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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί ο ρόλος 

και η συμβολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην άσκηση του δημοσιονομικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους, όπως αυτός ασκείται στη χώρα μας. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες του «ελέγχου» της «ελεγκτικής» και 

των θεμάτων που εξετάζει η ελεγκτική επιστήμη, δηλαδή το τι ελέγχεται, ποια είναι τα 

όργανα του ελέγχου, και το πώς διενεργείται ο έλεγχος. Επίσης περιγράφονται τα 

διάφορα είδη ελέγχου με βάση τα κριτήρια που λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Στη 

συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ασκείται ο προληπτικός διοικητικός 

δημοσιονομικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους  καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται ο προληπτικός 

δικαστικός δημοσιονομικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του τι είναι δημόσια δαπάνη, πως 

ταξινομούνται και πως εξελίσσονται αυτές διαχρονικά, και ποιος είναι ο ρόλος των 

δημόσιων δαπανών στη λειτουργεία του κράτους. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δημοσίων δαπανών καθώς και η εντολή 

της αρμόδιας υπηρεσίας προς τα αρμόδια όργανα για την πληρωμή των δαπανών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο σιγά σιγά προχωράμε στην περιγραφή των θεμελιωδών 

αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της έννοιας της χρήστης 

δημοσιονομικής διαχείρισης δηλαδή την υιοθέτηση στο πεδίο του δημοσιονομικού 

δικαίου, των προτάσεων της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management), και 

του ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επίσης περιγράφεται η έννοια του 

δημοσίου χρήματος και η διαχείρισή του στο δημόσιο βίο καθώς και η έννοια της 

διαφθοράς, τα χαρακτηριστικά της, οι αιτίες και οι επιπτώσεις της.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζεται ο ρόλος του κρατικού 

προϋπολογισμού ως μέσου άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής από το κράτος. 

Αναλύονται οι αρχές, οι λειτουργίες, οι φάσεις, και οι κατηγορίες των δημόσιων 

προϋπολογισμών. Στη φιλοσοφία της υιοθέτησης των αρχών της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, εντάσσεται και η προσπάθεια υιοθέτησης του 

προϋπολογισμού προγραμμάτων δηλαδή της μετάβασής από τη λογική των μέσων (με 

την οποία είναι διαρθρωμένος ο προϋπολογισμός κονδυλίων) στη λογική των 

αποτελεσμάτων, (με την οποία είναι διαρθρωμένος ο προϋπολογισμός προγραμμάτων). 
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Οι προϋπολογισμοί αυτοί δίνουν έμφαση στον επιδιωκόμενο στόχο και κατατάσσουν τα 

έσοδα και τα έξοδα κατά πρόγραμμα, διευκολύνοντας τον έλεγχο της αποδοτικότητας 

των διαφόρων μέσων δράσης. 

Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας περιγράφονται οι 

διαφορές μεταξύ του παραδοσιακού και του σύγχρονου δημοσιονομικού ελέγχου καθώς 

και οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του ελέγχου των δημοσίων 

δαπανών στην Ελλάδα. Επίσης περιγράφεται η οργανωτική δομή του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, οι αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών 

Ελέγχων όπως αυτές καθορίστηκαν σύμφωνα με το Ν. 3492/2006 καθώς επίσης στοιχεία 

και αποτελέσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται από τη Γενική Δ/νση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο αποτελούν βασική διάκριση του δικαίου. Το 

δημόσιο δίκαιο περιλαμβάνει το συνταγματικό, το διοικητικό και το δημοσιονομικό. Το 

δημοσιονομικό δίκαιο ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της δημοσιονομικής επιστήμης μαζί 

με την δημοσιονομική θεωρία δηλαδή τη δημόσια οικονομική. Η δημόσια οικονομική 

αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο του δημοσιονομικού δικαίου. Το δημοσιονομικό δίκαιο 

διακρίνεται σε δύο κλάδους, α) το δημόσιο λογιστικό το οποίο περιλαμβάνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό, τις δημόσιες δαπάνες, το απολογισμό, το γενικό ισολογισμό, και τις 

εισπράξεις και β) το φορολογικό δίκαιο.  

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τα θέματα που αφορούν στο δημόσιο 

λογιστικό, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με έμφαση στις δημόσιες δαπάνες και τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν τη θυσία των φορολογούμενων 

πολιτών και εργαλείο του κράτους για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς 

χωρίς δημόσιες δαπάνες το κράτος δεν είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται, 

από τα αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση της νομιμότητας, κανονικότητας, 

αποδοτικότητας, οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και για την 

εξακρίβωση της μαθηματικής ακρίβειας των διαφόρων πράξεων που συνδέονται μ' αυτές. 

Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών έχει μεγάλη σημασία, διότι αποβλέπει στη διασφάλιση 

της σύννομης διάθεσης και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. 

Η ύπαρξη θεσμοθετημένων οργάνων δημοσιονομικού ελέγχου προβλέπεται 

σχεδόν σε όλες τις χώρες. Η νομική φύση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων 

αυτών διαφέρουν ανάλογα με το διοικητικό και δημοσιονομικό σύστημα της κάθε χώρας 

και τη γενικότερη κρατική οργάνωση. Στη χώρα μας ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών 

συνίσταται στη διαπίστωση της νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. Πρόκειται για 

έλεγχο, ο οποίος αποβλέπει στη διαπίστωση της ύπαρξης ορισμένων τυπικών στοιχείων.  

Στο ελληνικό σύστημα, ο δημοσιονομικός έλεγχος διακρίνεται στον πολιτικό 

δημοσιονομικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται από τη Βουλή, στον διοικητικό δημοσιονομικό 

έλεγχο, ο οποίος ασκείται από των Υπουργό Οικονομικών, μέσω των Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο δικαστικό δημοσιονομικό έλεγχο που διενεργεί το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο άρθρο 98 του Συντάγματος καθιερώνεται ο προληπτικός 
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έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο κατασταλτικός έλεγχος 

των δημοσίων υπολόγων. Προληπτικό δημοσιονομικό έλεγχο στη χώρα μας όμως 

πραγματοποιούν και οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ ο 

κατασταλτικός έλεγχος ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Στην Ελλάδα όμως το δημοσιονομικό σύστημα αποκλίνει σε σχέση με το 

σύγχρονο ευρωπαϊκό πρότυπο. Όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή δημοσιονομική 

πρακτική, το παραδοσιακό σύστημα παρουσιάζει μειονεκτήματα, όπως η ασαφής 

απεικόνιση των πολιτικών και των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, η έλλειψη συντονισμού, η ανεπαρκής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από τις δημόσιες πολιτικές κ.α. 

Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος από την άλλη, χρησιμοποιεί την έννοιά της 

απόδοσης, και οργανώνεται με βάση τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, 

και της αποτελεσματικότητας. Η διάσταση αυτή μεταξύ του ελέγχου που διενεργείται 

από άλλα κράτη αλλά και του ελέγχου του κοινοτικού προϋπολογισμού σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σε σχέση με τον παραδοσιακό δημοσιονομικό έλεγχο όπως αυτός ασκείται στη 

χώρα μας επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό του ελέγχου των δημοσίων δαπανών στην 

Ελλάδα. 

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η φιλοσοφία του προϋπολογισμού 

προγραμμάτων που προσδιορίζεται από την έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης και 

των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των κρατικών φορέων, και στη βαρύτητα στον 

στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων του κράτους καθώς η έννοια του προϋπολογισμού 

είναι μια σύνθετη έννοια, και η πολυπλοκότητα του αυτή γίνεται αντιληπτή με την 

εξέταση των διάφορων μορφών και λειτουργιών που μπορεί να έχει ένας προϋπολογισμός 

ως βασικό εργαλείο σε ένα δημοσιονομικό σύστημα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό 

της δημοσιονομικής διαχείρισης στην χώρα μας περιλαμβάνεται και ο Ν. 3492/2006 

«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού 

φορέων και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό έγινε μια πρώτη προσπάθεια 

μεταρρύθμισης του ελεγκτικού μηχανισμού εκτέλεσης των δημοσίων δαπανών, και 

εναρμόνισής του με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο Ν. 3492/2006 σχετίζεται άμεσα με 

την ορθολογικότερη κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς η μεταρρύθμιση 
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στο σύστημα ελέγχου των δαπανών προϋποθέτει μεταρρύθμιση στο σύστημα κατάρτισης 

του προϋπολογισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. Ο δημοσιονομικός έλεγχος ως μέρος της οικονομικής διαχείρισης του κράτους 

 

1.1 Έλεγχος και ελεγκτική: έννοια και σημασία 

 

 «Έλεγχος» ονομάζεται η συστηματική εξέταση των δικαιολογητικών εγγράφων 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για την εξακρίβωση της αλήθειας των γεγονότων 

που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. Με τον έλεγχο επιδιώκεται η 

διαπίστωση της ορθότητας των ενεργειών των ατόμων που διενεργούν πράξεις και 

λαμβάνουν αποφάσεις, της συμμόρφωσης τους προς τους κανόνες δικαίου, της τήρησης 

της έννομής τάξης και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει όλες τις πράξεις, παραλείψεις και ενέργειες των ατόμων. 

 Ο έλεγχος κατά τον Fayol (όπως αναφέρεται στο Δήμου, 2000), συνιστάται στην 

επιβεβαίωση ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τα προγράμματα τα οποία καθορίστηκαν, με τις 

οδηγίες που δόθηκαν και με τις αρχές που θεσπίστηκαν προκειμένου να εντοπιστούν οι 

αδυναμίες και τα σφάλματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

εργασιών, με σκοπό αυτά να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να υπάρξει έλεγχος πρέπει να έχουν 

προηγουμένως τεθεί οι στόχοι, να υπάρχουν σαφή, πλήρη και συντονισμένα 

προγράμματα δράσης και να έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες για την επίτευξη των 

στόχων. 

«Ελεγκτική» είναι η διαδικασία άσκησης του ελέγχου η οποία περιλαμβάνει το 

σύνολο των αρχών που αποσκοπούν στο συστηματικό προσδιορισμό του είδους, της 

έκτασης και του τρόπου διενέργειας του ελέγχου των αρμοδίων οργάνων. 

 Ο έλεγχος και η ελεγκτική εφαρμοζόταν από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή 

που οι άνθρωποι προσπάθησαν να μετρήσουν και να αποτιμήσουν τα υλικά αγαθά. 

Γενέτειρα της ελεγκτικής θεωρείται η αρχαία Αίγυπτος, ενώ και στην αρχαία Αθήνα 

υπήρχε σύστημα ελέγχου των δημοσίων οικονομικών. (Δήμου, 2000) 

 Ο όρος ελεγκτές πρωτοεμφανίζεται στη Μ. Βρετανία το 1825 σε διάταγμα του 

Εδουάρδου του Ά το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του δημοσίου χρήματος θα 

ελέγχονται από τους ελεγκτές. 

 Στη χώρα μας η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης του ελεγκτικού επαγγέλματος 

έγινε με το Ν. 5076/1931. (Καζαντζής, 2006) 
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 Η ελεγκτική θεωρείται συγχρόνως επιστήμη και τεχνική. Χαρακτηρίζεται ως 

επιστήμη γιατί παράγει καινούρια γνώση μέσα από τη διεξαγωγή ορθολογικής και 

μεθοδικής έρευνας, και ως τεχνική γιατί αξιοποιεί την καινούρια γνώση, που παράγει ο 

επιστημονικός κλάδος για να ικανοποιήσει τις πρακτικές ανάγκες του ελέγχου. 

 Η ελεγκτική διακρίνεται σε δημόσια ελεγκτική και ιδιωτική ελεγκτική. Η πρώτη 

αποτελεί κλάδο της δημόσιας λογιστικής και ασχολείται με τον έλεγχο των οργανισμών 

του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών γενικά. Η δεύτερη 

αποτελεί κλάδο της ιδιωτικής λογιστικής και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των 

κερδοσκοπικών οικονομικών μονάδων. (Παπάς, 1990) 

 Η ελεγκτική εξετάζει τα εξής τρία θέματα. 

α) το αντικείμενο του ελέγχου, τι ελέγχεται, ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον 

έλεγχο και γιατί είναι αναγκαίος. 

β) το υποκείμενο του ελέγχου, ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποια 

πρέπει να είναι τα προσόντα τους. 

γ) τις ελεγκτικές διαδικασίες δηλαδή πως διενεργείται ο έλεγχος. (Meigs, et al 

1984) 

 Την τελευταία πενηντακονταετία έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής και των ελέγχων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 

 α) Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας πηγάζει από 

τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να απηχεί τις αντιλήψεις 

για την ελεγκτική στην πρώτη φάση ανάπτυξής της. 

 β) Ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, τα οποία 

ανεξάρτητα από τον ηθελημένο ή αθέλητο χαρακτήρα τους παραποιούν τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

γ) Η σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή η οποία δημιουργεί σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω της ασυμμετρίας των πληροφοριών που υπάρχει μεταξύ του 

διαχειριστή και του ιδιοκτήτη μιας οικονομικής μονάδας, και  

 δ) Η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες διότι οι οικονομικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε κάθε οργανωμένη κοινωνία βασίζονται σε πληροφορίες που υπάρχουν 

κατά το χρόνο που λαμβάνεται η κάθε απόφαση. (Καζαντζής, 2006) 

  Ο τομέας των οικονομικών υπηρεσιών ενός οργανισμού συγκεντρώνει, 

καταγράφει αναλύει και παρακολουθεί τα στοιχεία από όλους τους υπόλοιπους τομείς 

του οργανισμού. Οι οικονομικές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς 

παρέχουν οικονομικές πληροφορίες καταγράφουν και αναλύουν το σύνολο των δαπανών 

που πραγματοποιούνται. (Χάμιλτον, 1997) 



3 
 

1.2 Υποκείμενο και αντικείμενο του ελέγχου  

 

Το υποκείμενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο 

διενεργεί τον έλεγχο, το αντικείμενο του ελέγχου είναι το τι ελέγχεται και ποιοι είναι οι 

επιδιωκόμενοι σκοποί αυτού του ελέγχου. Η πλειοψηφία της ελεγκτικής βιβλιογραφίας 

θεωρεί ως αντικείμενο του ελέγχου την οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας.  

Μια τέτοια επιλογή του αντικειμένου του ελέγχου περιορίζει τα όρια της 

ελεγκτικής στα όρια ενός μόνο κλάδου, δηλαδή της ελεγκτικής των οικονομικών 

καταστάσεων. Το αντικείμενο των ελέγχων και οι αντικειμενικοί τους σκοποί ποικίλουν 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή μια ταξινόμηση σε κατηγορίες ελέγχων, με κριτήριο το 

διαφορετικό αντικείμενο ελέγχου τους. 

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες ελέγχων με βάση διάκρισης το αντικείμενο του 

ελέγχου ταξινομούνται σε: 

1)Ελέγχους οικονομικών καταστάσεων 

2)Ελέγχους συμμόρφωσης 

3)Λειτουργικούς ελέγχους 

4)Ελέγχους διοίκησης 

5)Ελέγχους κοινωνικής ευθύνης 

6)Ελέγχους οικονομικού εγκλήματος 

7)Ειδικούς ελέγχους 

8)Λοιπές διακρίσεις ελέγχων 

Όσον αφορά τις λοιπές διακρίσεις ελέγχων στην ελεγκτική βιβλιογραφία οι 

έλεγχοι με βάση το ποιος τους ασκεί, διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς, 

κρατικούς. Οι κρατικοί έλεγχοι διενεργούνται από διάφορους κρατικούς και 

ημικρατικούς φορείς.  

Η διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου προέρχεται από την 

ιδιωτική ελεγκτική. Εξωτερικός έλεγχος, στο δημόσιο τομέα, νοείται ο έλεγχος που 

ασκείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό θεσμό κάθε χώρας, και προκειμένου για την 

Ελλάδα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος, νοείται 

αυτός που ασκείται εντός του φορέα της δημοσιονομικής διαχείρισης. (Καζαντζής, 2006) 
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Είναι προφανές, ότι χωρίς έλεγχο ελλοχεύει ο κίνδυνος της διασπάθισης του 

δημοσίου χρήματος. Οι δημόσιες δαπάνες δεν είναι και δε μπορεί να είναι ελεύθερες, 

αντιθέτως πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες. Η ύπαρξη ελέγχου είναι ζήτημα ορθής 

λειτουργίας του συστήματος. (Δημητρόπουλος, 2014) 

 

1.3 Έλεγχος δημοσίων δαπανών 

 

Κατά ένα γενικό ορισμό ως έλεγχος των δημοσίων δαπανών νοείται το σύνολο 

των ενεργειών που γίνονται, από τα αρμόδια όργανα, προς διαπίστωση της νομιμότητας 

κανονικότητας, αποδοτικότητας, οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και 

προς εξακρίβωση της μαθηματικής ακρίβειας των διαφόρων πράξεων που συνδέονται μ' 

αυτές. 

Όπως προκύπτει από τον ορισμό αυτό η έκταση του ελέγχου είναι ευρύτατη και 

περιλαμβάνει πολλούς και σοβαρούς τομείς, τους οποίους πρέπει να περιλαμβάνει η 

ελεγκτική δραστηριότητα. Όμως ένας τέτοιος, έλεγχος για να ασκηθεί υπό ενιαία μορφή 

είναι δυσχερέστατος, αν όχι αδύνατος. Αυτό διότι προϋποθέτει διαφορετικά, κατά 

περίπτωση, όργανα και διαφορετικό χρόνο άσκησης του. Πρόκειται, περισσότερο για 

θεωρητικό κατασκεύασμα παρά για εφαρμόσιμο μέτρο. Στην πράξη ο έλεγχος 

περιορίζεται σ' ορισμένους μόνο επί μέρους τομείς, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο κάθε 

φορά σκοπό.  

Στη χώρα μας ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών συνίσταται στη διαπίστωση της 

νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. Πρόκειται για περιορισμένο έλεγχο, που 

αποβλέπει στη διαπίστωση της ύπαρξης ορισμένων τυπικών στοιχείων και ο οποίος σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να πάρει και τη μορφή επιτόπιου ελέγχου. (Γούλας, 

1996) 

Ο νομοθέτης θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις νομιμότητας των δημοσίων 

δαπανών, τη νομοθετική πρόβλεψη και την εγγραφή στον προϋπολογισμό. Οι 

προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. (Δημητρόπουλος, 2014) 

Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών έχει μεγάλη σημασία, διότι αποβλέπει στη 

διασφάλιση της σύννομης διάθεσης και διαχείρισης του δημοσίου πλούτου. 

Εντασσόμενος στο πλέγμα του ελέγχου της νομιμότητας των ενεργειών των οργάνων του 
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κράτους, αποτελεί βασικό γνώρισμα της δημοκρατίας, επειδή αποτελεί φραγμό στην 

κατάχρηση της εξουσίας. Αλώστε, η εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης των δημοσίων 

οικονομικών αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή θυσιών εκ 

μέρους των φορολογουμένων πολιτών. (Γούλας, 1996) 

 

1.4 Είδη ελέγχου  

 

Ο έλεγχος διακρίνεται σε διάφορα είδη, ανάλογα με τα κριτήρια που λαμβάνονται 

κάθε φορά υπόψη. Οι σπουδαιότερες από τις διακρίσεις αυτές είναι:  

α) Με βάση τη φύση του οργάνου που ασκεί τον έλεγχο 

Με βάση το κριτήριο αυτό ο έλεγχος διακρίνεται σε διοικητικό, δικαστικό και 

κοινοβουλευτικό. Διοικητικός είναι ο έλεγχος που ασκείται από όργανα της διοίκησης, 

και είναι συγκεντρωτικός εσωτερικός προληπτικός έλεγχος των δημοσιών δαπανών και 

διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Δικαστικός είναι ο έλεγχος που ασκείται 

από τα δικαστήρια. Στην Ελλάδα ο δικαστικός έλεγχος των δαπανών διενεργείται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του. 

Κοινοβουλευτικός είναι ο έλεγχος που ασκείται από τη βουλή κατά τη ψήφιση του 

προϋπολογισμού και έγκριση του απολογισμού.  

β) Με βάση τη θέση του ελεγκτικού οργάνου  

Με βάση αυτό το κριτήριο ο έλεγχος διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. 

Εσωτερικός είναι ο έλεγχος που γίνεται από όργανα της υπηρεσίας που πραγματοποιεί 

τη δαπάνη, δηλαδή από όργανα του διατάκτη ενώ εξωτερικός είναι ο έλεγχος που 

ασκείται από όργανα εκτός της ελεγχόμενης υπηρεσίας. 

 

γ) Με βάση το χρονικό σημείο που ασκείται ο έλεγχος  

Με βάση το κριτήριο αυτό ο έλεγχος διακρίνεται σε έλεγχο που γίνεται εκ των 

προτέρων και ο οποίος σκοπό έχει να προλάβει την πραγματοποίηση παράνομης δαπάνης  

και καλείται "προληπτικός", και σε έλεγχο που γίνεται εκ των υστέρων και αποβλέπει 
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στην τακτοποίηση των γενομένων δαπανών δια της απαλλαγής της ευθύνης ή της 

αποδόσεως ευθυνών στα όργανα που τις ενήργησαν και καλείται "κατασταλτικός".  

δ) Με βάση την έκταση του ελέγχου 

Με βάση αυτό το κριτήριο ο έλεγχος διακρίνεται σε γενικό και δειγματοληπτικό. 

Γενικός είναι ο έλεγχος που καλύπτει όλες τις δαπάνες, ενώ δειγματοληπτικός είναι ο 

έλεγχος που καλύπτει δείγμα από το σύνολο της ελεγκτέας ύλης. Ο γενικός έλεγχος 

εξασφαλίζει μεν καλύτερα αποτελέσματα, πλην όμως, εξ αιτίας της επεκτάσεως των 

δραστηριοτήτων του κράτους, γίνεται πολλές φορές, ασύμφορος και ατελέσφορος. Έτσι 

κερδίζει έδαφος ο δειγματοληπτικός ο οποίος από τη μία πλευρά εξασφαλίζει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα και από την άλλη οικονομία και ταχύτητα.  

ε) Με βάση το περιεχόμενο του ελέγχου 

Με βάση το κριτήριο αυτό ο έλεγχος διακρίνεται σε τυπικό και ουσιαστικό 

(επιτόπιο). Ο τυπικός έλεγχος είναι απλά έλεγχος ορθότητας, πληρότητας και 

νομιμότητας των δικαιολογητικών. Ο ουσιαστικός έλεγχος είναι ευρύτερος και 

αναφέρεται στην επί τόπου διαπίστωση της πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και 

στη διαπίστωση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών.  

στ) Με βάση τον τόπο που γίνεται ο έλεγχος 

Με βάση αυτό το κριτήριο ο έλεγχος διακρίνεται σε συγκεντρωτικό και 

αποκεντρωτικό. Συγκεντρωτικός είναι ο έλεγχος που γίνεται στην έδρα του ελεγκτικού 

οργάνου και αποκεντρωτικός ο έλεγχος που γίνεται στην έδρα του διατάκτη της δαπάνης. 

(Γούλας, 1996) 

 Συγκεκριμένα όσον αφορά στον προληπτικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών, ο 

οποίος θα περιγραφεί παρακάτω, αυτός αποτελεί μορφή δημοσιονομικού ελέγχου, που 

έχει σκοπό να διασφαλίσει τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους επίδοξους 

καταχραστές του, και από την ενδεχόμενη απειρία και αμέλεια των διαχειριστών του. Η 

σημασία του συνδέεται άρρηκτα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται, 

δηλαδή πριν από την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος. (Μπαλτά, 2009) 
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1.4.1 Δημοσιονομικός έλεγχος  

 

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 98, οργανώνει έναν ιδιαίτερο χώρο με μεγάλη 

σπουδαιότητα, τον δημοσιονομικό χώρο. Πρόκειται για την περιοχή, που αφορά στο 

δημόσιο χρήμα, και το χώρο μέσα στον οποίο λειτουργεί η δημόσια οικονομία. Η 

γενικότερη εξέλιξη του κράτους και η εξέλιξη της οικονομικής του δραστηριοποίησης 

έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στον δημοσιονομικό χώρο. Η αύξηση της σημασίας του 

δημοσιονομικού χώρου μεγιστοποίησε την αναγκαιότητα του δημοσιονομικού ελέγχου. 

Στο δημοσιονομικό χώρο ανήκει, η δημοσιονομική διοίκηση, και ο έλεγχος της 

δημοσιονομικής διοίκησης, δηλαδή ο δημοσιονομικός έλεγχος. Ειδικά προστατευόμενο 

αγαθό του δημοσιονομικού χώρου είναι το δημόσιο χρήμα. (Δημητρόπουλος, 2014) 

Με τον όρο «έλεγχος» στο δημόσιο λογιστικό νοούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες 

και πράξεις των αρμοδίων οργάνων που σκοπό έχουν να εξακριβωθεί η κανονική και 

σκόπιμη διαχείριση του δημοσίου πλούτου από την εκτελεστική εξουσία. (Μπαλτά, 

2009) 

Ο όρος «δημοσιονομικός» είναι παράγωγο του όρου "δημοσιονομία", η οποία 

παράγεται από τις λέξεις "δημόσιος" που σημαίνει αυτά που ανήκουν στο λαό ή στην 

πολιτεία και "νέμω" που σημαίνει μοιράζω, διευθύνω, κυβερνώ. Έτσι "δημοσιονομία" 

σημαίνει, η διοίκηση αυτών που ανήκουν στο δημόσιο και κυρίως του δημοσίου πλούτου 

(δημοσίου χρήματος), σε αντίθεση προς την "οικονομία" που σημαίνει η διοίκηση  αυτών 

που ανήκουν στον οίκο, των ιδιωτικών δηλαδή πραγμάτων και κυρίως, των ιδιωτικών 

χρημάτων. Δημοσιονομικός έλεγχος, είναι ο έλεγχος που αφορά στην είσπραξη, διάθεση 

και διαχείριση των δημοσίων χρημάτων. (Γούλας, 1996) 

Ο δημοσιονομικός έλεγχος είναι εργαλείο θεραπείας των αδυναμιών που 

παρατηρούνται στη δημοσιονομική διαχείριση της σπατάλης και της διαφθοράς, είναι η 

βάση της ομαλής προώθησης των μεταρρυθμίσεων του κράτους, είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά μέσα για ένα καλύτερο κράτος. Η χώρα μας με το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις 

υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαθέτη δυο σώματα κρατικών 

λειτουργών και υπαλλήλων με μακρόχρονη ελεγκτική παράδοση. (Σαρμάς, 2006) 

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου της 1ης Ιανουαρίου του 1822 αποτελεί σημείο 

εκκίνησης της δημοσιονομικής ιστορίας της χώρας μας, αλλά και τον θεμέλιο λίθο των 

μεταγενέστερων συνταγματικών κειμένων ως προς το στοιχείο αυτό. Τα πρώτα σημεία 
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εμφάνισης και ανάπτυξης του δημοσιονομικού δικαίου στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού 

κράτους φάνηκαν από τότε. (Βρανιάλη, 2008)   

Ο διοικητικός δημοσιονομικός έλεγχος δηλαδή ο έλεγχος που γίνεται από τα 

όργανα της εκτελεστικής εξουσίας είναι συγκεντρωτικός, εσωτερικός, προληπτικός 

έλεγχος των δημοσίων δαπανών και διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών δια 

μέσου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) που ανήκουν στη δικαιοδοσία 

του. Οι Υ.Δ.Ε αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ανήκουν 

οργανικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και οι οποίες αντικατέστησαν της 

Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 και 

οι οποίες συστήθηκαν με το ΠΔ 200/1997. Πρόκειται για υπηρεσίες ανεξάρτητες από 

τους φορείς των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες.  

Ο έλεγχος που ασκούν οι Υ.Δ.Ε αποτελεί έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας 

των δαπανών, καθώς ο έλεγχος των δαπανών του δημοσίου από αυτές, συνίσταται στην 

εξέταση των δικαιολογητικών που τους αποστέλλονται από τους διατάκτες, και 

αποβλέπει στο κατά πόσο μια δαπάνη είναι νόμιμη ή κανονική. (Μπαλτά, 2007) 

Οι Υ.Δ.Ε δεν ελέγχουν απλώς τη δαπάνη αλλά την υπολογίζουν επακριβώς 

δηλαδή την εκκαθαρίζουν και εκδίδουν οι ίδιες και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

(Σαρμάς, 2006)  

Ανάλογο έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών ασκεί σε δεύτερο 

βαθμό και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως όργανο εξωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος όμως που 

ασκείται από της Υ.Δ.Ε είναι αποκλειστικά προληπτικός, και διενεργείται πριν από την 

πληρωμή της δαπάνης, ενώ ο έλεγχος που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 

προληπτικός και κατασταλτικός. Οι Υ.Δ.Ε ελέγχουν και παρακολουθούν την εξέλιξη των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο διατάκτης σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, και παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία για την πορεία των πιστώσεων 

του. 

Οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν θεωρούνται 

δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.1 

 

1 Π.Δ 151/1998 άρθρο 11 και   Π.Δ 155/2013 άρθρο 3 (τροποποίηση του Π.Δ 151/1998) 
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 Σύμφωνα όμως με νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. πρακτ. Ολομ. 

6ης Γεν. Συν./15-02-2006). ο αρμόδιος υπάλληλος και ο προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε όταν 

προβαίνουν στην εκκαθάριση δαπανών της αυτοδιοίκησης και στην έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής, αποκτούν την ιδιότητα του δημοσίου υπολόγου, αφού 

αποκλειστικά με δικές τους ενέργειες εκταμιεύεται  δημόσιο χρήμα. (Μπαλτά, 2007) 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν 

θεραπεύσιμες ελλείψεις καλείται η υπηρεσία του διατάκτη που τις απέστειλε να τις 

συμπληρώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε 

επιστρέφονται τα δικαιολογητικά εγγράφως. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ 

διατάκτη και Υ.Δ.Ε τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην ανωτέρω αρχή με 

αιτιολογημένο έγγραφο του προϊσταμένου της Υ.Δ.Ε. Αν ο διατάκτης εμμένει 

επαναφέρει τα δικαιολογητικά με αιτιολογημένο έγγραφο στην Υ.Δ.Ε, η οποία εφόσον 

θεωρεί επαρκή την αιτιολογία εκδίδει το χρηματικό ένταλμα, διαφορετικά περικόπτει ή 

απορρίπτει τη δαπάνη. Σε περίπτωση αμφιβολιών της η Υ.Δ.Ε υποβάλλει το φάκελο με 

έκθεσή της στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία 

μεριμνά για την επίλυση της διαφοράς από τον Υπουργό Οικονομικών ή 

εξουσιοδοτημένο όργανό του, τουλάχιστο σε επίπεδο προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. 

Αν κατά τον ασκούμενο έλεγχο γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες για το ουσιαστικό μέρος 

της δαπάνης, εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, αναφέρεται όμως σύγχρονος η περίπτωση 

στο διατάκτη και στον υπουργό οικονομικών.2 

 

 

 

 

 

 

 

2 Π.Δ. 151/1998 άρθρο 1 
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Σε μια προσπάθεια αξιολόγησης αυτού του είδους ελέγχου, επικρατεί η άποψη 

ότι ο προληπτικός διοικητικός έλεγχος που ασκείται από τα διοικητικά όργανα αποτελεί 

ουσιαστική συμβολή στην τήρηση του κανόνα της νομιμότητας των δαπανών. Αυτός ο 

έλεγχος όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτα αμερόληπτος διότι τα όργανα που τον 

ασκούν προέρχονται από την διοίκηση, γι’ αυτό και ακολουθεί και προληπτικός 

δικαστικός έλεγχος. 

Η πρώτη σκέψη όμως για οργάνωση προληπτικού ελέγχου των δημοσίων 

δαπανών στη χώρα μας αφορά στις διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση του δημοσίου 

χρήματος που περιλαμβάνονταν στο διάταγμα της 3ης Απριλίου του 1833 «Περί 

συστάσεως γραμματειών της επικρατείας». Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η διαχείριση 

του δημοσίου θησαυρού και κάθε σχετική υπηρεσία ανατέθηκε στη γραμματεία των 

οικονομικών, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών.  

Ο πρώτος νόμος που περιείχε διατάξεις σχετικές άμεσα με τον έλεγχο των 

δημοσίων δαπανών και έθεσε τις βάσεις, χωρίς και πάλι να οργανώνει το σύστημα 

προληπτικού ελέγχου ήταν ο νόμος ΣΙΒ΄ της 1ης Οκτωβρίου του 1852 «Περί διοικήσεως 

των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί δημοσίου λογιστικού του κράτους». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΙΒ, ο διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους όφειλε να θεωρεί τα εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα από διάφορους 

υπουργούς, αλλά δεν είχε το δικαίωμα να παρεμποδίζει τη διάθεση σε περίπτωση 

υπέρβασης των πιστώσεων. Από τη στιγμή που τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων 

διενεργούσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η άσκηση του προληπτικού ελέγχου 

ανήκε στην εκτελεστική εξουσία, μοντέλο ελέγχου που ισχύει ακόμη και σήμερα στη 

Γαλλία. 

Με αυτό το νόμο ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξη 

του γενικότερου δημοσιονομικού συστήματος ελέγχου σε σύστημα ελέγχου της 

νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τέθηκαν οι βάσεις του δικαστικού 

προληπτικού ελέγχου. (Μπαλτά, 2009) 

Ο δικαστικός δημοσιονομικός έλεγχος δηλαδή ο έλεγχος που ασκείται από τα 

όργανα της δικαστικής εξουσίας, ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναλύεται 

στον προληπτικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών και στον κατασταλτικό έλεγχο των 

δημοσίων υπολόγων. (Μπάρμπας, 2016) 
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Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών ανατέθηκε ρητά στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

με το νόμο ΑΥΟΖ΄/28.5/3.6.1887 «Περί της υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Ο 

προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέφθηκε 

ρητά για πρώτη φορά σε συνταγματικό επίπεδο από τα συνταγματικά κείμενα της 

δικτατορίας το 1968 και 1973. Ωστόσο μόνο το Σύνταγμα του 1975 και η αναθεώρησή 

του το 1986 περιγράφει κατά τρόπο ενδεικτικό τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και τις κατοχυρώνει συνταγματικά, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο 

προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών. 

Ο δικαστικός έλεγχος είναι ο δεύτερος κατά χρονική σειρά  προληπτικός έλεγχος 

στη διαδικασία των δημοσίων δαπανών, και δρα αποτρεπτικά σε εκείνους που 

προτίθενται να επιβουλευτούν το δημόσιο χρήμα, καθώς πρόκειται για όργανο της 

δικαστικής εξουσίας το οποίο διενεργεί τον έλεγχο.   

Κατά τη διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο το όργανο του διαπιστώνει αρχικά αν η δαπάνη που εντέλλεται με το υπό 

θεώρηση χρηματικό ένταλμα βρίσκεται μέσα στα όρια της πίστωσης που αντιστοιχεί 

στον οικείο κωδικό αριθμό. Αν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο πίστωσης, ή τα 

δικαιολογητικά δεν είναι κατά πλήρη και νόμιμο τρόπο συνταγμένα συντάσσεται πράξη 

επιστροφής του αθεώρητου χρηματικού εντάλματος στην οποία σημειώνονται οι 

ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και ζητείται η αναπλήρωσή τους, είτε αρνείται τη θεώρηση 

του χρηματικού εντάλματος όταν το αποτέλεσμα του ελέγχου της δαπάνης είναι 

αρνητικό. 

Το χρηματικό ένταλμα στη συνέχεια επιστρέφεται μαζί με τα δικαιολογητικά του 

και την πράξη επιστροφής στην αρχή που το εξέδωσε. Αν γίνουν αποδεκτές οι απόψεις 

του Ελεγκτικού Συνεργείου ακυρώνεται το ένταλμα. Αν όμως διατυπωθεί διαφορετική 

άποψη το ένταλμα επαναφέρεται στο Ελεγκτικό όργανο με σχετικό έγγραφο. Αν το 

ελεγκτικό όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  επιμένει στις απόψεις του, υποχρεώνεται 

να υποβάλλει με έκθεσή του τον φάκελο της υπόθεσης στο αρμόδιο τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επίλυση της διαφωνίας που ανέκυψε. (Μηλιώνης, 2006) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 1489/1984 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ορίστηκε 

ότι ο προβλεπόμενος προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως αναφέρεται 

παραπάνω, στις δαπάνες του δημοσίου θα ασκούνταν πλέον από τις Υπηρεσίες 
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Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή ουσιαστικά καταργήθηκε 

από 01-01-1985 ο προληπτικός δικαστικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να επρόκειτο πλέον 

για διοικητικό προληπτικό έλεγχο. (Μπαλτά, 2009)  

Η αρμοδιότητα του προληπτικού ελέγχου επανήλθε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το 

έτος 1989, με το άρθρο 22 παρ. 3 του N. 1868/1989. 

 Η ανάγκη για καθολικότητα και ειλικρίνεια στα δημοσιονομικά διαδραματίζει 

έναν σημαντικό ρόλο στην προοδευτική ανάπτυξη της φύσης των δημοσίων 

οικονομικών. Η ευθύνη για μια ορθή διαχείριση απαιτεί πλέον την βέλτιστη χρήση όλων 

των διαθέσιμων μέσων για την επιτυχία των δημόσιων πολιτικών. Το λογιστικό πλαίσιο 

ως εργαλείο περιγραφής των δημοσιονομικών μεγεθών και ελέγχου της δημοσιονομικής 

διαχείρισης, μπορεί να χρησιμεύσει ως κίνητρο για την ανανέωση των διαδικασιών. 

 Το δημόσιο λογιστικό του κράτους όπως έχει διαμορφωθεί από τη δεκαετία του 

’70, βασίζεται στην καθημερινή εγγραφή των δημόσιων εσόδων και δαπανών σύμφωνα 

με την ταξινόμηση που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό και τα αποτελέσματα στο 

τέλος της χρονιάς από τον απολογισμό και ισολογισμό του κράτους.  

 Τα πρώτα στοιχεία μιας σταδιακής διαμόρφωσης και κωδικοποίησης της σχετικής 

νομοθεσίας εμφανίστηκαν με τον νόμο ΣΙΒ της 1ης Οκτωβρίου του 1852. Σημαντικό 

στοιχείο εξέλιξης της δημοσιολογιστικής νομοθεσίας αποτέλεσε και η σταδιακή 

ενίσχυση της συμμετοχής του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και η δημιουργία ειδικών 

υπηρεσιών ελέγχου.  

 Ωστόσο η υποχρέωση αξιολόγησης και απόδοσης των δημοσίων δαπανών που 

αρχίζει να γεννάται τα τελευταία χρόνια δεν συμβαδίζει με το υπάρχον νομοθετικό 

υπόβαθρο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον 

δημοσιονομικό τομέα, απαιτείται περαιτέρω προσαρμογή της δημόσιας οικονομικής 

διαχείρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις διαφάνειας και απόδοσης των δημοσίων 

δαπανών.   

 Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται ένα κύμα μεταρρυθμίσεων 

το οποίο αποσκοπεί σε μια προσέγγιση του δημόσιου λογιστικού προς το αντίστοιχο του 

ιδιωτικού τομέα, με προσανατολισμό στην αξιολόγηση της απόδοσης. (Βρανιάλη, 2008) 
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Στη χώρα μας από την 01-01-2017, και μετά την κατάργηση των Υ.Δ.Ε και των 

αρμοδιοτήτων αυτών3, ο διοικητικός προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών θα 

ασκείται από τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των δημοσίων φορέων, 

κατά το στάδιο εκκαθάρισης της δαπάνης. Με το Ν.4337/2015 στο άρθρο 10 παρ. 10 

ορίζεται ότι: «Από 1.1.2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 

4129/2013 (Α΄52), δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του κράτους. Από 

1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του N. 4129/2013, δεν ασκείται 

προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και των προαναφερόμενων λοιπών νομικών 

προσώπων4». (Μπάρμπας, 2016)  

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε στους προϊστάμενους οικονομικών 

υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 69Δ του Ν. 4270/2014, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015, 

προέβλεψε την μετεξέλιξη των Υ.Δ.Ε και των Ειδικών Λογιστηρίων σε Δημοσιονομικές 

Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) και καθόρισε το γενικό πλαίσιο των νέων 

αρμοδιοτήτων που αυτές θα ασκούν από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Ο προσδιορισμός των νέων αρμοδιοτήτων των Δ.Υ.Ε.Ε αποτελεί σημαντικό 

μέρος της συνολικότερης προσπάθειας μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στον τομέα 

της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς συμπληρώνει την μεταφορά των αρμοδιοτήτων 

εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής στις οικονομικές υπηρεσίες των 

υπουργείων και των λοιπών φορέων με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

δημοσιονομικής εποπτείας.  

Συγκεκριμένα, οι Δ.Υ.Ε.Ε των υπουργείων θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία 

των προϋπολογισμών τόσο των υπουργείων, όσο και των εποπτευόμενων φορέων που 

βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους. Οι Δ.Υ.Ε.Ε που λειτουργούν στις 

έδρες των περιφερειακών ενοτήτων θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία των 

προϋπολογισμών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης οι οποίοι ευρίσκονται εντός 

των γεωγραφικών ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως του 

συγκεκριμένου υπουργείου από το οποίο εποπτεύονται.  

 

 

3 Ν.4336/2015 

4 Ν.4337/2015 άρθρο 10 παρ. 10 
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Οι νέες αρμοδιότητες που θα ασκούν οι Δ.Υ.Ε.Ε, περιλαμβάνουν τον έλεγχο της 

ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων των φορέων εντός της χωρικής τους 

αρμοδιότητας, τη συμμετοχή τους στη διενέργεια προγραμματισμένων, έκτακτων και 

ειδικών ελέγχων που πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων των Ν. 3492/2006, 

4151/2013, 4314/2014 και του Π.Δ. 111/2014, τη συμμετοχή σε ελέγχους για την ορθή 

τήρηση της μισθολογικής πολιτικής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη συμμετοχή 

σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων της γενικής κυβέρνησης και τη 

διενέργεια ελέγχων για την ορθή τήρηση του μητρώου προσωπικού των φορέων. 

 Επιπλέον, οι Δ.Υ.Ε.Ε επιφορτίζονται, μεταξύ άλλων, με την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης στις αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) κατά την 

κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού των φορέων 

αρμοδιότητάς τους, με τον έλεγχο επίτευξης της στοχοθεσίας που έχει τεθεί, και τήρησης 

των ορίων για το ύψος των μεταβιβάσεων ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και με τον έλεγχο 

και τη συνυπογραφή των αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων αρμοδιότητάς τους σε 

περιπτώσεις συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους στόχους ή μη τήρησης των κείμενων 

δημοσιονομικών διατάξεων.  

Οι Δ.Υ.Ε.Ε μετατρέπονται σε έναν αποκεντρωμένο μηχανισμό ελέγχου και 

εποπτείας της δημοσιονομικής διαχείρισης του συνόλου των φορέων της γενικής 

κυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και νόμιμης χρήσης των 

δημοσιονομικών πόρων και την επιβολή της τήρησης των διατάξεων του δημοσίου 

λογιστικού.5 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2/99988/0004 30-12-2016 

απόφασης (ΦΕΚ Τβ 4480/30-12-2016) για την εξειδίκευση και τον καθορισμό των 

αρμοδιοτήτων των Δ.Υ.Ε.Ε προβλέπεται ότι: 

Οι Δ.Υ.Ε.Ε α) Παρέχουν τεχνική υποστήριξη και οδηγίες στη Γ.Δ.Ο.Υ του 

υπουργείου που εποπτεύει τους φορείς γενικής κυβέρνησης αρμοδιότητας τους κατά την 

κατάρτιση του συνοπτικού και αναλυτικού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τους 

δεσμευτικούς στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. και του προϋπολογισμού  

 

 

5 Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού  2017 κεφ. 2 
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β) Παρακολουθούν την ορθή και έγκαιρη τήρηση της διαδικασίας από τα 

υπουργεία και τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης, κατά την κατάρτιση του 

σχεδίου συνοπτικού προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, 

συγκεντρώνοντας στοιχεία για το ύψος των μεταβιβάσεων και τα προβλεπόμενα 

αποτελέσματα του συνοπτικού προϋπολογισμού κάθε εποπτευόμενου νομικού 

προσώπου της αρμοδιότητας τους, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για το 

σκοπό αυτό, από τα αρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και 

εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και σε περίπτωση μη έγκαιρης ή μη 

ορθής τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων, προβαίνουν σε έγγραφη γνωστοποίηση στη 

Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

γ) Ελέγχουν και βεβαιώνουν τη συνέπεια του προβλεπόμενου ετήσιου 

δημοσιονομικού αποτελέσματος με τους δεσμευτικούς στόχους και την ποσοτική 

συμμόρφωση των μεταβιβάσεων από το/τα υπουργείο/α (ή/και φορείς) στον κάθε φορέα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους και το 

εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ και προϋπολογισμό, προ της οριστικής έγκρισης του 

αναλυτικού προϋπολογισμού αυτών από τον εποπτεύοντα υπουργό, σύμφωνα με το 

άρθρο 63 του Ν. 4270/2014, για κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α, 

Α.Δ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο και Ν.Π.Ι.Δ του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005   

δ) Ελέγχουν και βεβαιώνουν τη συμβατότητα και συμμόρφωση, τουλάχιστον, του 

προβλεπόμενου ετήσιου δημοσιονομικού αποτελέσματος με τους δεσμευτικούς στόχους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους και το 

εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ και κρατικό προϋπολογισμό, προ της οριστικής έγκρισης 

αναμόρφωσης του αναλυτικού προϋπολογισμού από τον εποπτεύοντα υπουργό, για κάθε 

φορέα της γενικής κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α, Α.Δ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο και Ν.Π.Ι.Δ του κεφ. Α΄ 

του Ν. 3429/2005 

ε) Για κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α και Α.Δ.Α, 

παρακολουθούν την έγκαιρη έγκριση των προϋπολογισμών τους, καθώς και τη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 και 

ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες 

στ) Για τους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, παρακολουθούν την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων προθεσμιών ψήφισης από τα συμβούλια των Ο.Τ.Α των σχεδίων 

προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
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ζ) Για τη μεταβίβαση πόρων από το κράτος ή από φορείς της γενικής κυβέρνησης 

προς οποιοδήποτε φορέα εκτός γενικής κυβέρνησης, πλην Α.Δ.Α, βεβαιώνουν την 

υποβολή σχεδίου δράσης από τον εν λόγω φορέα, τη χρήση των πόρων αυτών, 

προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία για το προηγούμενο έτος σε περίπτωση που 

έχει λάβει χώρα μεταβίβαση πόρων και παρέχουν γνώμη για την αναγκαιότητα της 

μεταβίβασης 

η) Ελέγχουν και βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των μεταβιβάσεων από το/τα 

αρμόδιο/α υπουργείο/α στο φορέα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες και 

εγκυκλίους και το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ και προϋπολογισμό, τόσο κατά την οριστική 

έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού, όσο και κατά την έγκριση αναμόρφωσης του 

αναλυτικού προϋπολογισμού από τον αρμόδιο υπουργό/αρμόδιους υπουργούς, για κάθε 

εποπτευόμενο φορέα εκτός γενικής κυβέρνησης, πλην Α.Δ.Α, στον οποίο μεταβιβάζονται 

πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, για τις Δ.Ε.Κ.Ο και τα Ν.Π.Ι.Δ του 

κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005, ελέγχουν και βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των μεταβιβάσεων 

ως ανωτέρω, πριν την έγκριση του προϋπολογισμού ή της τυχόν αναθεώρησης του 

θ) Παρακολουθούν και ελέγχουν, και επιτοπίως εφόσον απαιτείται, την ορθή 

εκτέλεση των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού με την επίτευξη των 

προβλεπόμενων στόχων ανά φορέα γενικής κυβέρνησης, την υλοποίηση των 

διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητικών αποκλίσεων από τους 

στόχους, καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή των εκάστοτε προβλεπόμενων 

κυρώσεων και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους. Για το σκοπό αυτό δύναται να αναζητούν όλα τα 

απαραίτητα οικονομικά στοιχεία 

ι) Παρακολουθούν σε τριμηνιαία βάση την υλοποίηση των δημοσιονομικών 

στόχων των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α 

ή/και του προϋπολογισμού προγραμμάτων, όπου αυτό προβλέπεται, σε συνεργασία με 

την αρμόδια Γ.Δ.Ο.Υ, επιβλέπουν τη λήψη διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει ειδικών 

διατάξεων νόμων Ν. 3891/2010 και Ν. 3920/2011 και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στη 

Δ.Π.Γ.Κ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με κοινοποίηση στη Γ.Δ.Ο.Υ 

ια) Συμμετέχουν σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων από μηδενική 

βάση (spending reviews), κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών 

ιβ) Υποστηρίζουν τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, αναφορικά με 

την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών χρηστής οικονομικής διαχείρισης 
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ιγ) Υποβάλλουν προτάσεις στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους σχετικά με την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων 

 ιδ) Ενημερώνουν το Γενικό Επίτροπο Επικρατείας για δαπάνες που απορρέουν 

από δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του προϋπολογισμού των φορέων αρμοδιότητας του 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 1 του ΥΚ και 68 του κώδικα νόμων για 

το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν. 4129/2013) 

ιε) Ελέγχουν την ορθή και πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη 

νομοθεσία και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος διαδικασιών περί ανάληψης 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες και διενεργούν σχετικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους 

(άρθρο 10, παρ. α) και γ) Π.Δ 80/2016 

ιστ) Ελέγχουν την ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων από τους υπόχρεους 

φορείς. Οι έλεγχοι της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων από τις Δ.Υ.Ε.Ε είναι 

ανεξάρτητοι αντίστοιχων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Δ/νση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων στο πλαίσιο των ελέγχων της περίπτωσης (κα) 

ιζ) Κινούν τις διαδικασίες για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 

περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες στα αρμόδια όργανα που ενεργούν 

κατά παράβαση των προβλεπόμενων για την ανάληψη υποχρεώσεων διαδικασιών 

ιη) Ελέγχουν και συνυπογράφουν τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων-

δεσμεύσεων που αφορούν σε πρόσθετες αμοιβές προσωπικού, προμήθειες και παροχή 

υπηρεσιών, σε περίπτωση συνεχιζόμενης αρνητικής απόκλισης από τους στόχους, μετά 

την παρέλευση του πρώτου τριμήνου ή μη τήρησης των δημοσιονομικών διατάξεων από 

τους φορείς αρμοδιότητας τους, πλην Ο.Τ.Α 

ιθ) Διενεργούν τον επιτόπου έλεγχο, στις περιπτώσεις που κατά την άσκηση του 

ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες για το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης 

κ) Παρέχουν διαχειριστικά στοιχεία και πληροφορίες ελεγκτικού ενδιαφέροντος 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τον καθορισμό του 

δείγματος και τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3492/2006, Ν. 

4151/2013 , Ν. 4314/2014 και του Π.Δ. 111/2014  

κα) Συμμετέχουν σε ελέγχους, με εντολή και υπό την εποπτεία της Γενικής 

Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, σύμφωνα με τους Ν. 3492/2006, Ν. 4151/2013 και 

του Π.Δ. 111/2014. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε Δημόσιους Φορείς, Ο.Τ.Α α' και 
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β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 

3492/2006 και είναι:  Τακτικοί έλεγχοι που αφορούν την διαχείριση του προϋπολογισμού 

και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχων των ανωτέρω φορέων, 

έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, του Υπουργού 

Οικονομικών ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αιτήματος λοιπών 

διοικητικών φορέων, ύστερα από καταγγελίες ή αναφορές για βάσιμες υπόνοιες, για 

ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ειδικοί τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι σε Ν.Π.Ι.Δ 

που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τους φορείς γενικής 

κυβέρνησης 

κβ) Διενεργούν έλεγχο για την ορθή τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως 

προσωπικού των φορέων αρμοδιότητας τους και ενημερώνουν σχετικά την Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής και το Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

κγ) Δύνανται να διενεργούν έλεγχο της πάγιας προκαταβολής φορέων της γενικής 

Κυβέρνησης. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι αντίστοιχων ελέγχων που 

πραγματοποιούνται από τη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων στο πλαίσιο των 

ελέγχων της περίπτωσης (κα) 

 κδ) Δύνανται να διενεργούν έλεγχο της ορθής εφαρμογής του νομοθετικού 

πλαισίου της μισθολογικής πολιτικής. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι αντίστοιχων 

ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων στο 

πλαίσιο των ελέγχων της περίπτωσης (κα) 

κε) Δύνανται να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους εντός της χωρικής τους 

αρμοδιότητας, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις 

των εκθέσεων ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, κατόπιν σχετικής 

προς τούτο εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών 

Ελέγχων και εντολής του Προϊσταμένου της. 

 

 

 

 

 

προϋπολογισμού  2017 κεφ. 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Δημόσιες δαπάνες 

 

2.1 Ταξινόμηση δημόσιων δαπανών 

 

Ως δημόσιες δαπάνες ορίζονται οι πληρωμές που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς 

μέσω του προϋπολογισμού για την επίτευξη ορισμένων στόχων όπως η άριστη κατανομή 

των παραγωγικών μέσων, η δίκαιη διανομή του εισοδήματος, η σταθεροποίηση της 

οικονομίας και η οικονομική μεγέθυνση. (Δριτσάκης & Βαζακίδης 2003) 

Δημόσια δαπάνη είναι η γενόμενη χρησιμοποίηση πίστωσης για την εκπλήρωση 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του δημοσίου. (Σολδάτος 2001) 

Για την πραγματοποίηση των στόχων τους οι δημόσιοι φορείς χρησιμοποιούν 

διάφορα μέσα με διαφορετική αποτελεσματικότητα το καθένα. Όλα τα μέσα τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με τα έξοδα και τα έσοδα των δημοσίων φορέων καλούνται 

δημοσιονομικά μέσα και ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α) στις δημόσιες δαπάνες 

όπως είναι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις, οι 

συντάξεις, τα επιδόματα ανεργίας κ.α  β) στους φόρους και τα λοιπά τακτικά έσοδα των 

δημοσίων φορέων όπως είναι οι φόροι τους οποίους πληρώνουν οι μισθωτοί στο μισθό 

τους, οι φόροι που επιβάλλονται στα διαφορά προϊόντα και γ) στο δημόσιο δανεισμό 

όπως είναι ο δανεισμός των δημοσίων φορέων από το κοινό με την έκδοση πχ 

ομολογιακών δανείων. Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών αυτές ταξινομούνται με βάση ορισμένα κριτήρια, σε 

οικονομική ταξινόμηση, λειτουργική ταξινόμηση και διοικητική ταξινόμηση.  

 

2.1.1 Οικονομική ταξινόμηση 

 

Κριτήριο για την οικονομική ταξινόμηση των δαπανών είναι ο τρόπος με τον 

οποίο οι δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν την παραγωγή και το εθνικό εισόδημα. Με βάση 

αυτό το κριτήριο οι δημόσιες δαπάνες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: α) στις δαπάνες 

για αγαθά και υπηρεσίες και β) στις δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές. 

 α) Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες με τη σειρά τους διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: i) στις τρέχουσες δαπάνες και ii) στις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων. Στην 
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πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αγορά καταναλωτικών αγαθών τα 

οποία προορίζονται να ικανοποιήσουν ανάγκες του παρόντος, ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες που προορίζονται για την αγορά κεφαλαιουχικών 

αγαθών τα οποία θα ικανοποιήσουν ανάγκες για μια σειρά ετών όπως δαπάνες για την 

κατασκευή δρόμων, σχολικών κτιρίων κ.α. (Γεωργακόπουλος, 2012). 

Οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων συμβάλλουν στην αύξηση της κρατικής 

περιουσίας και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων του δημόσιου τομέα, αλλά σε 

ορισμένες περιπτώσεις και στου ιδιωτικού. Με τις δαπάνες αυτές δεν καταστρέφεται ο 

δημόσιος πλούτος απλώς μετασχηματίζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις 

προετοιμάζεται η δημιουργία και νέου πλούτου, πχ από ένα φράγμα που κατασκευάζεται 

με δημόσιες επενδύσεις θα παραχθεί στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η διάκριση των δημοσίων δαπανών σε δαπάνες επένδυσης και σε δαπάνες 

κατανάλωσης παρουσιάζει δυσκολίες καθώς μία δαπάνη που αρχικά εμφανίζεται ως 

δαπάνη κατανάλωσης σε τελική ανάλυση συμβάλει και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας του κράτους. Οι δαπάνες για τους μισθούς των εκπαιδευτικών που με 

βάση το κλασικό κριτήριο θεωρούνται τρέχουσες δαπάνες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 

ότι συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του κράτους. (Μπάρμπας & 

Φινοκαλιώτης, 2011). 

