμής της δαπάνης, 

δηλαδή όταν ο δημόσιος ταμίας διατάσσεται να πληρώσει μία δαπάνη.
37

 Ο προληπτικός 

έλεγχος διαχωρίζεται σε τυπικός και ουσιαστικός. Ο τυπικός έλεγχος περιλαμβάνει τον 

έλεγχο νομιμότητας και τον έλεγχο κανονικότητας ενώ ο ουσιαστικός έλεγχος 

αποτελείται από το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, τον έλεγχο σκοπιμότητας και τον 

έλεγχο ποινικά κολάσιμων πράξεων.  

Ο έλεγχος της νομιμότητας αφορά την νομιμότητα της δράσης η οποία συνδέεται 

με την δημόσια δαπάνη. Πιο συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο νομιμότητας ελέγχεται εάν 

προβλέπεται από κάποιον νόμο η υλοποίηση της εκάστοτε δαπάνης καθώς και εάν 

υπάρχει σχετική πίστωση για την υλοποίησή της.
38

 Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται εάν 

υφίσταται μέχρι την υλοποίηση της δαπάνης εγγεγραμμένη πίστωση στον σχετικό 

κωδικό του προϋπολογισμού. Εν συνέχεια, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη πίστωση με τα 

σωστά στοιχεία, ακολουθεί ο έλεγχος των νομικών διατάξεων σχετικά με το κατά πόσο η 

εν λόγω δαπάνη προβλέπεται από την νομοθεσία. Πρέπει στο σημείο αυτό να 

επισημανθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που η δαπάνη δεν προβλέπεται ρητά από 

διατάξεις της νομοθεσίας και συνεπώς είναι παράνομη, παρέχεται η δυνατότητα να 

εγκριθεί εφόσον κριθεί από τον ελεγκτικό φορέα ότι η δαπάνη είναι λειτουργική και 

καλύπτει άμεσα την λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας χωρίς να ξεπερνάει το 

μέτρο που ορίζεται από τις υφιστάμενες περιστάσεις.  

Τον έλεγχο νομιμότητας στο πλαίσιο του τυπικού ελέγχου ακολουθεί ο έλεγχος 

κανονικότητας. Κατά τον εν λόγω έλεγχο εξακριβώνεται το κατά πόσο τηρήθηκε το 

σύνολο των νομικών διατάξεων για την υλοποίηση της δαπάνης. Ειδικότερα ελέγχεται το 
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σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών και αντιστοιχίζεται με τα προβλεπόμενα από τον 

εκάστοτε νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Όσον αφορά τον ουσιαστικό έλεγχο, αυτός επιχειρεί να εξακριβώσει την 

πραγματικότητα και κατά πόσο τα γεγονότα είναι αληθή. Αρχικά ελέγχεται το 

ουσιαστικό μέρος της δαπάνης και πιο συγκεκριμένα εάν το μέγεθος της δαπάνης είναι 

αμφισβητήσιμο σχετικά με τα φυσιολογικά όρια ή τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης του 

βαθμού ακρίβειας των στοιχειών των δικαιολογητικών. Γίνεται οπότε κατανοητό ότι 

κατά τον ουσιαστικό έλεγχο εξετάζεται η ύπαρξη αμφιβολιών. Αυτό καθώς σε 

περίπτωση πλήρους πεποίθησης δεν τίθεται ζήτημα ουσιαστικότητας αλλά νομιμότητας.  

Μετά τον ουσιαστικό έλεγχο ακολουθεί ο έλεγχος σκοπιμότητας. Ο εν λόγω 

έλεγχος εξετάζει το κατά πόσο ήταν αναγκαία η υλοποίηση της εκάστοτε δαπάνης στο 

πλαίσιο υλοποίησης ενός συγκεκριμένου σκοπού. Κατά την ελεγκτική διαδικασία 

υιοθετούνται οι αρχές της οικονομικότητας, της  αναλογικότητας, της 

αποτελεσματικότητας, της λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας, της ορθολογικότητας 

και της διαφάνειας των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών αντιστοίχως.
39

           

Τέλος, ακολουθεί ο έλεγχος για την κατάδειξη ποινικά κολάσιμων πράξεων. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση εντοπισμού ποινικά κολάσιμων πράξεων δεν παρεμποδίζεται η 

υλοποίηση της δαπάνης αλλά ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη (Υπουργός 

Οικονομικών, εισαγγελέας και διατάκτης). 

Από την άλλη πλευρά, ο κατασταλτικός έλεγχος ακολουθεί την εκταμίευση και 

περιλαμβάνει τον έλεγχο κάθε δημόσιου υπολόγου. Ο κατασταλτικός έλεγχος αφορά τα 

όργανα του δημοσίου, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης του δημοσίου 

χρήματος, είτε μέσω πληρωμών – εισπράξεων, είτε μέσω λογιστικών εγγραφών και 

τήρησης λογιστικών βιβλίων. Σε αντίθεση με τον προληπτικό έλεγχο, ο κατασταλτικός 

καλύπτει το 90% του συνόλου των δημοσίων δαπανών.
40

  

Ο κατασταλτικός έλεγχος αποτελεί την ύστατη μορφή ελέγχου, ο οποίος σε 

αντίθεση με τον προληπτικό λαμβάνει χώρα μετά την πληρωμή μίας δαπάνης. Σε 
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σύγκριση με τον προληπτικό, ο κατασταλτικός έλεγχος δεν είναι έγκαιρος καθώς το 

διάστημα μεταξύ πληρωμής μίας δαπάνης και ελέγχου δύναται να είναι πολυετές. 

Επιπροσθέτως σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται αναποτελεσματικός καθώς αν και 

εντοπίζει κάποιο έλλειμμα, είναι δυσχερής λόγω πλήθους παραγόντων η επιστροφή του 

ελλείμματος στο δημόσιο ταμείο.
41

  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η διάκριση του κατασταλτικού ελέγχου 

σε διοικητικό, σε κοινοβουλευτικό και σε δικαστικό. Αρχικά ο διοικητικός 

κατασταλτικός έλεγχος έχει την φύση εσωτερικού έλεγχου, αποτελώντας πρακτικά έναν 

αυτοέλεγχο. Καθώς πρόκειται για αυτοέλεγχο, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να 

θεωρηθεί αμφισβητήσιμη. Όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αυτός ασκείται 

αποκλειστικά από το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο και εγκρίνει ή όχι τον κρατικό 

απολογισμό και ισολογισμό. Καθώς πρακτικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύναται να 

εγκρίνει τον απολογισμό και τον ισολογισμό που η ίδια κατάρτισε, δύναται να 

δημιουργηθεί αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και του 

κοινοβουλευτικού κατασταλτικού ελέγχου. Τέλος, ο δικαστικός έλεγχος έρχεται να 

διασφαλίσει την αξιοπιστία του κατασταλτικού ελέγχου βασιζόμενος στην ανεξαρτησία 

της δικαστικής εξουσίας, με το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποτελεί το αρμόδιο όργανο 

άσκησής του. Το περιεχόμενο του κατασταλτικού δικαστικού ελέγχου περιλαμβάνει τον 

παρεμπίπτοντα έλεγχο, τον έλεγχο νομιμότητας αλλά και κανονικότητας στο ίδιο πλαίσιο 

με τον προληπτικό έλεγχο και τέλος τον έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης.           

