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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η οικονομική κρίση στην οποία διήλθε η Ελλάδα μετά το 2010 ανέδειξε την 

αναγκαιότητα της χρηστής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, η οποία έπασχε 

μέχρι τότε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Σύστημα ναι μεν υπήρχε από τη γέννηση του 

Ελληνικού κράτους αλλά είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι δεν ήταν σωστά στοχοθετημένο 

ενώ ταυτόχρονα δεν παρήγαγε ουσιαστικά αποτελέσματα.  

Η αρχή της δημοσιονομικής εξυγίανσης του Δημοσιονομικού Συστήματος της 

χώρας ξεκίνησε με το Ν. 3871/2010, ο οποίος ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές ελέγχου 

τόσο στον σχηματισμό και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να 

επανακτήσει την αξιοπιστία του, αλλά και μέσω της καινοτόμας πρακτικής του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που εισάγεται. 

Στη συνέχεια ιδιαίτερες αλλαγές επιφέρει ο Ν. 4270/2014, καθώς ενσωματώνει 

στην ελληνική νομολογία την ευρωπαϊκή οδηγία 85/2011/ΕΕ για τη συμμόρφωση των 

κρατών μελών με τους κανόνες της Νέας Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. 

Ιδιαίτερης μορφής χαρακτηριστικό που εισάγει ο Ν. 4270/2014 είναι ο μηχανισμός 

αυτόματης διόρθωσης, που έχει να κάνει με τη διόρθωση των αποκλίσεων των 

δημοσιονομικών στόχων. Ακολούθως ο Ν. 4389/2016 ενσωματώνει στο Ελληνικό 

Δημοσιονομικό Σύστημα τον Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής, γνωστό και 

ως δημοσιονομικό κόφτη, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες 

παρεμβάσεων στη δημοσιονομικής διαχείρισης των δημοκρατικά εκλεγμένων 

κυβερνήσεων. 

Ως γενικότερο συμπέρασμα που απορρέει από την παρούσα μελέτη θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι καθώς επετεύχθη ο εξορθολογισμός της 

δημοσιονομικής διαχείρισης της Ελλάδας έχει βαλθεί ταυτόχρονα η ανεξαρτησία 

άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής.  
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δημοσιονομικός έλεγχος, διατάκτης, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αρχές 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 
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ABSTRACT 
 

The economic crisis that Greece experiences since 2010 highlighted the need for lean 

management of public revenue. It is widely accepted that although the greek fiscal 

system was established from the birth of the Greek state, it was not properly targeted 

and couln’t produce significant results. 

The remediation of the fiscal system started with Law 3871/2010 that introduced the 

innovative practice of the Medium Term Fiscal Strategy in accordance with other 

international control practices, resulted in a new way of formulation and implementation 

of the state’s budget in order to regain state’s credibility. 

Later, special changes were introduced by Law 4270/2014 that integrated the European 

directive 85/2011/EU on Member States' compliance with the rules of the New 

European Economic Governance. The most important regulation that was introduced by 

Law 4270/2014 is the automatic correction mechanism, which is associated with the 

elimination of the budgetary target gaps. Recent law 4389/2016, incorporates the fiscal 

adaption mechanism into the greek fiscal system - known as financial cutter-, and 

reduces further the interventions of the democratically elected governments in the 

state’s financial management.  

As a general conclusion deriving from this study we could mention that the streamlining 

of the state’s financial management has afflicted the independence of fiscal policy. 

 

 

 

 

Keywords: Budgetary management principles, ex ante control, ex post audit, legality, 

regularity, Court of Auditors, fiscal audit, authorizing officer by delegation, 

effectiveness, efficiency, principles of sound financial management.  
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«δεν πρέπει να έχουμε κανένα δικαστή (κριτή) ή ανώτατο λειτουργό ο οποίος να κρίνει ή 

να κυβερνά χωρίς να αποδίδει λογαριασμό και ότι είναι αναγκαίο για να κριθούν οι 

λογαριασμοί να ορισθούν ανώτατοι λειτουργοί οι οποίοι προικισμένοι με όλα τα είδη 

αρετών και τότε η πόλη θ’ ανθίσει και θα κάνει προόδους» 

Πλάτωνος Νόμοι 945β΄   

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο δημοσιονομικός έλεγχος αποτελεί μια από τις κεντρικές θεσμικές κορωνίδες 

στη λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας. Ωστόσο οι ρίζες του κρατούν από τους 

αρχαίους έλληνες φιλοσόφους. Ο Αριστοτέλης τόσο στα «Πολιτικά» όσο και στο 

«Αθηναίων Πολιτεία» αναφερόταν στην αποφυγή των καταχρήσεων του δημόσιου 

πλούτου και στη δημόσια λογοδοσία που θα πρέπει να περιβάλει οποιαδήποτε 

διαχείριση δημόσιων πόρων. Άλλωστε ο έλεγχος και η διαχείριση των δημόσιων πόρων 

οι οποίοι προέρχονται κατά το πλείστον από τη χρηματική παροχή των 

φορολογουμένων αποτελεί ζήτημα ηθικής της κοινωνίας και συστατικό θεσμό της 

έννοιας του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Σήμερα, και ιδιαίτερα μετά την συστημική οικονομική κρίση που ξέσπασε το 

2008 στις Η.Π.Α και μεταδόθηκε στην Ευρώπη μετά το 2010 με την κατ’ ουσία 

χρεοκοπία αρχικά της Ελληνικής Οικονομίας και στη συνέχεια και άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών 

κρίνεται ως αναγκαίος παράγων. Ο εκφυλισμός που παρατηρήθηκε στα δημόσια 

οικονομικά της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες παρά τη νομοθετική και θεσμική 

αναμόρφωση των δημοσιονομικών φορέων αποτελεί ίσως την κύρια γενεσιουργό αιτία 

της οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα από το 2010 μέχρι και σήμερα. Ωστόσο 

η θωράκιση του δημοσιονομικού ελέγχου με τον τρόπο που έχει πραγματοποιηθεί με τις 

βουλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέχει υπόνοιες ελλειμματικής δημοκρατίας καθώς 

όπως θα δούμε και στη συνέχεια της παρούσας μελέτης αυτόματες διαδικασίες 

δημοσιονομικού ελέγχου προλαμβάνουν τις αποφάσεις των δημοκρατικών 

κυβερνήσεων. Το ζήτημα μάλιστα φτάνει στα όρια ελέγχου της συνταγματικότητας του 

παρόντος συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου χωρίς να αποτελεί όμως πεδίο μελέτης 

της παρούσας εργασίας. 
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 Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι βασικές δομές και τα χαρακτηριστικά 

του δημοσιονομικού συστήματος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέμα για 

το οποίο δεν έχουν διενεργηθεί πολλές βιβλιογραφικές έρευνες στη χώρα μας. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο  γίνεται αναφορά στον προϋπολογισμό του 

κράτους που αποτελεί την εικόνα και ταυτόχρονα τον οδηγό της δημοσιονομικής 

διαχείρισης του κράτους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του Νόμου 3492/2006 ο οποίος 

συνδέεται με το θεσμό της κατάρτισης και του ελέγχου του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Οι εμφανείς αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου των κρατικών δαπανών 

οδήγησε στη θεσμοθέτηση από την Ελληνική Βουλή ενός νόμου που να διασφαλίζει με 

αρτιότερο και πιο σύγχρονο τρόπο της χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 

προϋπολογισμού, μέσω της υιοθέτηση νέων μεθόδων ελεγκτικών προτύπων ώστε να 

μεγιστοποιήσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει με τη 

παρουσίαση και ανάλυση του Ν. 3871/2010, ο οποίος μετά τις δημοσιονομικές 

παλινωδίες της Ελλάδας με το φαινόμενο των «Greek Statistics» μέσω των οποίων 

απώλεσε κάθε αξιοπιστία, προσπαθεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του 

προϋπολογισμού της χώρας. Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 

υπάρχει η γενική παραδοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Βουλής ότι ο 

νόμος αυτός γίνεται καθότι «οι μέχρι τώρα αδυναμίες του προϋπολογισμού, οδήγησαν 

στον να βρίσκεται στην τελευταία θέση ποιότητας και αξιοπιστίας στη διεθνή 

αξιολόγηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μοντέλα και πρακτικές των άλλων χωρών 

της ΕΕ».  

 Το κεφάλαιο δύο εισχωρεί λεπτομερέστερα στο δημοσιονομικό σύστημα 

ελέγχου όπου αρχικά παρουσιάζονται οι δύο βραχίονες του συστήματος, ο προληπτικό 

και ο κατασταλτικός. Στη συνέχει παρατίθενται οι φορείς του συστήματος 

δημοσιονομικού ελέγχου και παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες και ρόλος αυτών στην 

επιτυχία του συστήματος. Ακολούθως γίνεται παρουσίαση του Νόμου 4270/2014 ο 

οποίος αποτελεί ένα νόμο σταθμό, καθώς εισάγει στην Ελληνική νομολογία την Οδηγία 

της ΕΕ 85/2011/ΕΕ η οποία αποτελεί μέρος της Νέας Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Διακυβέρνησης με τον στενότερο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής των 

κρατών μελών και με κατεύθυνση της αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία. Στον 

ίδιο νόμο γίνεται η εισαγωγή του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου όπου γίνεται 

ειδική αναφορά στην παρούσα μελέτη λόγω της σημαντικότητας του αλλά και στον 

μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης που εισάγεται στα πλαίσια της αυστηρότερης 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως προαναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, στον παρόν κεφάλαιο 
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γίνεται και παρουσίαση του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής 

του Ν. 4389/2016 ο οποίος δημιουργεί συνθήκες ακόμα πιο αυστηρής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που 

υπέγραψε η Ελλάδα με τους εταίρους δανειστές. 

 Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Ελληνικού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποτελεί την κορωνίδα του συστήματος δημοσιονομικού 

ελέγχου και εκτενέστερη αναφορά στου βραχίονες ελέγχου. Ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στο δημοσιονομικό σύστημα ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

εκτενή αναφορά στα κείμενα των συνθηκών της Ένωσης και τη δημοσιονομική 

πολιτική που απορρέει από αυτές αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.  



4 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση στην Ελλάδα 

1.1 Προϋπολογισμός του Κράτους 

 

Ο Κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους θεσμούς του 

κράτους με βάση τον οποίο οργανώνονται και επιτελούνται όλες οι οικονομικές 

λειτουργίες της οντότητας. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού συνίσταται στη διενέργεια 

όλων των πράξεων που εκτελεί η δημοσιονομική διοίκηση με σκοπό να βεβαιωθούν και 

να εισπραχθούν τα δημόσια έσοδα αλλά και όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε να 

καταβληθούν οι δημόσιες δαπάνες. Τυπικά ως Κρατικός προϋπολογισμός λογίζεται το 

κείμενο του νόμου που προσδιορίζει τα δημόσια έσοδα και τα ανώτατα όρια δαπανών 

του κράτους για μια οικονομική χρήση. Ο παρόν ορισμός έχει τεθεί αρχικά από το 

Νόμο 2362/1995 ο οποίος ρητά αναφέρει ότι : 

Προϋπολογισμός είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα 

και καθορίζονται τα όρια εξόδων του Κράτους (πιστώσεων) για κάθε οικονομικό 

έτος. 

Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και 

ταξινομούνται κατ’ είδος, ομάδες, υποκατηγορίες και κατηγορίες, ανάλογα με την 

αιτία και τη φύση τους, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Τα έξοδα ταξινομούνται και κατά φορέα και ειδικό φορέα. 

Στον Προϋπολογισμό συνάπτονται πίνακες: 

α) των προβλεπόμενων εσόδων 

β) των προβλεπόμενων εξόδων, χωριστά για κάθε φορέα. 

γ) των προβλεπομένων κατά κωδικό αριθμό εξόδου, ανεξαρτήτων φορέα ή 

ειδικού φορέα 

δ) των προβλεπόμενων τελικών αποτελεσμάτων των εσόδων και εξόδων. (Ν. 

2362/1995) 

Ωστόσο εάν αναλύσουμε την προαναφερθείσα νομοθετική έννοια του 

προϋπολογισμού παρατηρούμε ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί έναν νόμο με 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (ένα έτος) με κύριο στόχο τον επακριβή προσδιορισμό 

των εσόδων και των δαπανών της κρατικής οντότητας. Στην ουσία όμως ο κρατικός 
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προϋπολογισμός αποτελεί μια πράξη από την οποία απορρέουν τρία ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: η περιοδικότητα του χαρακτήρα του καθώς επαναλαμβάνεται κάθε 

έτος, η προβλεπτικότητα του χαρακτήρα του καθώς τα έσοδα και οι δαπάνες που 

λογίζει πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο κοντινό μέλλον, και τρίτον το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της προκαταβολικής εξουσιοδότησης της νομοθετικής εξουσίας με 

βασική επιδίωξη την πραγματοποίηση των μελλοντικών εσόδων και δαπανών από την 

εκτελεστική εξουσία.  

 Ευρύτερα, ο Κρατικός Προϋπολογισμός λαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο στη 

λειτουργία του κράτος καθώς αποτελεί το κυριότερο εργαλείο άσκησης της 

Δημοσιονομικής Πολιτικής. Ταυτόχρονα ο Κρατικός Προϋπολογισμός λειτουργεί ως: 

α) Ως μέσο βραχυχρόνιου προγραμματισμού, αφού αναφέρεται συνήθως σε ένα 

οικονομικό έτος. 

β) Ως υποκατάστατο του μηχανισμού των τιμών για τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των 

πολιτικών αποφάσεων που αποτυπώνονται ως οικονομικά μεγέθη στον προϋπολογισμό. 

γ) Ως μέσο άσκησης της οικονομικής πολιτικής προσπαθώντας να φέρει σε ισορροπία 

το ισοζύγιο συνολικής ζήτησης και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. 

δ) Ως μέσο για την αναδιανομή του εισοδήματος διαμορφώνοντας ανάλογα τη 

φορολογική πολιτική και την πολιτική των δαπανών. 

ε) Ως μέσο άσκηση σταθεροποιητικής δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζοντας τη 

συνολική ζήτηση και το συνολικό εισόδημα της οικονομίας. 

ζ) Ως μέσο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης με την πραγματοποίηση 

επενδυτικών και παραγωγικών δαπανών. 

Οι κυριότεροι στόχοι που μπορούν να οριοθετηθούν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό συνοψίζονται ως εξής (Δαλαμάγκας,1999): 

α) Άριστη κατανομή παραγωγικών πόρων 

Μέσω του προϋπολογισμού το κράτος επιχειρεί να κατανείμει αποτελεσματικά 

του διαθέσιμους πόρους, με γνώμονα να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητας μιας 

οικονομίας. Από μία περισσότερο οικονομική προσέγγιση, το κράτος μέσω της 

κατανομής των εσόδων του επιχειρεί η οικονομία να λειτουργεί πάνω στην καμπύλη 

των παραγωγικών της δυνατοτήτων. 
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β) Σταθεροποίηση της οικονομίας 

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

εξόδων (όπως οι δημόσιες δαπάνες), το κράτος δύναται να ρυθμίζει την ζήτηση και την 

προσφορά στην οικονομία. Παραδείγματος χάριν οι φόροι επηρεάζουν αρνητικά την 

ζήτηση για αγαθά, ενώ αντιθέτως οι δημόσιες δαπάνες ενισχύουν το εισόδημα κα κατ΄ 

επέκταση την ζήτηση για αγαθά. Συνεπώς ο προϋπολογισμός λειτουργεί ως ένα 

εργαλείο σταθεροποίηση της οικονομίας, όπου το κράτος μπορεί να επηρεάζει την 

ζήτηση αλλά και την προσφορά αγαθών, με στόχο την ισορροπία της οικονομίας. 

γ) Οικονομική μεγέθυνση 

 Ο προϋπολογισμός ορίζει το μέγεθός των δημοσίων δαπανών και συνεπώς τον 

βαθμό χρηματοδότησης έργων υποδομής που ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση. 

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων παρέχουν την ευκαιρία σε 

εγχώριες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενισχύοντας με τον 

τρόπο αυτό και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσω του προϋπολογισμού 

προβλέπεται ο βαθμός υποστήριξης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, παρέχοντας 

κίνητρα για επενδύσεις. 

 Οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον κρατικό προϋπολογισμό από την 

κατάρτιση του μέχρι την υλοποίηση και εκτέλεση του είναι εξής: 

α) Το Υπουργείο Οικονομικών 

β) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Τελωνεία 

γ) Οι Δημόσιοι Υπόλογοι 

δ) Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη φάση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους, εφ’ όσον διαθέτει ειδικό λογαριασμό από 

τον οποίο εφοδιάζει με χρήματα όλα τα δημόσια ταμεία, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

ε) Το Ελεγκτικό συνέδριο το οποίο θα δούμε αναλυτικά αργότερα στην παρούσα 

μελέτη. 

 Ωστόσο ιδιαιτέρως σημαντικό πέρα από τον ορθή κατάρτιση του κρατικού 

προϋπολογισμού είναι κυρίως η διαδικασία εκτέλεσης του, η οποία όσον αφορά το 

σκέλος των εσόδων πραγματοποιείται σε δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο είναι της βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων και το δεύτερο είναι της είσπραξης 
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των εσόδων. Αντίστοιχα όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, η Ελλάδα σε μια 

προσπάθεια εξομάλυνσης των δαπανών και της άλογης σπατάλης έχει δημιουργήσει 

ένα αρκετά δύστροπο τρόπο εξόφλησης των πιστωτών της. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια ως ακολούθως: α) της ανάληψης της υποχρέωσης για 

τη διενέργεια της δαπάνης, β) την αναγνώριση της δαπάνης, γ) τη διαδικασία 

εκκαθάρισης της, δ) της έκδοση εντολής πληρωμής, ε) την πληρωμή της δαπάνης. 

   

1.2 Οργάνωση συστήματος ελέγχου, ο Νόμος 3492/2006 

 

 Το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου των δημοσίων δαπανών που λειτουργεί και 

εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία απέχει παρασάγγας από τα πρότυπα που εφαρμόζονταν 

διεθνώς πριν την νομοθέτηση του Ν. 3492/2006. Παρά το ότι στο πρωθύστερο σύστημα 

το Υπουργείο Οικονομικών λάμβανε το ρόλο του ελεγκτή των λοιπών υπουργείων και 

των υπηρεσιών τους, αυτό δεν αποτελούσε μια καλή πρακτική με βάση τα διεθνή 

πρότυπα. Κατ΄ουσία απουσίαζε ο έλεγχος και η αξιολόγηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων φορέων και ο έλεγχος απόδοσης των 

δαπανώμενων πόρων με βάση τις αρχές της οικονομίας, αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας, αρμοδιότητες που συνάδουν με το ρόλο του εξωτερικού ελεγκτή 

σύμφωνα με τη διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Έτσι ήταν εμφανής η ανάγκη θέσπισης νέων 

ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίες να διασφαλίζουν και να προστατεύουν τα οικονομικά 

συμφέροντα, να ελέγχουν τη σύννομη και χρηστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, να 

μπορούν να καταπολεμήσουν τις απάτες και πάσης φύσεων βλαπτικές δράσεις που να 

θίγουν το δημόσιο οικονομικό συμφέρον. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ο παρόν 

Νόμος 3492/2006 σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της χρηστή δημοσιονομικής 

διαχείρισης του προϋπολογισμού αυτών, μέσω της υιοθέτησης των μεθόδων και 

ελεγκτικών προτύπων που θα μεγιστοποιήσουν την ποιότητα του ελεγκτικού 

αποτελέσματος και την αξία που προστίθεται στην ποιότητα της δράσης τους. 

Με το Ν. 3492/06 επιχειρείται η οργάνωση ενός νέου συστήματος ελέγχου των 

δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού και των φορέων που χρηματοδοτούνται από 

αυτόν. Απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπισης των αδυναμιών του υφιστάμενου 

συστήματος ελέγχου των κρατικών δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με «την ανυπαρξία 

ουσιαστικού πρωτογενούς ελέγχου, την ανεπάρκεια όσων ελεγκτικών οργάνων 

προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των φορέων, την αδυναμία 
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διενέργειας καταλογισμών και την εδραίωση στα αρμόδια όργανα του αισθήματος της 

ατιμωρησίας, με αποτέλεσμα την πληρωμή σωρείας δαπανών μη σύννομων» (Βουλή 

των Ελλήνων,2006 ). 

Η βασική φιλοσοφική χροιά του νόμου δεν περιβάλετε από ιδιαίτερη 

πρωτοτυπία. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι επηρεάζεται άμεσα από τη διεθνή εμπειρία 

περί εισαγωγής της δημοσιονομικής διακυβέρνησης ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει 

θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στις μεθόδους κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού 

με την υιοθέτηση του προϋπολογισμού προγραμμάτων. Στα πλαίσια αυτά ο παρόν 

νόμος συστήνει ένα νέο ελεγκτικό μηχανισμό, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 

Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) η οποία υπάγεται διοικητικά στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσιονομική Πολιτικής και κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Οικονομικών. Αποστολή 

της Γ.Δ.Δ.Ε είναι «η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του 

Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων». Οι αρμοδιότητες 

που εντάσσονται στη Γ.Δ.Δ.Ε σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 3492/2006 είναι οι εξής
1
: 

α) ασκεί έλεγχο 1) στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων προκειμένου 

να διαπιστωθεί ιδίως αν: αα) όλα τα ποσά τα οποία ψηφίζονται ή χορηγούνται, 

δαπανώνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν 

ή χορηγήθηκαν, ββ) κατά την πραγματοποίηση των δαπανών τηρούνται οι 

ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αρχές της δημοσιονομικής δέσμευσης, της 

νομικής δέσμευσης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, γγ) λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων, δδ) όλα 

τα έσοδα εισπράττονται και εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 2) 

στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια 

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 συμφέροντα τους. 

γ) Επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κυρώσεις 

                                                           
1
 Ν. 3492/2006 
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δ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την ίδρυση των αρμοδιοτήτων της. 

ε) Συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου. 

Ταυτόχρονα ορίζεται προσωποπαγής θέση Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής 

Πολιτικής ο οποίος ασκεί την εποπτεία της Γ.Δ.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσιονομικής πολιτικής συνοψίζονται ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 5 

του παρόντος νόμου
2
: 

α) είναι υπεύθυνος για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολή της Γ.Δ.Δ.Ε 

β) εγγυάται την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητας, την αντικειμενικότητα και 

το κύρος του διενεργούμενου από τη Γ.Δ.Δ.Ε ελέγχου, καθώς και τη διασφάλιση 

του απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή του 

ελέγχου. 

γ) εποπτεύει και κατευθύνει το προσωπικό που υπηρετεί στη Γ.Δ.Δ.Ε, 

δ) λαμβάνει ή εισηγείται αρμοδίως τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο μέτρα 

προς επίτευξη των στόχων 

ε) επιμελείται και υποβάλλει αρμοδίως την κατά το άρθρο 22 ετήσια έκθεση 

ελέγχου. 

 Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) με το 

άρθρο 10 του νόμου συστάθηκε η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Εκτός από 

τη σύσταση του συλλογικού αυτού οργάνου, προβλέπονται και η σύνθεση του, οι 

αρμοδιότητες του, η συχνότητα συνεδριάσεων, καθώς και η δυνατότητα να 

επικουρείται στο έργο του από εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως τεκμαίρεται και από τον 

τίτλο της, η συγκεκριμένη Επιτροπή έχει επιτελικό – εποπτικό ρόλο στο έργο της 

Γ.Δ.Δ.Ε. κάτι που διαφαίνεται και από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Από αυτές 

προκαλούν ενδιαφέρον η έγκριση του «κώδικα δεοντολογίας» των Δημοσιονομικών 

Ελεγκτών, και του «ετήσιου προγράμματος ελέγχων» καθώς είναι έννοιες που 

προφανώς έχουν αντιγραφεί από τα διεθνή παραδείγματα άσκησης δημοσιονομικού 

ελέγχου. 

                                                           
2
 Ν. 3492/2006 
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 Επιπρόσθετα ο παρόν νόμος 3492/2006 με το άρθρο 11 συστήνει υπό τη 

Γ.Δ.Δ.Ε την Επιτροπή Διαβούλευσης. Όπως αναφέρει το άρθρο 11, σκοπός της 

επιτροπής είναι η διαρκής διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαφόρων κρατικών 

φορέων όπως Υπουργεία και Περιφέρειες και των υπ αυτών λοιπών φορέων. 

Ταυτόχρονα με την Επιτροπή Διαβούλευσης συστήνονται και οι Μονάδες Εσωτερικού 

Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες τις χώρας με σκοπό τα διασφάλιση 

του δημόσιου οικονομικού συμφέροντος. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου λαμβάνουν 

τις εξής αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3492/2006: 

α) τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που υπάγονται στον φορέα 

β) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και 

δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο φορέα. 

γ) διενέργειες ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας 

δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια 

υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 

του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') 

δ) έρευνας της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 

41 του ν. 2362/1995 

 Στον άρθρο 17 ο παρόν νόμος προβλέπει τη δημιουργία της Επιτροπής 

Αντιρρήσεων με σκοπό την επίλυση, εξέταση και διερεύνηση των αντιρρήσεων που 

προκύπτουν και υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς. Ειδικότερα: 

Συνίσταται πενταμελής Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) με σκοπό
3
: 

α) την εξέταση αντιρρήσεων που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή 

τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 16 πρόσωπα κατά της έκθεσης τω 

Δημοσιονομικών Ελεγκτών. 

β) την επίλυση διαφωνίας του αρμόδιου οργάνου που εκδίδει την απόφαση 

δημοσιονομικής διόρθωσης ή της πράξης καταλογισμού με τα συμπεράσματα της 

έκθεσης ελέγχου. 

                                                           
3
 Ν. 3492/2006 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/78
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/78
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Ν. 3492/2006 τροποποιεί εκ βάθρων τους 

τρόπου που η κεντρική εξουσία ασκεί τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Καταρχήν στο 

άρθρο 13 ορίζονται αναλυτικά και ρητά με ποιον τρόπο και από ποιον διενεργούνται οι 

έλεγχοι. Διακρίνει τους ελέγχους σε προγραμματισμένους και έκτακτους ορίζοντας ότι 

καθ’ ύλην αρμόδιος να τους διενεργήσει είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων. 

Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση με μέριμνα των Προϊσταμένων των 

Διευθύνσεων και εγκρίνεται από την ΕΠ.ΕΠ. 

Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, δημοσιεύματα, 

πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, 

ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες ή ύστερα από αίτημα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ή παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελία. 

 Στο σημείο αυτό άξιο λόγου αποτελεί και η αλλαγή που επέρχεται με τον 

παρόντα νόμο την επιβολή των δημοσιονομικών διορθώσεων όπως ορίζει του άρθρο 19 

του παρόντος νόμου. Όταν εντοπίζονται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

παρατυπίες στους εποπτευόμενους φορείς τότε επιβάλλονται από τη Γ.Δ.Δ.Ε 

δημοσιονομικές διορθώσεις. Μάλιστα στο άρθρο 20 παράγραφος 3 ορίζονται όλες οι 

σχετικές διατάξεις για τον Κανονισμό Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων ο οποίος 

επισημαίνει ότι η δημοσιονομική διόρθωση προσδιορίζεται με βάση την «απώλεια 

εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων και ισούται προς το ποσό της προκληθείσας ζημίας». 

 Κλείνοντας για τον παρόν νόμο 3492/2006 είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι 

αποτελεί απαρχή της νέας δημοσιονομικής νομοθεσίας και δημοσιονομικής 

διακυβέρνησης για τον Ελλάδα. Κυρίαρχο συστατικό του νομού αποτελεί η παραδοχή 

εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, γεγονός που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, 

ότι οι προηγούμενες παραδοσιακές μορφές ελέγχου των δημοσίων δαπανών από τη 

δημοσιονομική διοίκηση αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές για την χρηστή λειτουργία 

και προστασία των δημοσιονομικών του Ελληνικού κράτους με αποτέλεσμα και 

αποκορύφωμα τον Μάιο του 2010 να μη μπορεί το Ελληνικό δημόσιο να εξυπηρετήσεις 

τις υποχρεώσεις του. Το προηγούμενο καθεστώς ήταν μια κατάσταση πλήρους 

αδιαφάνειας, με τα φαινόμενα σπατάλης απάτης και διαφθοράς να εκδηλώνονται κατά 

κόρον στο πεδίο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Μια από τις αιτίες του πρωθύστερου 

καθεστώτος που επιλύεται με τον παρόν νόμο 3492/2006 είναι η πλήρης έλλειψη στη 



12 
 

δημοσιονομική λογική του Ελληνικού κράτους των πρακτικών της αξιολόγησης, του 

εσωτερικού ελέγχου και του ελέγχου απόδοσης των δαπανώμενων οικονομικών πόρων 

με βάση τις ιδιωτικοοικονομικές λογικές της απόδοσης και του αποτελέσματος. 

Ταυτόχρονα οι όποιοι έλεγχοι διεξάγονταν δεν ακολουθούσαν τις διεθνείς καλές 

πρακτικές ούτε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με αποτέλεσμα τα συναγόμενα 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών να μην ανταποκρίνονται επ’ουδενί στην πραγματική 

και ουσιαστική κατάσταση των δημοσιονομικών της χώρας.  

  

1.3 Δημοσιονομική εξυγίανση στη Ελλάδα, Νόμος 3871/2010 

  

Ο παρόν νόμος 3871/2010 με την υπογραφή του στις 17 Αυγούστου του 2010 

εξορθολογεί το πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου της χώρας. Ο νόμος ακολουθεί τις 

βουλές των καλών πρακτικών δημοσιονομικού ελέγχου και διαχείρισης πόρων που 

καθιέρωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παρόν νόμος προωθεί ουσιαστικές τροποποιήσεις του Ν. 

2362/1995 περί του Δημόσιου Λογιστικού Συστήματος εστιάζοντας κυρίως στις αρχές 

και τις διαδικασίες που επιλαμβάνονται για τον σχηματισμό, την ψήφιση και την 

εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Κυρίαρχος στόχος του νόμου αποτελεί η 

επικαιροποίηση του Δημοσιονομικού λογιστικού συστήματος και η αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας η οποία βάλθηκε τόσο πολύ με ευθύνη της πολιτικής εξουσίας τη διετία 

2009 – 2010 και τις συνεχείς αναδιατυπώσεις του ελλείμματος του κρατικού 

προϋπολογισμού. Άλλωστε όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του νόμου ο 

παρόν νόμος τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο Ν. 2362/1995 ο οποίος νόμος όμως κατ’ 

ουσία είχε ελάχιστες διαφορές με το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο του Ν.Δ. 321/1969. 

Για το λόγω αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του 

προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι μέχρι τώρα αδυναμίες του οδήγησαν στο να 

βρίσκεται στην τελευταία θέση ποιότητας και αξιοπιστίας στη διεθνή αξιολόγηση σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα μοντέλα και πρακτικές των άλλων χωρών της ΕΕ. 

 Στην Αιτιολογική Έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή για τον παρόν νόμο 

γίνεται αναφορά ότι επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι
4
: 

                                                           
4
 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
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1. να επιτευχθούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις προς ένα από πάνω προς τα κάτω 

μοντέλο προϋπολογισμού, που δεν είναι μόνο μια διαφορετική τεχνική στη 

δομή του αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία στη διαχείριση του δημόσιου 

χρήματος 

2. να συμβάλλει το νέο αυτό μοντέλο προϋπολογισμού στο να αποσαφηνιστούν οι 

ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων και να αποκτήσουν υψηλή διαχειριστική 

υπευθυνότητα 

3. να διευκολυνθεί ο έλεγχος της Βουλής περιορίζοντας τα στεγανά τα οποία 

γεννούν παραβατικές συμπεριφορές και πρακτικές 

4. να γίνει καλύτερη διαχείριση των πόρων εμποδίζοντας την αλόγιστη σπατάλη 

του 

5. να υπηρετείται η διαφάνεια και η δημοκρατία θεσπίζοντας «ανοικτές» 

διαδικασίες σε όλα τα στάδια της οικονομικής διαχείρισης και αναρτώντας 

στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ώστε να είναι 

διαθέσιμες σε κάθε πολίτη.  

Γενικότερα ο Νόμος 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δημοσιονομικής διακυβέρνησης που έκανε την αρχή 

με το Ν. 3492/2006. Η έννοια της διακυβέρνησης είναι ιδιαιτέρας σημασίας. Κυρίως 

χρησιμοποιείται εντόνως τις τελευταίες δεκαετίες αποσκοπώντας στην περιγραφή ενός 

θεσμικού πλαισίου κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών μέσω των οποίων ασκείται 

εξουσία σε ένα κράτος. Ωστόσο ο όρος της διακυβέρνησης ενέχει και το ιδεολογικό 

στίγμα του όσο το δυνατόν λιγότερο κράτος. 