β) Οι δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούν δαπάνες που δεν 

συντελούν άμεσα στη δημιουργία εισοδημάτων αλλά ουσιαστικά αποτελούν μονομερείς 

παροχές των δημοσίων φορέων προς τους ιδιωτικούς φορείς. Τέτοιες δαπάνες είναι τα 

οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα ανεργίας, οι συντάξεις, οι επιδοτήσεις κ.α. οι 

δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές διακρίνονται σε δυο κατηγορίες i) στις 

μεταβιβάσεις εισοδήματος οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των 

ιδιωτικών φορέων και ii) στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου οι οποίες αποβλέπουν στην 

κάλυψη ενός μέρους των δαπανών για αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών. 

(Γεωργακόπουλος, 2012). 

Δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές γίνονται κυρίως για την άσκηση 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, ενώ τα έσοδα για την πραγματοποίηση αυτών 

προέρχονται από τη φορολογία, και βαρύνουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. 

Ειδικότερα, οι δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές αφορούν σε: 1.δαπάνες 

μεταβιβάσεων εισοδήματος και 2. σε δαπάνες μεταβιβάσεων κεφαλαίου. 
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Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες μεταβιβάσεων εισοδήματος διακρίνονται σε: 1α) 

δαπάνες με τη μορφή επιδοτήσεων προς τις οικογένειες όπως επιδόματα απορίας, 

επιδότηση ενοικίου βοηθήματα προς τις πολύτεκνες οικογένειες κ.α. Οι εν λόγω 

επιδοτήσεις έχουν συνήθως θετικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να έχουν και αρνητικό με την 

έννοια ότι συνίστανται κυρίως σε παροχή προς τον ωφελούμενο ενός χρηματικού ποσού, 

αλλά μπορεί να παρέχονται και με τη μορφή απαλλαγής αυτού, από την καταβολή 

ορισμένων αναγκαστικών εισφορών προς το δημόσιο. 1β) σε δαπάνες με την μορφή 

επιδοτήσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κυρίως με την καταβολή ενός χρηματικού 

ποσού με βάση ορισμένα κριτήρια όπως το ύψος της παραγωγής, τον αριθμό των 

απασχολούμενων όπως επίσης και με την μορφή φορολογικών απαλλαγών. Με αυτό τον 

τρόπο δημιουργούνται κίνητρα για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε δυσμενείς γεωγραφικές περιοχές. 

2. Οι δαπάνες μεταβιβάσεων κεφαλαίου αφορούν σε δαπάνες για την κάλυψη  με 

επιδότηση του δημοσίου ενός μέρους της δαπάνης που απαιτείται για την κατασκευή ενός 

παραγωγικού έργου. Στη μορφή αυτή της επιδότησης υπάγονται και οι μονομερείς 

χρηματικές μεταβιβάσεις που ενεργεί το κράτος στο εξωτερικό πχ καταβολή εισφορών 

από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. (Μπάρμπας & Φινοκαλιώτης, 

2011). 

 

2.1.2 Λειτουργική ταξινόμηση   

 

Η λειτουργική ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών γίνεται με βάση τη 

συγκεκριμένη ανάγκη ή κατηγορία αναγκών στην κάλυψη των οποίων αποβλέπει 

καθεμιά κατηγορία δαπάνης πχ όλες οι δαπάνες που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης της παιδείας ταξινομούνται στην κατηγορία «δαπάνες εκπαίδευσης», οι δαπάνες 

που αποβλέπουν στη διατήρηση της υγείας των πολιτών ταξινομούνται στην κατηγορία 

«δαπάνες υγείας». 

Η λειτουργική ταξινόμηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί επιτρέπει τη μελέτη και 

αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών και επίσης βοηθά την πολιτική ηγεσία να ιεραρχεί 

τις διάφορες κατηγορίες δαπανών. Η λειτουργική ταξινόμηση διευκολύνει επίσης τους 

πολίτες να εξακριβώνουν την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην ικανοποίηση 

των διαφόρων κατηγοριών αναγκών.  (Γεωργακόπουλος, 2012) 
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Επιπλέον η λειτουργική ταξινόμηση καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ του 

κόστους και του οφέλους των δαπανών διαφόρων κατηγοριών. Ο τρόπος αυτός 

ταξινόμησης των δημοσίων δαπανών διευκολύνει την εκάστοτε κυβέρνηση στην 

κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών σύμφωνα με το σύγχρονο σύστημα του 

«προϋπολογισμού προγραμμάτων» με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Σύμφωνα με το σύστημα του «προϋπολογισμού προγραμμάτων» οι 

δημόσιες δαπάνες κατατάσσονται σε προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις 

δραστηριότητες του κράτους που συντελούν στην παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών και 

υπηρεσιών. (Μπάρμπας & Φινοκαλιώτης, 2011) 

 Όμως όπως και στην περίπτωση της οικονομικής ταξινόμησης των δαπανών 

υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην πράξη. Ορισμένες κατηγορίες δημοσίων δαπανών 

συντελούν στην ικανοποίηση περισσοτέρων της μίας αναγκών με συνέπεια να είναι 

αδύνατο πολλές φορές να αποδοθούν ορισμένες κατηγορίες δαπανών σε συγκεκριμένες 

ανάγκες, όπως πχ οι γενικές δαπάνες διοίκησης. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

 

2.1.3 Διοικητική ταξινόμηση 

 

Η πιο παραδοσιακή διάκριση των δημοσίων δαπανών που είχε υιοθετηθεί από τα 

κράτη είναι η διοικητική. (Μπάρμπας & Φινοκαλιώτης, 2011) 

Η διοικητική ταξινόμηση στηρίζεται στο φορέα που κάνει τη δαπάνη και με βάση 

αυτό το κριτήριο οι δημόσιες δαπάνες ταξινομούνται συνήθως στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 α) σε δαπάνες του κράτους ή δαπάνες της κεντρικής διοίκησης 

 β) σε δαπάνες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

 γ) σε δαπάνες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

 δ) σε δαπάνες λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. (Γεωργακόπουλος, 

2012) 

Η διοικητική ταξινόμηση είναι απλή αλλά δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς ο 

αριθμός των υπουργείων συνήθως τροποποιείται σε κάθε αλλαγή του κυβερνητικού 

σχήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Διοικητική ταξινόμηση δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα 

Κατηγορία δαπάνης 1980 1990 2000 2005 2010 

Κεντρικής διοίκησης 65,4 53,6 46,8 55,2 58,1 

Κοινωνικής ασφάλισης 23,7 31,5 39,7 39,0 33,2 

Τοπικής αυτοδιοίκησης 4,0 5,0 5,2 5,8 5,2 

Λοιπών ΝΠΔΔ 6,9 9,9 8,3 - 3,5 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδας Γεωργακόπουλος, 2012 «Εισαγωγή 

στη δημόσια οικονομική» 

 

2.2 Εξέλιξη δημοσίων δαπανών 

 

Από παρατηρήσεις που έγιναν και αφορούν στην εξέλιξη των δημοσίων δαπανών 

των αναπτυσσόμενων κρατών της Ευρώπης και των Η.Π.Α από το τέλος του 19ου αιώνα 

προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι δημόσιες δαπάνης των κρατών στο μέτρο που 

προχωρούσε η οικονομική τους ανάπτυξη παρουσίαζαν μια αυξητική τάση. (Μπάρμπας 

& Φινοκαλιώτης 2011) 

 

2.2.1 Νόμος του A.Wagner 

 

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι δημόσιες δαπάνες διαχρονικά αποτέλεσε 

αντικείμενο ευρείας έρευνας από το τέλος του προηγούμενου αιώνα, όταν ο Γερμανός 

οικονομολόγος A. Wagner διατύπωσε το νόμο της αύξουσας τάσης των δημοσίων 

δαπανών. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, η δραστηριότητα του δημοσίου  και άρα οι δημόσιες 

δαπάνες, αυξάνονται ταχύτερα από την αύξηση των ιδιωτικών δραστηριοτήτων και των 

ιδιωτικών δαπανών με αποτέλεσμα το μέγεθος του δημόσιου τομέα να αυξάνεται 

διαχρονικά. Ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των δαπανών 

λειτουργούν από την πλευρά της ζήτησης ενώ άλλοι από την πλευρά της προσφοράς. Οι 

λόγοι οι οποίοι οδηγούν στην τάση αυτή είναι τόσο οικονομικοί όσο και μη οικονομικοί.  

(Γεωργακόπουλος, 2012) 
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Οι λόγοι αυτοί είναι: 

α) Η αύξηση των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφάλειας καθώς οι 

ιδιωτικές δραστηριότητες υποκαθίστανται από δημόσιες. Σε αυτό συνέβαλε η αύξηση και 

η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

β) Η αύξηση των δαπανών του κοινωνικού κράτους και κυρίως οι δαπάνες για 

την υγεία, την παιδεία, την αναδιανομή του εισοδήματος. 

γ) Η αύξηση της δραστηριότητας του δημοσίου στον τομέα για τον έλεγχο των 

μονοπωλίων. 

Από παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά στην εφαρμογή του νόμου του 

Wagner προέκυψε το συμπέρασμα ότι συνήθως ο νόμος επαληθεύεται στις περιπτώσεις 

των αναπτυσσόμενων χωρών και όχι των πολύ φτωχών και των ήδη αναπτυγμένων. 

(Μπάρμπας & Φινοκαλιώτης, 2011) 

 

2.2.2 Θεωρία της κλιμακωτής αύξησης των δημοσίων δαπανών 

   

Σε αντίθεση με το νόμο του Wagner που προβλέπει μια σχετικά ομαλή αύξηση 

του μεγέθους του δημόσιου τομέα οι καθηγητές Α. Peacock και J. Wiseman διατύπωσαν 

μια εναλλακτική θεωρία η οποία είναι γνωστή ως η θεωρία της κλιμακωτής αύξησης των 

δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με αυτήν το μέγεθος του δημόσιου τομέα δεν αυξάνεται ή 

αυξάνεται ελάχιστα σε ομαλές περιόδους επειδή η αύξηση του περιορίζεται από την 

ύπαρξη ενός ανώτατου ανεκτού ορίου φορολογίας, το οποίο δεν επιτρέπει στις 

κυβερνήσεις να αυξήσουν το μέγεθος του δημόσιου τομέα στην έκταση που θα 

επιθυμούσαν. Σε περιόδους που δεν είναι ομαλές οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να 

καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερα ποσά φόρων για την χρηματοδότηση των έκτακτων 

αυτών δαπανών με αποτέλεσμα να συνηθίζουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο φορολογίας το 

οποίο επιτρέπει στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να εισπράττουν υψηλότερους φόρους 

και σε περιόδους μετά την κρίση. (Γεωργακόπουλος, 2012) 
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2.2.3 Θεωρία της υστέρησης  της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα 

 

Η θεωρία του Wagner ουσιαστικά αποτελεί θεωρία ζήτησης καθώς προσπαθεί να 

εξηγήσει τη διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών σε σχέση με την εξέλιξη της 

ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Η θεωρία των Peacock και Wiseman αντίθετα 

περιλαμβάνει στοιχεία της προσφοράς διότι προσπαθεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά των 

δημόσιων δαπανών με βάσει τους περιορισμούς που έχει ο δημόσιος τομέας από την 

πλευρά της προσφοράς.  

Μια ακόμη θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει τις εξελίξεις στο μέγεθος του 

δημόσιου τομέα με βάση μόνο χαρακτηριστικά της προσφοράς είναι και η θεωρία του 

W. Baumol. Σύμφωνα με αυτήν υποστηρίζεται ότι η τάση αυτή του δημόσιου τομέα να 

αυξάνει διαχρονικά θα πρέπει να αναζητηθεί στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της 

προσφοράς των δημοσίων αγαθών καθώς ο δημόσιος τομέας παρέχει κυρίως υπηρεσίες 

όπου η βελτίωση της παραγωγικότητας υπολείπεται συνήθως σε σχέση με τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των αγαθών. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται με βάση 

την παραγωγικότητα όμως σε μία οικονομία στην οποία υπάρχει ελεύθερη κινητικότητα 

ανάμεσα στους δύο τομείς, την αύξηση παρακολουθούν και οι μισθοί του δημόσιου 

τομέα. Όμως η παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα αυξάνεται λιγότερο από τους 

μισθούς με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ταχύτερη αύξηση των τιμών των δημόσιων 

υπηρεσιών σε σχέση με τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. 

(Γεωργακόπουλος, 2012) 

 

2.3 Μέγεθος των δαπανών στην Ελλάδα 

 

Κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 στην Ελλάδα, οι δαπάνες σημείωσαν μια 

σταθερή αύξηση, συνολικά της τάξης του 7% του ΑΕΠ, διαμορφούμενες στο 29,2% το 

1980. (διάγραμμα 1). Το 1981 σημειώθηκε απότομη αύξηση σε 34,4% ενώ όλη τη 

δεκαετία του 1980 η αύξηση των δαπανών γίνεται με ταχύτερο ρυθμό και το 1990 

υπερβαίνουν πλέον το 50% του ΑΕΠ σταθεροποιούμενες για όλα τα επόμενα έτη σε 

επίπεδα γύρω από το 50% του ΑΕΠ.  

Η πορεία διόγκωσης των δημοσίων δαπανών άρχισε μετά την μεταπολίτευση και 

διατηρήθηκε σε όλες τις μετέπειτα δεκαετίες. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

χαμηλό αρχικό μέγεθος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, στην αυξανόμενη ζήτηση για 



26 
 

το προϊόν του δημοσίου, σε παράγοντες προσφοράς (κόστους), καθώς  σε πολιτιστικούς 

και κοινωνικούς παράγοντές. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι αυτή η διόγκωση δεν 

έγινε ισόρροπα σε σχέση με τα έσοδα. (Καραβίτης, 2008) 

                                              Διάγραμμα 1 

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα μετά το 1960 

 

Πηγή: Καραβίτης, 2008  «Δημόσιο χρέος και ελλείμματα» 

Η εξέλιξη των δαπανών στην Ελλάδα και την ΕΕ-15 το διάστημα 1995-2009 

(διάγραμμα 2) δείχνει ότι μέχρι και το 2006 με μόνη εξαίρεση το 2000 οι δαπάνες στην 

Ελλάδα ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο στην ΕΕ-15. Η τάση αυτή αντιστρέφεται την 

περίοδο 2007-2009 η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δαπανών για 

τόκους, για αμοιβές προσωπικού και κοινωνική προστασία. (Αργείτης κ.α, 2011) 
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                                              Διάγραμμα 2 

   Δαπάνες γενικής κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ) Ελλάδα και Ε.Ε-15, 1995 έως 2009 

 

Πηγή: Eurostat και AMECO Αργείτης, κ.α 2011 «Κρίση δημοσίου χρέους στην Ελλάδα: 

αιτίες και προοπτικές» 

 

2.4 Ρόλος των δημοσίων δαπανών 

 

Για να εκπληρώσει τις λειτουργείες του το κράτος πρέπει κατ’ αρχήν να έχει στη 

διάθεσή του ορισμένο εισόδημα το οποίο μπορεί να αποκτήσει μέσω της φορολογίας, της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, και του δανεισμού. Στη συνέχεια αυτό το εισόδημα θα 

πρέπει να το διαθέσει για αγορά αγαθών ή για την απασχόληση παραγωγικών 

συντελεστών. Η συμβολή των δημοσίων δαπανών στον οικονομικό τομέα της σύγχρονής 

κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς  χωρίς τη δαπάνη του εισοδήματος το κράτος 

δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο και επομένως 

δεν μπορεί να προωθεί τους δημοσιονομικούς στόχους. Οι φόροι και οι δαπάνες δεν είναι 

τα μοναδικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημόσιοι φορείς για να επιτύχουν 

τους στόχους τους όμως αυτά δεν εμπίπτουν στον τομέα της δημόσιας οικονομικής.  

Μεταξύ διαφόρων ειδών φόρων από τους οποίους αποτελείται το φορολογικό 

σύστημα ενός σύγχρονου κράτους, ο φόρος εισοδήματος ανταποκρίνεται πληρέστερα 

προς τα στοιχεία της έννοιας του φόρου, όπως αυτός έχει διατυπωθεί από τη 

δημοσιονομική επιστήμη. (Μπάρμπας, 2003) 
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 Οι δημόσιες δαπάνες διενεργούνται από πλήθος δημοσίων φορέων και 

αποβλέπουν στην επίτευξη πολλών οικονομικών στόχων (αναπτυξιακών, 

σταθεροποιητικών, αναδιανεμητικών κλπ): 

 της άριστης κατανομής των παραγωγικών μέσων (δαπάνες για την αγορά αγαθών, 

καταβολή ενοικίων και μισθών δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών, που ικανοποιούν συλλογικές δαπάνες)  

 

 της δίκαιης διανομής του εισοδήματος (δαπάνες κοινωνικής προνοίας, 

στεγαστικά δάνεια, οικογενειακά επιδόματα, συντάξεις, ενισχύσεις προς τους 

αγρότες κλπ) 

 

 της σταθεροποίησης της οικονομίας όπως αύξηση δαπανών σε περιόδους ύφεσης 

για την ενίσχυση της ζήτησης, περιορισμός κρατικών προμηθειών σε περιόδους 

πληθωρισμού 

 

 της οικονομικής μεγέθυνσης όπως δημόσιες επενδύσεις, επιχορηγήσεις σε 

ιδιώτες-επενδυτές, δαπάνες για την παιδεία, δαπάνες για την έρευνα. 

(Δαλαμάγκας, 2003) 

 

2.5 Επιδράσεις των δημοσίων δαπανών 

 

2.5.1 Επιδράσεις των δημοσίων δαπανών στο κίνητρο για εργασία 

 

Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και οι δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές 

που εξετάσαμε παραπάνω επηρεάζουν το κίνητρο για εργασία με διαφορετικό τρόπο 

κάθε μία. 

 Συγκεκριμένα οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνονται εξ’ 

αδιαιρέτου και στην ίδια ποσότητα από όλα τα άτομα, αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα 

των νοικοκυριών κατά το ίδιο ποσό και κατ’ επέκταση τη ζήτηση για όλα τα αγαθά, και 

ωθούν τα άτομα σε λιγότερες ώρες εργασίας, εφόσον και με λιγότερη εργασία 

εξασφαλίζουν το ίδιο ή μεγαλύτερο πραγματικό εισόδημα. Όλα τα άτομα θα 

καταναλώσουν τις ίδιες ποσότητες υπηρεσιών εθνικής άμυνας, δημόσιας διοίκησης, 

παιδείας κλπ είτε δουλέψουν, είτε καταναλώσουν ιδιωτικά αγαθά είτε αποταμιεύσουν. 
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 Οι δαπάνες του κράτους για μεταβιβαστικές πληρωμές προς τα νοικοκυριά έχουν 

συνήθως το χαρακτήρα της οικονομικής ενίσχυσης των νοικοκυριών, που δεν 

πραγματοποιούν εισόδημα επαρκές για να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης 

όπως επιδόματα ανεργίας, παροχές κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Οι οικονομικές ενισχύσεις 

αυτές ενεργούν προς την κατεύθυνση της μείωσης της προσφοράς εργασίας καθώς 

εξασφαλίζουν στο νοικοκυριό την κάλυψη των βασικών αναγκών στην ίδια περίπου 

έκταση που θα την εξασφάλιζε και ο βασικός μισθός, αν το άτομο εργαζόταν. Η 

πραγματοποίηση ικανοποιητικού εισοδήματος συνεπάγεται τη διακοπή ή μείωση της 

οικονομικής ενίσχυσης. (Δαλαμάγκας, 2003) 

 

2.5.2 Επιδράσεις των δημοσίων δαπανών στη διανομή του εισοδήματος 

 

 Όλες οι δημόσιες δαπάνες ασκούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, αναδιανεμητικές 

επιδράσεις, δυο όμως είναι οι βασικές κατηγορίες δαπανών που χρησιμοποιεί συνειδητά 

το κράτος για να αμβλύνει τις εισοδηματικές ανισότητες και αυτές είναι οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές σε χρήμα και σε είδος προς τα νοικοκυριά και οι επιδοτήσεις 

των τιμών βασικών προϊόντων. 

 Όσον αφορά στις μεταβιβαστικές πληρωμές του κράτους προς τους ιδιωτικούς 

φορείς αυτές μπορεί να γίνονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Οι μεταβιβάσεις σε χρήμα 

έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέγουν οι 

ίδιοι το συνδυασμό των αγαθών, που κατά την κρίση τους μεγιστοποιεί την ευημερία 

τους. Η άποψη ότι οι μεταβιβαστικές πληρωμές πρέπει να γίνονται σε χρήμα είναι 

σύμφωνη με την «αρχή της κυριαρχίας του καταναλωτή». Αντίθετη είναι η άποψη ότι το 

άτομο δεν πρέπει να αφήνεται απολύτως ελεύθερο να κάνει τις επιλογές του, διότι συχνά 

λαμβάνει εσφαλμένες αποφάσεις ακόμη και εν γνώσει του. Η άποψη ότι οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές πρέπει να γίνονται σε είδος είναι σύμφωνη με την ιδέα περί 

του «πατερναλιστικού» ρόλου του κράτους. 

 Όσον αφορά στις επιδοτήσεις τιμών ορισμένων από το κράτος αγαθών μπορεί να 

εφαρμοστεί: 

 σε επίπεδο παραγωγής (πχ όταν ο ελαιοπαραγωγός επιδοτείται από το κράτος με 

ορισμένο χρηματικό ποσό ανά κιλό λαδιού,) 
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 σε επίπεδο κατανάλωσης (πχ όταν οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα 

εφοδιάζονται από το κράτος με δελτία ή κουπόνια που τους επιτρέπουν να 

αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές). 

Το σύστημα της επιδότησης των τιμών έχει ορισμένα κοινά γνωρίσματα με το 

σύστημά των μεταβιβαστικών πληρωμών σε είδος καθώς το κράτος παρεμβαίνει στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών τις οποίες τις κατευθύνει στην κατανάλωση εκείνων των 

αγαθών που πιστεύει ότι είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών 

τους. (Δαλαμάγκας, 2003) 

 

2.6 Ανάλυση κόστους-οφέλους δημοσίων δαπανών 

 

Σε κάθε χώρα με αναπτυγμένους δημοσιονομικούς θεσμούς, η επιλογή των 

χρήσεων στις οποίες θα διοχετευθούν οι δημόσιες δαπάνες είναι αποτέλεσμα σωστής 

αξιολόγησης και αντικειμενικής αποτίμησης του κοινωνικού οφέλους από την διενέργεια 

της κάθε κατηγορίας δαπάνης, ώστε το κόστος από την επιβολή φόρων να μην θεωρείται 

δυσβάσταχτο.   

Όλες οι δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούν την παραγωγή των δημοσίων 

αγαθών, παρέχουν ένα μικρό ή μεγάλο όφελος στο κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα όμως 

συνεπάγονται και κάποιο κόστος εφόσον για την παραγωγή δημοσίων δαπανών 

δεσμεύονται πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 

ιδιωτικών αγαθών. Ένα σημαντικό στοιχείο  για την αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών 

είναι κατά πόσο το όφελος αυτής για το κοινωνικό σύνολο υπερβαίνει ή υπολείπεται του 

κόστους του. (Δαλαμάγκας, 2003) 

Η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι διαφορετική από την ανάλυση της 

αποδοτικότητας μιας δαπάνης διότι η ανάλυση κόστους οφέλους οδηγεί στον υπολογισμό 

οφέλους και κόστους που συνεπάγονται οι δημόσιες δαπάνες με σκοπό να επιλεγούν 

εκείνες που μεγιστοποιούν το όφελος και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου ενώ 

στην περίπτωση της ανάλυσης της αποδοτικότητας μιας δαπάνης ο στόχος  της δαπάνης 

είναι ήδη δεδομένος οπότε το πρόβλημα μετατοπίζεται στην επιλογή του λιγότερο 

κοστοβόρου τρόπου επίτευξης του στόχου.  

 Για την αξιολόγηση κάθε δημόσιας δαπάνης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα 

τα κοινωνικά κόστη και οφέλη που απορρέουν από τη διενέργεια των δαπανών. Το 
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όφελος ή το κόστος που προέρχεται από μια δημόσια δαπάνη μπορεί να είναι 

πραγματικό ή χρηματικό, άμεσο ή έμμεσο, ίδιον ή εκχεόμενο και τέλος μετρήσιμο ή 

μη μετρήσιμο. 

 Πραγματικό είναι το όφελος ή το κόστος που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την 

ευημερία του κοινωνικού συνόλου, ενώ χρηματικό είναι το όφελος ή κόστος που δε 

μεταβάλλει την ευημερία του κοινωνικού συνόλου αλλά απλώς μεταβάλλει την ευημερία 

μιας ομάδας σε βάρος της ευημερίας μιας άλλης. Άμεσο όφελος ή κόστος είναι εκείνο 

που προέρχεται από την επίτευξη του κύριου σκοπού της δαπάνης, ενώ έμμεσο είναι 

εκείνο που προέρχεται από την πραγματοποίηση άλλων στόχων οι οποίοι μπορεί να μην 

επιδιώκονταν άμεσα με τη διενέργεια αυτής της δαπάνης. Το όφελος που περιέρχεται στο 

φορέα που διενεργεί τη  δαπάνη ή το κόστος που τον επιβαρύνει λέγεται ίδιο όφελος ή 

κόστος, ενώ το όφελος εκείνο που περιέρχεται σε άλλους φορείς και το κόστος το οποίο 

τους επιβαρύνει λέγεται εκχεόμενο όφελος ή κόστος. Το όφελος και το κόστος  το οποίο 

δεν μπορεί να  αποτιμηθεί λέγεται μη μετρήσιμο ενώ εκείνο που μπορεί να μετρηθεί 

λέγεται μετρήσιμο. 

Για να είναι δυνατή η σύγκριση/αποτίμηση του κόστους και του οφέλους με 

στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής σκοπιμότητας των δημοσίων δαπανών πρέπει τα 

οφέλη και τα κόστη να μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά και να αποτιμηθούν σε 

χρηματικές μονάδες. (Σκιαδάς, 2011) 

 

2.6.1 Σύγκριση οφέλους-κόστους και επίπτωσή στη διανομή εισοδήματος 

  

Το κόστος και το όφελος των δημοσίων δαπανών δεν εξαντλούνται σε μία 

χρονική στιγμή αλλά καλύπτουν συνήθως μια μεγάλη χρονική περίοδο. Για να 

καταστούν συγκρίσιμα τα μεγέθη αυτά πρέπει να αναχθούν στην ίδια χρονική στιγμή, η 

οποία συνήθως είναι ο χρόνος στον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για την διενέργεια 

των δημοσίων δαπανών. Για να αναχθούν στον κρίσιμο χρόνο λήψης απόφασης οι 

μελλοντικές σειρές οφέλους-κόστους η αξία τους μειώνεται κατά ένα ποσοστό το οποίο 

ονομάζεται προεξοφλητικό επιτόκιο. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αποτελεί τη βασική 

ιδέα των δυο κύριων μεθόδων για τον υπολογισμό του κόστους και οφέλους.  

Στην πρώτη μέθοδο ανάγεται το κόστος και όφελος σε μια ορισμένη χρονική 

στιγμή η οποία συνήθως είναι τη στιγμή κατά την οποία αξιολογείται η δαπάνη. Έτσι 

υπολογίζεται η παρούσα αξία οφέλους και κόστους και η μέθοδος ονομάζεται μέθοδος 
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της παρούσας αξίας, δηλαδή κρίσιμο μέγεθος είναι η σημερινή αξία ενός χρηματικού 

ποσού που καταβάλλεται ή εισπράττεται στο μέλλον. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

στη μέθοδο αυτή είναι ότι: α) μόνο τα σχέδια τα οποία έχουν θετική παρούσα αξία 

μπορούν να υλοποιηθούν, και β) από δύο αμοιβαίως αποκλειόμενα σχέδια προτιμάται 

αυτό με τη μεγαλύτερη παρούσα αξία. 

Στην δεύτερη μέθοδο υπολογίζεται το επιτόκιο με βάση το οποίο πρέπει να 

προεξοφληθεί το κοινωνικό όφελος από μια δημόσια δαπάνη για να ισούται με το 

κοινωνικό της κόστος που είναι επίσης προεξοφλημένο με το ίδιο επιτόκιο. 

Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει ζήτημα επιλογής του κατάλληλου επιτοκίου 

για τον υπολογισμό της προεξόφλησης. Θα πρέπει να επιλεγεί το επιτόκιο της αγοράς ή 

κάποιο άλλο «κοινωνικό επιτόκιο»? Στην πράξη, συνήθως χρησιμοποιείται το επιτόκιο 

με το οποίο δανείζεται το δημόσιο, με ποιο ικανοποιητική λύση την επιλογή του 

επιτοκίου μακροχρόνιου δανεισμού του δημοσίου. (Σκιαδάς, 2011) 

 

2.7 Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών  

 

Ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από γενική ή ειδική 

διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών των φορέων, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις τους ή εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες αυτών. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις κανονιστικές 

διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό  ή τους 

προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτών φορέων. 

Οι δαπάνες του δημοσίου ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε, βάσει 

νόμιμων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους διατάκτες6 και τα οποία 

αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του δημοσίου7.  

 

 

                                          

6 Ν. 4270/2014 άρθρο 65 

7 Ν. 4270/2014 άρθρο 91 



33 
 

Ως διατάκτες ορίζονται τα κρατικά όργανα, τα οποία έχουν εκ του νόμου 

αρμοδιότητα την διάθεση των πιστώσεων που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό και 

μέσα στα όρια διάθεσης τα οποία καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Διατάκτες θεωρούνται ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, 

ο Περιφερειακός Διευθυντής, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων 

του προϋπολογισμού και προσδιορίζουν τις απαιτήσεις κατά του δημοσίου. 

(Καρκατσούλης, 2000) 

1. Διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή 

τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης 

είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες 

τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του, 

ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 66, 67 και 79. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο 

διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη 

διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη.  

2. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του 

προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όπου ο προϊστάμενος των 

οικονομικών υπηρεσιών ταυτίζεται με τον διατάκτη ή αυτός είναι αρμόδιος για 

οποιαδήποτε ενέργεια που τείνει στην ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης της 

γενικής διεύθυνσης στην οποία προΐσταται, είναι υποχρεωμένος να εκχωρήσει την 

αρμοδιότητα δημοσιονομικής έγκρισης για δεσμεύσεις στο νόμιμο κατά τον Υπαλληλικό 

Κώδικα αντικαταστάτη του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου 

συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.  

3. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημόσιου 

υπόλογου. Αν ο διατάκτης αναμιχθεί στα καθήκοντα του τελευταίου, ευθύνεται ως 

δημόσιος υπόλογος.  

4. Ο διατάκτης, επικουρούμενος από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, 

οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού 

του φορέα του, καθώς και για την επίτευξη των στόχων του.  

5. Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης στην οποία προτίθεται 

να προβεί, στοιχειοθετεί σύγκρουση συμφερόντων οφείλει να απόσχει από αυτήν και να 
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το αναφέρει στην αρμόδια αρχή και στον Υπουργό Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, 

σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας στοιχειοθετείται 

όταν:  

α. η ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος συνδέεται με την ανάληψη της 

υποχρέωσης,  

β. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως, 

εκ πλαγίου μέχρι και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή  

γ. έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. 

Παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων του διατάκτη συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και 

τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

κώδικα κατάταξης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

Αν ο διατάκτης είναι Υπουργός και διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων στο 

πρόσωπό του κατά την παραπάνω έννοια, οφείλει να απόσχει από την ανάληψη 

υποχρέωσης και να εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου του.  

Τα απαιτούμενα, κατά κατηγορία δαπάνης, δικαιολογητικά καθορίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.  

2. Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και 

κανονικότητας αυτών.  

Ο έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων δαπανών αποτελεί το αντικείμενο της 

διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με την αρχή 

της νομιμότητας για να πραγματοποιηθεί μια δημόσια δαπάνη πρέπει αυτή να 

προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου. (Σαρμάς, 2003) 

Σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» άρθρο 26 παρ. 2 

έως 5: 

Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή 

κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα και β) 

υπάρχει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση.  
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Κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.  

Κατά τον ασκούμενο από τις Υ.Δ.Ε έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως 

αναφυόμενα ζητήματα.  

3. Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, με την οποία προσδιορίζονται τα 

δικαιώματα των πιστωτών του δημοσίου και εκδίδεται τίτλος πληρωμής.  

4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας ενεργείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.  

5. Εάν, κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το 

ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, η υπηρεσία αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό 

Οικονομικών και τον διατάκτη. Επί όλων των δαπανών του δημοσίου, καθώς και επί των 

δαπανών λοιπών φορέων που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε, δύναται να 

ασκείται και επιτόπιος έλεγχος που διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή 

εξουσιοδοτημένο όργανό του με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους.  

Η άσκηση, του κατά το προηγούμενο εδάφιο, ελέγχου δεν αναστέλλει την 

πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού 

Οικονομικών με αιτιολογημένη απόφασή του.  

Τα αρμόδια, για τον επί τόπου έλεγχο, όργανα δύνανται για ζητήματα τεχνικής 

φύσης να ζητούν τη συνδρομή και τη γνώμη υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικείας ειδικότητας ή εμπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει 

μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης. Στους 

υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων 

από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Εφόσον, κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή 

παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα από τον διατάξαντα τον 

έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί έλλειμμα, η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 
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2.8 Εντολή πληρωμής δαπανών  

 

Εντολή πληρωμής είναι η έγγραφη εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας προς τα 

αρμόδια όργανα για την πληρωμή δαπανών, που έχουν αναληφθεί και εκκαθαριστεί. 

Αυτή η εντολή έχει τη μορφή διοικητικής πράξεως και καλείται χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής. (Καρκατσούλης, 2000) 

Σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 άρθρο 28 παρ. 1 έως 4: 

1.α. Τίτλος πληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα ή άλλο παραστατικό στοιχείο, 

που εκδίδεται από την Υ.Δ.Ε ή από άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, για την πληρωμή 

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

β. Χρηματικό ένταλμα είναι η έγγραφη εντολή για την πληρωμή εξόδων του 

δημοσίου. 

γ. Τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται στο 

όνομα του δικαιούχου για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του 

δημοσίου. Ειδικά, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τακτικό χρηματικό ένταλμα 

εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή της αρμόδιας μονάδας για την πληρωμή 

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του δημοσίου.  

2.Οι δαπάνες του δημοσίου πληρώνονται από τις αρμόδιες, για την πληρωμή 

αυτών, υπηρεσίες με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε ή από άλλο 

κατά νόμο αρμόδιο όργανο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 91.  

3.Κατ’ εξαίρεση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται να 

ορίζονται και άλλοι τίτλοι πληρωμής των σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού 

χαρακτήρα δαπανών.  

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση των 

δαπανών του προηγούμενου εδαφίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των 

εκκαθαριστών, των ταμειακών υπολόγων και των αδικαιολογήτως λαβόντων, ο τύπος 

των ανωτέρω τίτλων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση 

αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

4.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η έκδοση 

Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) για την:  
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αα. Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν στις Δ.Ο.Υ. 

ββ. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο χρηματικό υπόλοιπο των Δ.Ο.Υ., συνεπεία 

κατασχέσεων τρίτων και λοιπών περιπτώσεων.  

γγ. Απόδοση ποσών σε δικαιούχους, η οποία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη των Δ.Ο.Υ., 

επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 97.  

δδ. Τακτοποίηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος λογαριασμών του 

Ελληνικού Δημοσίου.  

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 

(ΚΑΕ) τους οποίους βαρύνει η δαπάνη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των 

ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

 

3. Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του κράτους 

 

3.1 Γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  στο ελληνικό δίκαιο: ο Ν. 3871/2010 

«Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 

 

Ο Ν. 3871/2010 στο άρθρο 1 αναφέρει ότι: η διαχείριση των δημοσίων 

οικονομικών στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης διέπετε από τις ακόλουθες γενικές 

αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: 

Α) Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την 

συγκεκριμένη αρχή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της 

γενικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων και των δημοσιονομικών 

κινδύνων της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σωφροσύνη και γνώμονα την εξασφάλιση 

της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Ειδικότερα η αρχή αυτή εξειδικεύεται στην αρχή της 

οικονομικότητας, την αρχή της αποδοτικότητας, και την αρχή της αποτελεσματικότητας. 

Β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας σύμφωνα με την οποία, η 

κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη βουλή για τη διαχείριση των δημοσίων 

οικονομικών της γενικής κυβέρνησης. Όλοι οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια 

διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητες τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στον 

συγκεκριμένο νόμο, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αειφορίας των 

οικονομικών της γενικής κυβέρνησης. 

Γ) Αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς 

που διαχειρίζονται πόρους της γενικής κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να 

διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης που σχετίζεται με 

διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να καθίσταται εφικτός ο 

αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της 

οικονομικής κατάστασης του δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση της θα έβλαπτε 

ουσιωδώς της εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσης της χώρας. 

Δ) Αρχή της ειλικρίνειας σύμφωνα με την οποία κάθε οικονομική και 

δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που 

καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, πρέπει να στηρίζεται 

στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία που 
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αποτυπώνονται σε όλες τις αποφάσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς και σε 

όλες τις λοιπές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν ουσιαστικές δημοσιονομικές 

επιπτώσεις.  

 

3.1.1 Νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση: έννοια και χαρακτηριστικά 

 

Βασικό στοιχείο της νέας δημοσιονομικής διακυβέρνησης αποτελεί η αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η συγκεκριμένη αρχή αρχικά ορίστηκε από την 

διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη 

διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και 

των εκτός κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», στη συνέχεια 

περιλήφθηκε στο άρθρο 1 του Ν. 3871/2010 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 

του προηγούμενου νόμου για το δημόσιο λογιστικό Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου 

λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». Προβλέπεται επίσης 

από το άρθρο 33 του 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωσή της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» του 

νόμου για το νέο δημόσιο λογιστικό. 

Βασική καινοτομία του Ν. 3871/2010 είναι ότι εισάγει στο σύστημα της 

ελληνικής δημοσιονομικής νομοθεσίας στοιχεία από την σύγχρονη έννοια της νέας 

δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Η έννοια αυτή όπως έχει διατυπωθεί από την 

δημοσιονομική επιστήμη υποδηλώνει την τάση στο σύγχρονο δημοσιονομικό δίκαιο να 

απαλλαγεί από τον παλαιό τυπολατρικό χαρακτήρα του, να γίνει πιο ευέλικτο και 

περισσότερο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 

κράτους. (Μπάρμπας, 2016) 

  Ο  Ν. 3871/2010 εισάγει αρκετές καινοτομίες ως σύλληψη και εφαρμογή, και 

έχει στοιχεία της λεγόμενης νέας «δημοσιονομικής διακυβέρνησης» που ισχύει σε άλλες 

χώρες του εξωτερικού. Έτσι τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει «νέα δημοσιονομική 

διακυβέρνηση», ποια είναι τα εννοιολογικά της στοιχεία και ποια η σχέση της µε τη 

«δημοσιονομική διαχείριση». 

H έννοια της «διακυβέρνησης», που χρησιμοποιείται στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες, είναι «λέξη υποδοχέας». Αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο για την πολιτική του 

ελάχιστου κράτους, σημαίνοντας κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές, µε τις οποίες 

ασκείται η εξουσία σε ένα δεδομένο θεσμικό πλαίσιο. 
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H έννοια της «δημοσιονομικής διακυβέρνησης» τείνει να υποσκελίσει την 

παραδοσιακή αντίληψη των δημοσιονομικών θεσμών που είναι µάλλον 

δυσπροσάρμοστοι στις πολυσύνθετες σύγχρονες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ανάγκες και έχουν δημιουργηθεί για µια κοινωνία δομημένη στη βάση ενός κράτους 

οργανωμένου µε πυραμιδοειδή τρόπο και µε τον πολίτη να βρίσκεται απέναντί τους. 

Η «νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση» περιέχει στοιχεία πολιτικής θέσης στα 

κρίσιμα ζητήματα του οικονομικού προσανατολισμού του κράτους. Αντίθετα, η 

«διαχείριση», ως έννοια στενότερη από τη διακυβέρνηση, έχει στοιχεία τεχνικά και 

πολιτικά ουδέτερα. 

Τα δημόσια οικονομικά αναπτύχθηκαν παράλληλα µε την εξέλιξη του κράτους 

και µε γνώμονα την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης των δημοσίων οργάνων. Η 

ανάπτυξη αυτή, διάνυσε τέσσερις περιόδους: Στην πρώτη περίοδο (18ος αιώνας) 

κυριάρχησε το γεγονός ότι στις σχέσεις μεταξύ δημοσίων οικονομικών και κράτους 

προέχει το πολιτικό κριτήριο. Στη δεύτερη περίοδο (19ος αιώνας) κυριάρχησε το νομικό 

στοιχείο στις σχέσεις μεταξύ δημοσίων οικονομικών και κράτους, µε την αναγνώριση 

της ανάγκης για έλεγχο του συνόλου των δημοσιονομικών διαδικασιών (εσόδων και 

δαπανών) και την καλλιέργεια του δημοσιονομικού δικαίου. Στην τρίτη περίοδο (20ός 

αιώνας) κυριάρχησε ο έλεγχος της διαχείρισης, ο περιορισμός των δαπανών και η 

απόδοση ευθύνης στους πολιτικούς υπευθύνους των δαπανών και τους διαχειριστές τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ένα ελεγκτικό πλέγμα αποτελεσματικότερο, το 

οποίο εκτός από τον παραδοσιακό έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων 

δαπανών, ενισχύεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τέλος, 

ακολουθεί η τέταρτη περίοδος (21ος αιώνας) η οποία καλείται εποχή της «νέας 

δημοσιονομικής διακυβέρνησης» κατά την οποία το κράτος προσανατολίζεται προς µία 

αντίληψη διοίκησης ολικής ποιότητας, μιας περισσότερο αποκεντρωμένης διαχείρισης 

των δημοσίων οικονομικών, µε την ενσωμάτωση των αρχών της αποδοτικότητας και 

ορθολογικότητας του ιδιωτικού management στη διοικητική δραστηριότητα. 

Η Ελλάδα, στο ζήτημα ανάπτυξης των δημοσίων οικονομικών της, βρίσκεται 

ακόμη στον 20ό αιώνα και μάλιστα υπολείπεται στην ανάπτυξη του εύρους των 

δημοσιονομικών δυνατοτήτων της σε όλη την έκταση και ένταση που επέδειξαν άλλα 

δηµοσιονοµικά συστήματα. (Μηλιώνης, 2012) 
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3.2 Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: έννοια και χαρακτηριστικά   

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

επιχειρήθηκε από την επιστήμη, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί με σαφήνεια και 

καθαρότητα. Η γερμανική θεωρία ταυτίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είτε με 

την λεγόμενη υγιή διαχείριση, (saine gestion), είτε με τη σκοπιμότητα της δαπάνης 

(opportunite de la depense). 

Ο όρος χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (sound financial management) 

κυριαρχεί στο χώρο των ελεγκτικών συστημάτων αγγλοσαξονικής αντίληψης και 

ισοδυναμεί με τον έλεγχο «value for money». Ο έλεγχος της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης ή αλλιώς έλεγχος απόδοσης εξειδικεύεται με τις έννοιες της 

οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας οι οποίες 

αντιστοιχούν στις σχέσεις «κόστος/όφελος», «κόστος/πλεονέκτημα», και 

«κόστος/αποτελεσματικότητα». (Μπαλτά, 2009)  

Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, επιδιώκοντας την ταυτόχρονη 

ικανοποίηση της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, και της αποτελεσματικότητας ( 

των τριών e κατά την αγγλική ορολογία «economy, efficiency, effectiveness»), αποτελεί 

την υιοθέτηση στο πεδίο του δημοσιονομικού δικαίου, των προτάσεων της Νέας 

Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management) δηλαδή την άποψη ότι οι ιδέες που 

χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να είναι επιτυχής και στο δημόσιο 

τομέα.  

Η αρχή της οικονομικότητας σημαίνει μια σύνεση κατά την χρησιμοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων για την πραγματοποίηση των κρατικών αποστολών, χωρίς 

ταυτόχρονα να υπάρχει έκπτωση της ποιότητας. Συγκεκριμένα επιβάλει την επιδίωξη της 

βέλτιστης σχέσης μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και του σκοπού που επιδιώκεται με τη 

χρησιμοποίησή τους. Προσπαθεί να επιλύσει, με ορθολογικό τρόπο, το πρόβλημα που 

τίθεται λόγω της στενότητας των υφιστάμενων δημόσιων πόρων και της πολλαπλότητας 

των κρατικών σκοπών.  

Η αρχή της οικονομικότητας της κρατικής δράσης αποτυπώνεται και στο 

Σύνταγμα της χώρας, και συγκεκριμένα μπορεί να  υποστηριχθεί ότι αποτυπώνεται στις 

διατάξεις των ακόλουθων άρθρων: 
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Α) άρθρου 24 παρ. 1 Σ για το λόγο ότι η αρχή της αειφορίας που καθιερώνεται 

στο άρθρο αυτό δεν ισχύει μόνο για τα περιβαλλοντικά αγαθά άλλα και για κάθε δημόσιο 

αγαθό, 

Β) άρθρου 25 παρ. 1 Σ για το λόγο ότι η αρχή του κράτους δικαίου που 

καθιερώνεται το άρθρο αυτό, επιβάλλει η δράση όλων των κρατικών οργάνων να διέπεται 

από ορθολογισμό,  

Γ) άρθρου 4 παρ.1 Σ για το λόγο ότι η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται στο 

άρθρο αυτό, αν θεωρηθεί ότι αφορά στην ισότητα μεταξύ των γενεών (και όχι μόνο 

μεταξύ των υπαρχόντων πολιτών), επιβάλλει κάθε γενιά να απολαύσει ένα τμήμα των 

δημοσίων αγαθών και να παραδώσει ένα τμήμα τους στην επόμενη. (Μουζουράκη, 2013) 

 Η έννοια της οικονομικότητας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του κόστους των 

πόρων ή των δημοσίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για μια δραστηριότητα και 

αφορά στα μέσα που επιλέγονται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού.  

 Η έννοια της αποδοτικότητας είναι η σχέση μεταξύ των εκροών όσον αφορά 

στα αγαθά, τις υπηρεσίες ή άλλα αποτελέσματα, και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραγωγή τους. Η αποδοτικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 

παραγωγικότητας. Η διαχείριση δηλαδή είναι αποδοτική, αν τα μέσα που έχουν επιλεγεί 

εφαρμόζονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση 

του αποτελέσματος.  

Η έννοια της αποτελεσματικότητας αφορά στο βαθμό κατά τον οποίο έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι. Είναι συνήθως καταλληλότερο να επιδιώκεται να καθοριστεί ο 

βαθμός κατά τον οποίο τα χρησιμοποιούμενα μέσα συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων πολιτικής. (Μπαλτά, 2009)  

Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αποτελεί μια από τις βασικές 

αρχές που διέπουν και τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η αρχή αυτή διατυπώνεται στο 

κείμενο του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ και αναφέρεται τόσο στην ευθύνη της 

Επιτροπής ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσο και στην ανάγκη συνεργασίας 

της Επιτροπής με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πιστώσεις του 

προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. 

Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης επιβεβαιώνεται περαιτέρω στον 

Κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του 
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δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Δημοσιονομικός Κανονισμός». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 27 

παρ. 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού ορίζεται ως συνισταμένη των αρχών 

της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας8  . 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

8Οδηγός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

31/07/2008 
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3.3 Έλεγχος της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης: έλεγχος απόδοσης 

 

Η μεταβολή του ρόλου του κράτους, η γιγάντωση των μεγεθών του κρατικού 

προϋπολογισμού, καθώς και η σύγχρονη ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και 

λογοδοσία επιβάλουν την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ελέγχου, που λειτουργεί ως 

συμπλήρωμα του παραδοσιακού δημοσιονομικού ελέγχου, ως την τελική αντικατάστασή 

του, από ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου που θα θεμελιώνεται 

στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού δεν πρέπει να συνίσταται μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας 

και της κανονικότητας των δημοσίων δαπανών αλλά πρέπει να εκτείνεται και στην 

εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Η νέα αυτή μορφή δημοσιονομικού ελέγχου διενεργείται από τα περισσότερα 

ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτίστως από το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, και η Πορτογαλία, οι 

οποίες εμμένουν στον τυπικό έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, 

δέχονται επιρροές από τα σύγχρονα ελεγκτικά πρότυπα και συρρικνώνοντας το πεδίο 

αντικειμένου του προληπτικού ελέγχου προετοιμάζουν την ομαλή μετάβασή τους  σε ένα 

σύστημα κυρίως κατασταλτικού ελέγχου, με αντικείμενο την εξασφάλιση της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης βάση των αρχών της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας. (Μπαλτά, 2009) 

 Παραδοσιακά ο έλεγχος της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης διακρίνεται στις 

τρεις δευτερεύουσες κατηγορίες ελέγχου, τον έλεγχο της οικονομικότητας, τον έλεγχο 

της αποδοτικότητας, και τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων μιας οικονομικής 

διαχείρισης (αποτελεσματικότητα).  

 Το κριτήριο της οικονομικότητας απαντά στο ερώτημα αν η ελεγχόμενη 

διαχείριση ήταν η πιο οικονομική, το κριτήριο της αποδοτικότητας απαντά στο ερώτημα  

αν η χρησιμοποίηση των μέσων που διέθεσε ο ελεγχόμενος φορέας, ήταν η καλύτερη 

δυνατή, και το κριτήριο της επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου αποτελεί την τελευταία 

όψη της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση των 

ενεργειών της ελεγχόμενης υπηρεσίας μετά την διαπίστωση ότι οι στόχοι που είχε θέσει 

δεν επιτεύχθηκαν πλήρως ή επιτεύχθηκαν μερικώς. Το κριτήριο αυτό φαίνεται απλό, 

καθώς ο ελεγκτής θα εξετάσει μια πραγματική κατάσταση με ότι είχε τεθεί ως στόχος 

από την υπηρεσία, όμως στην πράξη είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία. (Σαρμάς, 2006) 
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Πρωταρχικός στόχος του ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι 

να διαπιστωθεί εάν και σε πιο βαθμό πραγματοποιήθηκε ο επιδιωκόμενος σκοπός. Οι 

προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων είναι υπεύθυνοι για την 

διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα που προΐστανται, και  

εποπτεύουν τις διαδικασίες που αφορούν τον προϋπολογισμό και τη λογιστική 

αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριές 

οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ουσιαστικά οι προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών μετατρέπονται σε 

επιτελικά στελέχη, όπως οι managers των ιδιωτικών επιχειρήσεων. (Μπάρμπας, 2016) 

Σε αντίθεση με τον δημοσιονομικό έλεγχο, ο οποίος υπόκειται σε αρκετά 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προσδοκίες, ο έλεγχος της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης είναι ευρείας φύσης και περισσότερο ανοικτός σε κρίσεις και ερμηνείες, και 

διενεργείται σε σειρά ετών και όχι στα στενά πλαίσια μιας οικονομικής περιόδου.  

Στη λογική υποχώρησης του προληπτικού ελέγχου υπέρ της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, εντάσσεται και η εξέταση του τρόπου με τον οποίο 

διαμορφώνεται στην πράξη η σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης δημοσιονομικού ελέγχου. 

Ωστόσο η εφαρμογή του στην πράξη διαφοροποιείται σημαντικά και ποικίλλει ανάλογα 

με το πολιτικό υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας. Έτσι γίνεται σαφές ότι 

και χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται σε τροχιά εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες γραμμές στον δημοσιονομικό τομέα, μπορούν να υιοθετήσουν το 

σύγχρονο πρότυπο ελέγχου, προσαρμόζοντάς το στις δομές και τις ανάγκες του.  (Μπαλά, 

2009) 

Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του ελέγχου των 

δημοσίων δαπανών στη χώρα μας τον 21ο αιώνα είναι: 

α) οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, β) το 

πλήθος των δημοσίων δαπανών, γ) το εύρος και η ποικιλομορφία αυτών, δ) η ανάγκη για 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με μικρότερο κόστος κλπ.( Μαυρομάτη, 

2005) 

Ο δημοσιονομικός έλεγχος στηριζόμενος όλο και περισσότερο στα πρότυπα που 

ισχύουν για το έλεγχο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στηρίζεται και αυτός σε διεθνή πρότυπα 

που είτε προέρχονται από ειδικές επαγγελματικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα είτε 

απ’ ευθείας από τις οργανώσεις του ιδιωτικού ελεγκτικού χώρου. 
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Τα ελεγκτικά πρότυπα παράγονται από δύο κυρίως φορείς: το INT.O.S.A.I 

(International Organization of Supreme Audit Institutions), Διεθνής Οργάνωση 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και το I.F.AC (International Federation of 

Accountants), τη Διεθνή Οργάνωση των Ορκωτών Λογιστών. Το INT.O.S.A.I έχει 

αναπτύξει ελεγκτικά πρότυπα και κατευθύνσεις, θεωρώντας ότι ο χώρος του 

δημοσιονομικού ελέγχου εμφανίζει ιδιαιτερότητες που καθιστούν αναγκαία την 

προσαρμογή των ιδιωτικών ελεγκτικών προτύπων στο δημοσιονομικό περιβάλλον. 

Πρόκειται για μια αυτόνομη, ανεξάρτητη μη κυβερνητική και μη πολιτική 

οργάνωση που  ιδρύθηκε το 1953 και περιλαμβάνει 186 μέλη μεταξύ των οποίων το 

Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κύρια αρμοδιότητά του είναι να αναπτύσσει τα διεθνή 

πρότυπα και τις κατευθύνσεις δημοσιονομικού ελέγχου. Για περισσότερα από 50 χρόνια 

έχει παράσχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα, για την 

προώθηση της ανάπτυξης και της μεταφοράς γνώσεων.9  

 

3.4 Δημόσιο χρήμα: έννοια και χαρακτηριστικά  

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας της 2ας Ιουνίου και 

της 2ας Ιουλίου του 1997 υιοθέτησε τη δημοσιονομική έννοια του δημοσίου χρήματος 

δηλαδή, του χρήματος που και αν ακόμη διατίθεται από το κράτος σε ιδιωτικούς φορείς, 

διατηρεί τη φύση του εφόσον διατέθηκε για επίτευξη κρατικού σκοπού. Το δημόσιο 

χρήμα δεν λαμβάνεται μόνο με την έννοια του χρήματος που διαχειρίζονται τα όργανα 

του κράτους αλλά και του χρήματος που διαχειρίζονται τόσο τα Ν.Π.Δ.Δ για την 

πραγματοποίηση των σκοπών τους όσο και τα Ν.Π.Ι.Δ με εντολή του κράτους με ειδική 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισμού του για την επίτευξη κρατικού σκοπού. 

Οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για την 

πραγματοποίηση δαπάνης για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος ενεργούν ως 

εντολοδόχοι του κράτους και όχι ως πιστωτές. 

 

 

 

9 Ιστοσελίδα του INT.O.S.A.I (International Organization of Supreme Audit Institutions) 
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Ως δημόσια δαπάνη θεωρείται όχι μόνο η διάθεση χρήματος που ανήκει στο 

κράτος ή τα Ν.Π.Δ.Δ, αλλά και η δαπάνη που πραγματοποιείται από Ν.Π.Ι.Δ αλλά 

προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την προώθηση δημοσίου 

συμφέροντος. (Σαρμάς, 2003) 

Το δημόσιο χρήμα που διατίθεται προκειμένου να ασκηθεί δημόσια εξουσία ή να 

εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος θεωρείται ως εργαλείο και απαραίτητη 

προϋπόθεση από το κράτος για τη λειτουργία του και την άσκηση δημοσιονομικής 

πολιτικής. 

Κάθε χρόνο το κοινοβούλιο με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού 

εγκρίνει τον προγραμματισμό για την διάθεση του δημοσίου χρήματος. Η κυβέρνηση στη 

συνέχεια εκτελεί τον προϋπολογισμό εντός του πλαισίου των διαδικασιών που 

προβλέπονται από την νομοθεσία και μετά τη λήξη του οικονομικού έτους υποβάλλει 

συγκεντρωτικούς λογαριασμούς διαχείρισης ώστε να επιτύχει την απαλλαγή της από την 

διαχειριστική της ευθύνη. Ο δημοκρατικός έλεγχος της διάθεσης του δημοσίου χρήματος 

είναι εσωτερικός, δηλαδή ασκείται από διοικητικά όργανα και αποβλέπει στην πρόληψη 

και την έγκαιρη θεραπεία δημοσιονομικών πλημμελειών.  