Τέλος, ο διαχειριστικός έλεγχος ο οποίος αποτελεί πρακτικά τον λογιστικό 

έλεγχο, διενεργείται από τον υπόλογο και έχει ως στόχο να εξακριβώσει την ακρίβεια του 

κάθε λογαριασμού καθώς και την κανονικότητα και νομιμότητα των συναλλαγών που 

διενεργήθηκαν.  

Ο διαχειριστικός έλεγχος δύναται να είναι είτε καθολικός είτε δειγματοληπτικός. 

Στην περίπτωση καθολικού ελέγχου, εξετάζεται το σύνολο των ενεργειών και των 

στοιχείων ενώ στην περίπτωση του δειγματοληπτικού ελέγχεται ένα δείγμα.    
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5.3  Νόμος 3230 / 2004   

 

Ο Νόμος 3230 / 2004 αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια νομικής θεμελίωσης του 

ελέγχου απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του εν λόγω νόμου προβλέπεται η στόχευση 

και η παρακολούθηση της απόδοσης βάσει αυτών ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση της 

δημόσιας διοίκησης. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μέσω του συγκεκριμένου νόμου 

εισάγονται στοιχεία ιδιωτικοοικονομικής διοίκησης στον δημόσιο τομέα, «εισάγοντας» 

στοιχεία που εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό.  

Μέσω της μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης επιχειρείται η όσο τον 

δυνατόν αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων με γνώμονα την 

ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. Παράλληλα, μέσω της μέτρησης και της 

αξιολόγησης είναι εφικτός ο υπολογισμός αποκλίσεων μεταξύ στόχων και 

πραγματοποιηθείσας επίδοσης, υποστηρίζοντας μία διαδικασία αυτό – βελτίωσης και 

έγκαιρης προειδοποίησης. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω υιοθετούνται οι αρχές της Διοίκησης μέσω 

Στόχων (Management by Objectives). Η Διοίκηση μέσω Στόχων αποτελεί μία σύγχρονη 

διαδικασία της διοίκησης, μέσω της οποίας καθορίζονται κοινοί στόχοι ανά περιοχή 

ευθύνης και εν συνέχεια χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα ως οδηγοί για τη σωστή 

λειτουργία της κάθε περιοχής και την εκτίμηση της συνεισφοράς του κάθε προσώπου 

στα συνολικά επιτεύγματα.
42

  

Η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης μέσω Στόχων προβλέπεται για το σύνολο 

των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 

τέλος τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αξιολόγηση της απόδοσης μέσω της 

επίτευξης στόχων γίνεται με την βοήθεια τόσο γενικών όσο και ειδικών δεικτών οι οποίοι 

ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις βάσει συγκεκριμένων αναγκών.  
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Συμπερασματικά, ο Νόμος 3230 / 2004 αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για 

τον εξορθολογισμό και την βελτίωση της απόδοσης του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 

υιοθετώντας στοιχεία από χώρες του εξωτερικού. Βασική κατεύθυνση του νόμου είναι ο 

έλεγχος της απόδοσης για την βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω στόχων. Πιο 

συγκεκριμένα υιοθετείται η Διοίκηση μέσω Στόχων που τυγχάνει μεγάλης αποδοχής 

στον ιδιωτικό τομέα, η οποία δύναται να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

απόδοσης.  

 

5.4  Φορείς ελέγχου    

 

Αρχικά, ο Υπουργός Οικονομικών ως ένα κεντρικό όργανο εκτελεστικής 

εξουσίας αποτελεί φορέα του προληπτικού ελέγχου. Αυτό καθώς φέρει την ευθύνη για 

την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της χώρας.  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα αποτελεί τον φορέα 

προληπτικού ελέγχου δευτέρου σταδίου. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω όργανο αποτελεί 

μία ανώτατη αρχή με αρμοδιότητες τόσο την διαχείριση του δημοσίου χρήματος όσο και 

τον δικαστικό έλεγχο της εν λόγω διαχείρισης.
43

 Γίνεται κατανοητό ότι η 

αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου τομέα.  

Από ιστορικής πλευράς, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το αρχαιότερο ανώτατο 

ελληνικό δικαστήριο, με έτος ίδρυσης το 1883, ακολουθώντας το γαλλικό πρότυπο. Η 

δημιουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτέλεσε εξέλιξη της ανάγκης για έλεγχο στην 

διαχείριση του δημοσίου ταμείου κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους. Άλλωστε, η έλλειψη βασικών δομών στην δημόσια διοίκηση 

οδήγησε σε περιστατικά καταχρήσεων με το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλαμβάνει τον 

έλεγχο των εισπράξεων, των παραχωρητηρίων και μισθώσεων και την ευρύτερη 

διαχείριση των δημοσίων πόρων.        
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Λόγω της ιδιαιτερότητάς του, παρατηρείται διχογνωμία όσον αφορά την φύση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί τόσο 

ως δικαιοδοτικό όργανο όσο και ως γνωμοδοτικό. Η προσέγγιση η οποία επικρατεί όσον 

αφορά την φύση του εν λόγω οργάνου, του προσδίδει μεικτό χαρακτήρα καθώς αποτελεί 

ένα εκ των τριών ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας.
44

  

Το προσωπικό που στελεχώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζεται από το Προεδρικό 

Διάταγμα 1225 / 1981 και συνοψίζεται ως εξής: 

1. Πρόεδρος. 

2. Αναπληρωτής Προέδρου. 

3. Τρεις Αντιπρόεδροι. 

4. Δεκαεννέα Σύμβουλοι. 

5. Τριανταπέντε Πάρεδροι. 

6. Είκοσι Εισηγητές. 

7. Δικαστικοί Λειτουργοί.  

Στους ανωτέρω πρέπει να προστεθούν ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας και ο 

Αντεπίτροπος Επικρατείας που έχει την ευθύνη αναπλήρωσης του πρώτου, με στόχο την 

εκπροσώπηση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπροσθέτως στο προσωπικό του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης διοικητικοί υπάλληλοι είτε με μόνιμη 

θέση είτε με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.      

Οι αρμοδιότητες που έχει το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζονται από το ίδιο το 

σύνταγμα και δύναται να συνοψιστούν ως εξής:
45

 

1. Έλεγχος των κρατικών δαπανών καθώς και των δαπανών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κάθε οργανισμού που 

υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

                                                           
44

 Μηλιώνης, 2002 . 
45

 Μανιτάκης, 2009 . 



ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

28 
 

2. Έλεγχος συμβάσεων υψηλής αξίας που συνάπτουν φορείς του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτούς. 

3. Έλεγχος λογαριασμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ιδίως των δημόσιων 

υπολόγων.   

4. Γνωμοδότηση σε νομοσχέδια συνταξιοδοτικού περιεχομένου, εστιάζοντας 

στην ύπαρξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

5. Εκδίκαση υποθέσεων που σχετίζονται με την απονομή σύνταξης.  

6. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς το κοινοβούλιο όσον αφορά τον 

κρατικό προϋπολογισμό.  

7. Εκδίκαση υποθέσεων ζημίωσης από αμέλεια ή δόλο του δημοσίου και των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την ευθύνη των 

αρμόδιων υπαλλήλων.  

  

Από τον Οκτώβριο του 2015 και βάσει των μεταρρυθμιστικών υποχρεώσεων της 

χώρας προς τους δανειστές της, καταργείται σταδιακά ο προληπτικός έλεγχος των 

δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο έως το 2017 προβλέπεται να 

παραμείνει αποκλειστικά η αρμοδιότητα άσκησης κατασταλτικού δημοσιονομικού 

ελέγχου.  