Οι βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται ο νόμος και περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1 είναι οι εξής: 

α) η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που εφαρμόζεται σε όλη τη 

δημοσιονομική διαχείριση και τη διαχείριση της περιουσίας και των 

υποχρεώσεων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα κατά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο έλεγχος τήρησης της αρχής στοχεύει στη 

διασφάλιση ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού διατίθενται σύμφωνα με τις 

αρχές της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

β) η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας σύμφωνα με την οποία η 

Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών όλης της Γενικής Κυβέρνησης. 
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γ) η αρχή της διαφάνειας. Η αρχή αυτή μαζί με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης αποσκοπούν όχι μόνο στο να αναδείξουν μια 

αποτελεσματική διαχείριση αλλά και να προλάβουν ή και να καταπολεμήσουν την 

εμφάνιση φαινομένων παρατυπιών και διαφθοράς σε αυτή, καθιστώντας εφικτό 

έναν αποτελεσματικό δημοσιονομικό έλεγχο. 

δ) αρχή της ειλικρίνειας. Με την αρχή αυτή αναγνωρίζεται ότι το περιεχόμενο 

οποιουδήποτε εγγράφου ή έκθεσης που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο 

εμπεριέχει αληθείς οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις στο βαθμό που 

αυτό είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό. Η αρχή αυτή εξειδικεύεται στη 

συνέχεια στο κείμενο του νόμου καθώς προβλέπεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών 

έχει την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και στοιχείων 

όλων των εγγράφων του προϋπολογισμού και των οικονομικών απολογιστικών 

εκθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης από κοινού με τους συναρμόδιου υπουργούς 

και τους επικεφαλής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
5
. 

 Η πρώτη αρχή της χρηστής διαχείρισης έχει μια αμφίσημη εννοιολογική 

προσέγγισης για το τι σημαίνει χρηστή διαχείριση. Παραδείγματος χάριν για την 

Γερμανική Προτεσταντική ηθική η έννοια της χρηστής διαχείρισης συνδέεται με τη 

υγιή διαχείριση η οποία συνδέεται με τη σκοπιμότητα της δαπάνης. Ωστόσο έχει γίνει 

ευρύτερα αποδεκτό ότι με την έννοια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης νοείται 

η διαχείριση που ασκεί ένα καλός οικογενειάρχης. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν έχει 

αποδοθεί μια εμπεριστατωμένη επιστημονική εννοιολογική υπόσταση στην χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. Ωστόσο στο άρθρο 1 γίνεται αναφορά ότι η αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης διέπεται από σωφροσύνη και με γνώμονα της 

εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.  

Ταυτόχρονα η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εξειδικεύεται ως 

εξής (Μηλιώνης, 2012): 

α) Στην αρχή της οικονομικότητας σύμφωνα με την οποία τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να 

διατίθενται εγκαίρως, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και την καλύτερη τιμή 

με την χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων. 

                                                           
5
 Βουλή των Ελλήνων, 2010, Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη, Αθήνα 
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β) Στην αρχή της αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία οφείλεται η τήρηση 

της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσω και των 

επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων 

γ) Στη αρχή της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η 

επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που 

έχουν εκ των προτέρων οριστεί 

Στη συνέχεια με την εισαγωγή της δεύτερης αρχής με τον άρθρο 1 παρ. β που 

είναι η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Βασικό πλαίσιο της αρχής αυτής 

είναι η οριοθέτηση του ελέγχου που διέπει όλες τις εκφάνσεις της δημοσιονομικής 

διαχείρισης φτάνοντας και στο υψηλότερο επίπεδο όπου είναι η ίδια η Κυβέρνηση. 

Δηλαδή με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας η Κυβέρνηση είναι 

υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή των Ελλήνων για τη διαχείριση που ασκεί στο 

τομέα των δημοσίων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. 

Επιπρόσθετα βαρύνουσας σημασίας είναι και η αρχή της διαφάνειας η οποία 

ορίζεται με το άρθρο 1 παρ. γ. Η συγκεκριμένη αρχή η οποία θεωρείται ευρύτερη αρχή 

των δημοσιονομικών κανόνων αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές του Κώδικα 

Διαφάνειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θεμέλιο της εννοιολογικής σημασίας 

της αρχής της διαφάνειας αποτελεί ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος η εγκυρότητα 

του οποίου εξαρτάται από την παρούσα αρχή καθώς όλοι οι λειτουργεί και οι φορείς 

διαχείρισης των πόρων της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να 

διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομική ή άλλου είδος, που σχετίζεται με 

τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τη σημαντικότερη καινοτομία όμως που εισάγει ο Νόμος 3871/2010 με τα 

άρθρα 6α, 6β και 6γ είναι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής το 

οποίο όπως αναφέρει και η ονομασία του περιέχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της 

Γενικής Κυβέρνησης. Οι στόχοι που τίθενται επιβάλλεται να είναι συγκεκριμένοι, 

χρονικά επακριβώς προσδιορίσιμοι και περιεκτικοί. Όσον αφορά το διαδικαστικό 

σκέλος της υποβολής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 

καταρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και υποβάλλεται στο Υπουργικό 

Συμβούλιο  για έγκριση το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου ενώ κατατίθεται στη Βουλή 

μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε έτους. Σκοπός του αποτελεί η απεικόνιση της δημοσιονομικής 

στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης σε τετραετή ορίζοντα θέτοντας τα 

δημοσιονομικά όρια και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την επόμενη τετραετία 
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περιγράφοντας τις βασικές πολιτικές και κατευθύνσεις για την επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων. 

 Επιπρόσθετα ο Νόμος 3871/2010  με το άρθρο 12 ορίζει ότι στο πλαίσιο των 

γενικών αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης, το Υπουργείο Οικονομικών και τα 

λοιπά υπουργεία και φορείς Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να παρέχουν τις 

απαιτούμενες πληροφορίες στο Γραφείο Προϋπολογισμού που ιδρύθηκε στη Βουλή με 

τροποποίηση του Κανονισμού της για την ενημέρωση και την υποβοήθηση του έργου 

της. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία το Γραφείο Προϋπολογισμού 

της Βουλής πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των 

δημοσιονομικών κανόνων, εγγράφεται ως μια από τις γενικές αρχές των 

δημοσιονομικών κανόνων (Ν. 3871/2010 άρθ. 2 εδαφ. δ) (Μηλιώνης, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο . Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Ελλάδα 

2.1 Ελληνικό Σύστημα Ελέγχου 

 

 Ο δημοσιονομικός έλεγχος στην Ελλάδα εδράζεται σε ένα σύνολο 

Συνταγματικών διατάξεων και εγκολπώνεται από μια σειρά νομοθετημάτων, 

κανονιστικών διατάξεων και του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού. Από το σύνολο των 

ανωτέρων διατάξεων απορρέουν οι δύο κύριοι πυλώνες του συστήματος 

δημοσιονομικού ελέγχου της Ελλάδας. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο Προληπτικός 

Έλεγχος και απορρέει από το άρθρο 98 Συντάγματος ενώ ο δεύτερο πυλώνας είναι ο 

κατασταλτικός ο οποίος αποτελεί την ύστατη μορφή ελέγχου των δαπανών. 

 

  

 Η προληπτική πτυχή του ελέγχου αφορά τις δημόσιες δαπάνες, διασφαλίζοντας 

τη χρηστή διαχείρισης των δημοσίων κονδυλίων έναντι φαινομένων διαφθοράς ή 

αμέλειας των προσώπων που φέρουν την ευθύνη διαχείρισης του. (Μπαλτά, 2009) Ο εν 

λόγω έλεγχος αφορά συγκεκριμένες δαπάνες και υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων 

διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, στον προληπτικό έλεγχο δεν υπάγονται προσωρινά 

εντάλματα τα οποία αφορούν επείγουσες και επιτακτικές κρατικές ανάγκες ή δεν 

υπάρχει εκ των προτέρων πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό. (Σολδάτος, 2001) 

 Στα πλαίσια του βραχίονα προληπτικού ελέγχου όλες οι αρχές της Γενικής 

Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Προληπτικό 
Βραχίονας 

Κατασταλτικός 
Βραχίονας 
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Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης και 

αιτιολογίας της διαχείρισης των πόρων μέσω ετήσιων προϋπολογιστικών οικονομικών 

καταστάσεων που καταρτίζονται και αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους ώστε η κυβέρνηση να καταρτίσει με τη σειρά της τον Προϋπολογισμό του 

κράτους. Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένοι φορείς έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 

στο Γ.Λ.Κ  περιοδικές αναφορές και εκθέσεις της πορείας των δαπανών τους όπως και 

έναν ετήσιο απολογιστικό ισολογισμό της χρήσης που πέρασε. 

 Ο προληπτικός βραχίονας ελέγχου εισήχθη στην ελληνικό νομολογία το 1887 

με το Ν. ΑΥΟΖ/1887 ο οποίος ήταν μια αντιγραφή του Βελγικού συστήματος 

προληπτικού ελέγχου και μεταβίβαζε τον έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς ήταν 

το μοναδικό θεσμικό όργανο αναγνωρισμένο ως ανεξάρτητο από την εκτελεστική 

εξουσία.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1489/1984 ανατέθηκε η άσκηση του 

προληπτικού ελέγχου των κρατικών δαπανών στις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και, στη συνέχεια, με 

το άρθρο 21 παρ. 3 του νόμου 1868/1989 επανήλθε στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σειρά γνωμοδοτήσεων της είναι 

κρίνει ότι ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των κρατικών δαπανών από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένος και συνεπώς δεν δύναται να 

αφαιρεθεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφαση του κοινού νομοθέτη. Η Ολομέλεια του 

Συνεδρίου στήριξε την άποψη της στη διάκριση που εισάγει το ίδιο το Σύνταγμα 

μεταξύ της έννοιας του ελέγχου των λογαριασμών (άρθρο 98 παρ. 1 περ. δ) και αυτής 

του ελέγχου των δαπανών (άρθρο 98 παρ. 1 περ. α) όπου εξ ορισμού ως έλεγχος 

λογαριασμών νοείται ο κατασταλτικός έλεγχος, ενώ ως έλεγχος δαπανών νοείται ο 

προληπτικός έλεγχος των διατακτών. Εξάλλου, από την ιστορική ερμηνεία του άρθρου 

98 του Συντάγματος και βάσει των Πρακτικών της Βουλής σαφώς συνάγεται η 

βούληση του συντακτικού νομοθέτη να κατοχυρώσει τον ασκούμενο από 

ενενηντακονταετίας προληπτικό έλεγχο των κρατικών δαπανών από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. (Λουκανίδου Ο., 2011) 

Το κύριο υποκείμενο της δράση του προληπτικού ελέγχου αποτελούν οι 

διατάκτες, οι εντολοδότες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν εντάλματα 

πληρωμής από το δημόσιο ταμείο. Αντιστοίχως το κύριο αντικείμενο της δράσης του 

προληπτικού ελέγχου αποτελούν στο σύνολο των δαπανών. Διαχωρίζονται σε κύριους 
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και δευτερεύοντες. Δευτερεύοντες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν κάποια υποχρέωση 

σε βάρος πιστώσεων τις οποίες τους έχουν ανατεθεί έπειτα από εντολή του κύριου 

διατακτη. 

Διατάκτης είναι ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο 

Περιφερειακός Διευθυντής ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα 

του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου
6
. 

 Όσον αφορά τη διενέργεια των δαπανών και τη λογιστικοποίηση τους 

απαιτείται η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που ορίζεται στο άρθρο 21 του Ν. 

3871/2010 ώστε να εκδοθεί ένταλμα και έκδοση τίτλου πληρωμής. Για τα Δημόσιο 

όλες οι πληρωμές, πλην της μισθοδοσίας, πραγματοποιούνται με χρηματικά εντάλματα 

τα οποία ενέχουν ρόλο τίτλου πληρωμής και εκδίδονται από τις Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου. 

Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζεται αμέσως στα λογιστικά βιβλία του 

φορέα και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με την 

καταχώριση της στα λογιστικά βιβλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την 

πραγματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καμία διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν εκτελείται, εάν 

δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα ή δέσμευση 

στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης
7
.  

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βραχίονας του προληπτικού ελέγχου 

ενεργοποιείται μόνο επί των τακτικών χρηματικών ενταλμάτων ο οποίος εκδίδεται εις 

το όνομα του δικαιούχου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπέρ το ίδιου το 

δημοσίου. Στη συνέχεια η εκτελεσιμότητα του εντάλματος εξαρτάται από τη θεώρηση 

του η οποία γίνεται από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αναφορικά με τις έκτακτες δημοσιονομικές ανάγκες, και όταν υπάρχει λόγος 

ανωτέρας βίας όπου δεν μπορεί να καθυστερήσει η έκδοση του χρηματικού 

εντάλματος, ο προληπτικός έλεγχος ασκείται μετά από σαφή και εμπεριστατωμένη 

                                                           
6
 Ν. 2362/1995, Άρθρο 20 

7
 Ν. 3871/2010, Άρθρο 21 



20 
 

αιτιολόγηση της απόφασης το διατάκτη. Ωστόσο το άρθρο 43 παρ. 4  του νόμου 

2362/1995 περί Προσωρινών Χρηματικών Ενταλμάτων δίνει την εξουσία στον αρμόδιο 

υπουργό για δαπάνες που δεν προβλέπονται από τον νόμο και για δαπάνες για τις 

οποίες δεν υπάρχει πίστωση να μην υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τα ανωτέρω εντάλματα προ της πληρωμής τους δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 

άρθρου 26 του παρόντος νόμους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

καταχωρούνται πριν από την πληρωμή τους σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο 

Γενική Λογιστήριο του Κράτους
8
. 

Επιπρόσθετα δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών διαρκούς 

χαρακτήρα προφανώς λόγω εξοικονόμησης χρόνου. Πράγματι ορισμένες εξαιρέσεις 

από τον προληπτικό έλεγχο δικαιολογούνται λόγω της φύσης των δαπανών. (π.χ. πάγιες 

προκαταβολές ή επείγουσες δαπάνες ή αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων στο 

εξωτερικό). Επιπλέον, τα μισθώματα προσδιορίζονται στην οικεία σύμβαση και 

επαναλαμβάνονται, ενώ όσον αφορά στους μισθούς και τις συντάξεις προσδιορίζονται 

σαφώς από τους ειδικούς μισθολογικούς και συνταξιοδοτικούς νόμους και 

διενεργούνται με διαδικασία που παρέχει εγγυήσεις τόσο ως προς την ορθότητα της 

εκκαθάρισης όσο και προς την αναζήτηση των επιπλέον καταβληθέντων ποσών αφού 

είναι ευχερής η παρακράτηση από τις αποδοχές επόμενων μισθών. (Μπάρμπας Ν., 

2002) 

Στη συνέχεια, ο κατασταλτικός βραχίονας του συστήματος δημοσιονομικού 

ελέγχου είναι αυτός που ακολουθεί της εκταμίευσης και στην ουσία αφορά το 90% του 

συνόλου των δημοσίων δαπανών. Ο κατασταλτικός βραχίονας ενεργοποιείται εξ 

ολοκλήρου μετά την πληρωμή της δαπάνης και σε χρόνο μη επίκαιρο. 

Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως εξής. Στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποια 

αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης τότε οι ελεγκτές του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι είναι δικαστικοί υπάλληλοι, υποχρεούνται να 

συντάξουν το «Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων» και να το αποστείλουν στον υπό 

έλεγχο φορέα. Ο φορέας με τη σειρά του έχει την υποχρέωση εντός δεκαπέντε ημερών 

είτε να διορθώσει με πρόσθετη παροχή στοιχείων τις ελλείψεις τη δαπάνης είτε να 

δικαιολογήσει τις ελλείψεις αυτές. Με το πέρας του ελέγχου των λογαριασμών η 

αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποβάλλει ενημερωτικό 

σημείωμα σχετικά με τις αμφισβητούμενες δαπάνες στον Πρόεδρο του κλιμακίου. Ο 

                                                           
8
 Ν. 2362/1995, Άρθρο 43 παρ. 4 
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πρόεδρος ορίζει με τη σειρά τα μέλη του κλιμακίου ένα εισηγητή και παραπέμπει τη 

σχετική έκθεση στον εισηγητή. Ο Εισηγητής δικαστής και στη συνέχει το κλιμάκιο εν 

συμβουλίω εξετάζουν της παραπεμπόμενες υποθέσεις ως προς το νομικό μέρος στη 

βάση των πραγματικών γεγονότων, όπως αυτά τίθενται κατά την επεξεργασία, 

δικαιούμενοι, βέβαια, να εξετάζουν και τα πραγματικά γεγονότα με την επιφύλαξη των 

διατάξεων περί δεδικασμένων.(Λιγωμένου Α., 2009) 

Στη συνέχεια το αρμόδιο κλιμάκια αποφαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και 

έπειτα από την εισήγηση του Εισηγητή δικαστή για την ορθότητα και νομιμότητα της 

δαπάνης και αναλόγως καταλογίζει σε βάρος του υπόλογου φορέα το αναλογούν 

έλλειμμα. Οι συγκεκριμένες πράξεις που εκδίδει το αρμόδιο κλιμάκιο είναι άμεσα 

εκτελεστέες αφού ανακοινωθούν στον ενδιαφερόμενο χωρίς να έχει το δικαίωμα 

προσφυγής σε κάποιο άλλο δικαστήριο. 

Σημειωτέον την αρμοδιότητα για τον κατασταλτικό έλεγχο την έχει ο ίδιος ο 

Επίτροπος που είναι και αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο ενώ θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών. 

Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο ίδιος Επίτροπος, που είναι 

αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων. 

Ο κατασταλτικό έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία αποστολής του αντιγράφου του απολογισμού ή ισολογισμού του 

υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται α) από σχετικές 

εκθέσεις και πράξεις των αρμοδίων οργάνων του β) την έκθεση των ορκωτών 

λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο, που 

καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε 

περίπτωση εντός του επομένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο 

κατασταλτικό έλεγχος
9
. 

Ο κατασταλτικός έλεγχος στην Ελλάδα παρουσιάζει μια εν γένει προβληματική. 

Στοχοποιεί αποκλειστικά στους ελεγχόμενους λογαριασμούς που παρουσιάζουν τις 

διαφορές και τα ελλείμματα χωρίς να αντιμετωπίζει με μια πιο ολιστική ματιά τον 

ελεγχόμενο, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες μέθοδοι έλεγχοι, γεγονός που μπορεί να 

διεξάγει εγκυρότερα δεδομένα. Επιπρόσθετα στην Ελλάδα σπανίως ο κατασταλτικός 

έλεγχο διεξάγεται επιτόπια όπως σε όλα τις προηγμένες χώρες του κόσμου με κύριο 

                                                           
9
 Ν. 3852/2010  Άρ. 276 παρ. 3 & 4 
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παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με το οποίο η παρούσα μελέτη θα 

ασχοληθεί ακολούθως. Κοινώς ο Ελληνικός κατασταλτικός έλεγχος 

αρτηριοσκληρωτικά επεμβαίνει μόνο στις επιμέρους αμφισβητούμενες δαπάνες χωρίς 

να ελέγχει κατά πόσο πραγματοποιείται γενικότερη χρηστή διαχείριση. 

 

2.2 Φορείς Ελέγχου 

 

 Οι φορείς ελέγχου του συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου είναι οι εξής: 

 

Στην κουφή της πυραμίδας των φορέων ελέγχου του Ελληνικού συστήματος 

δημοσιονομικού ελέγχου βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Υπουργός 

Οικονομικών έχει στην αρμοδιότητα του το σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής 

όπως και τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προϋπολογισμού του κράτους. 

 Στη συνέχεια είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, για το οποίο θα γίνει περαιτέρω 

ανάλυση στη συνέχεια, το οποίο ενέχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου δικαστικού 

οργάνου λαμβάνοντας όμως χαρακτήρα δευτερεύοντος σταδίου του προληπτικού 

ελέγχου. 

 Εις την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: 

Υπουργός 
Οικονομικών 

Ελεγκτικό 
Συνέδριο 

Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου 
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α) ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, ως και των δι΄ ειδικών νόμων εις τον 

έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή 

άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

β) Η έκθεσις προς την Βουλήν επί του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους. 

γ) Η γνωμοδότησις επί των νόμων περί συντάξεων ή αναγνωρίσεως υπηρεσίας 

δια την παροχήν δικαιώματος συντάξεως κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 του 

Συντάγμαος, ως και επί παντός ετέρου θέματος οριζομένου υπό του νόμου. 

δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των εν εδαφίω ά 

οργανισμός τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

ε) Η εκδίκασις ενδίκων μέσω επί διαφορών εξ απονομής συντάξεων, ως και εκ 

του ελέγχου των λογαριασμών εν γένει. 

στ) Η εκδίκασις υποθέσεων αναφερομένων εις την ευθύνης των δημοσίων 

πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ως και των υπαλλήλων των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοικήσεως, δια πάσαν εκ δόλου ή αμελείας επλθούσαν εις το Κράτος 

ή είς τους ανωτέρω οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ζημίαν.
10

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του, παρατηρείται διχογνωμία όσον αφορά την φύση 

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

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

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

αποτελεί ένα εκ των τριών ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας. (Μηλιώνης Ν., 2002) 

Ένας ακόμα φορέας δημοσιονομικού ελέγχου είναι και το Γενικό Λογιστήριο 

του κράτους. Με μακρόχρονη και βαρυσήμαντη ιστορία το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους προέκυψε ως ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του νεοσύστατου τότε 

Ελληνικού Κράτους το 1842. Με το Νόμο 4270/2014 και την προσαρμογή της 

λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα το ΓΛΚ «επικουρεί τον Υπουργό 

Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του με την άσκηση των ακόλουθων 

αρμοδιοτήτων», οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής: 

α) Καταρτίζει το Μ.Π.Δ.Σ και την επεξηγηματική του έκθεση για κάθε οικονομικό 

έτος, καθώς και τις επικαιροποιήσεις του. 

                                                           
10

 Προεδρικό Διάταγμα 774/1980 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περι Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» 
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β) Γνωστοποιεί, κάθε έτος, με εγκύκλιο, το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του 

προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και παρέχει οδηγίες κατάρτισης σε όλα 

Υπουργεία και στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

γ) Καταρτίζει το ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό και την εισηγητική του έκθεση. 

δ) Παρέχει έγκαιρα, στον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να διαβιβασθούν 

στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημοσιονομικές προβλέψεις, επεξηγήσεις 

μεθοδολογίας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται, και λαμβάνει 

υπόψη του γνώμες και συστάσεις που παρέχονται από αυτό. 

ε) Αξιολογεί τις επιπτώσεις από τις κύριες πηγές δημοσιονομικού κινδύνου στην 

επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ. 

στ) Καταρτίζει εφόσον απαιτείται, το συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

ζ) Καταρτίζει τον απολογισμό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, τον 

Ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

η) Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρμοδιότητας του, τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις 

χρηματικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασμό του Δημοσίου και 

προγραμματίζει την τήρηση των απαιτούμενων χρηματικών αποθεμάτων για την 

πληρωμή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού. Διοικεί και διαχειρίζεται το 

κεντρικό σύστημα πληρωμών, καθώς και το κεντρικό σύστημα ταμειακής 

διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό 

Οικονομικών για την έγκριση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών από φορείς 

της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στον παρόντα νόμο
11

. 

Επιπρόσθετα στους φορείς του συστήματος δημοσιονομικούς ελέγχους 

εντάσσονται και οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε). Οι συγκεκριμένες 

υπηρεσίες έως το 1995  ήταν γνωστές ως Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Σύμφωνα 

με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου, ο λόγος για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές στις Υ.Ε.Ε. εντοπίζεται στην ανάγκη 

ανεξαρτητοποίησής τους από τους φορείς, τις δαπάνες των οποίων ελέγχουν και την 

                                                           
11

 Ν. 4270/2014 Άρθρο 21 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/8/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
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υπαγωγή των Υ.Δ.Ε. απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Στην αιτιολογική έκθεση 

αναφέρεται ακόμη ότι ¨η ανωτέρω διάταξη υπαγορεύθηκε από την ανάγκη της 

αντικειμενικής και ανεπηρέαστης άσκησης από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 

Ελέγχου του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων δαπανών, των 

δαπανών της Ν.Α. και του ελέγχου επί των επιχορηγουμένων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση Προγραμμάτων¨. 

Ο προληπτικός διοικητικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών όπως διενεργείται 

από τις Υ.Δ.Ε. είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης. Μια δαπάνη 

είναι νόμιμη εφόσον προβλέπεται από τη διάταξη νόμου και περιέχεται σχετική 

πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Κανονική είναι η δαπάνη εκείνη που έχει 

νόμιμα αναληφθεί από τον διατάκτη24, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά 

έγγραφα και η σχετική απαίτηση κατά του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. Οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά προκειμένου οι Υ.Δ.Ε. να 

εκκαθαρίσουν την δαπάνη και να εκδώσουν το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (Ν. 

Μπάρμπας, 2012). 

Ο προληπτικός διοικητικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών, αναφέρεται στη 

δημοσιονομική επιστήμη ως ¨συγκεντρωτικός εσωτερικός προληπτικός έλεγχος ¨ και 

επεκτείνεται στα δύο πρώτα στάδια της δημοσιολογιστικής διαδικασίας, δηλαδή τα 

στάδια της ανάληψης και της εκκαθάρισης της δαπάνης. Ο ασκούμενος έλεγχος των 

δημόσιων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε. αποτελεί ¨τυπικό¨ δημοσιονομικό έλεγχο που δεν 

επεκτείνεται και στο ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, κατά συνέπεια δεν είναι και τόσο 

αποτελεσματικός. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών έχει δρομολογήσει 

διαδικασίες προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες ελέγχου των δημοσίων δαπανών 

και ο έλεγχος από τυπικός να μετατραπεί σε ουσιαστικό (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στους Δήμους και στις Περιφέρειες 

δεν υπάρχουν Υ.Δ.Ε. (με εξαίρεση τον Δήμο Αθηναίων), αλλά ειδικές οικονομικές 

υπηρεσίες που έχουν επιφορτισθεί με την έκδοση και την πληρωμή των δαπανών των 

Ο.Τ.Α.. Σχετική μνεία υπάρχει και στο Π.Δ. 113/2010 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 

παρ. 1 αναφέρεται ότι ¨Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. εφαρμόζονται σε όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπηρεσία 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, νοείται, όσον αφορά σε φορείς που δεν λειτουργεί τέτοια 

υπηρεσία, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα.¨ Όπως θα δούμε στις επόμενες 

ενότητες το Ελεγκτικό συνέδριο ασκεί προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. και 
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των επιχειρήσεων τους καθώς και προσυμβατικό έλεγχο, ενώ ο Ελεγκτής Νομιμότητας 

και το Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α. ελέγχουν αντίστοιχα τη νομιμότητα των πράξεων 

των Ο.Τ.Α. και την ορθή διαχείριση των οικονομικών τους μέσω της τήρησης 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών (Χ. Χρυσανθάκης, 2010). 

 

2.3 Η νέα μορφή δημοσιονομικού ελέγχου, ο Νόμος 4270/2014 

 

 Η ψήφιση του Νόμου 4270/2014 από την Ελληνική Βουλή έφερε πλήθος 

αλλαγών στο ελληνικό σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου καθώς ενσωματώθηκε η 

ευρωπαϊκή οδηγία 85/2011/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 

των κρατών μελών. Γνώμονας της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι η συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ 

όσον αφορά τη αποφυγή υπερβολικών κρατικών ελλειμμάτων. Η νέα Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Διακυβέρνηση που άρχισε να εφαρμόζεται μετά το 2008 είχε ως κριτήριο 

της στενότερη παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών μέσω της πειθαρχίας και ο 

στενότερο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Στα πλαίσια 

αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωσης κινείται σε δύο κατευθύνσεις. 

 α) Για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης με την υιοθέτηση δέσμης 

Οδηγιών και Κανονισμών, με τη θέσπιση μηχανισμών στήριξης των κρατών μελών, με 

την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας σε πεδία ευρύτερης οικονομικής 

πολιτικής και με την ενίσχυση της εποπτείας, σε κεντρικό επίπεδο, των εθνικών 

προϋπολογισμών. 

 β) Για την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, με την 

προώθηση της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, με βασικά συστατικά τον ενιαίο 

εποπτικό μηχανισμό των μεγαλύτερων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ενιαίο πλαίσιο εξυγίανσης των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και το ενιαίο ταμείο εγγύησης καταθέσεων
12

. 

 Στα πλαίσια αυτό της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης η Ευρωπαϊκής 

Ένωση προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών. Ενίσχυσε περαιτέρω το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλάζοντας πλέον τον στόχο του ελλείμματος όπως 

                                                           
12

 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/8/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό. 
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προαναφέρθηκε σε ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό, δημιούργησε με αφορμή κυρίως 

το ελληνικό ζήτημα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενώ στα πλαίσια του 

δημοσιονομικού συντονισμού των κρατών μελών υιοθέτησε το «Εξάπτυχο» (six- pack) 

που περιλαμβάνει πέντε Κανονισμούς (1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 

1177/2011) και μία Οδηγία (85/2011). Επίσης ξεκίνησε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου όπου αποτελεί ένα κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής των κρατών μελών της ένωσης. Και το 2013 υιοθέτηση ακόμα μια δέσμη 

μέτρων το λεγόμενο «Δίπτυχο» (two-pack) με δύο Κανονισμούς (472/2013 και 

473/2013) όπου περιέχεται και περιγράφονται οι όροι της Διαδικασίας Υπερβολικού 

Ελλείμματος. 

Υπό αυτές τις συνθήκες η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά 

αλλαγών νόμων ώστε να υιοθετήσει όλες αυτές τις ραγδαίες αλλαγές που 

συντελέστηκαν στην νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Έτσι παρενέβη 

αρχικά με το νόμο 4111/2013 για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται δημόσιους 

πόρους. Ενώ στη συνέχεια επικαιροποίησε το πλαίσιο δημοσιονομικών ελέγχων 

αναθεωρώντας του νόμους 3492/2006 και το 4081/2012.  

Στα πλαίσια αυτά της ενσωμάτωση του νέου πλαισίου δημοσιονομικού 

συντονισμού που εγκαθιδρύθηκε από την Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση 

το κοινοβούλιο υιοθέτηση τον παρόν νόμο. Στο πρώτο μέρος του νόμου γίνεται 

εισαγωγή νέων ρυθμίσεων στην Ελληνική νομολογία που αφορά το Ελληνικό 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση, οι αρμοδιότητες, ο 

τρόπος λειτουργίας και τα μέλη που θα απαρτίζουν το υπό σύσταση Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο. Οριοθετείται η ανεξαρτησία ως θεσμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

όπως επίσης προβλέπεται και η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο 

Οικονομικών. Τα λοιπά θέματα που ρυθμίζει το πρώτο μέρος του νόμου και αφορούν 

το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχουν να κάνουν με τη σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό των μελών και τους κανόνες επιλογής των, τις 

συνεδριάσεις, το προσωπικό, η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, και ο βαθμός 

εμπιστευτικών πληροφοριών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στο δεύτερο μέρος ο νόμος περιέχει γενικότερες διατάξεις που εντάσσονται στο 

ευρύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο με κυρίαρχη διάταξη τον ορισμό των κανόνων που 

αφορούν τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική. Επιπρόσθετα γίνεται 
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διασαφήνιση των όρων που γίνονται χρήση από το παρόν νόμο και στη συνέχεια γίνεται 

εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και το ρόλου των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια 

για τα δημόσια οικονομικά. Στο Κεφάλαιο Γ του δευτέρου μέρους του νόμου 

εξειδικεύονται οι γενικές αρχές από τις οποίες διέπεται η διαχείριση των δημόσιων 

οικονομικών της χώρας ενώ τίθεται ως βασικό κανόνας ότι η δημοσιονομική θέση της 

Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική και ο λόγος 

χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς 

πρέπει να μειώνεται ετησίως, εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60% και το 

ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να συγκλίνει προς τον 

μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Ταυτόχρονα αναλύονται οι προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης του Αυτόματου Διορθωτικού Μηχανισμού. 