Το κράτος στοχεύει στην εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της 

προώθησης της παιδείας, της προστασίας της υγείας, της επιδίωξης της οικονομικής 

ανάπτυξης και της εγγύησης της εσωτερικής ασφάλειας. Η επίτευξη των στόχων αυτών 

πραγματοποιείται με την διαχείριση δυο θεμελιωδών δημόσιων αγαθών: τη δημόσια 

εξουσία και το δημόσιο χρήμα. Η δημόσια εξουσία, είναι ο περιορισμός της ελευθερίας 

του ιδιώτη για την επίτευξη του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Με τη δημόσια 

εξουσία το κράτος επιβάλλει μονομερώς δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το δημόσιο 

χρήμα σε αντίθεση με την δημόσια εξουσία που είναι άυλη, προσδιορίζεται ποσοτικά και 

προκύπτει κυρίως από την φορολόγηση, που είναι η θυσία της ιδιωτικής περιουσίας υπέρ 

των κρατικών δαπανών. Με το δημόσιο χρήμα το κράτος μεταβάλλει την υλική 

πραγματικότητα σύμφωνα με τις επιδιώξεις του.  

Ο έλεγχος της ορθής χρήσης της δημόσιας εξουσίας και του δημοσίου χρήματος 

απορρέει από την ουσία της δημοκρατίας, καθώς χωρίς έλεγχο, και η δημόσια εξουσία 

και το δημόσιο χρήμα μπορούν να γίνουν κτήμα αυτών που τα διαχειρίζονται για να 

εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα. (Σαρμάς, 2006) 
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Το κράτος προστατεύει το δημόσιο χρήμα μέσω του Συντάγματος στο άρθρο 79 

παρ. 2 Σ. «Όλα τα έσοδα και έξοδα του κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο 

προϋπολογισμό και τον απολογισμό». 

Η διαδικασία διαχείρισης του δημοσίου χρήματος έχει το στοιχείο του 

προγραμματισμού, της καταγραφής, της διαχείρισης και της απόδοσης λογαριασμού. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνουν την καθιέρωση ενός συστηματικού ελέγχου της 

διαχείρισης του. (Σαρμάς, 2006) 

Σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση έχει διατυπωθεί πλήθος γενικών αρχών 

και εννοιών. Aποτυπώθηκε η αρχή σύμφωνα με την οποία «προκειμένης διαχειρίσεως 

δημοσίου χρήματος, προέχει η διασφάλιση της νομιμότητας στη διάθεση του, και 

συνακόλουθα, οι διατάξεις που καθιδρύουν έλεγχο διαχειρίσεως του δημοσίου χρήματος 

είναι ερμηνευτέες κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερη η σύμφωνα με 

το νόμο διάθεσή τούτου» Ελ. Σ.IV 109/1996. (Σαρμάς, 2003) 

Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού, επιτάσσει τον προσδιορισμό των 

κρατικών εσόδων και εξόδων με εξειδίκευση, δηλαδή την παρουσίασή τους στον 

προϋπολογισμό με κωδική κατάταξη. Αυτό επιδρά θετικά στην ορθολογική κατανομή 

των δαπανών αν εφαρμόζεται με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, την αρχή της μέγιστης 

κοινωνικής ωφέλειας και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. (Κουγέας, 

2008) 

Η κακή δημοσιονομική διαχείριση που στην κοινή γλώσσα καλείται σπατάλη 

αφορά σε μια δημοσιονομική διαχείριση που είναι αντίθετη στις απαιτήσεις της κοινής 

λογικής. Σπατάλη, είναι η άσκοπη διάθεση χρήματος ή η διάθεση περισσότερου 

χρήματος απ’ ότι πραγματικά χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού που επιχειρείται. 

Η σπατάλη αναφέρεται είτε στο άσκοπο της δαπάνης είτε στο υπερβολικό του χαρακτήρα 

της. Η σπατάλη και η διαφθορά συνιστούν δύο φαινόμενα τα οποία βρίσκονται στην 

κορυφή της δημοσιονομικής παθολογίας. (Σαρμάς, 2006) 

Ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτωνας κάνει λόγο για την κλοπή και υφαρπαγή του 

δημοσίου χρήματος: «Η κλοπή χρημάτων μαρτυρεί νοοτροπία που δεν ταιριάζει σε 

ελεύθερο πολίτη, η αρπαγή δε, σημαίνει ξεδιαντροπιά» και συνεχίζει λίγο παρακάτω «Διότι 

όποιος κλέβει λίγα, κινείται με τα ίδια κίνητρα, απλώς με μικρότερη επιτυχία σε σχέση με 

εκείνον που διαπράττει το μείζον αδίκημα οικειοποιούμενος μεγάλα ποσά που δεν του 

ανήκουν». (Αποστολόπουλος, 2011) 
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Οι απόψεις του Πλάτωνα σχετικά με την κλοπή και υφαρπαγή δημοσίου 

χρήματος καταδεικνύουν το ενδιαφέρον που υπήρχε για το αδίκημα αυτό από την 

αρχαιότητα. 

 

3.4.1 Διαχείριση δημοσίου χρήματος: η έννοια του δημοσίου υπολόγου 

 

 Δημόσιοι υπόλογοι είναι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που είναι 

εντεταλμένοι για την είσπραξη εσόδων ή την πληρωμή εξόδων του κράτους, καθώς και 

όλοι όσοι, με οποιοδήποτε  τρόπο, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, διαχειρίζονται 

χρήματα, αξίες, ή υλικά του δημοσίου, επίσης δε και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από 

ειδική διάταξη νόμου ως δημόσιος υπόλογος. (Ελ. Σ. Ολ. 1913/1992) 

 Ως δημόσιοι υπόλογοι νοούνται και οι διαχειριστές των δημοσίων  επενδύσεων 

(Ελ. Σ. Ολ. 860/1990). Προσδιοριστικό στοιχείο της έννοιας του δημοσίου υπολόγου 

είναι η απονεμηθείσα σε αυτών από το νόμο ή την ασκούμενη από αυτόν εξουσία προς 

διαχείριση χρημάτων κλπ. τα οποία ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. Πράξη 

διαχείρισης αποτελεί η χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο και η απόδοσή τους. Κάθε 

έλλειμμα που διαπιστώνεται στη διαχείριση του υπολόγου αναπληρώνεται εντός 24 

ωρών, αλλιώς καταλογίζεται σε βάρος του το ποσό του ελλείμματος.  

 Η ευθύνη του υπολόγου-διαχειριστή θεμελιώνεται από τη στιγμή κατά την οποία 

θα περιέλθει σε αυτόν υλικό του δημοσίου με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με την 

απογραφή την οποία υπογράφει  και ο υπόλογος διαχειριστής. (Ελ. Σ. V 690/1996) 

 Ευθύνη υπολόγου γεννάται και για όποιον ανέλαβε ή διεξήγαγε δημόσια 

διαχείριση έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση (de facto) υπόλογος, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη παράλληλα κα νόμιμου (de jure) υπολόγου. Η ευθύνη  του υπολόγου δεν 

θεμελιώνεται στη νομιμότητα μόνο της διαχειριστικής του εξουσίας αλλά και στο υλικό 

γεγονός της διεξαγωγής της διαχειρίσεως, και καθένας από τους λόγους αυτούς ευθύνης 

είναι αυτοτελής και προσωπικός. Κατά συνέπεια η ύπαρξη νόμιμου υπολόγου δεν 

αποκλείει την συνύπαρξη de facto υπολόγου για την ίδια διαχείριση. (Ελ. Σ. Ολ. 

1244/1997) 

 O ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου που δεν έγινε κατά τη νόμιμη διαδικασία δεν 

απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη του ως υπόλογου, αφού υπόλογος χαρακτηρίζεται και 
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εκείνος που διαχειρίζεται χρήματα αξίες κ.λπ. Ν.Π.Δ.Δ έστω και χωρίς να έχει νόμιμη 

εξουσιοδότηση. (Ελ. Σ. Ολ. 177/1997). (Σαρμάς, 2003) 

Το ελληνικό δημόσιο λογιστικό, δεν αρκείται στην έννοια της κατοχής του 

δημόσιου χρήματος αλλά απαιτεί, περαιτέρω, και διαχείριση αυτού, δηλαδή τη διάθεση 

αυτού από τον δημόσιο υπόλογο για την εξυπηρέτηση σκοπών για τους οποίους αυτό έχει 

διατεθεί. (Μηλιώνης, 2006) 

 Πρόσωπα τα οποία δεν είναι και δεν θεωρούνται από το νόμο δημόσιοι υπόλογοι, 

αλλά αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαχειριστική διαδικασία, με την 

προϋπόθεση ότι η ανάμειξή τους αυτή βρίσκεται σε ουσιώδη συνάφεια με το έλλειμμα 

το οποίο διαπιστώνεται, χαρακτηρίζονται «συνευθυνόμενοι εις ολόκληρον μετά του 

υπολόγου». (Ελ. Σ. Ολ. 1192/1998). (Σαρμάς, 2003) 

 

3.5 Διαφθορά: έννοια, εξέλιξη, αιτίες, επιπτώσεις, καταπολέμηση 

 

Η διαφθορά ως έννοια εμπεριέχει μια πολιτική, οικονομική, νομική αλλά και 

ηθική διάσταση. Ο κλασικός ορισμός της διαφθοράς δίνεται από την Παγκόσμια Τράπεζα 

και σύμφωνα με αυτή, η διαφθορά είναι η κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικό 

όφελος. (Χλέτσος, 2011) 

Ως διαφθορά ορίζεται μια ενέργεια με την οποία χρησιμοποιείται η δύναμη του 

δημόσιου λειτουργού για προσωπικό όφελος με τρόπο που αντιστρέφει τους κανόνες του 

παιχνιδιού. (Jain, 2001) 

Στις περισσότερες μελέτες ο όρος διαφθορά, καλύπτει τόσο διαφοροποιημένες 

πρακτικές, ώστε κυμαίνεται από τους πιο τυπικούς ορισμούς (του Ποινικού Κώδικά) 

μέχρι τους πιο ευρείς (όλες τις μορφές πελατειακών σχέσεων και διακανονισμών). 

(Λασκούμ,  2003) 

Σύμφωνα με τους Heidenheimer και Johnston (όπως αναφέρεται στο Λάζος, 

2005) υπάρχουν τρείς επικρατούσες κατηγορίες ορισμών σχετικά με την διαφθορά: α) 

αυτή που συνδέει τη διαφθορά με τα καθήκοντα της δημόσιας θέσης, β) η 

κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνει ορισμούς που σχετίζονται με την οικονομική θεωρία 

όπως προσφορά, ζήτηση, και γ) η κατηγοριοποίηση η οποία δίνει έμφαση σε ορισμούς 

που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον.  
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 Η διαφθορά δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, αλλά ήταν γνωστή από την 

αρχαιότητα, από τα πρώτα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτό που έχει 

παρατηρηθεί πρόσφατα είναι το έντονο ενδιαφέρον για το φαινόμενο αυτό κυρίως λόγω 

της διόγκωσης του φαινομένου τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως την δεκαετία του ’90. 

 Ανάλογα με το τι θέση έχει ο δημόσιος λειτουργός που εμπλέκεται στη διαφθορά, 

αυτή διακρίνεται σε «πολιτική» και «γραφειοκρατική». Η πολιτική διαφθορά λαμβάνει 

χώρα στα ανώτατα επίπεδα των πολιτικών αρχών, ενώ η γραφειοκρατική λαμβάνει χώρα 

κατά την καθημερινή παροχή υπηρεσιών από την δημόσια διοίκηση. (Βαβούρας κ.α, 

2011) 

Διαφθορά υπάρχει τη στιγμή που ο δημόσιος τομέας έρχεται σε επαφή με τον 

ιδιωτικό. (Rose-Ackerman, 2007) 

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που φαίνεται 

να επηρεάζουν το μέγεθος της διαφθοράς όπως: το μέγεθος του δημόσιου τομέα, η 

ποιότητα της ρύθμισης της οικονομίας, η έλλειψη ανταγωνισμού στο οικονομικό πεδίο, 

η δομή του πολιτικού συστήματος, το εκλογικό σύστημα, η αποκέντρωση της δημόσιας 

διοίκησης, η κουλτούρα, οι αξίες, κα. (Χλέτσος, 2011) 

Σύμφωνα επίσης με τον Tanzi, (όπως αναφέρεται στο Βαβούρας κ.α 2011) 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφθορά είναι η ποιότητα της γραφειοκρατίας, το ύψος 

των μισθών στο δημόσιο τομέα, το σύστημα ποινών, οι έλεγχοι που επιβάλλονται από 

τους θεσμούς, η διαφάνεια στους κανόνες, στους νόμους και τις διαδικασίες. 

Ο Mauro (όπως αναφέρεται στο Βαβούρας κ.α 2011) υποστηρίζει ότι εξετάζοντας 

τη σχέση δημοσίων δαπανών και διαφθοράς, η διαφθορά μειώνει τις δαπάνες για υγεία 

και παιδεία, αφού οι τομείς αυτοί είναι εύκολο να επηρεαστούν από τις πρακτικές της 

διαφθοράς. 

Η διαφθορά ταυτίζεται με την υπανάπτυξη, τη μιζέρια και τη φτώχια και βρίσκει 

πρόσφορό έδαφος να αναπτυχθεί εκεί όπου δεν υπάρχουν κανόνες και ισχυροί θεσμοί, 

όπως για παράδειγμα η περίοδος μετάβασης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στο 

καθεστώς της αγοράς. (Χλέτσος, 2011) 

Η διαφθορά σχετίζεται με την υπανάπτυξη και θεωρείται αιτία και συνέπεια της 

φτώχιας, εμποδίζοντας την εφαρμογή των αναγκαίων για την ανάπτυξη κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών αλλαγών. (Βαβούρας κ.α 2011) 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την διαφθορά το 2014 αναφέρει ότι η διαφθορά δημιουργεί 

σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. Σε ολόκληρο 

τον κόσμο πολλές χώρες υποφέρουν από τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά η οποία εμποδίζει 

την οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύει τη δημοκρατία, βλάπτει την κοινωνική δικαιοσύνη 

και το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έμειναν ανεπηρέαστα  

από αυτό το φαινόμενο. Η διαφθορά ποικίλλει ως προς το είδος και την έκτασή της από 

τη μια χώρα στην άλλη, ωστόσο, επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη. Θίγει τη χρηστή 

διακυβέρνηση, την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και τις ανταγωνιστικές 

αγορές. Σε ακραίες περιπτώσεις, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους 

δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες. 

Η διαφθορά έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη 

καθώς επιδρά στα διάφορα οικονομικά μεγέθη που προσδιορίζουν το ΑΕΠ και ιδιαίτερα 

τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Η διαφθορά περιορίζει την παραγωγικότητα του κεφαλαίου, 

και συνδέεται με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς περιορίζει την ικανότητα 

των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διόρθωση των ατελειών 

της αγοράς. Σε περιβάλλον εκτεταμένης διαφθοράς η διαχείριση των δημόσιων πόρων 

είναι αναποτελεσματική. 

Η διαφθορά επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και μέσω της σχέσης της με την 

παραοικονομία, εξαιτίας της απόκρυψης εισοδημάτων από τις κρατικές υπηρεσίες. Η 

στενή σχέση μεταξύ διαφθοράς και παραοικονομίας φαίνεται και από το γεγονός ότι 

χώρες με υψηλό δείκτη διαφθοράς εμφανίζουν και μεγάλη παραοικονομία. 

Η διαφθορά είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και απαιτεί μια πολύπλευρη 

επίθεση. Απαιτεί, για παράδειγμα, μια σειρά κανονισμών εναντίον διεφθαρμένων 

πρακτικών, έναν κώδικα δεοντολογίας για εργαζόμενους και προμηθευτές,  εκστρατείες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση του προσωπικού, επιβολή κυρώσεων, 

δημιουργία κινήτρων, την προστασία των πληροφοριοδοτών και μια ανοιχτή προσέγγιση 

προς τις πληροφορίες αναφοράς. Ο έλεγχος είναι μόνο ένας τέτοιος μηχανισμός. Οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να επιτύχουν μόνο εάν υπάρχει το κατάλληλο 

περιβάλλον για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 

διαφθοράς απαιτεί δέσμευση και συμμετοχή όλων των φορέων, των εργαζομένων, των 

πελατών, εν συντομία, όλων των πολιτών της κοινωνίας. (Khan, 2006) 

Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

συγκεκριμένα ο στόχος 3 αναφέρεται: στη δημιουργία μέτρων για την διασφάλιση της 
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διαφάνειας στις δημόσιες δαπάνες, τις δημοσιές συμβάσεις και την δημοσιονομική 

διαδικασία.10  

Η ανάγκη για όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο δημοσιονομικό έλεγχο γίνεται  

όλο και περισσότερο επιτακτική. Τα όχι σπάνια φαινόμενα διαφθοράς 

έδωσαν  σημαντική ώθηση στην απαίτηση αυτή. Στον δημοσιονομικό χώρο ανήκει, 

αφενός μεν η δημοσιονομική διοίκηση, αφετέρου δε ο έλεγχος της δημοσιονομικής 

διοίκησης, δηλαδή ο δημοσιονομικός έλεγχος. 

Το Σύνταγμα, όπως προκύπτει από το άρθρο 98, οργανώνει έναν ιδιαίτερο χώρο 

με μεγάλη σπουδαιότητα, τον δημοσιονομικό χώρο. Πρόκειται για την περιοχή, που 

αφορά στο δημόσιο χρήμα, για το χώρο μέσα στον οποίο λειτουργεί η δημόσια οικονομία. 

Προστατευόμενο αγαθό του δημοσιονομικού χώρου είναι το δημόσιο χρήμα. Ο 

δημοσιονομικός χώρος προσλαμβάνει έτσι ιδιαιτερότητες, τις οποίες υπαγορεύει η 

προστασία του δημοσίου χρήματος. Αναγκαία συνέπεια της ιδιαιτερότητας του 

δημοσιονομικού χώρου είναι η ιδιαιτερότητα της νομικής του οργάνωσης. 

(Δημητρόπουλος, 2014) 

 

 

3.5.1 Διαφθορά και δημοσιονομική διαχείριση 

 

 

Η διαφθορά περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη, στις περιπτώσεις που η 

δημοσιονομική διαχείριση γίνεται με τρόπο που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες όπως 

για παράδειγμα σε περιόδους, όπου οι προϋπολογισμοί που κατατίθενται είναι 

ελλειμματικοί, διότι προβλέπουν αυξημένες παροχές και λιγότερες εισφορές στους 

πολίτες. Όταν εμφανίζεται έλλειμμα στον προϋπολογισμό τότε ταυτόχρονα υπάρχει 

αύξηση του δημοσίου χρέους σε απόλυτα μεγέθη. Αν η αύξηση των κρατικών δαπανών 

η οποία δημιουργεί το έλλειμμα δεν κατευθύνεται σε επενδύσεις, αλλά σε μεταβιβαστικές 

πληρωμές, τότε στο μέλλον θα δημιουργηθεί η ανάγκη κάλυψης του αυξημένου χρέους 

και οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες και να αυξήσουν 

τη φορολογία, με αποτέλεσμα την μείωση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση του ρυθμού  μεγέθυνσης της οικονομίας. 

(Πρόντζας, 2013) 

                       

10 Γ.Γ. Καταπολέμησης της διαφθοράς: Ετήσια έκθεση Μάρτιος 2015 – Ιούνιος 2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4. Ο δημόσιος προϋπολογισμός ως μέσο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής  

 

4.1 Ιστορική εξέλιξη και διαχρονική σημασία του κρατικού προϋπολογισμού 

 

 Η διαμόρφωση και η εξέλιξη του θεσμού του κρατικού προϋπολογισμού στα 

ευρωπαϊκά κράτη συνδέεται άρρηκτα με την μεταβολή των πολιτευμάτων των κρατών 

αυτών από απολυταρχικά σε δημοκρατικά. Στο βαθμό μάλιστα που κατά το παρελθόν 

προχωρούσε η εξέλιξη αυτού του θεσμού, συντελούνταν σταδιακά και η ολοκλήρωση 

του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού πολιτεύματος.  

 Η χώρα η οποία υπήρξε κοιτίδα του θεσμού του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 

η Αγγλία αλλά η χώρα στην οποία ο θεσμός αυτός συστηματοποιήθηκε και διαδόθηκε 

στα άλλα κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ήταν η Γαλλία. Όταν συντάσσονταν 

οι πρώτοι καταστατικοί χάρτες της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, ο θεσμός αυτός 

είχε ήδη διαμορφωθεί και περιληφθεί στη δημοσιονομική νομοθεσία των ευρωπαϊκών 

χωρών, και κατά συνέπεια υιοθετήθηκε και από τα ελληνικά συντάγματα. Η σύγχρονη 

μορφή του κρατικού προϋπολογισμού θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του 

πρώτου νόμου (ΣΙ΄Β περί δημοσίου λογιστικού το 1852), που ίσχυσε μέχρι το 1969. 

Στη χώρα μας αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση 

του κρατικού προϋπολογισμού, τη σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού, όπως και τον 

έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού είναι το Γενικό 

Λογιστηρίου του Κράτους.11 

 

 

 

     

 

 

11 Ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
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Έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις από τους εκπροσώπους της δημοσιονομικής 

επιστήμης όσον αφορά στη σημασία του κρατικού προϋπολογισμού ως μέσω άσκησης 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Οι κλασσικοί οικονομολόγοι της φιλελεύθερης σχολής με αρχή τους ότι το 

κράτος δεν έπρεπε να παρεμβαίνει στην οικονομία ούτε μέσω της διαμόρφωσης των 

μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού υποστήριξαν ότι θα έπρεπε ο προϋπολογισμός 

να είναι ισοσκελισμένος και γενικά το κράτος να μην παρεμβαίνει με δημοσιονομικά 

μέσα και διαταράσσει τη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων του κρατικού παρεμβατισμού το 

κράτος δεν έπρεπε να μη μένει ουδέτερο, αλλά να παρεμβαίνει με δημοσιονομικά μέσα 

δηλαδή με την είσπραξη φόρων και την καταβολή δαπανών για να επιτυγχάνει την 

εξισορρόπηση της οικονομίας. Κατά συνέπεια ο κρατικός προϋπολογισμός δεν ήταν 

αναγκαίο να είναι πάντοτε ισοσκελισμένος, αλλά ανάλογα με την οικονομική συγκυρία 

να είναι είτε ελλειμματικός είτε πλεονασματικός. 

Κατά τις απόψεις των οικονομολόγων της νεοφιλελεύθερης σχολής σε σχέση με 

τα δημόσια οικονομικά συνίστατο η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας με τη 

μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και του δημοσίου χρέους. Η εφαρμογή των 

μέτρων αυτών ήταν πιο επιτακτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 

περίοδο της προετοιμασίας τους για την ικανοποίηση των κριτηρίων δημοσιονομικής 

πειθαρχίας,  προκειμένου να γίνουν μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. 

Κατά τις απόψεις των σύγχρονων οικονομολόγων κυρίως την περίοδο μετά το 

2000 άρχισαν και πάλι οι κυβερνήσεις να προσανατολίζονται προς τις αρχές της 

Κεϋνσιανής θεωρίας περί της αύξησης της ζήτησης με την αύξηση των δαπανών και με 

νομισματικά μέτρα όπως η μείωση των επιτοκίων. (Μπάρμπας, 2016) 

 

4.2 Έννοια και σημασία του δημόσιου προϋπολογισμού  

 

Ο προϋπολογισμός ως θεσμός έχει μακρά ιστορική διαδρομή, με χρονικό σημείο 

έναρξης το μεσαίωνα και τόπο πρώτης αναφοράς την Αγγλία. Στο πλαίσιο αυτής της 

διαδρομής υπήρξαν πολλές προσπάθειες για να διατυπωθούν εννοιολογικές 

προσεγγίσεις, όμως η πλέον απλή, έχει αμιγή ετυμολογική προέλευση και ορίζει ότι: 

προϋπολογισμός ονομάζεται το ετήσιο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ο αγγλικός όρος 
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budget σημαίνει σάκος του θησαυροφύλακα και αποτελεί παραφθορά της παλιάς 

γαλλικής λέξης bougette που σημαίνει μικρός σάκος. 

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής επιστήμης έχουν αναπτυχθεί πιο σύνθετες 

προσεγγίσεις, και σύμφωνα με αυτές ως προϋπολογισμός ορίζεται η διαδικασία, 

σύμφωνα με την οποία μια διοίκηση καθορίζει την οικονομική και δημοσιονομική της 

πολιτική. Ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο μια δήλωση δημοσιονομικού περιεχομένου, 

ή μια μέθοδος δημοσιονομικών εκτιμήσεων και προβλέψεων ή ένα σύστημα ελέγχου 

δαπανών, ή ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, ή μια έκθεση που αποσκοπεί στην 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά όλα τα παραπάνω. 

Στο πεδίο του δημοσιονομικού δικαίου, ο προϋπολογισμός προσεγγίζεται σε 

νομικό επίπεδο, αποκτώντας κανονιστική διάσταση. Συγκεκριμένα, στην ελληνική 

έννομη τάξη, με βάση τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, ως προϋπολογισμός ορίζεται 

ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των 

εξόδων του κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης ενός οικονομικού έτους. 

Ως προς την ελληνική έννομη τάξη, μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο 

προϋπολογισμός είναι τυπικός νόμος επειδή ψηφίζεται από τη βουλή, κατά τη διαδικασία 

που προβλέπει το Σύνταγμα, και έχει περιοδικό χαρακτήρα γιατί θεσπίζεται κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα. (Σκιαδάς, 2011) 

Τα χρηματικά μέσα για την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών, που απαιτούνται 

για τη λειτουργία κάθε υπηρεσιακής μονάδας, καθορίζονται λεπτομερώς κατά κεφάλαια 

και άρθρα στον προϋπολογισμό του κράτους, για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε 

υπουργείου, και καλύπτονται από τα γενικά έσοδα του κράτους. (Σπηλιωτόπουλος, 2011) 

Η λήψη των πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά, γίνεται με βάση 

τον δημόσιο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ένα σύνολο λογαριασμών, οι οποίοι 

περιέχουν τα ποσά των δαπανών που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένας δημόσιος 

φορέας, και τα ποσά των εσόδων που υπολογίζει να εισπράξει για να καλύψει της 

δαπάνες του. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

σωστή χρησιμοποίηση των δημοσιονομικών μέσων. 

Με τον προϋπολογισμό: α) προσδιορίζεται το είδος και η ποσότητα αγαθών που 

θα παρασχεθούν στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή αποτελεί το μέσο κατανομής των πόρων 

μεταξύ των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, β) επιδιώκεται αναδιανομή του 

εισοδήματος ανάμεσα στις εισοδηματικές τάξεις και τις διαφορετικές γεωγραφικές 
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περιοχές, γ) επιδιώκεται σταθεροποίηση της οικονομίας στο επίπεδο της πλήρους 

απασχόλησης, και δ)  προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. (Γεωργακόπουλος, 2012)   

Στην εποχή της δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας η σημασία του κρατικού 

προϋπολογισμού είναι κορυφαία, καθώς η μη πιστή εκτέλεση του ενέχει πολιτική 

ανωμαλία με επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και άρα στην υλοποίηση του 

κοινωνικού κράτους. Ο κατατιθέμενος από την κυβέρνηση στη βουλή προϋπολογισμός 

προς ψήφιση αποτελεί το πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για το επόμενο 

οικονομικό έτος. Αν καταψηφιστεί από τη βουλή θα έχει ως συνέπεια την πτώση της 

κυβέρνησης, τη διάλυση της βουλής και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών. 

Ουσιαστικά τα δημοσιονομικά παρέχουν τη δυνατότητα στη σύγχρονη δημοκρατία να 

λειτουργεί ως κοινωνικό κράτος δικαίου. 