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποτελεί έναν ακόμα φορέα δημοσιονομικού 

ελέγχου. Το εν λόγω όργανο ιδρύθηκε το 1842 με σκοπό την διαχείριση των 

οικονομικών του δημοσίου. Το 1917 αναδιοργανώνεται πλήρως και διαχωρίστηκε σε δύο 

κλάδους, στον Διοικητικό και στον Λογιστικό ενώ το 1922 αναβαθμίζεται για βραχύβιο 

διάστημα σε Υπουργείο Θησαυρού, με το χαρτοφυλάκιό του να είναι μόλις μία φορά 

ανεξάρτητο από το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομίας, οδηγώντας 

στην εκ νέου υποβάθμισή του. 



ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

29 
 

Σήμερα απαρτίζεται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

Προϋπολογισμού, την Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού 

και την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα.    

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι υπεύθυνο για την σύνταξη του 

απολογισμού, ο οποίος αποτυπώνει το αποτέλεσμα της εφαρμογής του κρατικού 

προϋπολογισμού. Μετά την σύνταξή του, προωθείται στον Υπουργό Οικονομικών για 

την υποβολή του στο κοινοβούλιο.   

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους περιλαμβάνουν:
46

  

1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού 

του κράτους.  

2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού και έλεγχος των δημοσίων δαπανών.  

3. Συμμετοχή σε εκδόσεις κανονιστικών πράξεων και μη έγκριση δαπάνης 

εάν στην κανονιστική πράξη δεν περιλαμβάνεται ο τρόπος κάλυψής της. 

4. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων 

δημοσίων επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

5. Έλεγχος των κινήσεων λογαριασμών που δεν περιλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό. 

6. Συντονισμός χρηματικών εκροών από τον κεντρικό λογαριασμό και 

προγραμματισμός τήρησης απαραίτητων διαθεσίμων για κάλυψη δαπανών 

που εντάσσονται στον προϋπολογισμό.  

7. Εξασφάλιση του ελέγχου της δημοσιοοικονομικής διαχείρισης.   
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Τέλος, στο πλαίσιο των φορέων ελέγχου υπάγονται και οι Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Έλεγχου (Υ.Δ.Ε.). Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν ως αρμοδιότητα τόσο 

τον έλεγχο όσο και την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών που 

πραγματοποιούν δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, οργανισμοί 

κοινής ωφέλειας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Έως το 1995 τα εν λόγω όργανα ήταν γνωστά ως Υπηρεσίες 

Εντελλομένων Εξόδων.   

Η λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, 

του οποίου άλλωστε τον προϋπολογισμό επιβαρύνουν. Η λειτουργία κάθε υπηρεσίας 

διαφέρει, καθώς εξαρτάται από την ιδιομορφία του εκάστοτε φορέα, η οποία και 

αποτυπώνεται στην απόφαση δημιουργίας της.  

Οι αρμοδιότητες όλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου προβλέπονται 

ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
47

 

1. Συμμετοχή με την μορφή εισήγησης προς το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων των οποίων 

τα οικονομικά ελέγχουν. 

2. Έλεγχος τόσο της νομιμότητας όσο και της κανονικότητας στις 

εκκαθαρίσεις οι οποίες τους ανατίθενται. 

3. Έλεγχος των προγραμμάτων που αποτελούν ενισχύσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4. Έγκριση τόσο των προϋπολογισμών όσο και των απολογισμών και των 

τροποποιήσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.   

5. Βεβαίωση πράξεων διορισμού, ένταξης και μετάταξης δημοσίων 

υπαλλήλων όσον αφορά την ύπαρξη προβλέψεων στον κρατικό σχετικό 

προϋπολογισμό. 
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6. Κατάρτιση απολογισμού ετήσιων δαπανών όλων των φορέων που 

υπάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό. 

7. Παροχή στοιχείων και πληροφόρησης όσον αφορά τα υπό πληρωμή 

έξοδα, προς την Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου.  

8. Άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας που τους ανατίθεται από υπουργική 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.    

Όπως γίνεται και στα Ειδικά Λογιστήρια, τα εν λόγω ελεγκτικά όργανα 

τυγχάνουν τόσο τακτικής όσο και έκτακτης επιθεώρησης από ειδικούς επιθεωρητές. Οι 

εν λόγω επιθεωρητές ελέγχουν εκ νέου τις δαπάνες τις οποίες έχουν ήδη ελέγξει οι 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η έκτακτη επιθεώρηση γίνεται έπειτα από εντολή 

του Υπουργού Οικονομικών σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών για συγκεκριμένες 

δαπάνες, ενώ τα αποτελέσματα του ελέγχου σε περίπτωση που εντοπιστούν παραλείψεις 

ή αξιόποινες πράξεις στέλνονται στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Από τον Οκτώβριο του 2015 και βάσει των μεταρρυθμιστικών υποχρεώσεων της 

χώρας προς τους δανειστές της, καταργείται ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων 

δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Μάλιστα από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2017 τόσο η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών όσο και η αρμοδιότητα έκδοσης των 

χρηματικών ενταλμάτων μεταβιβάζονται στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών 

Υπηρεσιών που υπάγονται σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, με τις σχετικές 

Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας και 

κανονικότητας. Με τον τρόπο αυτό πρακτικά μεταφέρεται πλήρως η ανάληψη ευθύνης 

για την υλοποίηση των δαπανών στους ίδιους τους φορείς και πιο συγκεκριμένα στις 

οικονομικές τους υπηρεσίες.  

Στο ίδιο πάντα πλαίσιο, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι υπεύθυνες 

για την υλοποίηση του εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου, εστιάζοντας στον βαθμό 

επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εκάστοτε φορέα, στο φυσικό 

αντικείμενο της κάθε δαπάνης και τέλος στον έλεγχο της επίδοσης του εκάστοτε φορέα. 

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος των Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού Ελέγχου δεν περιορίζεται στις δαπάνες του κάθε φορέα αλλά και στα 
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έσοδά του και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών του 

στοιχείων και των εσόδων που δημιουργούν.    

 

5.5 Μετονομασία των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) − 

Νέες αρμοδιότητες 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 69 Δ του Ν. 4337/2015 μέχρι 01.01.2017 οι Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό Λογιστήριο μετονομάζονται σε Δημοσιονομικές 

Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και αναλαμβάνουν τις ακόλουθες γενικές 

αρμοδιότητες για τους φορείς αρμοδιότητάς τους: 

α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου που εποπτεύει τους φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους αναφορικά με την κατάρτιση του συνοπτικού 

και του αναλυτικού προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στόχους του 

Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του 

προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων. 

β. Εισηγούνται στην εκάστοτε αρμόδια διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών 

αποφάσεων, πολιτικών ή προγραμμάτων, που επισπεύδουν φορείς αρμοδιότητάς τους, 

εφόσον έχουν οικονομική επίπτωση ιδίως στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό των 

φορέων. 

γ. Σε περίπτωση συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους στόχους ή μη τήρησης των 

δημοσιονομικών διατάξεων από τους φορείς αρμοδιότητάς τους, ελέγχουν και 

συνυπογράφουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων − δεσμεύσεις τους, που αφορούν πρόσθετες 

αμοιβές προσωπικού, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. 