 Στο τρίτο μέρος του Νόμου οι διατάξεις αναλύουν τα ζητήματα που σχετίζονται 

με την κατάρτιση, την έγκριση και την υλοποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών. Στο 

Κεφάλαιο Ά οριοθετούνται οι γενικές αρχές του Κρατικού Προϋπολογισμού και των 

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στο Κεφάλαιο Β καθορίζονται η δομή και το 

περιεχόμενο του Κρατικού προϋπολογισμού όπως και το περιεχόμενο που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Ενώ στο κεφάλαιο Γ του 

Τρίτου μέρους του νόμου εμπεριέχονται οι όροι και αρχές κατάρτισης των 

προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. 

 Ειδικότερα, αφήνοντας τα πρώτα δεκατρία άρθρα που αφορούν το Ελληνικό 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο καθώς η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί εκτενέστερα 

ακολούθως, στο άρθρο 14 γίνεται η διασαφήνιση των ορισμών και των όρων που 

χρησιμοποιεί ο παρόν νόμος ενώ στο άρθρο 15 περιέχεται η ρητή δέσμευση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης για τη συμμόρφωση και εναρμόνιση της δημοσιονομικής 

πολιτικής και του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Στη Συνέχεια στα άρθρα 16,17,18 προσδιορίζονται οι φορείς του δημοσίου οι οποίοι 

λαμβάνουν και αρμοδιότητες περί των δημόσιων οικονομικών ενώ καταγράφονται και 

οι αρμοδιότητες των ανωτέρων θεσμικών οργάνων. Ενώ στο άρθρο 19 για πρώτη φορά 

γίνεται καταγραφή των αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης 

ως προς της διαχείριση των δημοσίων οικονομικών καθώς πλέον εγκρίνει πριν την 

υποβολή του στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
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 Στη συνέχεια στα άρθρα 24 και 25 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 της Οδηγίας 85/2011/ΕΕ η οποία αλλάζει τη 

φιλοσοφία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και λογοδοσίας στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση. Στο άρθρο 25 για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία καταγράφονται οι 

αρμοδιότητες των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους και η ευθύνη τους όσον αφορά 

την χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων. 

Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των 

υποτομέων του δημοσίου, ώστε να εξασφαλίζεται συνολική και συνεκτική κάλυψη 

όλων των υποτομέων του δημοσίου στον δημοσιονομική σχεδιασμό, στους ανά 

χώρα αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες και στην κατάρτιση των 

δημοσιονομικών προγνώσεων, καθώς και στον καθορισμό του πολυετούς 

σχεδιασμού, όπως προβλέπεται ιδίως στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Για να προωθηθεί η υποχρέωση δημοσιονομικής λογοδοσίας καθορίζονται σαφώς 

οι δημοσιονομικές ευθύνες των δημόσιων αρχών στους διάφορους υποτομείς το 

δημοσίου
13

. 

 Στο άρθρο 27 οριοθετείται ο ρόλο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος αξιολογεί, εγκρίνει και 

έχει υπό συνεχή παρακολούθηση (μηνιαία βάση) την εκτέλεση των προϋπολογισμών 

όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Στο Κεφάλαιο Γ όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω εμπεριέχονται οι 

Δημοσιονομικοί Κανόνες. Αρχικά επαναδιατυπώνονται και επικαιροποιούνται οι 

γενικές αρχές από τις οποίες θα πρέπει να διέπονται τα δημόσια οικονομικά σύμφωνα 

με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα: 

α. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των 

υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους 

φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να 

διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται: αα. στην αρχή της 

οικονομικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

                                                           
13

 Οδηγία 85/2011/ΕΕ Άρθρο 13 παρ. 1 & 2 
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υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην 

ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση 

και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων, ββ. στην αρχή της 

αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τηρείται η βέλτιστη δυνατή 

σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων 

αποτελεσμάτων και γγ. στην αρχή της αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την 

οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των 

αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. 

β. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Σύμφωνα με την αρχή της 

υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί 

στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. 

Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό 

τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της 

Γενικής Κυβέρνησης. 

γ. Αρχή της διαφάνειας. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, 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 τη 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 των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική 

ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. 

δ. Αρχή της ειλικρίνειας. Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας, κάθε οικονομική 

και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να 

στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά 

στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες 

προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί 

υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές 

δημοσιονομικές επιπτώσεις
14

. 
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 Ν. 4270/2014 Άρθρο 33 
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Στο άρθρο 34 γίνεται η ενσωμάτων των άρθρων 5 και 7 της Οδηγίας 

85/2011/ΕΕ όσον αφορά τις γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού. Εισάγονται 

στο Ελληνικό δίκαιο τα όρια και οι τιμές αναφοράς της δημοσιονομικής πειθαρχίας που 

ορίζουν οι βουλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Νέας Οικονομικής 

Διακυβέρνησης για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους, για το πρωτογενές έλλειμμα, το 

όριο εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ και τη διαδικασία αναπροσαρμογής των δαπανών. 

Ενώ στο άρθρο 35 καθορίζεται ρητά η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης η 

οποία μεταβλήθηκε με τα άρθρα 5,6 και 7 της Οδηγίας 85/2011/ΕΕ σε ισοσκελισμένη ή 

πλεονασματική. Αντίστοιχα στο άρθρο 36 ενσωματώνεται ο δημοσιονομικό κανόνας, 

οποίος αφορά το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης. Στη συνέχεια στο άρθρο 38 ορίζεται ο 

διορθωτικός μηχανισμός για τον οποίο θα γίνει εκτενή αναφορά στη μελέτη. 

 

2.4 Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

 

 Όπως γίνεται αντιληπτό ο νόμος 4270/2014 αποτελεί με τη υιοθέτηση του την 

νομοθετική κορωνίδα όσον αφορά το σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου στην Ελλάδα. 

Οι αλλαγές που επιφέρει είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με την πρωθύστερη 

κατάσταση χωρίς προς το παρόν η παρούσα εργασία να διεξάγει συμπέρασμα για το 

κατά πόσο προωθείται με ορθότητα η δημοσιονομική εξυγίανση. Όπως προαναφέρθηκε 

ανωτέρω στα άρθρα 1 έως 13 ο παρόν νόμος εισάγει μια νέα καινοτομία στο ελληνικό 

σύστημα δημοσιονομικού έλεγχου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η σύσταση του 

Δημοσιονομικού Συμβουλίου, μια ανεξάρτητης διοικητικής αρχής η οποία θα 

απολαμβάνει τη λειτουργική ανεξαρτησία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα που των ανά τον κόσμο ανάλογων αρχών γνωστών σύμφωνα με τον 

Οργανισμός Οικονομική Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Fiscal Council. 

 Πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης τα Δημοσιονομικά Συμβούλια ανά 

την Ευρώπης ήταν ελάχιστα. Η χώρα με τη μεγαλύτερη παράδοση στον τομέα αυτό με 

μια μορφή Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι η Ολλανδία στη νομοθεσία της οποία 

προβλέπεται από το 1947. Στις επόμενες τρεις δεκαετίες δημιουργήθηκαν 

Δημοσιονομικά Συμβούλια στη Δανία, στη Γερμανία, στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο. Στη 

Ευρώπη άρχισε να διευρύνεται ο ρόλος του και να υιοθετείται από πλήθος κρατών 

μελών μετά το 2005. Ωστόσο η κρίση του 2008 η οποία μεταδόθηκε στην Ευρώπη ως 

κρίση δημοσίου χρέους κατέστησε την υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη απαραίτητη. 
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Η ελλιπής δημοσιονομική πειθαρχία και η προβληματική δημοσιονομική διαχείριση 

από τα κράτη μέλη της ένωσης, με κορωνίδα την Ελλάδα, δημιούργησαν υφεσιακές 

τάσεις στην οικονομία με αποτέλεσμα την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα την όξυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου 

χρέους. Υπό αυτές τις συνθήκες η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση έπρεπε 

να διασφαλίσει κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε να διορθωθούν και να μην 

επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Μια από τις καινοτομίες που προτάθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο ήταν και η υιοθέτηση Δημοσιονομικών Συμβουλίων από όλα τα 

κράτη μέλη.  

Η σύσταση και δημιουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ορίζεται αρχικά 

από το άρθρο η της Οδηγία 473/2013/ΕΕ 
15

το οποίο ορίζει ρητά την ανάγκη τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν ανεξάρτητες αρχές οι οποίες θα παρακολουθούν τη 

συμμόρφωση προς του δημοσιονομικού κανόνες. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σύσταση ανεξάρτητων φορέων που 

παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς: 

α) αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι ενσωματώνουν στην εθνική 

δημοσιονομική διαδικασία τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 2
α
 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97. 

β) αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ. 

Με τη σειρά του παρόν νόμος στην ουσία ενσωματώνει την προαναφερθείσα 

Οδηγία της Ε.Ε, επαυξάνοντας και συγκεκριμενοποιώντας με σαφήνεια τις 

αρμοδιότητες και το ρόλο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 

α) Αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις πάνω στις οποίες βασίζονται το 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ) και το 

προσχέδιο και το σχέδιο για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω 

αξιολογήσεων του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου και των άλλον σεναρίων 

που χρησιμοποιούνται 

β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με: 

                                                           
15

  Οδηγία  473/2013/ΕΕ Άρθρο 5 
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αα. Αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες που ενσωματώνονται στο εθνικό 

πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος 

δημοσιονομικός στόχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
α
 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1466/97 (ΕΕ L 209/1), και με 

ββ. του αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ (ΕΕ L 306/41). 

γ) Προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή των δημοσιονομικών 

κανόνων, ιδιαίτερα σε σχέση με: 

αα. Τη διαπιστούμενη σημαντική απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή την 

πορεία προσαρμογής προς αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1466/97 και τους λόγους που οδήγησαν στην απόκλιση αυτή, 

ββ. την ενεργοποίηση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, του διορθωτικού μηχανισμού 

που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ του άρθρου τρίτου του ν. 4063/2012 (Ά 71), 

γγ. την εξέλιξη της δημοσιονομικής διόρθωσης με βάση το ψηφισμένο σχέδιο 

διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με το άρθρο 40, καθώς και  

δδ. την οποιαδήποτε εμφάνιση ή εξάλειψη εξαιρετικών περιστάσεων 

 Όσον αφορά το βαθμός της ανεξαρτησίας του, διέπεται από τις αρχές των 

λοιπών ανεξάρτητων αρχών της χώρας. Αναφέρεται μόνο στη Βουλή των Ελλήνων 

στην οποία όταν του ζητηθεί ή και με πρωτοβουλία του καταθέτει ενώπιον των 

αρμόδιων επιτροπών της τη θέση του για την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Εντός 

έξι μηνών από το τέλος του κάθε οικονομικού έτους υποβάλλει στη Βουλή της τακτική 

ετήσια έκθεση του σχετικά με τις δραστηριότητες του, ενώ ταυτόχρονα υποβάλει τη 

θέση του για τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης οικονομικής 

χρήσης. 

 Στη συνέχεια ο παρόν νόμος 4270/2014 στο άρθρο 3 ορίζει τις αρχές που θα 

διέπουν τη σχέση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με το Υπουργείο Οικονομικών 

μέσω της σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για την αποτελεσματική συνεργασία των 

δύο θεσμικών οργάνων. Τα υπόλοιπα άρθρα από το 4 μέχρι το 13 οριοθετούν, τη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κανόνες επιλογής του Δ.Σ., τις 

προϋποθέσεις παύσης των μελών του Δ.Σ., τις συνεδριάσεις, τα ζητήματα προσωπικού, 

του κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ., την εμπιστευτικότητα των 
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πληροφοριών, η διασφάλιση του θεσμικού του ρόλου και τέλος προσδιορίζονται τα 

θέματα σχετικά με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 

 Ενδιαφέρον έχουν τα δεδομένα της πρόσφατης Εξαμηνιαίας Έκθεσης για της 

δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις που εξέδωσε το Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο στις 09 Νοεμβρίου 2016. Επιγραμματικά το Συμβούλιο εκφράζει τη θέση 

του για την πορεία εξασφάλισης των δημοσιονομικών στόχο αναφέροντας ότι για το 

τρέχον έτος 2016 οι στόχοι είναι «ασφαλώς επιτεύξιμοι»
16

 ενώ για το 2017 κάνει 

πρόβλεψη ορίζοντας ότι η επίτευξη των στόχων είναι «εφικτή υπό προϋποθέσεις»
17

. 

 

2.5 Μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης, Ν. 4270/20147 

 

 Όπως έχει προαναφερθεί το Κεφάλαιο Γ του Ν. 4270/2014 και τα άρθρα 33 έως 

41 οριοθετούνται εκ νέου και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που απορρέουν από 

τη Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, οι αρχές της δημοσιονομικής 

διαχείρισης της χώρας. Ειδικότερα το άρθρο 38 είναι αυτό που εισάγει στην ελληνική 

νομοθεσία το άρθρο 6 παράγραφος 1.γ και 2 της Οδηγίας 85/2011/ΕΕ για τον 

διορθωτικό μηχανισμό στην περίπτωση που εμφανιστούν αποκλίσεις από τον 

δημοσιονομικό στόχο. Πρόκειται για έναν μηχανισμό διόρθωσης των αποκλίσεων των 

δημοσιονομικών στόχων, με ημιαυτόματο χαρακτήρα, ο οποίος ενεργοποιείται όταν 

παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

είτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είτε του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, 

είτε αυτομάτως στην περίπτωση που υπάρξει σύσταση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο δίδεται και μια σχετική ευελιξία καθώς ορίζει ότι ο 

μηχανισμός δύναται να μην ενεργοποιηθεί όταν συντρέχουν «εξαιρετικές περιστάσεις» 

οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 14 του παρόντος νόμου. 

 Στη συνέχεια τα άρθρα 39 και 40 περιέχουν μια εκτενή περιγραφή της 

περίπτωσης που ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός και τι ενέργειες απαιτείται να 

γίνουν από τον Υπουργό Οικονομικών και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα 

                                                           
16

 Εξαμηνιαία Έκθεση ΕΔΣ Νοέμβριος 2016, https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-

noemvrios-2016 

 
17

 Εξαμηνιαία Έκθεση ΕΔΣ Νοέμβριος 2016, https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-

noemvrios-2016 

 

https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-noemvrios-2016
https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-noemvrios-2016
https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-noemvrios-2016
https://www.hfisc.gr/deltia-typoy/dt-examiniaias-ekthesis-noemvrios-2016
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το άρθρο 41 καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του διορθωτικού μηχανισμού 

δημοσιονομικής προσαρμογής σε περίοδο προγράμματος μακροοικονομικής 

προσαρμογής. 

Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το 

ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκής Ένωση. Ειδικότερα: 

α) Οι τιμές των μεγεθών των άρθρων 35 έως και 37 που αφορούν οι 

δημοσιονομικοί κανόνες καθώς και η πορεία προσαρμογής τους καθορίζονται και 

η εφαρμογή των οικείων δημοσιονομικών κανόνων γίνεται σύμφωνα με το 

μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής. 

β) Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών του άρθρου 39 ενσωματώνεται στο 

μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής
18

. 

 Η ψήφιση του παρόντος μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης, γνωστός πλέον ως 

και «Χρυσός Κανόνας» δημιούργησε έντονο διάλογο σε πολιτικό και ακαδημαϊκό 

επίπεδο. Αρχικά δημιουργείται ένα ζήτημα Συνταγματικότητας της υιοθέτησης του. 

Μια θέση η οποία κατακρίνει έντονα τη θεσμοποίηση του «χρυσού κανόνα» τόσο στο 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τη ΣΛΕΕ όσο και στην Ελληνική νομολογία κυρίως με το Ν. 