Προκειμένου να υπάρξουν καλά δημοσιονομικά στο κράτος θα πρέπει η εκάστοτε 

κυβέρνηση που εκλέγεται από το λαό να εγγυάται τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου 

χρήματος. Η Ελληνική δημοσιονομική διοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει δημοσιονομική 

εγκράτεια στα δημόσια πράγματα αρχής γενομένης της εγκράτειας και περισυλλογής από 

τις δημόσιες δαπάνες, δημιουργούμενης μια χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής 

διαχείρισης του εθνικού πλούτου. (Θεοχαρόπουλος & Θεοχαροπούλου, 2010) 

 

4.3 Λειτουργίες και αρχές του δημόσιου προϋπολογισμού  

 

 Δυο πολύ βασικές λειτουργίες του προϋπολογισμού είναι η πρόβλεψη και η 

εξουσιοδότηση. Η πρόβλεψη, ως λειτουργία του προϋπολογισμού αποτελεί την 

αριθμητική απεικόνιση των εσόδων και εξόδων του κράτους για το επόμενο οικονομικό 

έτος, δηλαδή έχει χαρακτήρα μελλοντικό καθώς αφορά στο μέλλον και καταρτίζεται σε 

χρόνο προγενέστερο της περιόδου κατά την οποία θα εφαρμοστεί. Η σημασία της 

λειτουργίας της πρόβλεψης έγκειται στο ότι πρόκειται για μια εκ των προτέρων όσο το 

δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψη των δημοσιονομικών μεγεθών, τα οποία κατά 

κανόνα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. 

 Η εξουσιοδότηση, ως  λειτουργία του προϋπολογισμού συνίσταται στην παροχή 

της συγκατάθεσης από τη νομοθετική προς την εκτελεστική εξουσία, να προβεί στις 

προβλεπόμενες ενέργειες για τη συλλογή εσόδων και καταβολή δαπανών. Δεδομένου ότι 

ο προϋπολογισμός είναι τυπικός νόμος η παρεχόμενη εξουσιοδότηση έχει χαρακτήρα 
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υποχρέωσης της εκτελεστικής εξουσίας να συμμορφωθεί  προς το περιεχόμενο της 

εξουσιοδότησης. 

 Από τις δύο αυτές λειτουργίες του προϋπολογισμού γίνεται φανερό ότι κρίσιμο 

στοιχείο της αποτελεσματικότητας του είναι να έχει ψηφιστεί εκ των προτέρων, καθώς 

στο παρελθόν, πριν το Σύνταγμα του 1975 τύγχανε συχνών παραβιάσεων, καθώς 

κατατίθετο και εγκρίνονταν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Ως προς την 

εξουσιοδοτική λειτουργία του έχει οδηγήσει στην άποψη ότι δεν είναι απλός τυπικός 

νόμος αλλά έχει και ουσιαστικά χαρακτηριστικά νόμου. Στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης, οι έννομες συνέπειες του προϋπολογισμού διαφέρουν από εκείνες των 

άλλων νόμων καθώς α) ο προϋπολογισμός δεν περιέχει γενικούς και αφηρημένους 

κανόνες δικαίου, β) ο προϋπολογισμός δεν αναπτύσσει εξωτερικές έννομες συνέπειες 

δηλαδή αφορά μόνο στα κρατικά όργανα, γ) ο προϋπολογισμός περιέχει εξουσιοδότηση 

στην κυβέρνηση αλλά δεν εμπεριέχει πιο συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 

 Επιπλέον εάν συμπληρωθεί το ποσό των εσόδων που προβλέπει ο 

προϋπολογισμός πριν τη λήξη του οικονομικού έτους η κυβέρνηση δεν υποχρεούται να 

πάψει να εισπράττει έσοδα. Αντίθετα ως προς τις δαπάνες η εξουσιοδότηση της 

νομοθετικής εξουσίας καλύπτει το είδος των δαπανών και το ύψος τους, με την έννοια 

ότι εάν συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό δαπάνες πριν τη λήξη 

του οικονομικού έτους δεν μπορεί η κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω δαπάνες. 

(Σκιαδάς, 2011) 

 Ο προϋπολογισμός του κράτους πρέπει να διέπεται από ορισμένες αρχές. Πολλές 

από τις αρχές αναφέρονται στην κατάρτιση του, μερικές όμως αναφέρονται στις άλλες 

φάσεις του. Οι κυριότερες από τις αρχές αυτές είναι: η αρχή της δημοσιότητας, η αρχή 

της ετήσιας διάρκειας, η αρχή της ειλικρίνειας, η αρχή της σαφήνειας, η αρχή της 

ενότητας, η αρχή της καθολικότητας, η αρχή της ειδικότητας, η αρχή το μη ειδικού 

προορισμού των εσόδων.  

 Πιο συγκεκριμένα η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού αφορά στην 

όσο το δυνατό μεγαλύτερη δημοσιότητα που πρέπει να παίρνει ο προϋπολογισμός, ώστε 

να ενημερώνεται το κοινωνικό σύνολο και να μπορεί να κρίνει αν η κυβέρνηση 

ακολουθεί ορθή πολιτική στο δημοσιονομικό τομέα ή όχι. 

Η αρχή της ετήσιας διάρκειας αφορά στη διάρκεια του προϋπολογισμού σε ένα 

έτος η οποία διευκολύνει τον ακριβή υπολογισμό των εσόδων αλλά και των δαπανών. 
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Όσο αυξάνει η χρονική διάρκεια του προϋπολογισμού τόσο πιο δύσκολος γίνεται ο 

προγραμματισμός των δαπανών και η πρόβλεψη των εσόδων.  

Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας του προϋπολογισμού, θα πρέπει τα 

κονδύλια που αναφέρονται στον προϋπολογισμό να είναι ειλικρινή, δηλαδή να 

αποφεύγεται η σκόπιμη εγγραφή ανειλικρινών κονδυλίων γιατί νοθεύεται η εικόνα την 

οποία δίνει. 

 Σύμφωνα με την αρχή της σαφήνειας του προϋπολογισμού τα έσοδα και τα 

έξοδα θα πρέπει να αναγράφονται με τον πιο σαφή τρόπο προκειμένου να είναι δυνατή η 

άσκηση ελέγχου τόσο από την βουλή όσο και από το κοινωνικό σύνολο  

Η αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού σημαίνει ότι θα πρέπει να 

καταρτίζεται ένας μόνο προϋπολογισμός, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και 

έξοδα, διότι μόνο τότε υπάρχει μια ενιαία εικόνα της δραστηριότητας του. 

Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας ο προϋπολογισμός θα πρέπει  να 

περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και τα έξοδά του. Συνέπεια της αρχής αυτής είναι η σύνταξη 

ακαθάριστου προϋπολογισμού, δηλαδή προϋπολογισμού ο οποίος στο ένα σκέλος 

περιλαμβάνει τα ακαθάριστα έσοδα και στο άλλο τις δαπάνες που τυχόν έγινα για την 

είσπραξή των εσόδων. 

Σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας του προϋπολογισμού τα έσοδα και τα 

έξοδα πρέπει να αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια. Η σημασία της τήρησης της αρχής 

αυτής είναι η διευκόλυνση στην άσκηση ελέγχου στον προϋπολογισμό, αλλά και η 

δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας να κινείται μέσα στα όρια της προβλεπόμενης 

πίστωσης. 

    Τέλος αναφέρεται η αρχή του μη ειδικού πορισμού των εσόδων σύμφωνα με 

την οποία δεν επιτρέπεται να προσδιορίζεται από πριν ότι ορισμένα έσοδα του 

προϋπολογισμού προορίζονται για την κάλυψη ορισμένων συγκεκριμενών δαπανών. 

(Γεωργακόπουλος, 2005) 

 

4.4 Φάσεις και σπουδαιότητα του προϋπολογισμού 

 

 Κάθε δημόσιος προϋπολογισμός περνάει από τέσσερεις φάσεις οι οποίες 

αποτελούν το λεγόμενο κύκλο του προϋπολογισμού και οι οποίες είναι η κατάρτιση, η 

έγκριση, η εκτέλεση, και ο έλεγχος. 
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Τα όργανα τα οποία ασχολούνται με καθεμία από αυτές τις φάσεις είναι 

διαφορετικά, και συγκεκριμένα η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται συνήθως από 

την εκτελεστική εξουσία, η έγκριση του γίνεται από τη νομοθετική εξουσία, η εκτέλεσή 

του γίνεται από την εκτελεστική εξουσία ενώ ο έλεγχος του γίνεται από αρμόδια όργανα 

της πολιτείας.  (Γεωργακόπουλος, 2005)  

Η σπουδαιότητα του είναι σημαντική καθώς: 

α) Παρέχει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την κίνηση και διαχείριση των 

δημόσιων κονδυλίων 

β) Κρίνει στην ουσία την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης 

καθώς κρίνει αν σχεδιάζονται σωστά και υλοποιούνται τα διάφορα κυβερνητικά 

προγράμματα 

γ) Αναλύει την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών πόρων 

δ) Κρίνει τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών 

ε) Κρίνεται η κοινωνική ευαισθησία του κράτους ως προς τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των πολιτών 

στ) Κρίνεται η αποτελεσματικότητα των οικονομικών στόχων του κράτους 

ζ) Γίνεται ιεράρχηση των κοινωνικών στόχων του κράτους σύμφωνα με τις 

επιταγές της κοινωνίας 

η) Μέσω τις ταξινόμησης των εσόδων και εξόδων διασφαλίζεται η διαφάνεια 

τόσο στους στόχους που επιλέγονται όσο και στα μέσα που χρησιμοποιούνται. 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό μέσο βραχυχρόνιου προγραμματισμού, 

λειτουργεί ως υποκατάστατο του μηχανισμού των τιμών, καθώς μέσα στο πλαίσιο της 

δημόσιο – οικονομικής δραστηριότητας του κράτους δεν υπάρχει η δυνατότητα 

λειτουργίας του μηχανισμού τιμών στην κατανομή των παραγωγικών πόρων και τέλος 

ουσιαστικά λειτουργεί ως βασικό μέσο άσκησης κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, 

καθώς συμβάλει στην εσωτερική ισορροπία της οικονομίας δηλαδή στην επίτευξη ή 

αποκατάσταση του ισοζύγιο μεταξύ διάφορων, ιδιωτικών και δημόσιων αναγκών και των 

διαθέσιμων μέσων κάλυψης αυτών.  (Καρκατσούλης, 2000) 

Στη σύγχρονη δημοσιονομική, έχει επικρατήσει να καταρτίζεται ο γενικός 

κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη: α) τον τακτικό 

προϋπολογισμό και β) τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων. Ο τακτικός 



61 
 

προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνο τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα, που δεν επηρεάζουν 

την αξία της δημόσιας περιουσίας. Επίσης περιλαμβάνει και ένα αποθεματικό το οποίο 

δημιουργείται από τρέχοντα έσοδα με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων και 

απρόβλεπτων αναγκών. Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων περιλαμβάνει τα 

τρέχοντα έσοδα και έξοδα τα οποία επηρεάζουν την αξία της δημόσιας περιουσίας μέσω 

της χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων. (Καρκατσούλης, 2000) 

Ο προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης (προϋπολογισμός των υπουργείων, 

της Προεδρίας της ∆ημοκρατίας και της Βουλής)  αποτελείται από δύο τμήματα: τον 

τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραµµα δημοσίων επενδύσεων. Ο τακτικός 

προϋπολογισμός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και περιλαμβάνει 

τα έσοδα του κράτους και τις τρέχουσες δαπάνες των επιμέρους υπουργείων (µε τα 

επιχορηγούμενα Νομικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου  και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου που εποπτεύονται από αυτά) και τους προϋπολογισμούς των τέως Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ). Το πρόγραµµα δημοσιών επενδύσεων (Π.Δ.Ε) περιλαμβάνει τα 

έσοδα και τις δαπάνες που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμό 

υποδομών. Το Π.∆.Ε δεν καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από 

τις ειδικές γι’ αυτό υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στο Π.∆.Ε 

περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (Ράπανος, 2007) 

 

4.5 Κατηγορίες δημόσιων προϋπολογισμών 

 

 Οι δημόσιοι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση 

ορισμένα κριτήρια: 

α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν. Με βάση αυτό το 

κριτήριο γίνονται δύο διακρίσεις, i) προϋπολογισμοί εκμετάλλευσης και προϋπολογισμοί 

κεφαλαίου, ii) τακτικοί προϋπολογισμοί και έκτακτοι προϋπολογισμοί. Ο 

προϋπολογισμός εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα δηλαδή τα 

έσοδα και έξοδα που δεν μεταβάλλουν την αξία της περιουσίας του. Ο προϋπολογισμός 

κεφαλαίου περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα, που η πραγματοποίηση τους μεταβάλλει 

την περιουσία του. Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα τακτικά έσοδα και 

τακτικές δαπάνες του δημοσίου, ενώ ο έκτακτος περιλαμβάνει έκτακτα έσοδα και 

έκτακτες δαπάνες πχ στις περιπτώσεις εμπόλεμης κατάστασης. 
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β) Ανάλογα με την έκταση εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνουν. Με βάση 

αυτό το κριτήριο γίνονται δύο διακρίσεις, i) ακαθάριστοι προϋπολογισμοί, και ii) 

καθαροί προϋπολογισμοί. Στον καθαρό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα 

έσοδα μειωμένα κατά το ποσό των δαπανών που έγιναν για την πραγματοποίηση τους, 

και οι ακαθάριστες δαπάνες μειωμένες κατά το ποσό των εσόδων ο συνδέονται με αυτές. 

γ) Ανάλογα με την χρονική περίοδο που καλύπτουν. Με βάση το κριτήριο αυτό 

γίνονται δυο διακρίσεις, i) ετήσιοι προϋπολογισμοί, και ii) πολυετής προϋπολογισμοί. Ο 

ετήσιος προϋπολογισμός αναφέρεται σε ένα μόνο έτος, ενώ ο πολυετής καλύπτει μια 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο, κατά κανόνα ένα οικονομικό κύκλο. Το πλεονέκτημα με 

τον ετήσιο προϋπολογισμό είναι η δυνατότητα πρόβλεψης των εσόδων και του 

προγραμματισμού των δαπανών για ένα έτος, κάτι το οποίο θα ήταν αναγκαίο για τη 

σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα με τον πολυετή 

προϋπολογισμό το κράτος προγραμματίζει τα έσοδα και τις δαπάνες του για ολόκληρη 

την περίοδο του κύκλου και άλλοτε δημιουργούνται ελλείμματα, τα οποία θα ενισχύσουν 

την ενεργό ζήτηση, και άλλοτε δημιουργούνται πλεονάσματα τα οποία ενεργούν 

μειωτικά στην ενεργό ζήτηση.  

Συνυφασμένος με τη χρονική περίοδο είναι και ο ταμιακός δηλαδή αυτός που 

περιλαμβάνει τα έσοδα που εισπράττονται και τις δαπάνες που καταβάλλονται μέσα σε 

μια περίοδο και διοικητικός προϋπολογισμός, δηλαδή αυτός που περιλαμβάνει τα έσοδα 

που βεβαιώνονται και τις δαπάνες για τις οποίες το κράτος αναλαμβάνει υποχρέωση μέσα 

στην περίοδο αυτή. 

 δ) Ανάλογα με τη μέθοδο κατάταξης των εσόδων και εξόδων. Με βάση το 

κριτήριο αυτό γίνονται δυο διακρίσεις i) κλασικοί προϋπολογισμοί και ii) 

προϋπολογισμοί προγραμμάτων. Στους κλασικούς προϋπολογισμούς τα έσοδα 

ταξινομούνται συνήθως κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες, και είδη εσόδων ενώ 

τα έξοδα κατατάσσονται κατά φορείς και κατά κατηγορίες και είδη εξόδων. Στους 

προϋπολογισμούς προγραμμάτων δίνεται έμφαση στον επιδιωκόμενο στόχο και 

κατατάσσονται τα έσοδα και τα έξοδα κατά πρόγραμμα δηλαδή κατά τελικό 

επιδιωκόμενο σκοπό. 

Η ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών και εσόδων κατά κατηγορίες, 

υποκατηγορίες κ.λπ. είναι πολύ χρήσιμη διότι ευνοεί τις συγκρίσεις όμως δεν διευκολύνει 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στο δημόσιο τομέα. Επίσης 

υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην αξιολόγηση έργων μεγάλης διάρκειας διότι οι κλασικοί 
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προϋπολογισμοί είναι ετήσιοι. Τα μειονεκτήματα αυτά αποφεύγονται με τους 

προϋπολογισμούς προγραμμάτων. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

Tο σημερινό μοντέλο κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του κρατικού 

προϋπολογισμού θεσμοθετήθηκε βάσει της αρχής της τήρησης της νομιμότητας των 

κονδυλίων και δεν προβλέπει μηχανισμούς αξιολόγησης και εκτίμησης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων φορέων και ειδικότερα των 

δημόσιων δαπανών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η αρχή της νομιμότητας 

παραβιάζεται, καθώς η σημερινή διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελεί 

ένα θεσμικό μόρφωμα με υψηλή ροπή προς την αδιαφάνεια, τη σπατάλη και τη διαφθορά 

στην κατανομή των πόρων και την αναποτελεσματικότητα στη χρήση τους. (Αργείτης 

κα, 2011) 

Τα μειονεκτήματα που παρατηρούνται από την εφαρμογή του κλασικού 

προϋπολογισμού κονδυλίων, εστιάζουν στην αδυναμία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

των κρατικών δράσεων με όρους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το κοινοβούλιο 

εγκρίνει έναν προϋπολογισμό χωρίς σαφείς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των 

φορέων, διότι δεν απεικονίζονται οι πολίτικες που υλοποιούν οι φορείς καθώς και οι 

δράσεις που χρηματοδοτούνται. (Λουκανίδου, 2010)    

Aυτή η μέθοδος του κλασικού προϋπολογισμού κονδυλίων που χρησιμοποιείται 

για τον προϋπολογισμό των δαπανών, λειτουργεί επαυξητικά, καθορίζοντας το ύψος του 

κάθε κονδυλίου σε σχέση με αυτό του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, το υφιστάμενο 

σύστημα περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας (π.χ. καταγραφή στον 

προϋπολογισμό) και κανονικότητας (υποστήριξη με τα απαραίτητα έγγραφα), όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω χωρίς να αποδίδει σημασία στη σκοπιμότητα της δαπάνης και 

στην αποτελεσματικότητά της για την ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός 

αυτό στερεί από την κατάρτιση του προϋπολογισμού τη δυνατότητα της αξιολόγησης 

των δαπανών με βάση τις ανάγκες, οι οποίες δεν είναι στατικές αλλά  εξελίσσονται. 

(Δρούλιας, & Πετρουλάκη, 2012) 

Tο σημερινό σύστημα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού έχει 

αδυναμίες και δημιουργεί προβλήματα καθώς: 

α) Η ύπαρξη δύο προϋπολογισμών (του τακτικού προϋπολογισμού και του 

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων) που λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο  

προκαλεί σύγχυση για τις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού και το πόσο διατίθεται 

σε κάθε κατηγορία δαπανών. 
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β) Ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος και οι δαπάνες κατανέμονται με βάση τα 

υπουργεία χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τα αποτελέσματα. Η σύγκριση συνήθως αφορά 

στο τι ποσά δίνονται σε κάθε υπουργείο και αν αυτά είναι επαρκή. 

γ) Μεγάλος συγκεντρωτισμός στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρόλο που 

κατά τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού, εκφράζονται οι απόψεις των 

υπουργείων, στο τέλος το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποφασίζει για την κατανομή 

των δαπανών, όχι μόνο σε επίπεδο υπουργείου αλλά και ανά κωδικό δαπάνης.  

δ) Πολλαπλοί έλεγχοι οι οποίοι όμως δεν είναι ουσιαστικοί. Yπάρχει πλήθος 

προληπτικών ελέγχων τόσο από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά οι έλεγχοι αυτοί αφορούν αποκλειστικά και 

μόνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών και σε καμιά περίπτωση τη 

σκοπιμότητα ή την αποτελεσματικότητα των δαπανών. 

ε) Απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας διότι ελέγχονται σχεδόν τα πάντα και 

εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών γεγονός το οποίο οδηγεί στο να μην υπάρχει 

στο τέλος ευθύνη από το αρμόδιο υπουργείο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

υπουργείου του.  (Ράπανος, 2007) 

Η μελέτη των δημοσίων δαπανών έχει οδηγήσει στη διαπίστωση ότι το 

πραγματικό πρόβλημα των δημοσίων οικονομικών δεν αφορά στον τυχόν παράνομο 

χαρακτήρα των δαπανών αλλά στο ότι οι δαπάνες, παρά την νομιμότητα τους αποτελούν 

σπατάλη δημοσίων πόρων. Στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

η μόνη θεσμική διαδικασία που λάμβανε χώρα ήταν οι εξαγγελίες για περιστολή των 

δαπανών. Η λύση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνη συστημική επιλογή της πολιτείας 

που έχει τη βούληση να μειώσει της δημόσιες δαπάνες και να βελτιώσει την διαχείρισή 

τους. Για το λόγο αυτό υπήρξε η επιλογή να υιοθετηθεί το σύστημα του προϋπολογισμού 

προγραμμάτων. (Σκιαδάς, 2011) 

Ουσιαστικά, υπήρξε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων και μεθόδων που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου κράτους και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν 

στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους μέσω της αξιοποίησης των κρατικών πόρων. 

Μία από τις λύσεις που προτάθηκαν είναι ο προϋπολογισμός προγραμμάτων. (Δρούλιας 

& Πετρουλάκη, 2012)  

Η δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει προκαλέσει μια κρίσιμη 

συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές της εθνικής οικονομίας και τις δυνατότητες 

βελτίωσής της. 
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 Οι προβολές που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς, έχοντας υπόψιν τις τάσεις 

του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, καταδεικνύουν μια πολύ δυσμενή προοπτική 

αύξησης του δημοσίου χρέους για τη χώρα μας κυρίως λόγο αύξησης των δημοσίων 

δαπανών. 

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην 

αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά στον εξορθολογισμό διαχείρισης των δημοσίων 

πόρων μέσω του προϋπολογισμού. Η έννοια του προϋπολογισμού είναι μια ιδιαίτερα 

σύνθετη έννοια, και η πολυπλοκότητα του αυτή γίνεται αντιληπτή με την εξέταση των 

διάφορων μορφών και λειτουργιών που μπορεί να έχει ένας προϋπολογισμός ως βασικό 

εργαλείο σε ένα δημοσιονομικό σύστημα. (Σκιαδάς, 2007) 

 

4.5.1 Προϋπολογισμός προγραμμάτων 

 

O προϋπολογισμός προγραμμάτων αποτελεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

βασικό μεταρρυθμιστικό στόχο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). 

Η φιλοσοφία του προϋπολογισμού προγραμμάτων προσδιορίζεται από την 

έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των 

κρατικών φορέων, καθώς και τη βαρύτητα στον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων του 

κράτους. Η μετάβαση σε ένα καθεστώς ορθολογικότερης αξιοποίησης του δημόσιου 

χρήματος είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας πιο δημοκρατικής διαχείρισης των 

δημόσιων οικονομικών και για τον σχεδιασμό μιας δημοσιονομικής πολιτικής. 

Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων συχνά αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία 

και ως «προϋπολογισμός αποτελεσμάτων» (outcomes-based budgeting) ή 

«προϋπολογισμός επιδόσεων» (performance based budgeting). Ωστόσο, οι 

συγκεκριμένοι όροι δεν είναι ταυτόσημοι, δεδομένου ότι μια χώρα μπορεί να κάνει χρήση 

δεικτών επίδοσης για την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών της, χωρίς παράλληλη 

χρήση των δεικτών αυτών στο σχεδιασμό μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού 

προγραμμάτων. Eπίσης δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο προϋπολογισμού 

προγραμμάτων, καθώς υπάρχουν σημαντικές πρακτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

χωρών που έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή του. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι 

σημαντικό καθώς αναδεικνύει την ευκαμψία του εν λόγω μοντέλου και την 

προσαρμοστικότητά του στις δομικές και τις συνταγματικές ιδιαιτερότητες των χωρών. 

(Αργείτης κα, 2011) 
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Η βασική ιδέα του προϋπολογισμού προγραμμάτων είναι η αποτύπωση πολιτικών 

στόχων σε προγράμματα με μετρήσιμο κόστος και αποτελέσματα, ενώ ο προϋπολογισμός 

κονδυλίων εστιάζει στο είδος της δαπάνης. Η μεταφορά του ενδιαφέροντος από το είδος 

της δαπάνης στην υλοποιούμενη πολιτική σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη λογική των 

μέσων στη λογική των αποτελεσμάτων, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων πολιτικών. (Σκιαδάς, 

2011) 

To νέο αυτό σύστημα για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του 

κρατικού προϋπολογισμού, δίνει έμφαση στην ορθολογική κατανομή και αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών. Με την εφαρμογή του, πέρα από την κατανομή 

της κρατικής δαπάνης στα υπουργεία, που αποτελούν και τους φορείς υλοποίησης της 

κυβερνητικής πολιτικής, επιχειρείται η σύνδεση της απόδοσης των εφαρμοζόμενων 

πολιτικών του κράτους σε συνάρτηση με τους δαπανώμενους πόρους. (Δρούλιας & 

Πετρουλάκη, 2012) 

Οι προϋπολογισμοί αυτοί δίνουν έμφαση στον επιδιωκόμενο στόχο και 

κατατάσσουν τα έσοδα και τα έξοδα κατά πρόγραμμα, διευκολύνοντας τον έλεγχο της 

αποδοτικότητας των διαφόρων μέσων δράσης και επομένως το βαθμό στον οποίο 

επιτυγχάνεται η οικονομική αρχή. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

 

4.5.1.1 Κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων 

 

 

 Η κατάρτιση του προϋπολογισμού προγραμμάτων ξεκινά από τη διατύπωση των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών επιδιώξεων του κράτους, καθώς 

κάθε φορέας καταστρώνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του. 

H κυβερνητική πολιτική αναλύεται σε κύριους άξονες λειτουργικής 

δραστηριότητας που ονομάζονται τομείς πολιτικής (π.χ. υποδομές, άμυνα, υγεία). Οι 

άξονες αυτοί αναλύονται περαιτέρω σε προγράμματα (π.χ. υποδομές σε συγκοινωνίες, 

υποδομές σε επικοινωνίες) και μετά σε δράσεις (π.χ. λιμενικές συγκοινωνίες, οδικές 

συγκοινωνίες). Κάθε επίπεδο διαθέτει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. Σε κάθε επίπεδο 

λειτουργικής δραστηριότητας προσδιορίζεται ο φορέας που ευθύνεται για τη διαχείριση 

και επίτευξη των στόχων. 
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Ο καθορισμός των κυβερνητικών στόχων γίνεται συνήθως σε τριετή ορίζοντα. 

Εκεί καταγράφεται σε γενικό πλαίσιο (που αντιστοιχεί στο επίπεδο του τομέα πολιτικής) 

ο προσανατολισμός της κυβερνητικής δράσης και οι βασικές πολιτικές επιδιώξεις, ενώ 

δεσμεύονται και οι σχετικοί πόροι. 

Η ανάλυση αυτή σε επίπεδα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να είναι εφικτή η 

διοίκηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Τα επίπεδα μπορεί να είναι τρία ή 

περισσότερα, ανάλογα με τις ανάγκες της διοικητικής δομής που θα κληθεί να εφαρμόσει 

τον προϋπολογισμό προγραμμάτων, αλλά και τις ανάγκες της ασκούμενης κυβερνητικής 

πολιτικής. 

Σημαντικό στοιχείο της κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων είναι η 

ανάθεση ευθύνης. Η ανάθεση ευθύνης πραγματοποιείται με τον καθορισμό των 

υπευθύνων για κάθε πρόγραμμα και δράση. Οι υπεύθυνοι μπορεί να είναι πολιτικοί ή 

υπηρεσιακοί παράγοντες, με κατάλληλη εμπειρία και θέση ώστε να μπορούν να 

διοικούν τα προγράμματα και τις δράσεις. Ρόλος τους είναι να κατευθύνουν και να 

συντονίσουν την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. Τα καθήκοντά τους δεν 

περιορίζονται μόνο στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών αναγκών του 

προγράμματος αλλά επεκτείνονται και στη διαχείριση των πόρων.  

Η απεικόνιση του κυβερνητικού έργου διατυπώνει στόχους που κάθε τομέας 

πολιτικής, πρόγραμμα και δράση καλείται να επιτύχει. Η διατύπωση αυτή καθορίζεται 

με σαφήνεια και με τη θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων. Απολογιστικά, οι τιμές των δεικτών αυτών θα προσδιορίσουν και το 

βαθμό επίτευξης των στόχων. Οι δείκτες αυτοί καθορίζονται με σαφήνεια, είναι 

αντικειμενικοί, μετρήσιμοι και αντιπροσωπευτικοί του βαθμού ικανοποίησης των 

στόχων. 