δ. Υποστηρίζουν τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, αναφορικά με την 

υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών χρηστής οικονομικής διαχείρισης. 
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ε. Παρέχουν διαχειριστικά στοιχεία και πληροφορίες ελεγκτικού ενδιαφέροντος στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ , για τον καθορισμό του δείγματος και τη διενέργεια 

ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3492/2006 (Α΄ 210), του ν. 4151/2013 (Α΄103), 

του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και του π.δ.111/2014. 

στ. Συμμετέχουν στη διενέργεια προγραμματισμένων, έκτακτων και ειδικών ελέγχων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), του ν. 

4314/2014 (Α΄ 265) και του π.δ. 111/2014, καθώς και στη διενέργεια δειγματοληπτικών 

ελέγχων του Μητρώου Δεσμεύσεων. 

ζ. Ελέγχουν δειγματοληπτικά την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού 

των φορέων αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν σχετικά την Ενιαία Αρχή Πληρωμής 

και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

η. Ασκούν εποπτεία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλουν προτάσεις και 

παρακολουθούν την εφαρμογή των κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Ζ΄. 

θ. Συμμετέχουν σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων από μηδενική βάση 

(spending reviews). 

ι. Υποβάλλουν προτάσεις αναθεώρησης των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. 

ια. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτές με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως 

άνω αρμοδιότητες, να καθορίζονται τυχόν μεταβατικά στάδια για την ανάθεσή τους, οι 

ακριβείς ημερομηνίες ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

3. Οι φορείς αρμοδιότητας των ΔΥΕΕ είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που 

έχουν έδρα στο νομό όπου αυτές είναι εγκατεστημένες. Οι φορείς αρμοδιότητας των 
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ΔΥΕΕ που έχουν έδρα σε νομό με περισσότερες της μίας ΔΥΕΕ, καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών, δύνανται να συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΔΥΕΕ, για 

την εποπτεία και τον έλεγχο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, να καθορίζεται η σύνθεσή 

τους σε προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προκύπτει από τη σύστασή τους. 

5.6 Στάδια ελέγχου   

 

Οι ενέργειες ενός ελέγχου τακτικής μορφής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

τρία διαφορετικά στάδια. Τα εν λόγω στάδια είναι τα εξής: 

1. Σχεδιασμού. 

2. Διενέργειας. 

3. Κατάρτισης αποτελεσμάτων.   

Κατά το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού εξετάζεται η δραστηριότητα και το 

νομικό πλαίσιο του αντικειμένου του ελέγχου, ορίζεται τόσο το εύρος όσο και ο στόχος 

του ελέγχου αναλυόμενος σε επιμέρους στόχους, δημιουργείται το ελεγκτικό κλιμάκιο, 

αναλύεται το σύνολο των παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν τον έλεγχο, 

καθορίζονται οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ελέγχου και τέλος ορίζεται 

χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο με ακριβή ημερομηνία έναρξής του.  

Εν συνεχεία, κατά το στάδιο της διενέργειας, το ελεγκτικό κλιμάκιο που 

συγκροτήθηκε και αποτελείται από έναν επιθεωρητή στον ρόλο του συντονιστή και απλά 

μέλη, προχωρά σε επιτόπια επίσκεψη του αντικειμένου του ελέγχου, συγκεντρώνει 

αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν εκ των προτέρων οριστεί κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού, συμπληρώνονται τα ερωτηματολόγια και τα φύλλα ελέγχου και τέλος 

εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα.  

Κατά το τελικό στάδιο της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, συντάσσεται σε κατά 

το μέτρο του εφικτού τυποποιημένη η έκθεση των αποτελεσμάτων του ελέγχου η οποία 
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εμπεριέχει τα συμπεράσματα από την διενέργεια του έλεγχου, υποβάλλεται η έκθεση 

στον αρμόδιο προϊστάμενο και διαβιβάζεται στον ελεγχόμενο καθώς και στο σύνολο των 

εμπλεκομένων οργάνων. Εάν έχει παρατηρηθεί παραβίαση νομιμότητας, πέραν των 

ανωτέρω διαβιβάζεται η έκθεση του ελέγχου στον αρμόδιο εισαγγελέα και στα 

πειθαρχικά όργανα ενώ παράλληλα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ελληνική 

νομοθεσία κυρώσεις. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα συγκρότησης μεικτών 

κλιμακίων ελέγχου, τα οποία απαρτίζονται από ελεγκτές διαφορετικών ελεγκτικών 

σωμάτων έπειτα από απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.). 

Στην περίπτωση μεικτών κλιμακίων ελέγχου, επιτυγχάνεται η ύπαρξη ελεγκτών 

διαφορετικής εξειδίκευσης, η διεύρυνση του ελέγχου, η εξαγωγή όσο το δυνατόν 

πληρέστερης εικόνας και η ορθολογικότερη κατανομή των ανθρωπίνων πόρων που 

οδηγούν στην αύξηση της αποδοτικότητας.     

 

5.7 Αποτέλεσμα ελέγχου  

  

Εφόσον ο φορέας του ελέγχου θεωρήσει ότι πληρούνται οι από το νόμο 

προϋποθέσεις οφείλει να προχωρήσει στην θεώρηση του εντάλματος πληρωμής και 

συνεπώς να προχωρήσει η διαδικασία εξόφλησης της δαπάνης. Στην αντίθετη 

περίπτωση, εάν η δαπάνη είναι παράνομη γίνεται περικοπή και επιστρέφονται τα 

δικαιολογητικά στην διοίκηση και συνεπώς δεν υλοποιείται η αντίστοιχη δαπάνη. Εάν 

πάλι μόνο ένα μέρος της δαπάνης είναι παράνομο, δύναται να εκδοθεί νέο ένταλμα που 

να αφορά μόνο το μέρος της δαπάνης που θεωρείται νόμιμο.
48

   

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε περίπτωση εντάλματος 

πληρωμής που έχει αρνηθεί την θεώρησή του ο φορέας ελέγχου και συνεπώς έχει 

απορριφθεί, μπορεί να ζητηθεί η θεώρησή του από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών.
49

 

Στην περίπτωση αυτή βέβαια η οποία εντοπίζεται και σε πλήθος άλλων χωρών 
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παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ δικαστικής και πολιτικής εξουσίας, με τον υπουργό να 

αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της πράξης του έναντι του σώματος.    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

6.1  Εισαγωγικά   

 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση της ιστορικής τους πορείας και 

η κριτική επισκόπηση των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου στο εξωτερικό. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζεται ο δημοσιονομικός έλεγχος στην  Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός 

λόγω της ιδιομορφίας της ως ένωση κρατών και αφετέρου λόγω της συμμετοχής της 

Ελλάδος σε αυτήν, του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω ιστορικότητας καθώς και λόγω της 

ιδιαίτερης αγγλοσαξονικής προσέγγισης της λογιστικής που το διακρίνει και της 

Γαλλίας, καθώς αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του εγχώριου συστήματος 

δημοσιονομικού ελέγχου.  