4270/2014 αλλά και τον πολύ πρόσφατο Ν. 4389/2016, επιχειρηματολογεί ότι οι 

συνέπειες εφαρμογής των θα είναι ευρύτερες στην Ελληνική δημοκρατία. Η 

θεσμοποίηση του παρόντος μηχανισμού επηρεάζουν ιδιαίτερα τη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και της προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Ειδικότερα η επιβολή ενός σαφούς προτύπου οικονομικής πολιτικής στο Σύνταγμα θα 

έλθει να ανατρέψει την ουδετερότητα του οικονομικού συντάγματος και θα περιορίσει 

τα περιθώρια οικονομικών επιλογών του νομοθέτη. Ο δημοκρατικά νομιμοποιημένος 

νομοθέτης θα έχει περιορισμένες επιλογές αλλαγής του μίγματος της οικονομικής 

πολιτικής του, ιδίως όταν θα επιβάλλεται να εκτεθεί σε αυξημένο κρατικό δανεισμό για 

να μην διαρραγεί η κοινωνική συνοχή, εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας. Το να 

περιορίζεται η δυνατότητα παρέμβασης μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης 

στην οικονομία, που είναι ένα κατεξοχήν ευμετάβλητο και δυναμικό φαινόμενο που 

συνδέεται με την ψυχολογία των πολιτών, συνιστά νόθευση της δημοκρατικής 

λειτουργίας του πολιτεύματος και πλήγμα στην αντιπροσωπευτική αρχή. Είναι σαφές 

                                                           
18

 Ν. 4270/2014 Άρθρο 41 
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επίσης ότι η συνταγματική κατοχύρωση θα σημάνει την πανηγυρική αναγνώριση της 

επικυριαρχίας μιας συγκεκριμένης οικονομικής αντίληψης πάνω στην πολιτική, που θα 

αποκτά το χαρακτήρα ποινής επί του πολιτικού συστήματος, όταν αγνοεί τις αρχές της 

συνετής διαχείρισης. (Ματζούφας Π, 2013) 

 Σε αντιδιαστολή η άλλη άποψη η οποία δείχνει σύμφωνη με τη θεσμοποίηση 

του μηχανισμού προσαρμογή στηρίζει τη θέση της στο ότι αποσκοπεί στην τιθάσευση 

των ελλειμμάτων και του κράτους και κατ΄ επέκταση στην εύρυθμη και χρηστή 

λειτουργία των πόρων του δημοσίου υπέρων των πολιτών. Ταυτόχρονα ένα τέτοιος 

μηχανισμό αντανακλά σε μια διαγενεακή δικαιοσύνη η οποία συμβάλει τόσο στο 

σεβασμό των παρόντων εφαρμοζόμενων πολιτικών προς του μελλοντικούς πολίτες 

ώστε να μην κληρονομούν χρέη αλλά και στην εξομάλυνση τα αθέμιτου πολιτικού 

ανταγωνισμού μεταφέροντας η μια κυβέρνηση στην άλλη τα ελλείμματα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο . Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

3.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

 Η ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει τις ρίζες της, 

ξεκινά σε πρώιμο στάδιο και με διαφορετική μορφή από την Επανάσταση του 1821 

ενάντια στον Τουρκικό ζυγό. Μέρος της χρηματοδότησης της Επανάστασης έγινε με 

δανειοδότηση από την Αγγλία ύψους 2.800.000 στερλίνων
19

. Η παρούσα 

χρηματοδότηση δημιούργησε την ανάγκη ελέγχου των χρημάτων για τη χρηστή 

διαχείριση των δαπανών της Επανάστασης και του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. 

 Οι πρώιμοι αυτοί θεσμοί ελέγχου των δαπανών και της δημοσιονομικής 

διαχείρισης του κράτους ήταν η Λογιστική Επιτροπή, η Αναθεωρητική Επιτροπή, η 

Επιτροπή επί της Οικονομίας και Χρηματιστικής Τραπέζης μαζί με τον Γενικό 

Φροντιστήριο και το Λογιστικό και Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Η Λογιστική Επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε πρώτη είχε στην αρμοδιότητα 

της να ελέγχει του εθνικούς λογαριασμούς χωρίς όμως να μπορεί να επεμβαίνει 

προληπτικά ή κατασταλτικά. Μετά την Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας  ιδρύθηκε η 

Αναθεωρητική Επιτροπή η οποία είχε ως ρόλο την αναθεώρηση των δημοσίων 

οικονομικών του νεοσύστατου κράτους. 

 Επί των ημερών του Καποδίστρια ιδρύθηκε το Πανελλήνιο, η Επιτροπή επί της 

Οικονομίας και το Γενικό Φροντιστήριο. Το Γενικό Φροντιστήριο, το οποίο αποτελείτο 

από τρία μέλη και είχε ως αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και τους 

λογαριασμούς των υπηρεσιών που είχαν σχέση με τα θέματα πολέμου, επέβαλε μαζί με 

την Επιτροπή επί της Οικονομίας και Χρηματιστικής Τραπέζης τους λογαριασμούς 

τους στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση, που συνήλθε στο Άργος στις 11 Ιουλίου του 1829. 

Ωστόσο, ο Κυβερνήτης επιζητούσε τη θεσμική κατοχύρωση ενός μόνιμου οργάνου για 

τον δημοσιονομικό έλεγχο και με το άρθρο 23 του ΛΔ’ Ψηφίσματος της 8
ης

 

Σεπτεμβρίου του 1829 της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης συστήθηκε το Λογιστικό και Ελεγκτικό 

Συμβούλιον προς εκπλήρωση της επιδίωξης του. Το Συμβούλιο αυτό αποτελείτο από 

τρία μέλη και είχε ως σκοπό τον έλεγχο των λογαριασμών της δημόσιας οικονομίας και 
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 Μπάρμπας Ν.. «Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου», ΄Δ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονική, 2012 
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έπρεπε να επαγρυπνεί προκειμένου «η χρήσις των δημοσίων χρημάτων να γίνεται κατά 

τους νόμους, τους υπάρχοντες κανονισμούς και να μην συμβαίνει ούτε σφετερισμό ούτε 

κατάχρησης ως προς τα γενόμενας πληρωμάς. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

συγκεκριμένο Συμβούλιο οργανώθηκε ως υπηρεσία ελέγχου ανεξάρτητη από την 

εκτελεστική εξουσία, με δικαίωμα να αναφέρει στον Κυβερνήτη τόσο τις οικονομικές 

ατασθαλίες που έλαβαν χώρα όσο και να κάνει υποδείξεις για τη βελτίωση της 

δημόσιας οικονομίας (Μηλιώνης Ν., 2006) 

 Η ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το 1833 με το Βασιλικό 

Διάταγμα της 27
ης

 Σεπτεμβρίου. Το μοντέλο του πρώτου Ελληνικού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ήταν σύμφωνα με τα Γαλλικά πρότυπα του Γαλλικού νόμου περί ελέγχου 

του 1807. Σε αυτό συνέβαλλε ιδιαίτερα ο Γάλλος οικονομολόγος Artemond Regny, ο 

οποίος ήταν σύμβουλος του Καποδίστρια. Το Βασιλικό Διάταγμα ανέφερε: 

…να πληροφορήται δια επεξεργασίας των λογαριασμών ότι διατηρούνται αι 

γενικαί αρχαί του εγκριθέντος οικονομικού του Κράτους συστήματος, ότι πάσα 

εντός του Κράτους διαχείρισις γίνεται κατ’αυτό το σύστημα, ότι αι επιτετραμμέναι 

οποιανδήποτε ειδική διαχείρισιν Αρχαί εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντά των 

ευσυνειδήτως κατά τους υπάρχοντας νόμους, διατάγματα, οδηγίας και 

καταστάσεις, ότι τα έσοδα και έξοδα είναι εν τάξει αποδεδειγμένα, και ότι τα εις 

διοικητικάς Αρχάς δοθέντα χρήματα διετέθησαν δι’ας ανάγκας εδόθησαν.
20

 

 Όσον αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο του πρώτου Ελεγκτικού Συνεδρίου ο 

ρόλο που προσδιδόταν ήταν διττός. Ως δικαστική αρχή κυρίως  για τον κατασταλτικό 

έλεγχο των λογαριασμών ενώ όσον αφορά τα ζητήματα επιτήρησης και λειτουργίας 

λάμβανε ρόλο διοικητικής αρχής. Από την ίδρυση το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούσε 

υπό την αρχή του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώ μετά το 1844 και το νέο Σύνταγμα 

πέρασε στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Αρείου Πάγου. 

 Η Συνταγματική κατοχύρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε πολύ αργότερα, 

το 1952. Ωστόσο τόσο ο Συνταγματικές αναθεωρήσεις του 1864 αλλά και του 1911 

προέβλεπαν τη συνταγματική κατοχύρωση και προστασία των μελών αλλά και την 

αναγνώριση του ίδιου του οργάνου ως θεσμικού πυλώνα του κράτους. Ενώ με τη 

Συνταγματική αναθεώρηση του 1975 του Ελεγκτικό Συνέδριο ενσωματώθηκε με τα 

υπόλοιπα δικαστήρια της χώρας 
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 Βασιλικό Διάταγμα «Περί συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» ΦΕΚ Ν. 32 
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3.2 Αρμοδιότητες 

 

 Ωστόσο η Συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ήταν αυτή που προσέδωσε 

περισσότερες αρμοδιότητες στο Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνοντας την πλήρη 

δικαστική του αποστολή ως θεσμικό όργανο. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του 

Συνεδρίου παρατίθενται στο άρθρο 98 του Συντάγματος: 

1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:  

α) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται με ειδική διάταξη 

νόμου στο καθεστώς αυτό. 

β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες 

αντισυμβαλλόμενος είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται 

με το δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.  

γ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται στον 

προβλεπόμενο από το εδάφιο α έλεγχο.  

δ) Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση 

υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος  

ε) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και 

ισολογισμό του κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7. 

στ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον 

έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ.  

ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή 

στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία από δόλο ή 

αμέλεια που προκλήθηκε στο κράτος, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

σ’άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

2. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται όπως 

νόμος ορίζει.  
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Στις περιπτώσεις των στοιχείων α και δ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.  

3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν 

υπόκεινται στο έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας».
21

 

Με βάση τις ανωτέρω αρμοδιότητες γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι 

αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου διακρίνονται εντός ενός τρίπτυχου πλαισίου. 

Οι αρμοδιότητες α’, β’ και γ’ αποτελούν τις ελεγκτικές δικαιοδοσίες, τα δ’ κ ε’ τις 

γνωμοδοτικές και τα στ’ και ζ’ τις δικαιοδοτικές. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του εδαφίου α’ του άρθρου 

98 του Συντάγματος παρατηρούμε την ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνεδρίου έναντι 

των διατακτών και των λογαριασμών του δημοσίου, για τους οποίους έχει γίνει εκτενή 

αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Υπό αυτό το πλαίσιο η παρούσα παράγραφος α 

του νόμου καθιερώνει τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών καταλήγοντας στην 

έγκριση ή μη των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Αντιστοίχως η παράγραφος γ’ 

του ίδιου άρθρου καθιερώνει και συστήνει το κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς γίνεται αναφορά στον έλεγχο των δημοσίων 

υπολόγων. 

Στη δεύτερη πτυχή των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στις 

παραγράφους δ’ και ε’ του άρθρου 98 του Συντάγματος, γίνεται η διάκριση των 

γνωμοδοτικών λειτουργιών που προσδίδονται στο Συνέδριο. Οι αρμοδιότητες αυτές 

διαχωρίζονται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες: 

α) στις γνωμοδοτήσεις επί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων 

β) στη σύνταξη και υποβολή της Έκθεση στη Βουλή με τον απολογισμό και 

ισολογισμό του κράτους 

γ) στην ετήσια Έκθεση των Πεπραγμένων 

δ) στη γνωμοδότηση επί «των παρά των Υπουργών τιθεμένων θεμάτων, εφόσον 

δεν ήθελε κατά την κρίση του θεωρηθή ό η ζητούμενη γνώμη του αποτελεί 

πρόκριμα των πράξεων ή των δικαστικών του αποφάσεων». 
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 Σύνταγμα της Ελλάδος (2011), άρθρο 98 
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Η τρίτη πτυχή αφορά την εκδίκαση τριών επιμέρους κατηγοριών διαφορών οι 

οποίες διακρίνονται στις διαφορές από τον έλεγχο των λογαριασμών, από την απονομή 

συντάξεων και από τις διαφορές αστικής ευθύνης των δημοσίων λειτουργών. 

 

3.3 Η θεσμική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως θεσμός, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη θεωρία του 

διοικητικού δικαίου όσον αφορά τον χαρακτήρα που έχει λάβει από την ίδρυση του 

μέχρι και σήμερα. Μια χαρακτηριστική άποψη που έχει ιδιαίτερη απήχηση είναι 

αναφέρει ότι «το Σώμα έχει χαρακτήρα τακτικού, με την ευρεία έννοια διοικητικού 

δικαστηρίου, με ειδική δικαιοδοσία, η οποία καθορίζεται απευθείας από το Σύνταγμα» 

(Σπηλιωτόπουλος Ε., 2001). Ωστόσο η παρούσα θέση αντίκειται στην απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2908 και 2909 /1986) η οποία 

αναφέρει ότι: 

…το Ελεγκτικό Συνέδριο εντάσσεται ως δικαστήριο στο περί της δικαστικής 

εξουσίας Τμήμα Ε του Συντάγματος του 1975 καλυπτόμενο από όλες τις 

θεσπισμένες δια την κατοχύρωσή της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων 

συνταγματικές εγγυήσεις. Στο δικαστήριο τούτο έχει, ειδικώτερα, ανατεθεί από το 

Σύνταγμα έργο διφυές, ήτοι το μεν δικαιοδοτικό (άρθρο 98 παρ.1 εδ.ε και στ), το 

δε διοικητικό (άρθρο 98 παρ.1 εδ. α εως δ), το τελευταίο, δε τούτο έργο, το 

διοικητικό έχει ανατεθεί στο δικαστήριο τούτο από το Σύνταγμα και τους νόμους 

λόγω ακριβώς του χαρακτήρα του ως δικαστηρίου και των συνδεομένων με αυτό 

συνταγματικών εγγυήσεων.
22

 

Σύμφωνα με την ανωτέρων απόφαση του ΣτΕ προσδίδεται χαρακτήρας και ρόλος στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο που αρμόζουν σε ένα αμιγώς δικαστήριο με κύρια ενασχόληση τα 

Δημοσιονομικά ζητήματα της χώρας. 

 Ωστόσο σύμφωνα με τη θεωρία του Διοικητικού Δικαίου αλλά και την 

απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του όπως εκφράζονται μέσα από το άρθρο 98 του 

Συντάγματος γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι οι παρούσες αρμοδιότητες διακρίνονται σε 

διοικητικές και δικαιοδοτικές. Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω στις διοικητικές 

αρμοδιότητες του Συνεδρίου εντάσσεται ο προληπτικό έλεγχος των δημοσίων δαπανών, 
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 ΣτΕ 2908 και 2909/1986 
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ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών και η έκθεση προς την Βουλή του 

ισολογισμού και απολογισμού του κράτους. Επιπρόσθετα στη διοικητική φύση του 

Συνεδρίου  εντάσσονται και οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες αναφορικά με τη θέση που 

φέρει περί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, περί της απονομής συντάξεων αλλά και 

από τον γενικότερο έλεγχο των λογαριασμών που ασκεί.  

 Μία άλλη άποψη η οποία ενισχύει τη διφυή φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

αναφέρει ότι «η ανάμιξη δικαστικών και διοικητικών καθηκόντων στο ίδιο όργανο 

επισκιάζει πάντως αναπόφευκτα την ιδιότητα και τη λειτουργία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ως δικαστήριο»(Δαγτόγου Π.Δ., 2004) 

 Σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω υπάρχει και η αντίθετη άποψη η οποία 

υποστηρίζει ότι η φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αμιγώς δικαστική με 

αρμοδιότητες οι οποίες απορρέουν απευθείας από το Σύνταγμα, αποτελώντας ένα 

τακτικό δημοσιονομικό δικαστήριο. Η παρούσα άποψη θεωρεί ότι τόσο ο προληπτικό 

έλεγχος που ασκεί το Συνέδριο όσο και ο κατασταλτικός έλεγχος είναι δικαστικοί 

έλεγχοι καθώς ασκείται από σώμα που είναι ενταγμένο στη δικαστική λειτουργία. 