Η πολιτική εξουσία, με βάση την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων κατανέμει 

τους διαθέσιμους πόρους σε κάθε στοιχείο της λειτουργικής δομής. Η κατανομή γίνεται 

από μηδενική βάση. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε ανάγκη αξιολογείται από την αρχή και, 

στο βαθμό που η δαπάνη κριθεί σκόπιμη, εγκρίνεται για καταγραφή στον 

προϋπολογισμό. Έτσι, τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού κατανέμονται στους 

τομείς πολιτικής, στα προγράμματα και στις δράσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν 

κατά το δυνατό τις ανάγκες υλοποίησης των στόχων. 

 Στο βαθμό που οι περιορισμένοι πόροι καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση ενός 

ή περισσοτέρων στόχων, γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι οι στόχοι που τίθενται είναι λογικοί και επιτεύξιμοι. Ο ρόλος των φορέων του 

δημοσίου τομέα (υπουργεία, οργανισμοί κ.λπ.) στην όλη διαδικασία είναι κομβικός. 
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Εκτελείται μια διεργασία από την κεντρική εξουσία προς τους φορείς στο στάδιο χάραξης 

της πολιτικής και, αντίστροφα, από τους φορείς προς την κεντρική εξουσία στο στάδιο 

της τεκμηρίωσης και εξεύρεσης των τρόπων υλοποίησης και αξιολόγησής της. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης, οι στόχοι της πολιτικής και ο 

τρόπος δράσης έχουν διατυπωθεί και κοστολογηθεί, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται 

ως στοιχείο του προϋπολογισμού προγραμμάτων που κατατίθεται στα αρμόδια 

νομοθετικά όργανα για έγκριση. (Δρούλιας & Πετρουλάκη, 2012) 

 

 

4.5.1.2 Εκτέλεση προϋπολογισμού προγραμμάτων  

 

Μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού προγραμμάτων, οι κρατικοί 

φορείς καλούνται να κάνουν πράξη το έργο που έχει καθοριστεί στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό. Οι υπηρεσίες, κάνουν χρήση των πόρων, ώστε να καταλήξουν στην 

υλοποίηση των στόχων. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού μπορεί να παρατηρηθούν αδυναμίες στον τρόπο που καταρτίσθηκε. Για 

το λόγο αυτό, πρέπει να παρέχεται στους φορείς εκτέλεσης πεδίο ευελιξίας, ώστε να είναι 

σε θέση να προσαρμόσουν επιμέρους στοιχεία του σχεδιασμού και να αποφύγουν θέματα 

που πιθανά αποτελούν εμπόδιο στην αποδοτική εκτέλεση του έργου. 

 Στο πλαίσιο των προσαρμογών αυτών, επιβάλλεται η θέσπιση δικλίδων, οι 

οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση των ορίων στη χρήση των πόρων. Μετά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού, ακολουθεί το στάδιο της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων. 

 Στην πράξη κάθε φορέας καταρτίζει μια αναφορά, η οποία αναλύει τις ενέργειες 

που έγιναν στη χρονιά που πέρασε, τους πόρους που δαπανήθηκαν και τις επιδόσεις που 

σημειώθηκαν σε σχέση με εκείνες που είχαν καθοριστεί κατά το στάδιο της κατάρτισης. 

Οι δείκτες και οι πόροι που είχαν καθοριστεί για την οριοθέτηση των στόχων 

αντιπαραβάλλονται πλέον με τις πραγματικές τιμές. Οι τυχόν αποκλίσεις αναλύονται και 

αιτιολογούνται. Η επιτυχία ή αποτυχία κάθε προγράμματος ή δράσης επηρεάζει την 

επίτευξη των στόχων των τομέων πολιτικής. Έτσι, η αξιολόγηση της απόδοσης των 

επιπέδων της διοίκησης που εκτελεί τα προγράμματα και τις δράσεις, συναθροίζεται κατά 

την αξιολόγηση του έργου της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή του υπουργείου και της 

κυβέρνησης συνολικά. 

Στόχοι και δείκτες που έχουν σχέση με τη μείωση του κόστους, πρέπει να 

αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη και άλλες ποιοτικές μεταβλητές. Δηλαδή, ένας 
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δείκτης που στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών πχ  υγείας και κυμαίνεται 

σε επίπεδα αντίστοιχα των προβλέψεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και επιτυχία του 

σχετικού προγράμματος. Η μείωση του κόστους ενδέχεται να προκαλέσει και 

υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εξαγωγή συμπερασμάτων, 

είναι μια σύνθετη διαδικασία και θα πρέπει να προκύπτει από τη συνδυαστική 

αξιολόγηση και μελέτη του βαθμού επίτευξης των στόχων. 

Η υιοθέτηση του προϋπολογισμού προγραμμάτων συνιστά μια προσπάθεια 

εξορθολογισμού της διαχείρισης των κρατικών πόρων, ενώ η προσπάθεια αυτή φαντάζει 

μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο 

δημόσιος τομέας. Οι απαιτήσεις για την αποδοτική λειτουργία του μοντέλου είναι 

σημαντικές και αφορούν σε πολλούς τομείς δράσης του κράτους, και συγκεκριμένα: 

α) Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής, με ένα τρόπο που θα είναι συμβατός με 

τη δομή των αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων.  

β) Η ανταπόκριση του ανθρώπινου παράγοντα είναι αποφασιστικής σημασίας και 

βαραίνει σημαντικά στην τελική έκβαση του εγχειρήματος. Τα στελέχη που θα κληθούν 

να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτό πρέπει να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και τα 

προσόντα που θα τους καθιστούν ικανούς για την εκτέλεση του ρόλου τους. 

γ) Η επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας αποτελεί μια καινοτομία του 

προϋπολογισμού προγραμμάτων. Για να γίνει όμως σωστά, πρέπει πρώτα να 

διαμορφωθεί από κάθε υπηρεσία ένας αξιόπιστος μηχανισμός συλλογής και αξιολόγησης 

των πληροφοριών που θα διασφαλίζει, με ένα λογικό κόστος, τον ορθό υπολογισμό των 

δεικτών διαχρονικά. 

δ) Η εφαρμογή του προϋπολογισμού προγραμμάτων σημαίνει αλλαγή στον τρόπο 

κατανομής ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Η ανάθεση της ευθύνης στον υπεύθυνο της 

δράσης ή του προγράμματος αποτελεί σημαντική καινοτομία. Παράλληλα, όμως, 

δημιουργεί μια νέα θέση μικτής ευθύνης, όπου καλύπτει διαχειριστικές αλλά και 

επιχειρησιακές αρμοδιότητες. 

ε) Για την επιτυχία του προϋπολογισμού προγραμμάτων η συμβολή της ηγεσίας 

των υπουργείων είναι καθοριστική. Για το λόγο αυτό απαιτείται η επιμονή στους στόχους 

που σχετίζονται με την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου, η προώθηση των 

απαιτούμενων διαδικασιών για την εφαρμογή και κυρίως η ενεργή ενασχόληση με τη 

διαδικασία της κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού. 

 Η αλλαγή που συντελείται για ένα κράτος που επιχειρεί να εφαρμόσει τον 

προϋπολογισμό προγραμμάτων είναι σημαντική. Τα οφέλη πιθανότατα δεν θα 

προκύψουν άμεσα. (Δρούλιας & Πετρουλάκη, 2012) 
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4.5.1.3 Οφέλη από την εφαρμογή προϋπολογισμού προγραμμάτων 

 

 

-  Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

χρησιμοποιούμενων πόρων, συμβάλλει στην οικονομικότερη αξιοποίηση κεφαλαίων και 

ανθρώπων, με προορισμό τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. 

- Σε περιόδους μείωσης των κρατικών δαπανών, με τον προϋπολογισμό 

προγραμμάτων μπορούν να αποφευχθούν οι οριζόντιες περικοπές, οι οποίες επιφέρουν 

μεγάλο κοινωνικό κόστος. Αντίθετα, έχοντας μια αξιόπιστη εικόνα της κρατικής 

λειτουργίας και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, μπορούν να γίνουν 

στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του κράτους, οι οποίες είτε 

είναι αντιοικονομικές είτε η κοινωνική τους συνεισφορά είναι περιορισμένη. 

- Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, εγκαθιστώντας ένα αξιόπιστο ανοικτό 

σύστημα αξιολόγησης της κρατικής δράσης, διαμορφώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας 

και αξιοπιστίας, όπου κάθε πολίτης μπορεί να γνωρίζει τι κόστισε κάθε λειτουργία του 

κράτους και πόσο επιτυχημένη ήταν η δημόσια διαχείριση. Αποφεύγεται λοιπόν να 

εστιαστεί στο «πόσο», αλλά δίνεται έμφαση και στο «γιατί» και «με τι αποτέλεσμα» 

δαπανά το κράτος. 

Ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διαχείρισης στη χώρα μας είναι 

ανηφορικός. Η χάραξη στρατηγικής αποτελεί ορόσημο στην πορεία αυτή. Οι 

αγγλοσάξονες λένε: «if you fail to plan, you plan to fail», κάτι που δεν είναι μακριά από 

την πρόσφατη πραγματικότητα για τη χώρα μας. Οι αλλαγές που απαιτείται να γίνουν 

είναι σημαντικές και αφορούν τόσο στο πεδίο των θεσμών και των διαδικασιών όσο και 

αυτό της εγκατεστημένης νοοτροπίας και αντίληψης για το χαρακτήρα και το ρόλο της 

δημόσιας διοίκησης 

Οι λύσεις που θα προκύψουν θα είναι συνδυασμός παραγόντων οι οποίοι θα 

καθορίσουν το μέλλον της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης. Ο 

προϋπολογισμός προγραμμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι στο μωσαϊκό ενός 

σύγχρονου κράτους που καλείται να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του παρόντος και στις 

προκλήσεις του μέλλοντος. (Δρούλιας & Πετρουλάκη, 2012) 
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    ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

5 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος 

 

5.1 Σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος 

 

Ο δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών που ασκείται από τις Υ.Δ.Ε υπηρεσίες του 

Γενικού Λογιστηρίου του κράτους όπως έχουμε αναφέρει συνίσταται σε έλεγχο 

νομιμότητας και κανονικότητας. Με το νόμο 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού», το 

πεδίο ελέγχου διευρύνθηκε στο διαχειριστικό επιτόπιο έλεγχο, τόσο για τις δημόσιες 

δαπάνες που αποστέλλονταν προς έλεγχο από τους διατάκτες όσο και για τις δαπάνες των 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 26 προβλέφθηκε η άσκηση επιτόπιου ελέγχου στην 

περίπτωση όπου προέκυπταν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της 

δαπάνης. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα 151/98 που 

εξειδίκευε τη διαδικασία του ελέγχου. Σ’ αυτό οριζόταν ότι «ο έλεγχος διατάσσεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από έκθεση του προϊσταμένου της αρμόδιας 

Υ.Δ.Ε προς τη Διεύθυνση Συντονισμού, Ελέγχου και Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών 

Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, εφόσον προέκυπταν αμφιβολίες για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης. (Μαυρίκου, 2011) 

Ωστόσο ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας στον οποίο εξαντλείται ο 

δημοσιονομικός έλεγχος στην Ελλάδα θεωρείται παρωχημένος, με αποτέλεσμα να 

κρίνεται απαραίτητη η εξέλιξη των ελεγκτικών διαδικασιών. (Μπαλτά, 2009) 

Ο παραδοσιακός δημοσιονομικός έλεγχος έχει περιορισμένους ορίζοντες διότι 

έχει ως σκοπό την παρεμπόδιση μιας παράνομης δαπάνης, ή τον καταλογισμό του 

υπολόγου με το ποσό του ελλείματος που διαπιστώθηκε στη διαχείρισή του. Ο 

παραδοσιακός δημοσιονομικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος στο πλαίσιο 

της λογικής που τον διέπει, όμως η κατάσταση διεθνώς αλλάζει. (Σαρμάς, 2006) 

Επίσης η παραδοσιακή δομή του προϋπολογισμού όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο η οποία υπαγορεύεται από την αρχή της ειδικότητας των 

πιστώσεων, οδηγεί  στην εφαρμογή συστήματος αυστηρού κεντρικού ελέγχου της 

δημοσιονομικής διαχείρισης των οργάνων της διοίκησης. Ο προϋπολογισμός αυτός  

(προϋπολογισμός κονδυλίων) δεν ευνοεί την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου 
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αποτελεσματικότητας των δαπανών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους και 

του αποτελέσματος που προκύπτει από τις διάφορες κρατικές δραστηριότητες. 

Η πρόβλεψη ειδικών λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού αποτελούσε για πολλά 

χρόνια σημαντική αδυναμία του ελληνικού δημοσιονομικού συστήματος καθώς, 

επιδιώκονταν κρατικοί σκοποί χωρίς να τηρούνται οι γενικοί κανόνες του δημοσίου 

λογιστικού, χωρίς να εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς να ελέγχονται 

από τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Με τους ως άνω λογαριασμούς ουσιαστικά 

είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα πραγματοποίησης δαπανών το οποίο 

παρέκκλινε της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού.  

Στην Ελλάδα το δημοσιονομικό σύστημα αποκλίνει σε σχέση με το σύγχρονο 

ευρωπαϊκό πρότυπο. Όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή δημοσιονομική πρακτική, το 

παραδοσιακό σύστημα παρουσιάζει μειονεκτήματα, όπως η ασαφής απεικόνιση των 

πολιτικών και των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η 

έλλειψη συντονισμού, η ανεπαρκής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από τις δημόσιες πολιτικές κ.α. 

Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος χρησιμοποιεί την έννοιά της απόδοσης. 

Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, η κυβέρνηση παραχωρεί μεγάλη ελευθερία κινήσεων 

στους διαχειριστές ως προς τη χρήση των δημοσιονομικών μέσων αλλά επιζητά 

ενισχυμένη εκ μέρους τους ευθύνη αποτελέσματος.  (Μπαλτά, 2009) 

Η διαπίστωση αυτή, της μη συμβατότητας του δημοσιονομικού ελέγχου με την 

λογική των αποτελεσμάτων, φαίνεται και από τον τρόπο κατάρτισης του κρατικού 

προϋπολογισμού με βάση τα δημοσιονομικά μέσα και όχι τους στόχους, παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί επιθυμία τροποποίησης αυτού του συστήματος όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

Η απόκλιση της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες δυσχεραίνει τον καθορισμό 

και την επιλογή των δημοσίων πολιτικών. Οι προτεραιότητες και οι στόχοι από τη μια 

δεν διακρίνονται ευκολά, αλλά και από την άλλη υπάρχει δυσχέρεια στην εξακρίβωση 

του  συνολικού κόστους της κάθε δράσης του κράτους. Η έλλειψη συντονισμού των 

δημοσίων πολιτικών καθιστά δύσκολα αξιολογήσιμη την ενότητα της δράσης του 

κράτους και οδηγεί σε μια εξασθένιση της ικανότητας μελλοντικού προγραμματισμού. 

(Βρανιάλη, 2008) 
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Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος διασφαλίζει την έγκαιρη και επαρκή 

ενημέρωση των πολιτικών παραγόντων επί της ποιότητας της δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Είναι έλεγχος επιτόπιος όχι έλεγχος στο γραφείο όπως ο παραδοσιακός 

δημοσιονομικός έλεγχος. 

Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος οργανώνεται με βάση τις αρχές της 

αποτελεσματικότερης επιλογής, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες τεκμηρίωσης 

προκειμένου να στηρίξει  τα πορίσματά του, παρέχει στον ελεγκτή την ελευθερία και του 

επιβάλλει την ευθύνη να καθορίσει αυτός με πιο τρόπο θα ελέγξει την ελεγκτέα ύλη.  

Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου κοινοβουλευτικού πολιτεύματος για περισσότερη και καλύτερη 

πληροφόρηση της κυβέρνησης και της βουλής για την ποιότητα της δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος δεν παράγει τίποτα περισσότερο από 

εκθέσεις, και η δύναμή του βρίσκεται στην επιρροή που ασκούν τα πορίσματα του.  

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η μέθοδος με την οποία διενεργείται ο 

δημοσιονομικός έλεγχος άλλαξε κατά τις τελευταίες δεκαετίες καθώς εισήχθησαν στον 

χώρο των δημοσίων υπηρεσιών τα πρότυπα της ιδιωτικής ελεγκτικής. 

Στο κοινοτικό σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου ο προληπτικός έλεγχος έχει 

εγκαταλειφθεί πλήρως. Οι διατάκτες δεν πρέπει να επαναπαύονται ότι οι μη νόμιμες και  

μη κανονικές πράξεις που εκδίδουν θα εντοπίζονται από την υπηρεσία που τους ελέγχει 

και έτσι θα αποφύγουν την ευθύνη, αλλά αντίθετα πρέπει αυτοί να φέρουν το βάρος της 

ευθύνης των πράξεων τους. (Σαρμάς, 2006) 

Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του ελέγχου των 

δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι: α) οι ραγδαίες εξελίξεις στον 

τομέα του ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, β) το πλήθος των δημοσίων δαπανών γ) το 

εύρος και η ποικιλομορφία αυτών, δ) η ανάγκη για παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος, η ανάγκη για πολιτική περιστολής των 

δημοσίων δαπανών, και τέλος η επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή 

συγκεκριμένης και καθορισμένης από αυτή μορφής ελέγχου των κοινοτικών πόρων. 

(Μαυρομάτη, 2005) 
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5.2 Ο ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπό την διεύθυνση και καθοδήγηση του 

Υπουργού Οικονομικών είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. (Κουγέας, 2008) 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει μακρόχρονη ιστορία, προσφορά και 

βαρυσήμαντο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η ανάγκη για την 

ύπαρξη μιας εποπτικής αρχής των οικονομικών λογαριασμών του δημοσίου προέκυψε 

λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 

6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, από την 17η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται 

ἐντὸς τῆς ‘Ημετέρας ἑπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε 

«Υπουργείο»), Γενικὸν Λογιστήριον ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ προϊσταμένου 

αὐτῆς».                                                                                 

 Από τότε η διοικητική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους έχει υποστεί πολλές και σημαντικές μεταβολές, απηχώντας 

κάθε φορά τις ανάγκες επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε 

επικρατούσας αντίληψης σχετικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.                             

 Απο αυτές ξεχωρίζει η ουσιαστική αναδιοργάνωση που προωθήθηκε στις αρχές 

του 20ου αιώνα  σύμφωνα με τον Ν. 914/1917 «Περί οργανώσεως της υπηρεσίας του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» όπου το σύνολο του προσωπικού του Λογιστηρίου 

διαιρέθηκε σε δύο κλάδους (Διοικητικό και Λογιστικό), παρεμβαίνοντας στην    

αναδιάταξη παλαιών και δημιουργία νέων διευθύνσεων.                                  .                                                                           

 Στη συνέχεια το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναβαθμίζεται προσωρινά σε 

Υπουργείο Θησαυρού,  Ν. 2761/1922, «Περί συστάσεως Υπουργείου του Θησαυρού» 

(ΦΕΚ 28/08.05.1922). Για τη δημιουργία του υπουργείου Δημοσίου Θησαυρού η 

επόμενη κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη, εφαρμόζοντας το νόμο, απέσπασε από το 

Υπουργείο Οικονομικών τις Διευθύνσεις Γενικού Λογιστηρίου και Δικαστικού, την 

Επιθεώρηση, τη Γενική Αποθήκη Υλικού Δημόσιας Υπηρεσίας, το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο.12 

 

 

12 Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
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 Στη σύνθεση των τεσσάρων βραχύβιων κυβερνήσεων που εμφανίζεται το 

Υπουργείο Δημόσιου Θησαυρού, μόνο στη μία το χαρτοφυλάκιό του ανέλαβε ξεχωριστός 

Υπουργός, ενώ στις υπόλοιπες το χαρτοφυλάκιο αυτό αναλάμβανε ο Υπουργός 

Οικονομικών. Έτσι, η κυβέρνηση Σωτ. Κροκιδά με  Ν.Δ. το 1922 «Περί καταργήσεως 

του  Υπουργείου  του  Θησαυρού»  (ΦΕΚ 180/28.09.1922)  κατήργησε  το  Υπουργείο, 

το οποίο τελικά έπαψε να υπάρχει την 13.11.192213 

 Από τότε με την αύξηση των αρμοδιοτήτων του κράτους, και των κρατικών 

δαπανών, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

αναδιοργανώθηκαν, αυξήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των 

δημοσίων δαπανών, με τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων και αργότερα με τις Υ. Δ.Ε 

εξακολουθεί να αντέχει για περισσότερα από 160 χρόνια.14 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού, οι Γενικές 

Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξακολουθούν να «επικουρούν τον 

Υπουργό Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του» Ν. 4270/2014 και στις 

διαδικασίες εκτέλεσης και εποπτείας των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού. 

            Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απαρτίζεται από τις Γενικές Διευθύνσεις: 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου 

Λογιστικού, Δημοσιονομικών Ελέγχων, και Παροχής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, οι 

οποίες καλύπτουν το ευρύ φάσμα των δημοσιονομικών λειτουργιών του κράτους. 

             Από το 1934 οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

στεγάζονται στο κτίριο της οδού Πανεπιστημίου 37 σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα 

Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), κατόπιν ριζικής αναμόρφωσης και προέκτασης 

παλαιότερου κτίσματος σε σχέδια του Κωνσταντίνου Κυριακίδη (1881-1942).15 

 Με τη σταδιακή αύξηση των αρμοδιοτήτων και των αναγκών στέγασης 

προσωπικού, οι υπηρεσίες Συντάξεων και Δημοσιονομικών Ελέγχων μεταφέρθηκαν σε 

άλλα κτήρια, παραμένοντας ωστόσο στη διοικητική και οργανωτική του δομή. 

 

 

 

13 Ιστοσελίδα political pedia 

14 Αιτιολογική έκθεση του Ν. 3492/2006 

15 Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
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5.3 Οργανωτική δομή και στόχοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

 

            Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής αυτή τη στιγμή διαρθρώνεται όπως παρακάτω: 

 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
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Σύμφωνα με το Π.Δ 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» οι 

στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

Προϋπολογισμού είναι: 

 

1.Ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας μέσα από την αξιόπιστη 

αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και μεγεθών κατά την κατάρτιση του 

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ) και του 

προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός 

και καθοδήγηση όλων των δημοσίων υπηρεσιών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. 

2.Η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η αποφυγή δημιουργίας 

ληξιπρόθεσμων οφειλών από το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης μέσω της 

αυστηρής παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της τήρησης των 

μητρώων δεσμεύσεων, σύμφωνα με της αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

3.Η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό και στο 

(Μ..Π.Δ.Σ) από κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία των φορέων γενικής 

κυβέρνησης. 

4.Η κατάρτιση μεθοδολογίας για τη μετατροπή των ταμειακών στοιχείων των φορέων 

της γενικής κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση κατά την κατηγοριοποίηση των διεθνών 

και ευρωπαϊκών προτύπων τήρησης δημόσιας λογιστικής, βάσει των οποίων 

υπολογίζονται οι στόχοι του προϋπολογισμού και του (Μ.Π.Δ.Σ). 

5.Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής αναφορικά με τους μισθούς και τις 

συντάξεις με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία, 

καθώς και η αποτελεσματική υλοποίησή της λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε 

δημοσιονομικών συνθηκών. 

6.Ο αποτελεσματικός χρηματοδοτικός προγραμματισμός για τη διασφάλιση επαρκών 

χρηματικών διαθεσίμων, ικανών να καλύψουν τις υποχρεώσεις των φορέων της γενικής 

κυβέρνησης. 
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Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου 

Λογιστικού είναι οι ακόλουθοι: 

 

1.Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη 

των υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου για την εφαρμογή τους. 

2.Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του ελληνικού δημοσίου. 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Δ/νσης Χορήγησης Συντάξεων του Δημόσιου 

Τομέα είναι οι ακόλουθοι: 

 

1.Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής αναφορικά με τους μισθούς και τις 

συντάξεις, με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία 

καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της λαμβάνοντάς υπόψη τις εκάστοτε 

δημοσιονομικές συνθήκες. 

2.Η συνεχείς βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, αρμοδιότητας της γενικής 

διεύθυνσης με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την 

έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα ή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την αποφυγή συσσώρευσης 

εκκρεμοτήτων. 

3.Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των συνταξιοδοτικών 

διατάξεων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς, και της 

αποφυγής σφαλμάτων. 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

1.Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού 

και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του 

άρθρου 3 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 

κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».  
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2.Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το 

μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του κράτους προς 

τον Υπουργό Οικονομικών. 

3.Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής 

διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

4.Ο αποτελεσματικός συντονισμός της ελληνικής διοίκησης και η συνεργασία με τα 

αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα  για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του 

ενωσιακού προϋπολογισμού. 

 

Η οργανωτική  δομή της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων έχει ως εξής: 

 

 

 

H ελεγκτική δραστηριότητα της Γενικής ∆/νσης ∆ημοσιονομικών Ελέγχων 

αφορά: α) στη διενέργεια ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του Ν. 3492/2006 σχετικά µε 

τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης 

και ελέγχου αυτών, β) στη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων, γ) στον έλεγχο των εθνικών 

κληροδοτημάτων, στον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) και σε 

κάθε άλλο φορέα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δ) στον έλεγχο 

δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραµµάτων από την Ε.Ε. και το Χρηµατοδοτικό 

Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ε) στον έλεγχο ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του δημοσίου (µητρώο δεσμεύσεων). 

 Για τη λήψη αποφάσεων επί των ελεγκτικών δραστηριοτήτων α-γ, αρμόδιο 

συλλογικό όργανο σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων 

δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» είναι η 

Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.). Για τον έλεγχο των δαπανών του στοιχείου 

δ, αρμόδια Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4314/2014« α)Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο, και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
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προγραμματική περίοδο 2014-2020, β)ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16-06-

2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις» 

είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ). Για τον έλεγχο του στοιχείου ε, 

αρμόδια αρχή είναι η (Ε.Σ.ΕΛ.) 

 

Η διάρθρωση της Γενικής ∆/σης  ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων έχει ως εξής:  

 

Η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (∆ΣΑΕ), έχει αντικείμενο, 

μεταξύ άλλων, την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων 

και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους, τον σχεδιασμό ελέγχων της Γενικής ∆/νσης 

∆ημοσιονομικών Ελέγχων, τη διαμόρφωση γνώμης αναφορικά µε την ικανότητα των 

φορέων για ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων μέσα 

από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της (Ε.Σ.ΕΛ.) και της (Ε.∆.ΕΛ.).  

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων (∆∆Ε) έχει αντικείμενο, τον εντοπισμό 

φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή 

διαφθοράς µέσω της αποτελεσματικής άσκησης ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του Ν. 

3492/2006, αναφορικά µε τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών.  

Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραµµάτων 

(∆Ε∆ΣΠ), έχει αρμοδιότητα τον προγραµµατισµό και έλεγχο των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.ΑΛ.), το Χρηµατοδοτικό Μηχανισμό τα-

ου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) 

που εντάσσονται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα προγράµµατα 

του Ταµείου Παγκοσμιοποίησης καθώς και των ∆ράσεων, Σχεδίων και Επειγόντων 

Μέτρων του Γενικού Προγράµµατος «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των 

Μεταναστευτικών Ροών», για τη διαπίστωση της ουσιαστικής λειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της νόμιμής 

και κανονικής συγχρηματοδότησής τους.  
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Η ∆ιεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων (∆ΕΕΕ), έχει στόχο την 

αποτελεσματική διενέργεια εκτάκτων ελέγχων, τον έλεγχο των εθνικών 

κληροδοτημάτων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και κάθε άλλου φορέα 

που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στη Γενική ∆/νση ∆ηµοσιονοµικών 

Ελέγχων λειτουργούν, επίσης, µη αυτοτελή Γραφεία στην έδρα κάθε Περιφέρειας, τα 

οποία έχουν στελεχωθεί µε Οικονομικούς Επιθεωρητές και µε αρμοδιότητα την άσκηση 

εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων.  

Επισημαίνεται ότι στους ελέγχους που διενεργούνται από τη Γενική ∆/νση 

∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων συµµετέχουν πέραν των υπηρετούντων σε αυτή υπάλληλων 

και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.∆.ΕΛ οι οποίοι υπηρετούν σε 

άλλες γενικές διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.16 

Στο πλαίσιο υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό 

της δημοσιονομικής διαχείρισης περιλαμβάνεται και ο Ν. 3492/2006 «Οργάνωση 

συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του 

κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και 

άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός περιέχει βασικές καινοτομίες στο σύστημα ελέγχου που 

ενεργούν οι δημοσιονομικοί ελεγκτές, με εισαγωγή νέων μορφών ελέγχου που προωθούν 

την έννοια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία όμως προϋποθέτει αλλαγές 

τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στους ελεγχόμενους από αυτό φορείς. 