 

6.2  Δημοσιονομικός έλεγχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αυτόνομη οντότητα έχει δικό της προϋπολογισμό, 

ξεχωριστό από τα μέλη της με σκοπό την κάλυψη των δαπανών για την διοικητική της 

λειτουργίας καθώς και για την άσκηση πολιτικών. Γίνεται οπότε κατανοητό ότι η 

θεσμοθέτηση ενός συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν αναγκαίο για την 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
50

  

Λόγω της ιδιομορφίας της καθώς δεν αποτελεί ξεχωριστή κρατική οντότητα, ο 

δημοσιονομικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά 

τις αρχές από τις οποίες διέπεται. Αυτό καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 

διαφορετικά κράτη και συνεπώς από διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τον 

δημοσιονομικό έλεγχο. Συνεπώς ο δημοσιονομικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δύναται να υιοθετεί στοιχεία από διαφορετικά συστήματα ενώ ταυτόχρονα να 

αποτυπώνει την επικρατούσα τάση μεταξύ των μελών της. 
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Η θεσμοθέτηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καταγράφεται το 1965, ενώ με τις δύο Δημοσιονομικές Συνθήκες του 1970 και του 1975 

τέθηκε το πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου μέσω της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αύξησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στον δημοσιονομικό έλεγχο.   

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Κανονισμού, ο 

προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πράξη η οποία 

προβλέπει και ταυτόχρονα εκ των προτέρων εγκρίνει τόσο τις προβλεπόμενες δαπάνες 

όσο και τα προβλεπόμενα έσοδα σε ετήσια βάση.  

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο προϋπολογισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς τον διέπουν δύναται να συνοψιστούν ως εξής:
51

 

1. Αρχή της ενότητας. 

2. Αρχή της καθολικότητας.  

3. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

4. Αρχή της ισοσκέλισης. 

5. Αρχή της ειδικότητας. 

Όπως και στην περίπτωση του ελληνικού συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό έλεγχο. Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς έχει 

προληπτική δράση.  

Μέχρι το 2002 καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου είχαν οι δημοσιονομικοί ελεγκτές 

που είχαν την αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της κάθε πράξης 

καθώς και επαλήθευσης ότι η πράξη δεν αντίκειται στην χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση.  
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Από το 2002 και έπειτα, μέσω του Δημοσιονομικού Κανονισμού 1605 / 2002 ο 

δημοσιονομικός έλεγχος ως έννοια αντικαθίσταται από τον εσωτερικό έλεγχο. Πρακτικά 

ο ανωτέρω κανονισμός αποτελεί μία μικρή επανάσταση για τον δημοσιονομικό έλεγχο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση της αυτονομίας και της 

ευθύνης του διατάκτη κάθε δαπάνης.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι φορείς του ελέγχου που ήταν οι δημοσιονομικοί 

ελεγκτές αντικαταστάθηκαν από τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι έχουν 

απεριόριστη και πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών για την 

ολοκλήρωση του έργου τους. Σκοπός των εσωτερικών ελεγκτών είναι η εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ενώ δεν έχουν την εξουσία 

για την επιβολή κυρώσεων παρά γνωμοδοτούν για την ποιότητα του εκάστοτε 

συστήματος.
52

  

Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύνολο των ελεγχόμενων 

οικονομικών μονάδων, για την διασφάλιση μίας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. Το εν λόγω σύστημα θεμελιώνεται από τις παρακάτω πτυχές 

ελέγχου: 

1. Περιβάλλον ελέγχου. 

2. Εκτίμηση κινδύνου. 

3. Δραστηριότητες ελέγχου. 

4. Επικοινωνία και πληροφόρηση. 

5. Παρακολούθηση. 

    

Ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η αξιολόγηση, η οποία υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της κάθε 
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παρέμβασης και των αναγκών που επιχειρούν να καλύψουν. Οι στόχοι της αξιολόγησης 

δύναται να συνοψιστούν ως εξής:
53

 

1. Υποστήριξη του σχεδιασμού της κάθε παρέμβασης και του καθορισμού 

των προτεραιοτήτων στην χάραξη πολιτικών. 

2. Ενίσχυση της αποδοτικότερης διάθεσης των υφιστάμενων πόρων. 

3. Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της εκάστοτε παρέμβασης. 

4. Αυτοέλεγχος όσον αφορά το επίτευγμα της κάθε παρέμβασης μέσω 

λογοδοσίας.  

Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο, αυτός ασκείται όπως έχει ήδη σημειωθεί από 

1975 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Ε.Σ.). Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω 

ελεγκτικό όργανο που εξασφαλίζει την χρηστή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, 

την δημοσιονομική πειθαρχία και την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού ελέγχει τόσο 

τα έσοδα και τα έξοδα, όσο και την δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

χρηματοδοτικές πηγές.  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Ε.Σ.) με έδρα το Λουξεμβούργο, 

απαρτίζεται από έναν αριθμό μελών τα οποία εκπροσωπούνται από ένα κράτος – μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα εν λόγω μέλη έχουν εξαετή θητεία και διορίζονται 

από το κράτος το οποίο και εκπροσωπούν μετά από κοινή συμφωνία και σύμφωνη γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.). Ο ρόλος του θεωρείται ιδιαιτέρως ευαίσθητος 

καθώς ελέγχει την εφαρμογή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τόσο 

την νομιμότητα, όσο και την ορθότητα των εξόδων και των εσόδων καθώς και την ορθή 

δημοσιονομική διαχείριση. Λαμβάνοντας υπόψη την ποιοτική πλευρά όσον αφορά την 

διεύρυνση των διαθέσιμων πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Ε.Σ.)  κατέχει αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες που του 

παρέχουν την δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και έρευνες όχι μόνο εντός του διεθνούς 

οργανισμού αλλά και εντός των κρατών μελών του καθώς και σε τρίτες χώρες.
54
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Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου αποτέλεσε μία απόρροια του 

ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού οικονομικών δεδομένων της κοινότητας, της 

περιορισμένης δυνατότητα των υφιστάμενων φορέων ελέγχου όπως της Δημοσιονομικής 

Επιτροπής και τέλος της ανάγκης ελέγχου των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
55

    

Έτος σταθμός για τον εν λόγω φορέα εξωτερικού ελέγχου αποτέλεσε το 1992, 

όταν και υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω 

συνθήκης, αυξήθηκε σημαντικά η εξουσία και η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώ παράλληλα του ανατέθηκε μία πρόσθετη αρμοδιότητα, αυτή 

της σύνταξης μίας δήλωσης αξιοπιστίας των λογαριασμών της ένωσης.  

Εν συνέχεια, το 1997, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίστηκε ως 

θεσμικό όργανο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που διεύρυνε τις 

αρμοδιότητές του καλύπτοντας ελέγχους στην εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, την 

δικαιοσύνη καθώς και λοιπές εσωτερικές υποθέσεις. Παράλληλα, ο διευρυμένος ρόλος 

του εν λόγω φορέα κατευθύνεται στην αντιμετώπιση παρατυπιών και περιστατικών 

απάτης ενώ του δόθηκε η δυνατότητα να προσάγει από μόνο του υποθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του έναντι άλλων 

αντίστοιχων οργάνων.    