 Το ζήτημα αυτό της φύσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν δηλαδή είναι έχει 

δικαστική ή διοικητική υπόσταση είχε απόρροια και στους υπαλλήλους του οι οποίοι 

δεν λογίζονταν ούτε ως διοικητικοί αλλά ούτε ως δικαστικοί υπάλληλοι. Πάνω στο 

ζήτημα αυτό η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Απόφαση 399/1997 και 

1002/1999) αναγνώρισε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι δικαστήριο με ίδια 

δικαιοδοσία και ότι οι υπαγόμενες σε αυτό υποθέσεις συνιστούν «ίδια κατηγορία 

διαφορών με δημοσιονομικό χαρακτήρα» και για το λόγο αυτό ανάγει τη δικαιοδοτική 

αρμοδιότητα αυτού σε «αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο» και το Σώμα σε «ανώτατο 

δημοσιονομικό δικαστήριο» 

  

3.4 Ο προληπτικός έλεγχος 

 

 Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών διενεργείται πριν από την πληρωμή της 

δαπάνης, αφού προηγουμένως οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου έχουν προβεί 

στον αντίστοιχο συγκεντρωτικό διοικητικό προληπτικό έλεγχο με τον οποίο ελέγχεται η 

νομιμότητα και η κανονικότητα της δαπάνης κατά το στάδιο της ανάληψης και της 
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εκκαθάρισης της δαπάνης. Ο προληπτικός έλεγχος του Ε.Σ. χαρακτηρίζεται ως 

¨περιορισμένος εξωτερικός προληπτικός έλεγχος¨ (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος 

των δημοσίων δαπανών διακρίνεται σε τυπικό και σε ουσιαστικό. Ο τυπικός έλεγχος 

διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και δεν εκτείνεται 

σε έλεγχο σκοπιμότητας, καθώς η τελευταία ανήκει στους διατάκτες, κύριους και 

δευτερεύοντες, όπως για παράδειγμα αρμόδιος είναι ο Υπουργός να κρίνει την 

αναγκαιότητα μιας δαπάνης. Ως ουσιαστικός έλεγχος εννοείται η εξακρίβωση της 

αλήθειας των γεγονότων που αναφέρονται στα δικαιολογητικά έγγραφα και της 

διαπίστωσης ότι οι διαχειριστικές πράξεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με την τήρηση των 

αρχών της χρηστής δημόσιας διαχείρισης. Το Ε.Σ. έχει περιορισμένες δυνατότητες να 

προβαίνει σε φυσικές επαληθεύσεις ή διασταυρώσεις με επιτόπιες εξετάσεις των 

δεδομένων της δαπάνης, αλλά έχει τη δυνατότητα να ζητά από τα υπουργεία και κάθε 

άλλη Αρχή οιανδήποτε πληροφορία κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να διεξάγει 

καλύτερα το έργο του. Το γεγονός ότι διενεργείται ο προληπτικός έλεγχος από 

δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι απολαμβάνουν εγγυήσεις προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας, εξασφαλίζεται η αμερόληπτη κρίση των κρινόμενων 

διαφορών και ελέγχων με γνώμονα τη νόμιμη και κανονική διαχείριση του δημοσίου 

χρήματος. Η ορθότητα της κρίσης για τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, Visa, 

δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ούτε και από το ίδιο το Ε.Σ. κατά το κατασταλτικό 

του έλεγχο, καθώς η πράξη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από το Ε.Σ. είναι 

ανέκκλητη και επέχει θέση δεδικασμένου, με συνέπεια την οριστική απαλλαγή του 

διατάκτη και του υπόλογου της σχετικής δαπάνης (N. Μπάρμπας, 2012). Το ανωτέρω 

οφείλεται στο ότι ναι μεν γίνεται έλεγχος διοικητικός για τις δημόσιες δαπάνες, αλλά 

από όργανο φύσεως δικαστικό (Ι. Κάρκαλης, 2005). Στην περίπτωση όμως που 

διαπιστωθεί ότι το εν λόγω χρηματικό ένταλμα θεωρήθηκε χωρίς να υπάρχει η 

απαιτούμενη προϋπόθεση και γενικά στηρίχθηκε σε απατηλή συμπεριφορά του 

διοικουμένου, τότε η πράξη θεώρησης είναι δυνατόν να ανακληθεί (Ν. Μπάρμπας, 

2012). 
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3.5 Η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου 

 

Ο πλήρης φάκελος των δικαιολογητικών μαζί με το χρηματικό ένταλμα 

υποβάλλονται από τις Υ.Δ.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία του Επιτρόπου και στην 

περίπτωση που ο Επίτροπος του Ε.Σ. ¨διαπιστώσει ότι, αναφορικά με την ελεγχόμενη 

δαπάνη, όπως αυτή ενσωματώνεται στο οικείο χρηματικό ένταλμα, δεν συντρέχει 

ορισμένη προϋπόθεση νομιμότητας ή κανονικότητας, επιστρέφει το φάκελο στην 

ελεγχόμενη υπηρεσία μαζί με το χρηματικό ένταλμα αθεώρητο, συνοδεύοντας τα με τη 

λεγόμενη πράξη επιστροφής¨. Το έγγραφο αυτό, από τη στιγμή που έχει την υπογραφή 

του αρμόδιου Επιτρόπου, αποτελεί στοιχείο του φακέλου. Ακόμη σε αυτό αναγράφεται, 

η νομική και η ιστορική βάση της άρνησης του Επιτρόπου, η οποία και αποτελεί και το 

¨λόγο διαφωνίας¨ του σχετικά με τη θεώρηση του εν λόγω χρηματικού εντάλματος (Ι. 

Κάρκαλης, 2005). 

Η ελεγχόμενη υπηρεσία με τη σειρά της έχει τις εξής επιλογές είτε να δεχθεί το 

προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να 

θεραπεύσει την υφιστάμενη πλημμέλεια, υποβάλλοντας εκ νέου το φάκελο για έγκριση 

στον επίτροπο, είτε να μην αποδεχθεί τον προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας, οπότε να 

επανυποβάλλει το φάκελο με το χρηματικό ένταλμα και με γραπτή της έκθεση να 

απαντήσει στις προβαλλόμενες αιτιάσεις του Επιτρόπου που αναγράφονται στην πράξη 

επιστροφής (Ι. Κάρκαλης, 2005). Στην τελευταία περίπτωση, ξεκινά η ειδική 

διαδικασία προληπτικού ελέγχου όπου το αρμόδιο τμήμα του Ε.Σ. θα αποφανθεί αν 

είναι υποχρεωμένος ο Επίτροπος να υπογράψει το χρηματικό ένταλμα ή να το 

απορρίψει (Ν. Μπάρμπας, 2012). Σε περίπτωση που το τμήμα κρίνει ότι έχει προκύψει 

θέμα μείζονος σημασίας, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην ολομέλεια του Ε.Σ. 

με πρακτικό που επέχει θέση εισήγησης και το οποίο συντάσσει εισηγητής που έχει 

ορισθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια, αφού η ολομέλεια εκφέρει τη γνώμη 

της αναπέμπει την υπόθεση στο τμήμα για περεταίρω εξέτασή της, ωστόσο η γνώμη της 

ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το τμήμα (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη θεώρηση του χρηματικού 

εντάλματος με δική του ευθύνη, ακόμη και αν το τμήμα του Ε.Σ. το έχει απορρίψει. 

Μετά τη θεώρηση του εντάλματος και την ίδια ημέρα, ο Γενικός Επίτροπος της 

Επικράτειας του Ε.Σ. υποβάλλει πίνακα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 
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στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή, στον οποίο αναγράφεται η αιτιολογία της μη 

θεώρησης. Αν η Βουλή κατά την πρώτη της σύνοδο, από την υποβολή του πίνακα, δεν 

εγκρίνει το ανωτέρω θεωρημένο ένταλμα με ευθύνη του Υπουργού, τότε το Ε.Σ. με 

πράξη της Ολομέλειας του καταλογίζει το ποσό του χρηματικού εντάλματος σε βάρος 

του. Όπως γίνεται αντιληπτό, η παρέμβαση αυτή της εκτελεστικής εξουσίας στην 

εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού φαλκιδεύει σε σημαντικό βαθμό την ουσία 

του προληπτικού ελέγχου, και εγείρονται ζητήματα σχετικά με την παραβίαση της 

αρχής της νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, στο βαθμό που η κομματική πειθαρχία 

εξασφαλίζει την έγκριση της πράξης του αρμόδιου Υπουργού από τη Βουλή. Ωστόσο, 

να σημειωθεί ότι η δυνατότητα κινήσεως της ανωτέρω διαδικασίας τείνει να αποκτά 

περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς οι Υπουργοί-διατάκτες σπάνια κάνουν 

χρήση της εν λόγω διαδικασίας (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

 

3.6 Ο κατασταλτικός έλεγχος 

 

Ο κατασταλτικός δικαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών έχει καταρχήν ως 

αντικείμενο τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων που δεν είχαν ελεγχθεί 

προληπτικά, δηλαδή όλες εκείνες τις δαπάνες του Δημοσίου που σχετίζονται με την 

καταβολή μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων κ.λπ. και οι οποίες παρουσιάζουν 

περιοδικότητα, εντέλλονται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος και οι οποίες δεν 

καταβάλλονται μέσω των δημόσιων ταμείων. Επιπλέον, στον κατασταλτικό έλεγχο του 

Ε.Σ. υπόκεινται οι λογαριασμοί των δημοσίων υπολόγων, οι Απολογισμοί των Ο.Τ.Α. 

και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. , εφόσον οι κατ’ ιδίαν πράξεις έχουν ελεγχθεί προληπτικά. Ο 

έλεγχος στους λογαριασμούς των υπολόγων δεν μπορεί να είναι έλεγχος σκοπιμότητας 

αλλά μόνο έλεγχος ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Τέλος, να 

σημειωθεί ότι στον κατασταλτικό έλεγχο του Ε.Σ. υπόκεινται και οι λογαριασμοί των 

εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία εποπτεύονται από την αυτοδιοικούμενη Εκκλησία 

της Ελλάδος. Όπως και στην περίπτωση του προληπτικού ελέγχου, το Ε.Σ. μπορεί και 

να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους αλλά και να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία που 

κρίνεται αναγκαία, κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, από τις αρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες, τους υπολόγους, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ν. 

Μπάρμπας, 2012). 
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Ο κατασταλτικός έλεγχος μπορεί να είναι τακτικός ή έκτακτος, έκτακτος και 

ειδικός, και δειγματοληπτικός. ¨Ο τακτικός έλεγχος διεξάγεται στους μηνιαίους και 

ετήσιους λογαριασμούς των δημοσίων υπολόγων που υποβάλλονται σε τακτές 

προθεσμίες στις υπηρεσίες κλιμακίων του Ε.Σ. που εδρεύουν στους κατά τόπους 

νομούς, μαζί με τα σχετικά λογιστικά στοιχεία¨. Ενώ, ο έκτακτος έλεγχος διεξάγεται 

από το κλιμάκιο του Ε.Σ. στις περιπτώσεις που ασκείται έφεση κατά των πράξεων των 

διοικητικών οργάνων, συνήθως των Οικονομικών Επιθεωρητών ή και των διατακτών, 

με τις οποίες είχαν καταλογισθεί ελλείμματα εις βάρος των δημοσίων υπολόγων στα 

πλαίσια της διεξαγωγής του διοικητικού κατασταλτικού ελέγχου επί της δημοσίας 

διαχείρισης. Όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν μπορεί να διενεργηθεί έκτακτος και 

ειδικός έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση ανήκει ο έκτακτος έλεγχος που διενεργείται 

όταν διαπιστώνεται έλλειμμα ή άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες που είναι ικανές να 

προκαλέσουν την υπόνοια καταχρήσεων ή που ενδεχομένως παρεμποδίζουν τον έλεγχο 

επί των πράξεων του υπολόγου. Τέλος, ανάλογα με τις περιστάσεις μπορεί να 

διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος και επιτόπιος, στα πλαίσια άσκησης του 

κατασταλτικού ελέγχου του Ε.Σ. (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασμών, προκύψουν αμφιβολίες ή διαπιστωθούν 

παραβάσεις ως προς τη νομιμότητα ή την κανονικότητα της δαπάνης, ο επίτροπος 

συντάσσει έκθεση που αποστέλλεται στους δημοσίους υπολόγους και από τους οποίους 

ζητείται να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να αναπληρώσουν τις ελλείψεις που 

διαπιστώθηκαν στον έλεγχο και να επιφέρουν στα βιβλία που τηρούν τις προτεινόμενες 

διορθώσεις. Η προθεσμία που έχει ο ελεγχόμενος για να συμμορφωθεί είναι δεκαπέντε 

ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί. Η μη συμμόρφωση του υπολόγου προς τις 

υποδείξεις του επιτρόπου του Ε.Σ. έχει ως συνέπεια τη παραπομπή της διαφοράς στο 

αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. και από το σημείο αυτό αρχίζει το δικαστικό στάδιο 

επίλυσης της σχετικής διαφοράς που εμπίπτει στις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ. 

(Ν. Μπάρμπας, 2012). 

Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά των πράξεων καταλογισμού 

ελλείμματος είναι η έφεση, η αναθεώρηση και η αναίρεση. Η έφεση ασκείται ενώπιον 

του τμήματος του Ε.Σ. κατά των πράξεων των κλιμακίων, των Παρέδρων ή Επιτρόπων 

του Ε.Σ. και των Οικονομικών Επιθεωρητών του κράτους ή των Ν.Π.Δ.Δ. Δικαίωμα 

άσκησης της έφεσης έχει ο υπόλογος κατά του οποίου στρέφεται η . Ο έλεγχος που 

ασκείται από το Ε.Σ. στις πράξεις που προσβάλλονται με την έφεση δεν είναι μόνο 

νομιμότητας αλλά και ουσιαστικός, δεδομένο ότι οι διαφορές που εισάγονται με το 
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ένδικο αυτό βοήθημα έχουν χαρακτήρα διοικητικών διαφορών ουσίας και για αυτό το 

λόγο εκδικάζονται από τα τμήματα του Ε.Σ. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ωστόσο ο εκκαλών ή ο Γενικός Επίτροπος της 

Επικράτειας μπορεί να αιτηθεί την αναστολή εκτέλεσης από το Ε.Σ. κατά την εκδίκαση 

της υπόθεσης. Οι αποφάσεις που εκδίδει το τμήμα επί της έφεσης που ασκήθηκε έχουν 

οριστικό χαρακτήρα (Ν. Μπάρμπας, 2012). 

¨Κατά των αποφάσεων των τμημάτων χωρεί το ένδικο μέσο της αναθεώρησης 

στο τμήμα που εξέδωσε την απόφαση για ορισμένους περιοριστικά λόγους¨ (Ν. 

Μπάρμπας, 2012). Η αίτηση αναθεώρησης μπορεί να ασκηθεί είτε από το ίδιο το τμήμα 

που εξέδωσε την απόφαση είτε από τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας είτε από τον 

αρμόδιο Υπουργό είτε τέλος, από τον ενδιαφερόμενο, για τους ίδιους λόγους που 

ασκήθηκε το ένδικο μέσο της έφεσης. Επίσης, κατά των ίδιων αποφάσεων υπάρχει η 

δυνατότητα άσκησης ανακοπής στη περίπτωση που κάποιος διάδικος δεν παρέστη στη 

δίκη λόγω της μη κλήτευσης του. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι καταλογιστικές πράξεις 

του Ε.Σ. είναι εκτελεστές και δεν μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή σε άλλα 

Δικαστήρια. Αίτηση αναίρεσης ασκείται στην ολομέλεια του Ε.Σ. για τους εξής λόγους: 

α. κακή σύνθεση του τμήματος που εξέδωσε την απόφαση, β. λόγω παραβίασης 

ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και γ. εξαιτίας εσφαλμένης ερμηνείας ή πλημμελής 

εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με την επίδικη υπόθεση. Δικαίωμα 

αναίρεσης ο άμεσα ενδιαφερόμενος, οι καθολικοί διάδοχοι του, ο Γενικός Επίτροπος 

της Επικράτειας, ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Ο.Τ.Α. ή το Ν.Π.Δ.Δ. Ο αναιρετικός 

έλεγχος είναι έλεγχος νομιμότητας και εξετάζεται η ύπαρξη νομικής πλάνης, ωστόσο 

δεν επεκτείνεται στον έλεγχο της απόφασης του τμήματος όσο αφορά τα πραγματικά 

περιστατικά που δικαιολόγησαν τη λήψη της απόφασης Ν. Μπάρμπας, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο . Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Ευρώπη 

 

4.1 Οι Συνθήκες της Ε.Ε και οι Δημοσιονομικές Διατάξεις 

 

 Ιστορικά ο πρώτος ενιαίος προϋπολογισμός της τότε κοινότητας θεσπίστηκε το 

1965 με σκοπό τη διοικητική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών λειτουργιών. 