(Μπαλτά, 2009) 

Σύμφωνα με το νόμο αυτό δηλαδή, το Ν. 3492/2006, συστάθηκε στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων η οποία υπάγεται 

στη Γενική Γραμματία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Αποστολή της  Γενικής Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων που καθορίζονται 

με τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν. 3492/2006. 

 

 

 

16 Ετήσια έκθεση συντονιστικού οργάνου επιθεώρησης και ελέγχου, Ιούλιος 2016  
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Η Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχω έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

Α) Ασκεί έλεγχο  

1) στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων του άρθρου 3, προκειμένου να 

διαπιστωθεί ιδίως αν:                                  

α) όλα τα ποσά τα οποία ψηφίζονται ή χορηγούνται, δαπανώνται και χρησιμοποιούνται 

για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν                               

β) κατά την πραγματοποίηση των δαπανών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και 

οι αρχές της δημοσιονομικής δέσμευσης, της νομικής δέσμευσης και της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης                                              

γ) λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων 

δ) όλα τα έσοδα εισπράττονται και εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

2) στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους. 

 

Β) Λαμβάνει ή εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, ώστε να συμβάλει:                                       :             

αα) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους                                        

ββ) στη σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων που δαπανούν και  

γγ) στην καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας, καθώς και κάθε άλλης παράνομης 

δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντά τους    

                                 .   

Γ) Επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κυρώσεις                       

 

Δ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της           

                         . 

Ε) Συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22. 
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Ως προς τους ελέγχους που ασκούνται από τις διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων η δομή είναι η ακόλουθη: 

 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 

5.4 Νόμος 3492/2006: Οι σπουδαιότερες ρυθμίσεις 

 

Με το Ν. 3492/2006 επιδίωξή ήταν να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που 

αφορούσαν στο γεγονός ότι οι παραδοσιακές μορφές ελέγχου, δεν στάθηκαν ικανές να 

προστατέψουν το δημόσιο χρήμα, από τα φαινόμενα σπατάλης, κακοδιαχείρισης και 

διαφθοράς. Έχει γίνει πλέον κατανοείτο ότι ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στη 

δημιουργία αυτής της κατάστασης ήταν ότι η εν λόγω έλεγχοι δεν περιλάμβαναν τον 

έλεγχο της απόδοσης των δαπανώμενων πόρων με βάση τις αρχές της οικονομικότητας, 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. (Μπάρμπας, 2006) 

 Επί σειρά δεκαετιών αγνοήθηκαν οι βασικοί δημοσιονομικοί κανόνες που πρέπει 

να διέπουν τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. (Θεοχαρόπουλος & 

Θεοχαροπούλου, 2010) 

 Με το νόμο αυτό επιχειρήθηκε μια πρώτη απόπειρα μεταρρύθμισης του 

ελεγκτικού μηχανισμού εκτέλεσης των δημοσίων δαπανών, και εναρμόνισής του με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. (Μπαλτά, 2007) 

Η Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων στελεχώθηκε με έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό.  

 Τα όργανα της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων διενεργούν δύο ειδών 

ελέγχους: τους προγραμματισμένους και τους έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοί 
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είναι δειγματοληπτικοί και ενεργούνται βάση ετήσιου προγράμματος, ενώ οι έκτακτοι 

έλεγχοι ενεργούνται έπειτα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, πληροφορίες ή με 

παραγγελία από εισαγγελέα.17 

 

5.4.1 Αρμοδιότητες ελεγκτικών οργάνων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3492/2006 στους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές 

ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:  

α) ο έλεγχος επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων  

β) ο έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων και της ορθής είσπραξης 

και εμφάνισης των εσόδων των φορέων, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας τους, 

για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, 

κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς                                       , 

γ) ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων 

των φορέων, καθώς και την ακρίβεια του ύψους των επί μέρους ποσών που λαμβάνουν 

με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις                                          ,      

δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων του φορέα, 

ε) η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών και 

της ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του 

φορέα 

στ) η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόμενου φορέα με βάση την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης                                                         , 

ζ) ο έκτακτος έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος της διαχείρισης παγίων 

προκαταβολών, καθώς και των δημοσίων υπολόγων (άρθρο 54 του Ν. 2362/1995) και 

δημοσίων διαχειρίσεων  

 

 

 

17 Αιτιολογική έκθεση Ν. 3492/2006 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2362%2F1995
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η) η άσκηση επιτόπιων ελέγχων στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή στους χώρους 

εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου του     

Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές: 

α) δύναται να θέτουν προσωρινά εκτός διαχείρισης, με αιτιολογημένη απόφαση, 

οποιονδήποτε δημόσιο υπόλογο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 

Ν. 2362/1995, στις περιπτώσεις που: αα) αρνείται να εμφανίσει όλα τα βιβλία και 

στοιχεία της υπηρεσίας του, να εκθέσει ή να καταμετρήσει ενώπιον τους όλα τα χρήματα, 

ένσημα, υλικό ή άλλους τίτλους που βρίσκονται στη διαχείρισή του, να δώσει όλες τις 

ζητούμενες πληροφορίες και να υπογράψει τα πρωτόκολλα και λοιπά έγγραφα του 

διενεργούμενου ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές τα παραπάνω πρωτόκολλα και έγγραφα 

υπογράφονται από τον προσωρινό αναπληρωτή του δημοσίου υπολόγου και από έναν 

μάρτυρα, ββ) κινδυνεύει το συμφέρον του δημοσίου από τις πράξεις του υπολόγου, γγ) 

διαπιστωθούν αταξίες, που δημιουργούν υπόνοια κατάχρησης, δδ) εμποδίζουν την 

απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου                                            . 

β) ορίζουν αναπληρωτή του δημοσίου υπολόγου, που τίθεται εκτός διαχείρισης 

γ) λαμβάνουν κάθε μέτρο εξασφάλισης των δημόσιων χρημάτων, τίτλων, υλικού και 

εγγράφων 

δ) δύναται, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διενέργεια του ελέγχου, να εντέλλονται την 

αναστολή των αδειών απουσίας ή τη διακοπή τους, εφόσον έχει αρχίσει η χρήση τους 

ε) δύναται, εάν πληροφορηθούν ή αντιληφθούν ή έχουν βάσιμες υπόνοιες, ότι υφίσταται 

κίνδυνος των οικονομικών συμφερόντων του ελεγχόμενου φορέα, από ενέργειες ή 

παραλείψεις των οργάνων διοίκησης ή των υπαλλήλων του, για θέματα που δεν 

περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου που τους έχει δοθεί, να λαμβάνουν 

αυτεπαγγέλτως κάθε αναγκαίο προσωρινό μέτρο, αναφέροντάς το αμέσως στον 

προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ο οποίος εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του είτε νομιμοποιεί με απόφασή του τα 

ληφθέντα μέτρα είτε αίρει τη λήψη τους.                                      . 

          Σε περίπτωση που οι δημοσιονομικοί ελεγκτές διαπιστώσουν πράξεις που μπορούν 

να επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνουν ότι απαιτείται διαδικασία Ένορκης Διοικητικής 

Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες στον προϊστάμενο της Γενικής 

Διεύθυνσης για τα περαιτέρω.                                                   . 

          Εάν οι δημοσιονομικοί ελεγκτές κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου 

έχουν σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, υποχρεούνται να 

αναγγείλουν αμέσως τις διαπιστώσεις τους στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2362%2F1995
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Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να αποστείλουν τα αποδεικτικά στοιχεία που κατά την άποψή 

τους συγκροτούν τις φορολογικές αυτές παραβάσεις, ζητώντας παράλληλα την άμεση 

διεξαγωγή ελέγχου.                                                                          . 

          Τα ελεγκτικά όργανα διαθέτουν ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, η επίδειξη της 

οποίας, μαζί με την επίδειξη σχετικής απόφασης του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων, αρκεί για την έναρξη διενέργειας ελέγχου. 

          Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται ειδικότερα το 

περιεχόμενο των ελέγχων και ο τρόπος άσκησης αυτών. Με όμοια απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στους δημοσιονομικούς 

ελεγκτές και άλλες αρμοδιότητες.                                                            . 

          Σε περίπτωση που οι δημοσιονομικοί ελεγκτές και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα κατά 

την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου διαπράξουν οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα ή 

υπάρξουν σε βάρος τους καταγγελίες, βάσιμες πληροφορίες για δωροδοκίες, 

δωροληψίες, απάτες ή παράνομες πράξεις, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

δίνει εντολή στην Οικονομική Επιθεώρηση για διενέργεια έρευνας, το πόρισμα της 

οποίας διαβιβάζεται στη Δ/νση Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για 

κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3492/2006 η διαδικασία μετά το πέρας του 

ελέγχου είναι η ακόλουθη:     

1.Μετά το πέρας του ελέγχου οι δημοσιονομικοί ελεγκτές ή οι ελεγκτικές ομάδες 

συντάσσουν έκθεση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία μπορεί να παρατείνεται 

με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών 

Ελέγχων 

2.Εάν διαπιστώνονται ελλείμματα, πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μη 

νόμιμων δαπανών, φθορά ή απώλεια τίτλων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων 

του ελεγχόμενου φορέα, που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα, 

ενεργείται ή προτείνεται καταλογισμός σε βάρος:                                                          : 

α) του υπευθύνου, αν από δόλο ή βαριά αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις ή 

παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών 

πραγματοποίησης της δαπάνης                                                           , 

β) του προϊσταμένου του, αν αμέλησε να ασκήσει την επιβαλλόμενη από τη θέση του 

εποπτεία και να αποτρέψει την πραγμάτωση της μη νόμιμης πληρωμής 

γ) του λαβόντα, αν έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε 
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περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού 

δ) των οργάνων διοίκησης του φορέα, αν έχουν συντελέσει υπαιτίως στη μη νόμιμη 

πληρωμή. 

           Το καταλογιστέο ποσό προσαυξάνεται με πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%). Αν από 

τον έλεγχο προκύψει δόλος ή βαριά αμέλεια σε βάρος των ανωτέρω, η υπόθεση 

παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Σε περίπτωση καταλογισμού 

σε βάρος περισσοτέρων προσώπων, αυτά ευθύνονται αλληλεγγύως εις ολόκληρον. 

3.Στις περιπτώσεις δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού άλλων 

φορέων επί των οποίων έχει ασκηθεί προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

εφόσον διαπιστωθούν από τα ελεγκτικά όργανα παραβάσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων διαβιβάζει τα νέα στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

προκειμένου να κρίνει αν συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλησης της θεώρησης του 

χρηματικού εντάλματος με το οποίο πληρώθηκε μη νόμιμη δαπάνη και τυχόν ενέργεια 

καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων. 

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν έκθεση 

στην οποία καταγράφονται οι παραβάσεις. Ο έλεγχος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημοσιονομική διόρθωση του προϋπολογισμού του ελεγχόμενου φορέα λόγω των 

παρατυπιών που διαπιστώθηκαν.  (Μπάρμπας, 2006) 

Ο Ν. 3492/2006 σχετίζεται άμεσα με την ορθολογικότερη κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, καθώς η μεταρρύθμιση στο σύστημα ελέγχου των δαπανών 

προϋποθέτει μεταρρύθμιση στο σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού. (Μπαλτά, 

2009) 

Οι επιπτώσεις επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων διαφέρουν ανάλογα με το 

υποκείμενο επιβολής τους. Όταν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις επιβάλλονται από τη 

Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, το ποσό επαναφέρεται στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Αντίθετα όταν οι δημοσιονομικές διορθώσεις επιβάλλονται από τις 

μονάδες εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων φορέων, το ποσό παραμένει στον 

προϋπολογισμό του φορέα.18 

 

 

18Αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους  
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5.5 Ελεγκτική δραστηριότητα 

 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση συντονιστικού οργάνου επιθεώρησης και ελέγχου  

«Πεπραγμένα σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου» Ιουλίου 2016 του 

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης η ελεγκτική δραστηριότητα της Γενικής 

Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για το έτος 2015 έχει ως εξής: 

 

Α. ΕΣΕΛ 

1. Ελεγκτική δραστηριότητα Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 

i) Τακτικοί Έλεγχοι 

Για το έτος 2015, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ., για τη Δ/νση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχων σε 31 φορείς. Η επιλογή 

πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων οικονομικών 

στοιχείων της χρήσης του 2014 στο πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Κατά την πρώτη φάση αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχων σε 11 φορείς που 

υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και 

Μεθοδολογίας.  

Ακολούθως αποφασίστηκε από την Ε.Σ.ΕΛ. η διενέργεια τακτικών ελέγχων σε 

20 επιπλέον φορείς. Στόχος των ανωτέρω ελέγχων ήταν η διαπίστωση της επάρκειας του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, καθώς και η χρηστότητα της 

διαχείρισης του προϋπολογισμού τους. 

Εντός του έτους 2015 διενεργήθηκαν οι 30 εξ αυτών, υποβλήθηκαν 21 εκθέσεις 

αποτελεσμάτων ελέγχου και οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα 15 ελέγχων. 

Ο έλεγχος βασίστηκε στην αξιολόγηση των κάτωθι κριτηρίων: 

• Ταυτότητα και πλαίσιο λειτουργίας του φορέα 

• Οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και υποδομή φορέα 

• Οικονομική διαχείριση 

• Τήρηση κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης 

Τα κύρια ευρήματα από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν στους 30 

ανωτέρω φορείς εντοπίστηκαν στα θέματα της οικονομικής διαχείρισης, της μισθοδοσίας 

και των δημοσίων συμβάσεων και απευθύνθηκαν αντίστοιχες συστάσεις. Ειδικότερα, σε 

20 εκ των ελεγχθέντων φορέων, απευθύνθηκαν συστάσεις με δημοσιονομικές 

επιπτώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως ευρήματα που σχετίζονται με θέματα μισθοδοσίας 

και δημοσίων συμβάσεων. 
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Δεδομένου ότι σε πολλούς εκ των ανωτέρω ελέγχων εκκρεμεί η εξέταση των 

αντιρρήσεων εκ μέρους του αρμόδιου συλλογικού οργάνου Ε.Σ.ΕΛ. ή δεν έχει παρέλθει 

η τεθείσα στην έκθεση ελέγχου προθεσμία προς συμμόρφωση στις συστάσεις, δεν 

επιβλήθηκαν εντός του 2015 οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό περί 

επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων (ΥΑ 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013). 

Επιπλέον των ανωτέρω, οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα 3 ελέγχων, οι 

οποίοι είχαν διενεργηθεί σε προηγούμενη ελεγκτική περίοδο και σε εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 17-21 του Ν. 3492/2006 και του κανονισμού περί επιβολής 

δημοσιονομικών διορθώσεων (ΥΑ 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013), εκδόθηκαν αποφάσεις 

δημοσιονομικών διορθώσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου. Το ποσό των ανωτέρω 

δημοσιονομικών διορθώσεων αποτελεί μείωση των πιστώσεων του συνολικού 

προϋπολογισμού του φορέα, του οποίου η υπηρεσία διέπραξε την παρατυπία και δεν 

δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων υπηρεσιών του ιδίου φορέα.  

 

ii) Έλεγχοι για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου (έλεγχοι στο μητρώο 

δεσμεύσεων) 

 

Εντός του 2015 διενεργήθηκαν από τη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

46 έλεγχοι για την τήρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου σε 

ισάριθμους φορείς. Οι εν λόγω έλεγχοι αποσκοπούσαν στο έλεγχο τήρησης του μητρώου 

δεσμεύσεων σε φορείς γενικής κυβέρνησης που είχαν λάβει μεγάλα ποσά στο πλαίσιο 

του προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα το έργο των 

ελεγκτικών κλιμακίων συνίσταται στον έλεγχο: 

•της συνεπούς τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων 

•της εξακρίβωσης της ορθότητας των ποσών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που 

υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω των μηνιαίων δελτίων και 

εκείνων που προκύπτουν από το μητρώο δεσμεύσεων 

•της διαπίστωσης σώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τους λόγους που τις 

δημιουργούν 

•της διαπίστωσης της εκκαθάρισης του συνόλου των οφειλών του 2011 από τους φορείς 

•της συμμόρφωσης των φορέων της γενικής κυβέρνησης με τις συστάσεις προηγούμενων 

ελέγχων 

•της κατά προτεραιότητα πληρωμή οφειλών σε εταιρείες παροχής ύδρευσης και 

αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ. 
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Πλέον των ανωτέρω, η Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων την περίοδο 14/12/2015 

έως 28/01/2016 διεξήγαγε 30 ελέγχους επιβεβαίωσης της ορθής καταγραφής των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς γενικής κυβέρνησης. Το έργο των ελεγκτικών 

κλιμακίων συνίστατο ειδικότερα στην εξέταση των διαφορών που εμφανίζονται μεταξύ 

των στοιχείων που υπέβαλαν οι φορείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο 

της δειγματοληπτικής καταγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων γενικής 

κυβέρνησης, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2015, και εκείνων που είχαν αποστείλει 

στο πλαίσιο των τακτικών δημοσιονομικών αναφορών μηνός Σεπτεμβρίου 2015. 

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 2 φορείς Κεντρικής Διοίκησης, 17 Δήμοι, 2 Περιφέρειες, 3 

Νοσοκομεία, 1 Ασφαλιστικό Ταμείο και 5 λοιποί φορείς. 

 

2. Ελεγκτική δραστηριότητα Δ/νσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων 

 

Η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων στελεχώθηκε στο τέλος του 2014. 

Στη δύναμη της Διεύθυνσης έχουν τοποθετηθεί και 52 οικονομικοί επιθεωρητές ανά την 

Ελλάδα, που προήλθαν από την κατάργηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής 

Επιθεώρησης, σε εφαρμογή του Ν. 4254/2014. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της 

Δ/νσης ρυθμίζονται από ένα πλέγμα διατάξεων: 

Ν. 3492/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Ν.4182/2013, Π.Δ. 111/2014 κλπ.  

Από την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων μέχρι 

την 13/4/2016 έχουν καταχωρηθεί 4.817 υποθέσεις. Από τις ανωτέρω υποθέσεις: 

α) οι Εισαγγελικές παραγγελίες είναι 544: 

-έχουν ολοκληρωθεί οι 232 και έχει διαβιβασθεί αρμοδίως το πόρισμά τους 

-έχουν εκδοθεί 81 αποφάσεις εντολών ελέγχου και είναι σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι 

-εκκρεμεί ο έλεγχος για 231 υποθέσεις λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων 

β) οι λοιποί διαχειριστικοί έλεγχοι δηλαδή καταγγελίες από πολίτες, υποθέσεις της πρώην 

Οικονομικής Επιθεώρησης αλλά και υποθέσεις που έχουν διαβιβασθεί από Γραφεία 

Υπουργών, από το Γραφείο του ΣΔΟΕ, Κληροδοτήματα, ΜΚΟ, Μισθοδοσίες κλπ) είναι 

4.273: 

-έχουν ολοκληρωθεί οι 195 και έχει διαβιβασθεί αρμοδίως το πόρισμά τους 

-έχουν εκδοθεί 37 αποφάσεις εντολών ελέγχου και είναι σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι 

-εκκρεμεί ο έλεγχος για 4.041 υποθέσεις λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων. 

- Στους ελέγχους κατόπιν Εισαγγελικών Παραγγελιών δεδομένου ότι αυτοί εξαιρούνται 

της διαδικασίας του Ν. 3492/2006: 
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i) Το εύρος του αντικειμένου καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

καθορίζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα 

ii) δεν γίνεται αξιολόγηση των ευρημάτων που διαπιστώνονται. 

Στις περιπτώσεις αυτές το πόρισμα διαβιβάζεται απευθείας στον αρμόδιο Εισαγγελέα 

πλην ενός αντιγράφου που παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας. 

Όσον αφορά στην ελεγκτική δραστηριότητα έτους 2015: 

α) Από τις 80 εντολές ελέγχου που είχαν εκδοθεί το 2014, διενεργήθηκαν και 

ολοκληρώθηκαν 22 έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

β) Εκδόθηκαν 132 νέες αποφάσεις εντολών διενέργειας ελέγχων. 

Από τις ανωτέρω 132 αποφάσεις: 

• Οι 99 αφορούσαν εισαγγελικές παραγγελίες. Από αυτές είχαν ολοκληρωθεί 55 

υποθέσεις και οι υπόλοιπες 44 ήταν σε εξέλιξη 

• Οι 18 αφορούσαν έκτακτους διαχειριστικούς ελέγχους. Από αυτούς είχαν κλείσει 5 

υποθέσεις με έλεγχο γραφείου, 3 με έλεγχο γραφείου και επιτόπιο έλεγχο και οι 

υπόλοιπες 10 ήταν σε εξέλιξη. 

Τα συνήθη ευρήματα στους ανωτέρω ελέγχους αφορούν την τέλεση του σκοπού, 

την μη έγκαιρη υποβολή προϋπολογισμών και απολογισμών, την αξιοποίηση της 

περιουσίας των κληροδοτημάτων κλπ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ζημιά ή 

έλλειμμα στην κοινωφελή περιουσία, έγινε πρόταση για καταλογισμό. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εντός του έτους 2015 ολοκληρώθηκαν 100 έλεγχοι. 

 

B. ΕΔΕΛ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΧΩΡΟΥ 

1.1 Περίοδος 2004-2009 

 

Αναφορικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου περιόδου 2004-2009, η ΕΔΕΛ, σύμφωνα με το σημείο 6.2 των κανόνων και 

διαδικασιών υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ε.Ο.Χ. 2004-2009 και του 

παραρτήματος A του μνημονίου κατανοήσεως, εντός του 2015, δεν διενήργησε νέο 

έλεγχο έργου. 
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1.2 Περίοδος 2009-2014 

 

Αναφορικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου περιόδου 2009-2014, εντός του 2015, η Ε.Δ.ΕΛ διενήργησε 3 ελέγχους 

συστήματος σε ισάριθμους φορείς και 3 ελέγχους πράξεων. Από τα αποτελέσματα των 

ελέγχων συστήματος και πράξεων προέκυψε ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

λειτουργεί ουσιαστικά, με αποτέλεσμα η ΕΔΕΛ να διατυπώσει ανεπιφύλακτη γνώμη για 

την  λειτουργία του. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 

2.1 Περίοδος 2007-2013 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 1, (δ) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και του 

άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1198/06, για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, έως 

τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015, η Ε.ΔΕ.Λ, ως η μόνη αρχή 

ελέγχου του ΕΣΠΑ, υποβάλλει στην Επιτροπή, ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία 

παρατίθενται τα πορίσματα των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

προηγούμενο δωδεκάμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους σύμφωνα 

με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος, και 

αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήματα διαχείρισης και 

ελέγχου του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά την ελεγκτική περίοδο 1.7.2014 – 

30.6.2015 (έτος αναφοράς 2014), η Ε.Δ.ΕΛ πραγματοποίησε τους κάτωθι ελέγχους: 

Αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων 1 και 2 του ΕΣΠΑ, 

13 ελέγχους συστήματος σε ισάριθμους φορείς του κοινού Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου και 98 δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων τυχαίου δείγματος, εκ των οποίων 

οι 51 αφορούσαν το δείγμα των Υποέργων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης -Ταμείου Συνοχής και οι 47 το δείγμα των Υποέργων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων τυχαίου 

δείγματος μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα 

75 ελέγχων πράξεων και τελούσαν υπό οριστικοποίηση 23 έλεγχοι. Περί τα μέσα 

Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαν οριστικοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι πράξεων του 

τυχαίου δείγματος. 
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 Αναφορικά με τα Προγράμματα του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ Ελλάδα – Κύπρος, 

Ελλάδα – Βουλγαρία και Ελλάδα – Ιταλία: 

διενεργήθηκαν 8, 11 και 10 δειγματοληπτικοί έλεγχοι πράξεων επί ελληνικού εδάφους, 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω ελέγχων είχαν καταστεί οριστικά μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2015, πλην δύο ελέγχων για καθένα από τα Προγράμματα «Ελλάδα 

– Κύπρος» και «Ελλάδα – Ιταλία», τα αποτελέσματα των οποίων οριστικοποιήθηκαν τον 

Ιανουάριο 2016.  

Αναφορικά με τα Προγράμματα ΕΕΣ Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα – ΠΓΔΜ, 

διενεργήθηκαν 4 δειγματοληπτικοί έλεγχοι πράξεων σε κάθε Πρόγραμμα, τα 

αποτελέσματα των οποίων είχαν καταστεί οριστικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

πλην ενός ελέγχου του Προγράμματος «Ελλάδα – ΠΓΔΜ», του οποίου τα αποτελέσματα 

έχουν πλέον οριστικοποιηθεί. 

Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία, η ΕΔΕΛ διενήργησε 30 

δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, τα αποτελέσματα 21 ελέγχων πράξεων εξ αυτών 

είχαν καταστεί οριστικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο 2016 

είχαν οριστικοποιηθεί και τα αποτελέσματα των υπολειπόμενων 9 ελέγχων πράξεων. 

Οι ανωτέρω έλεγχοι εστίασαν στον εντοπισμό των διαχειριστικών αδυναμιών και 

τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να δρομολογηθεί η επίλυσή 

τους και να διασφαλιστεί ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί 

ικανοποιητικά. Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος εντόπισε ποσά που είχαν καταβληθεί 

αχρεωστήτως ή παρανόμως, η Ε.Δ.ΕΛ επέβαλε τις ανάλογες δημοσιονομικές διορθώσεις 

και αποφάσισε την αναζήτηση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 

3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά ευρήματα του ελέγχου, η ΕΔΕΛ 

απηύθυνε τις κατάλληλες συστάσεις συμμόρφωσης προς τους ελεγχόμενους φορείς, 

καθώς και λοιπούς φορείς, που εμπλέκονται στην διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των 

ελεγχόμενων ΕΠ και, εν συνεχεία, παρακολουθεί την ανταπόκριση αυτών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Το πρόβλημα στο δημοσιονομικό σύστημα της Ελλάδας όπως αυτό εμφανίζεται, 

δεν είναι απλά ο έλεγχος των δαπανών για τον εντοπισμό μη νόμιμης δαπάνης, αλλά η 

δαπάνη που είναι μεν ουσιαστικά νόμιμη, αποτελεί, όμως, σπατάλη δημοσίου χρήματος.  

Το ελληνικό σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου θα μπορούσε να περιγραφεί ως 

σύστημα προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και κατασταλτικού ελέγχου των 

λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, το οποίο προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην 

προστασία του δημοσίου χρήματος από φαινόμενα σπατάλης και διαφθοράς, όμως οι 

σύγχρονες τάσεις επιβάλλουν την αντικατάστασή του.  

H παραδοσιακή διάκριση του δημοσιονομικού ελέγχου σε προληπτικό και 

κατασταλτικό θεωρείται παρωχημένη και έχει περιορισμένες δυνατότητες, καθώς 

αποσκοπεί αποκλειστικά στην παρεμπόδιση μιας παράνομης πράξης ή στον καταλογισμό 

ενός υπολόγου με το ποσό του ελλείμματος που διαπιστώθηκε από τη διαχείρισή του. 

Η σύγχρονη τάση επιβάλει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ελέγχου με 

σύστημα ελέγχου που αποσκοπεί στον έλεγχο της διαχείρισης, των ελλείψεων που 

εμφανίζει η διαχείριση στο σύνολό της και όχι στην αναζήτηση συγκεκριμένων 

παρανομιών.  

Η  παρούσα χρονική συγκυρία απαιτεί να είναι πρώτη προτεραιότητα της 

οικονομικής πολιτικής της χώρα μας η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η 

επαναφορά της οικονομίας σε ανοδική πορεία. Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστιο 

έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, για αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους πολίτες, στους ευρωπαίους εταίρους και στις 

διεθνείς αγορές. 

 Η εισαγωγή και θεσμοθέτηση σύγχρονων μεθόδων δημοσιονομικού ελέγχου και 

του προϋπολογισμού προγραμμάτων στην Ελλάδα, δημιουργεί προσδοκίες για ενίσχυση 

της διαφάνειας στη δημοσιονομική διαχείριση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης. Η εφαρμογή της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης και ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, ως στοιχεία της νέας 

δημοσιονομικής διακυβέρνησης, μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις του 

μέλλοντος για την εξυγίανση του δημοσιονομικού συστήματος, η οποία θα οδηγήσει 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 
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