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ως στόχο τον εντοπισμό αδυναμιών ή 

σφαλμάτων που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 

λογαριασμών. Πρακτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελεί ένα όργανο 

πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την ποιότητα στην 

δημοσιονομική διαχείριση. Γίνεται οπότε κατανοητό ότι ο εξωτερικός έλεγχος που ασκεί 

ο εν λόγω φορέας δεν αποσκοπεί σε καταλογισμό ευθυνών σε υπολόγους αλλά στην 

παροχή πλήρους και αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με την δημοσιονομική 

διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην ευρύτερη 

κοινή γνώμη. Εν συνεχεία και μέσω της ανωτέρω πληροφόρησης, τα αρμόδια όργανα 

αναλαμβάνουν να αναζητήσουν ευθύνες και να βελτιώσουν το επίπεδο της 

δημοσιονομικής διαχείρισης.  
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Ειδικότερα, το  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του εξωτερικού 

ελέγχου, εξετάζει τόσο την αξιοπιστία και την ακρίβεια των λογαριασμών, όσο και την 

κανονικότητα και νομιμότητα εσόδων και εξόδων επιβεβαιώνοντας παράλληλα την 

χρηστή διαχείριση. Σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών, ο ελεγκτικός φορέας 

εξετάζει τον βαθμό που οι λογαριασμοί παρέχουν μία πλήρη και πιστή εικόνα των 

εσόδων, των δαπανών και της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την 

νομιμότητα, ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο τον έλεγχο συμμόρφωσης με την ισχύουσα 

δημοσιονομική νομοθεσία όσο και  τον βαθμό συμμόρφωσης με όλες τις πτυχές της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πέραν του κλασσικού εξωτερικού ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

από το 2002 προχωράει στον εξωτερικό έλεγχο επιδόσεων, μία τεχνική που κερδίζει 

ολοένα και περισσότερο έδαφος διεθνώς. Κατά την άσκηση του εξωτερικού ελέγχου 

επιδόσεων, ο εν λόγω φορέας εξετάζει το κατά πόσο υφίστανται τα κριτήρια οικονομίας, 

αποτελεσματικότητας αλλά και αποδοτικότητας κατά την χρησιμοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τους ελεγχόμενους 

οργανισμούς. Οι τρεις πτυχές της αρχής χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

εξετάζονται με τους εξής τρόπους: 

1. Ζητήματα οικονομίας υφίστανται όταν η οικονομική μονάδα είχε την 

δυνατότητα να προβεί σε σημαντικό περιορισμό του κόστους για 

συγκεκριμένο βαθμό αποτελέσματος ή υλοποίησης. 

2. Ζητήματα αποδοτικότητας υφίστανται όταν η οικονομική μονάδα είχε την 

δυνατότητα να προβεί είτε σε ποσοτική είτε σε ποιοτική αύξηση των 

δράσεων για συγκεκριμένο επίπεδο κόστους. 

3. Ζητήματα αποτελεσματικότητας υφίστανται όταν η οικονομική μονάδα 

δεν υλοποιεί τις προβλεπόμενες δράσεις ή το αποτέλεσμα ήταν 

χαμηλότερο του αναμενομένου. 

Για την επιτυχία του εξωτερικού ελέγχου επιδόσεων πρέπει να διασφαλίζονται 

από πλευράς υποκειμένου του ελέγχου τα εξής: 
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1. Ευθυκρισία καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

2. Εφαρμογή και συνδυασμός των κατάλληλων μεθόδων. 

3. Καθορισμός των απαραίτητων ερωτημάτων για την εξαγωγή των 

ζητούμενων συμπερασμάτων. 

4. Ανάλυση και έλεγχος των κινδύνων που δύναται να επηρεάσουν τον 

έλεγχο. 

5. Εφαρμογή του συνόλου των κατάλληλων εργαλείων για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του ελέγχου. 

6. Επάρκεια, συνάφεια και αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων. 

7. Εξ αρχής σχεδιασμός της δομής της έκθεσης ελέγχου.  

8. Υιοθέτηση της διαφάνειας έναντι του αντικειμένου του ελέγχου.   

Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τις εξής ελεγκτικές 

αρμοδιότητες:
56

 

1. Έλεγχος των λογαριασμών των εσόδων και των εξόδων τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των οργανισμών που η ίδια ίδρυσε εκτός 

εξαιρέσεων που ξεκάθαρα ορίζονται. 

2. Έλεγχος  αν το σύνολο των εσόδων και εξόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι κανονικά, νόμιμα, αποτελούν αντικείμενο χρηστής διαχείρισης και 

έχουν εισπραχθεί ή αντιστοίχως πληρωθεί. 

3. Πιστοποιεί σε ετήσια βάση τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι οι λογαριασμοί είναι ακριβείς, νόμιμοι και 

κανονικοί.  

4. Συντάσσει ετήσια δημοσιονομική έκθεση την οποία και διαβιβάζει στα 

αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται 
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στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της εν λόγω εκθέσεως 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωράει στην απαλλαγή ή όχι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ευθύνη για την ετήσια διαχείριση του 

προϋπολογισμού.    

Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, Το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να λαμβάνει από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων και οργανισμών που διαχειρίζονται έσοδα ή δαπάνες, καθώς και από τους 

τελικούς δικαιούχους τα εξής: 

1. Το σύνολο των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις συνάψεις και 

εκτελέσεις των συμβάσεων και με το σύνολο των λογαριασμών είτε 

αφορούν χρηματικούς είτε άλλους υλικούς πόρους. 

2. Το σύνολο των λογιστικών και διοικητικών εγγράφων που αφορούν την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

3. Το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τα έσοδα και τα έξοδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Το σύνολο των βιβλίων απογραφής καθώς και οργανογραμμάτων 

υπηρεσιών που είναι χρήσιμα κατά την επαλήθευση της έκθεσης σχετικά 

με την δημοσιονομική και χρηματοοικονομική εκτέλεση. 

5. Το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων που είτε καταρτίζονται είτε 

φυλάσσονται σε ψηφιακό μέσο.   

Από γνωμοδοτικής πλευράς, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αν και 

δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητες δικαστικού περιεχομένου και συνεπώς παρέχει 

αποκλειστικά εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις μη δεσμευτικές. Οι ανωτέρω εκθέσεις και 

γνωμοδοτήσεις λειτουργώντας επιτελικά, προορίζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν συνεχεία τα εν λόγω όργανα έχουν την αρμοδιότητα 

βάσει των εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις, να εκδίδουν 

νόμους και να διαχειρίζονται τα κοινοτικά κονδύλια.    
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Η εφαρμογή του Δημοσιονομικού Κανονισμού ενίσχυσε τον ρόλο του ανωτέρω 

φορέα εξωτερικού ελέγχου ειδικά όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Σκοπός του ανωτέρω είναι εξασφάλιση αποτελεσματικής 

δημοσιονομικής διαχείρισης και η κατάρτιση μεσοπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων 

προγραμμάτων στο πλαίσιο μίας ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής.        

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το έβδομο κατά σειρά 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία θέση μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και υπάγεται απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και έχει την 

αρμοδιότητα για το σύνολο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
57

   

 

6.3  Δημοσιονομικός έλεγχος στο Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) έχουν εντοπιστεί στοιχεία ενός από τα αρχαιότερα 

συστήματα δημοσιονομικού ελέγχου. Ειδικότερα στο Υπουργείο Οικονομικών 

τηρούνταν κατά την μεσαιωνική περίοδο διαφορετικά κατάστιχα με τον λογαριασμό του 

θησαυροφυλακίου, του βασιλικού εκπροσώπου και του γραμματέα της καγκελαρίας τα 

οποία όπως γίνεται κατανοητό έπρεπε να εμφανίζουν αλληλουχία. Πρακτικά το εν λόγω 

σύστημα αποτελούσε ένα είδος εσωτερικού ελέγχου. 

Η σπουδαιότητα του ελέγχου τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατέχει την πατρότητα του 

όρου ελεγκτής (auditor). Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω έννοια εντοπίστηκε πρώτη φορά 

σε γραπτά στο Ηνωμένο Βασίλειο του 1525. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 

χώρα στην οποία καταγράφηκε ο πρώτος λογιστικός έλεγχος και θεσμοθετήθηκε η 

ύπαρξη των ορκωτών λογιστών κατά την διάρκεια του 19
ου

 αιώνα.        
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Το υφιστάμενο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

τις ρίζες του στο δέκατο ένατο αιώνα, όντας προϊόν της ευρύτερης διοικητικής 

μεταρρύθμισης που είχε λάβει χώρα.
58

  

Πυλώνας στο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί 

ο Γενικός Επόπτης και Ελεγκτής, ο οποίος ως δημόσιος λειτουργός και πάντα 

επικουρούμενος από λοιπές διοικητικές υπηρεσίες αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο. Ο Γενικός Επόπτης και Ελεγκτής θεσμοθετήθηκε το 

1866, αντικαθιστώντας τον Γενικό Ελεγκτή αναλαμβάνοντας πλήθος αρμοδιοτήτων. Από 

το 1921 και έπειτα, με νέο νομοθέτημα μέρος των αρμοδιοτήτων του περιορίστηκε 

έχοντας την δυνατότητα ο ίδιος να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία του κατά 

περίπτωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
59

  

Έναν αιώνα μετά την θέσπιση του Γενικού Επόπτη και Ελεγκτή και πιο 

συγκεκριμένα το 1983, ιδρύθηκε η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου έχοντας ως αρμοδιότητα 

την επικουρική υποστήριξη του. Το ανωτέρω αποτέλεσε μία ενέργεια στο πλαίσιο 

απεξάρτησής του από την κυβέρνηση ούτως ώστε να του ανατεθεί επιπροσθέτως ο 

έλεγχος απόδοσης της κεντρικής διοίκησης. Η Εθνική Υπηρεσία Έλεγχου είναι ένα 

πλήρως ανεξάρτητο όργανο, του οποίου επικεφαλής είναι ο Γενικός Επόπτης και 

Ελεγκτής και υπάγεται διοικητικά στο κοινοβούλιο. Οι αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας 

Ελέγχου προωθούνται στην Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών, η οποία και είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο της κάθε δημόσιας δαπάνης.   

Σήμερα, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γενικού Επόπτη και Ελεγκτή 

περιλαμβάνει:
60

 

1. Έλεγχο εσόδων και δαπανών του Γενικού Ταμείου και του Εθνικού 

Ταμείου Δανείων. 

2. Έλεγχος δημοσίων λογαριασμών όσον αφορά την κανονικότητα, την 

νομιμότητα και την ορθότητα. 
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3. Γνωμοδότηση περί της δημοσιονομικής κατάστασης του κάθε υπουργείου 

ξεχωριστά καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφόρησης στο κοινοβούλιο, 

όσον αφορά το σύνολο των δαπανών στις οποίες προχωρά η κεντρική 

διοίκηση καθώς και το επίπεδο αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

των λειτουργιών της.      

 

6.4   Δημοσιονομικός έλεγχος στην Γαλλία 

 

Το σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου της Γαλλίας, αποτέλεσε τον εμπνευστή του 

αντίστοιχου ελληνικού συστήματος. Απτό παράδειγμα αποτελεί το ελληνικό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το οποίο ιδρύθηκε το 1833 έχοντας ως πρότυπο το αντίστοιχο γαλλικό 

Ελεγκτικό Συνέδριο που είχε ήδη ιδρυθεί από τον Ναπολέοντα και λειτουργούσε 

επιτυχώς από το 1807.  

Χαρακτηριστικό του εν λόγω συστήματος είναι η πληρότητα και η αλυσιδωτή 

του λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από έναν πολύπλευρο προληπτικό 

διοικητικό έλεγχο και από έναν επίσης πολύπλευρο τόσο διοικητικό όσο και δικαστικό 

κατασταλτικό έλεγχο.
61

 

Το 2001 αποτέλεσε έτος σταθμός για τον δημοσιονομικό έλεγχο στην Γαλλία, 

καθώς ολοκληρώθηκε η δημοσιονομική μεταρρύθμιση που διέβλεπε στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της κεντρικής διοίκησης μέσω της αξιολόγησης 

των δημοσιονομικών πολιτικών και την αύξηση του ρόλου του κοινοβουλίου. Πρέπει δε 

να σημειωθεί ότι ο σημαντικός ρόλος του κοινοβουλίου στο γαλλικό ελεγκτικό σύστημα 

είναι διαχρονικός, καθώς στην Γαλλία ίσχυσε αποκλειστικά ο προληπτικός έλεγχος από 

την ίδια την βουλή.
62
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Σύμφωνα με την ανωτέρω μεταρρύθμιση, ο κρατικός προϋπολογισμός διαιρείται 

σε «προγράμματα», υπό την ευθύνη του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος και ορίζει τους 

υπεύθυνους για την υλοποίηση του κάθε «προγράμματος». Ο έλεγχος της κάθε δαπάνης 

γίνεται βάσει της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη του σκοπού.
63

  

Βασική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης ήταν η αύξηση της ευθύνης και 

ταυτόχρονα η μείωση του ρόλου του προληπτικού ελέγχου. Αυτό καθώς σκοπός είναι ο 

περιορισμός των πράξεων ή παραλείψεων καθώς η ευθύνη θα βαραίνει τους διατάκτες 

της κάθε δαπάνης και όχι στα όργανα του προληπτικού ελέγχου.  

Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου δημοσιονομικού ελέγχου οδήγησε στην 

ριζική αλλαγή του προληπτικού ελέγχου, ο οποίος με τα νέα δεδομένα χαρακτηρίζεται 

ως εσωτερικός έλεγχος. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μία νέα αρχή η οποία 

οργανώνεται τόσο περιφερειακά όσο και σε επίπεδα κεντρικής διοίκησης, ενώ έχει την 

ευθύνη άσκησης του εσωτερικού ελέγχου. 

Βασικός σκοπός της ανωτέρω αρχής είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

διανομή των κρατικών πιστώσεων καθώς, η διενέργεια προβλέψεων όσον αφορά τους 

δυνητικούς δημοσιονομικούς κινδύνους και τέλος η διασφάλιση της διαφάνειας στην 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο λειτουργίας της, η 

ανωτέρω αρχή μελετά τα προσχέδια αναλήψεων δαπανών και θεωρεί τα έγγραφα που 

αφορούν τον προγραμματισμό του ετήσιου προϋπολογισμού.
64

       

Από το 2005 και έπειτα, θεσπίστηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού και των Υπουργικών Λογαριασμών. Σκοπός της ανωτέρω υπηρεσίας 

είναι η διενέργεια δημοσιονομικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα η εξέταση τόσο της 

διαδικασίας πραγματοποίησης της εκάστοτε δαπάνης όσο της ευρύτερης οικονομικής 

θέσης του κάθε υπουργείου. 

Τέλος, εσωτερικός έλεγχος σε όλο το εύρος της δημοσιονομικής διαχείρισης 

ασκείται επίσης από την Γενική Επιθεώρηση Δημοσιονομικών. Οι αρμοδιότητες του εν 
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λόγω φορέα περιλαμβάνουν την σύνταξη αναφορών προς το Υπουργείο Οικονομικών 

σχετικά με την αναποτελεσματική λειτουργία υπηρεσιών ή φαινόμενα παρανομίας.  

Πέραν του εσωτερικού ελέγχου, η γαλλική δημοσιονομική μεταρρύθμιση 

περιέλαβε και τον εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται από αρμόδια όργανα με 

εκσυγχρονισμένες πρακτικές ελέγχου και με έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα αναθεωρήθηκε ο ρόλος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος 

πέραν του ελέγχου των λογαριασμών και της διασφάλισης ορθής χρησιμοποίησης των 

κρατικών πιστώσεων, ξεκίνησε να ασκεί διοικητικό διαχειριστικό έλεγχο. Πιο 

συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγυάται την ορθή χρήση των δημοσίων 

χρημάτων, ελέγχοντας τόσο τους δημόσιους λογαριασμούς όσο και την διαχείριση που 

κάνουν οι διατάκτες. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει 

ετήσια έκθεση όσον αφορά την υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού εστιάζοντας στο 

κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.  

Τέλος, το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποιεί του κρατικούς λογαριασμούς 

όσον αφορά την κανονικότητα, την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία τους. Το ανωτέρω 

αποτελεί μία καινοτομία της πρόσφατης μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο εναρμόνισης του 

δημοσιονομικού ελέγχου στην Γαλλία με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.
65

   

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι μεταρρυθμιστικές 

υποχρεώσεις της χώρας προς τους δανειστές της όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, 

είναι σαφώς επηρεασμένες από το γαλλικό σύστημα για την δημοσιονομική διαχείριση 

το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

1. Προϋπολογισμός. 

2. Δείκτες αποδοτικότητας. 

3. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η πρόσφατη κρίση δημοσίου χρέους αποκάλυψε το 

ανεπαρκές πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου στην χώρα μας. Η εν λόγω ανεπάρκεια δεν 

αφορά αποκλειστικά σε φαινόμενα διασπάθισης του δημοσίου χρήματος αλλά και σε μία 

ευρύτερη αναποτελεσματική διοίκηση του ευρύτερου δημοσίου τομέα που στο πλαίσιο 

μίας γραφειοκρατικής λειτουργίας δεν επικεντρώνεται στην ουσία, δηλαδή στην 

αποτελεσματική και αποδοτική δημοσιονομική διαχείριση και παράλληλα στην ενίσχυση 

της προσωπικής ευθύνης αντί της καταστολής.    

Μέχρι πρότινος, το ελληνικό σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως ένα σύστημα που βασίζεται στο τρίπτυχο εσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός 

προληπτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών και κατασταλτικός έλεγχος των δημοσίων 

υπολόγων. Φορείς του ελέγχου ήταν το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και οι Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι οποίοι εξέταζαν την νομιμότητα και την κανονικότητα της 

εκάστοτε δαπάνης πριν την πληρωμή της και εν συνέχεια το επίπεδο ακρίβειας τήρησης 

του κάθε λογαριασμού.  

Γίνεται κατανοητό ότι το προγενέστερο σύστημα εστίαζε στη νομιμότητα και 

στην κανονικότητα του δημοσιονομικού ελέγχου, εξετάζοντας από μία γραφειοκρατική 

σκοπιά τον τύπο και όχι την ουσία. Η ιδιαίτερη προσήλωση στον τύπο και στην 

ασφάλεια ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται προβλεπόμενα περιόριζαν τις πραγματικές 

δυνατότητες του δημοσίου στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων.  

Οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν να υιοθετούνται στην Ελλάδα, ακολουθώντας 

τις πρακτικές χωρών και διεθνών οργανισμών όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές φορές υπό την δέσμευση ευρωπαϊκών οδηγιών 

αδιαμφισβήτητα εκσυγχρονίζουν το εγχώριο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου.  
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Οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις εστιάζουν στον προσανατολισμό του 

δημοσιονομικού έλεγχου στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

κατά την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας 

ιδιωτικοοικονομικά στοιχεία, επιχειρείται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον 

έλεγχο. Παράλληλα, ο περιορισμός του «τυπικού» ελέγχου αντισταθμίζεται από την 

αύξηση της ευθύνης των εμπλεκομένων, καθιστώντας τους πρακτικά ελεγκτές του 

εαυτού τους μεταβιβάζοντας την ευθύνη από τον ελεγκτή στον εμπλεκόμενο (π.χ. 

διατάκτης).  

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι η επάρκεια ή η ανεπάρκεια ενός 

συστήματος ελέγχου εξαρτάται από μία δέσμη παραγόντων. Ο πρώτος αφορά την 

ακρίβεια της αποτελεσματικότητας του ελέγχου η οποία επιτυγχάνεται με την 

υποστήριξη ακριβών μετρήσεων και την λήψη αντικειμενικής πληροφόρησης. Ο 

δεύτερος έχει να κάνει με το επίπεδο χρονικής καταλληλότητας της λήψης της ανωτέρω 

πληροφόρησης και συνεπώς της εγκυρότητας της. Ο τρίτος αφορά στην εστίαση σε 

σημαντικά και ουσιώδη μέρη της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και όχι σε επουσιώδη, 

καταναλώνοντας αποκλειστικά διαθέσιμους πόρους. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά την 

οικονομικότητα, δηλαδή την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική διαχείριση των 

διαθέσιμων πόρων. Τελευταίος παράγοντας είναι η καθολική αποδοχή του συστήματος 

ελέγχου και η ευέλικτη οργανωτική δομή του.       

Γίνεται οπότε κατανοητό ότι ο δρόμος του δημοσιονομικού εξορθολογισμού και 

εξυγίανσης περνάει υποχρεωτικά από την πλήρη μεταρρύθμιση του εγχώριου 

συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου, ούτως ώστε να ανακατευθυνθεί πλήρως στην 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αντικαθιστώντας 

παράλληλα την καταστολή με την ανάληψη προσωπικής ευθύνης. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσης έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να 

σημειωθεί η σχετικά περιορισμένη και εν πολλοίς παρωχημένη βιβλιογραφία σε 

συνδυασμό με την έλλειψη αξιόλογης αρθρογραφικής – ερευνητικής προσπάθειας. Οι 

ανωτέρω περιορισμοί ενδεχομένως συνδέονται με την ιδιαίτερη υφή του θέματος. Το 

σημαντικότερο τμήμα της βιβλιογραφίας που πραγματεύεται του θέματος εντάσσεται στο 



ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

52 
 

νομικό και όχι στο οικονομικό πεδίο, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς προσέγγισης 

και κατανόησης.  

Τέλος, όσον αφορά τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, μετά την επισκόπηση 

των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Γαλλίας, η έρευνα και εν συνέχεια η σύγκριση με το ελληνικό 

σύστημα και τις πρόσφατες αλλαγές μπορεί να διευρυνθεί σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία και η Ιταλία καθώς και σε τρίτες χώρες όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο μίας περισσότερο 

ποσοτικοποιημένης προσέγγισης θα μπορούσε να γίνει μία στατιστική ανάλυση 

φαινομένων κακοδιαχείρισης που εμφανίστηκαν σε διάφορες χώρες συναρτήσει του 

είδους συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου που ακολουθούν.       
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