Ωστόσο τα πρώτα νομικά κείμενα συνθήκης που είχαν δημοσιονομικό χαρακτήρα 

αποτέλεσαν η Συνθήκη του Λουξεμβούργου της 2ας Απριλίου 1970
23

 και στη συνέχεια 

η Συνθήκη των Βρυξελλών της 22ας Ιουλίου 1975
24

. Οι δύο αυτές Συνθήκες επέφεραν 

τροποποιήσεις επί των ιδρυτικών Συνθηκών της τότε Κοινότητας προσδίδοντας 

αυξημένες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα του 

προϋπολογισμού. Το άρθρο 203 της Συνθήκης της ΕΟΚ με την τροποποίηση του από 

της Συνθήκη του Λουξεμβούργου αναγνώρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσίες 

προϋπολογισμού επί των μη υποχρεωτικών δαπανών ως αντιστάθμισμα στην απώλεια 

της εξουσίας που είχαν τα εθνικά κοινοβούλια στον προϋπολογισμό. Αντίστοιχα η 

Συνθήκη του 1975 προσέδωσε το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίπτει 

τον προϋπολογισμό της κοινότητας στο σύνολο θέτοντας το ως θεσμό στο ανώτερο 

επίπεδο ελέγχου του ίδιου του προϋπολογισμού της κοινότητας. 

 Στην πρωθύστερη κατάσταση και με την ύπαρξη των τριών Κοινοτήτων, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) 

υπήρχε το πρότυπο της των ξεχωριστών προϋπολογισμών. Το 1965 πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες η πράξη συγχώνευσης των κοινοτικών προϋπολογισμών 

ενσωματώνοντας τους τρεις προαναφερθέντες στον προϋπολογισμό διοικητικών 

δαπανών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Ωστόσο από το 1970 παρά 

την ενοποίηση των προϋπολογισμών η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ) διατηρούσε επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Με τη Συνθήκη της Νίκαιας το 

2001 και τη λήξη της Συνθήκης της ΕΚΑΧ απλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΚΑΧ μεταβιβάσθηκαν στην Ένωση. 

                                                           
23

 Συνθήκη περί τροποποιήσεων ορισμένων διατάξεων περί προϋπολογισμού των Συνθηκών, ΕΕ αριθ. L 

2 της 02.01.1971 
24

 Συνθήκη περί τροποποιήσεως ορισμένων δημοσιονομικών διατάξεων των Συνθηκών, ΕΕ αριθ. L 359 

της 31.12.1977 
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 Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ο δημοσιονομικός βραχίονας 

προβλεπόταν στις διατάξεις των άρθρων 268 -280 όπου οριζόταν μια χρηστή 

δημοσιονομική οργάνωση και διαχείριση των πόρων της ένωσης. Με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας ο δημοσιονομικός βραχίονας περιγράφετε στα άρθρα 310-324 όπου 

βασίζεται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείριση και στη συνεργασία των 

κρατών μελών.  

 Η σπουδαιότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας έπειτα από την απόρριψη του 

Ευρωπαϊκού Συντάγματος είναι πασιφανής καθώς ενσωματώνει όλες τις προβλέψεις 

μιας συνταγματικής συνθήκης. Με την παρούσα Συνθήκη που υπογράφηκε στις 13 

Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε λειτουργία την 1
η
 Δεκεμβρίου του 2009 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα γεγονός που αποτέλεσε μια από τις 

σημαντικότερες καινοτομίες που εισήγαγε η νέα συνθήκη. 

 Σε δημοσιονομικό επίπεδο η Συνθήκη προσδίδει αυξημένες αρμοδιότητες στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο καθώς το άρθρο 310 ορίζει ότι ο ετήσιος 

προϋπολογισμός της Ένωσης καταρτίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο με βάση την «διπλή αρχή του προϋπολογισμού». Αντιστοίχως ο ρόλος της 

Επιτροπής υποβαθμίζεται καθώς αρκείται μόνο στην κατάθεση προτάσεων και στην 

εκτέλεση του αφότου όμως αυτός εγκριθεί. 

 Επιπρόσθετα το άρθρο 311 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) αφορά τους ιδίους πόρους της ένωσης. Όπως κάνει αναφορά το άρθρο: 

Η ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την 

επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της. 

Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 

εσόδων, από ίδιους πόρους.
25

 

Μέσω των ιδίων πόρων της ένωσης επιτυγχάνεται η δημοσιονομική αυτονομία 

της γεγονός που αποτελεί μια ιδιάζουσα καινοτομία sui generis κατάσταση. Το 

Συμβούλιο είναι αυτό που έχει το πρωτεύοντα ρόλο υποβαθμίζοντας την Επιτροπή. Ο 

τρόπος αποφάσεων παραμένει μέσω της ομοφωνίας για τις λειτουργίες ρύθμισης του 

συστήματος και το καθορισμό του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων ωστόσο γίνεται 

και ρητή αναφορά σε ειδική νομοθετική διαδικασία, μέσω της οποίας το Συμβούλιο 

έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει. Ωστόσο ο ρόλο 

                                                           
25

 Άρθρο 311 Σ.Λ.Ε.Ε 
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του Κοινοβουλίου είναι έντονα αναβαθμισμένος καθώς στο άρθρο 311 γίνεται ρητή 

αναφορά: 

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με ειδική νομοθετική 

διαδικασία καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της 

Ένωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από την απόφαση που εκδίδεται βάσει του 

τρίτου εδαφίου. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
26

. 

Στο επόμενο άρθρο 312 η ΣΛΕΕ επίσης θέτει μια νέα καινοτομία όσον αφορά 

το δημοσιονομικό της χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει το Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο το οποίο αποκτά νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και με διάρκεια πέντε ετών 

ώστε να συμβαδίζει με τη θητεία των θεσμικών οργάνων της ένωσης. Θυμίζουμε ότι το 

προηγούμενο καθεστώς πριν τη ΣΛΕΕ το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

εξαρτιόταν από τις συμφωνίες των αρχηγών των κρατών μελών της ένωσης. 

Το δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των 

πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και του ετήσιου 

ανώτατου ορίου των πιστώσεων για πληρωμές. Οι κατηγορίες δαπανών, που είναι 

περιορισμένες σε αριθμό, αντιστοιχούν στους κύριους τομείς δραστηριοτήτων του 

προϋπολογισμού
27

. 

Το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ αναλύει τη διαδικασία κατάρτιση και έγκρισης του 

προϋπολογισμού στο οποίο ρητά αναφέρονται οι όροι και τα όργανα τα οποία είναι 

υπεύθυνα προσδίδοντας αυξημένες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως 

προαναφέρθηκε: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 

ειδική νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης 

σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις
28

 

 Κατ΄ουσίαν μέσω σου παρόντος άρθρου και εν γένει της Συνθήκης Λειτουργίας 

της Ε.Ε. πραγματώνεται η απλοποίηση της δημοσιονομικής διαδικασίας της ένωσης 

καθώς καταργείται η διάκριση των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών της 

πρωθύστερης κατάστασης η οποία δημιουργούσε συνεχώς συγχύσεις και διενέξεις ενώ 
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ταυτόχρονα προάγεται  ουσιαστικά η συνήθης διαδικασία αποφάσεων
29

. Το 

σημαντικότερο ζήτημα που θέτει το παρόν άρθρο 314 της ΣΛΕΕ είναι η εκ νέου 

προώθηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλέον το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε πλήρη εναρμόνιση με το Συμβούλιο μέσω της προαναφερθείσας 

συνήθης διαδικασίας αποφάσεων κατέχουν την απόλυτη ευθύνη του συνόλου του 

προϋπολογισμού χωρίς πλέον να διεξάγεται διαχωρισμός σε επιμέρους κατηγορίες 

δαπανών στις οποίες είχε την ευθύνη κάθε θεσμικό όργανό στην πρωθύστερη 

κατάσταση. 

 Στην περίπτωση όμως που τα δύο θεσμικά όργανα δεν μπορούν να 

συμφωνήσουν εντός του χρονικού ορίου που θέτει η συνθήκη τότε προνοείται η 

ενεργοποίηση της επιτροπής συνδιαλλαγής η οποίας αποτελείται από το Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρόεδρο του Συμβουλίου, και από τα μέλη του 

Συμβουλίου με ισάριθμα μέλη του Κοινοβουλίου. 

Η Επιτροπή συνδιαλλαγή… , έχει ως αποστολή την επίτευξη συμφωνίας επί 

κοινού σχεδίου, με την ειδική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου ή των 

αντιπροσώπων τους και με την πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, εντός 21 ημερών από τη σύγκληση της, βάσει των θέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
30

. 

 Άξιο αναφορά όσον αφορά τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε αποτελεί και το 

άρθρο 319 στο οποίο αποδίδεται ο έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της 

απαλλαγή της Επιτροπής από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου απαλλάσσει την 

Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Γιαν τον σκοπό αυτό, 

εξετάζει, ύστερα από το Συμβούλιο, τους λογαριασμούς, τον δημοσιονομικό 

ισολογισμό και την έκθεση αξιολόγησης του άρθρου 318, την ετήσια έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων στις 

παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δήλωση βεβαίωσης που αναφέρεται 

                                                           
29

 Η συνήθης νομοθετική διαδικασία θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρύ φάσμα τομέων. Η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών νόμων 

θεσπίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αποτελεί τη μετονομασία της 

διαδικασίας της συναπόφασης η οποία καθιερώθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τροποποιήθηκε 

με τη Συνθήκη της Λισαβόνας όπου και έλαβε την τελική της ονομασία. 
30

 Άρθρο 314 Σ.Λ.Ε.Ε 
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στο άρθρο 287, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, καθώς και τις συναφείς, ειδικές 

εκθέσεις του
31

. 

Το παρόν άρθρο συμπληρώνει τον εξωτερικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό 

Συνέδριο επί των λογαριασμών του προϋπολογισμού της ένωσης με τον πολιτικό 

έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της θεσμοθέτησης της Επιτροπής 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ωστόσο για να φτάσει το Κοινοβούλιο στο επίπεδο 

ώστε να επιτρέψει την Επιτροπή από την απαλλαγή επί των ευθυνών εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού λαμβάνει υπόψη του τη Σύσταση του Συμβουλίου ενώ ταυτόχρονα 

διεξάγεται έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού των λογαριασμών 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ελεγχόμενου οικονομικού έτους. Επίσης λαμβάνει 

υπόψη την έκθεση αξιολόγησης που απορρέει από το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ και τις 

εκθέσεις των εξωτερικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

4.2 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Μέχρι το 1975 την αρμοδιότητα ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της 

κοινότητας την είχε η Δημοσιονομική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
32

 (Audit 

Board of European Communities), η οποία διεξήγαγε όλους του ελέγχους περί της 

νομιμότητας και ορθής χρήσης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της 

κοινότητας με μοναδική εξαίρεση τις λειτουργικές δαπάνες της Ε.Κ.Α.Χ και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που διατηρούσαν την ανεξαρτησίας τους. Ωστόσο 

η Δημοσιονομική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελούσε ένα όργανο 

θεσμικά υποβαθμισμένο και κατώτερο των θεσμικών διαδικασιών των οποίων ήταν 

προσανατολισμένο να ελέγχει. Οι έλεγχοι στους οποίους προέβαινε για τη χρηστή 

χρήση των δαπανών της ένωσης πραγματοποιούνταν σε πολύ μεταγενέστερο καιρό και 

χωρίς να διαθέτει τις αρμόζουσε δικαιοδοτικές αρμοδιότητες ώστε να ασκεί το ρόλο 

της. Η σύσταση της Επιτροπής στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της αποτελείτο 

από εννέα μέλη (όσα και τα τότε κράτη μέλη της ΕΟΚ) που διορίζοντα για μια περίοδο 

πέντε ετών και ασκούσαν τα καθήκοντα τους με μερικής απασχόληση (Μηλιώνη Ν, 

1999). 
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Συνθήκης ΕΚΑΧ 
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Επιπρόσθετα υπήρχε και ένα δεύτερο όργανο που διεξήγαγε εξωτερικό έλεγχο 

και αφορούσε τις λειτουργικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα. Το άρθρο 78 παρ. 6 της Συνθήκης ΕΚΑΧ όριζε την επιτροπή ελέγχου των 

λειτουργικών εξόδων και εσόδων της ΕΚΑΧ η οποία διοριζόταν από του Συμβούλιο για 

διάστημα τριών ετών. 

Ωστόσο ήταν πασιφανής η ανάγκη δημιουργία ενός πιο ολιστικού ελεγκτικού 

οργάνου των δημοσιονομικών της κοινότητας ιδιαίτερα από τη στιγμή της αύξησης των 

διαχειριζόμενων ιδίων πόρων. 

Έτσι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το διάδοχο των υπηρεσιών 

της Επιτροπής Ελέγχου και του Επιτρόπου των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), των δύο αρμόδιων θεσμικών οργάνων που 

ασκούσαν τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο των προϋπολογισμών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι το 1977 (Strasser D, 1980). 

Στις 22 Ιουλίου 1975 στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο με την ουσιαστική του λειτουργία να επιτυγχάνεται το 1977. Ο πρόεδρος του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Hans Kutchner χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο ως «η δημοσιονομική συνείδηση της κοινότητας
33

» κατά τη 

διάρκεια της ορκωμοσίας των πρώτων μελών του το 1977. Η πρώτη αυτή συγκρότηση 

του ΕΕΣ έχει ιδιαίτερη σημασία αφού για πρώτη φορά του Συμβούλιο κλήθηκε να 

ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή το διορισμό των μελών 

ενός οργάνου (Skiada D, 2000). 

Ωστόσο η κύρια ώθηση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

προήλθε από τον Henrich Aigner, πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος από το 1973 είχε ταχθεί 

σθεναρά υπέρ της ίδρυσης ενός εξωτερικού φορέα ελέγχου σε κοινοτικό επίπεδο
34

.  

Η διαδικασία δημιουργίας του ΕΕΣ στηρίχθηκε ιδιαιτέρως στα κράτη μέλη της 

τότε Κοινότητας τα οποίας διέθεταν παράδοση όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων των 

κρατικών δαπανών. Η Μεγάλη Βρετανία διέθετε ανάλογη ελεγκτική συνείδηση από 

πολύ παλιά. Το 1559 είχε ιδρυθεί στην Βρετανία το ελεγκτικό σώμα που έλεγχε τις 
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δαπάνες του κρατικού θησαυροφυλακίου ενώ το 1780 καθιερώθηκε με νόμο η θέσπιση 

οργάνου επιφορτισμένου με τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών
35

. Αντίστοιχα και στη 

Γαλλία από τον 13
ο
 αιώνα υπάρχουν καταγραφές για Ελεγκτικούς μηχανισμούς των 

κρατικών δαπανών. 

Σήμερα, το ΕΕΣ αποτελεί τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ 

προάγοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, ενεργώντας ως ο ανεξάρτητος 

θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ε.Ε. Ο ΕΕΣ ελέγχει 

κατά πόσον ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελείται ορθά, καθώς και 

κατά πόσον τα κεφάλαια της ΕΕ εισπράττονται και δαπανώνται νομίμως και σύμφωνα 

με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει 

διαρκώς μεγαλύτερες προκλήσεις και αυξανόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά 

της, καθίσταται σημαντικότερος και ο ρόλος του ΕΕΣ
36

. 

Τη σύγχρονή του μορφή το ΕΕΣ την εξέλαβε το 1993 με την έναρξη της ισχύος 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η παρούσα 

Συνθήκη έφερε σειρά καινοτομιών και αλλαγών εν γένει στη διαχείριση και λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Συνθήκης 

θεωρείτε ότι έγινε στο ζήτημα της δημοσιονομικής διαδικασίας της ένωσης με την 

αναγόρευση του ΕΕΣ ως το πέμπτο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Η πραγματοποίηση του έργου που έχει ανατεθεί στην Κοινότητα εξασφαλίζεται 

από: 

- Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

- Ένα Συμβούλιο 

- Μια Επιτροπή 

- Ένα Δικαστήριο 

- Ένα Ελεγκτικό Συνέδριο
37

. 

Αργότερα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Μαϊου 1999) 

και την αναθεώρηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκής Ένωση, ο θεσμικός ρόλος του 
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Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνεται και ενισχύεται ακόμη περισσότερο, 

καθώς αναγνωρίζεται πράγματι ως συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο Ε/5 

Σ.Ε.Ε), με επέκταση της ελεγκτικής του αρμοδιότητας στους τομείς της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφάλειας (2
ος

 Πυλώνας) και της συνεργασίας 

στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (3
ος

 Πυλώνας). Επιπλέον, μια 

σημαντική ρύθμιση που ενισχύει την θέση του Συνεδρίου στο θεσμικό κοινοτικό 

οικοδόμημα αποτελεί το δικαίωμα του να προσφεύγει στο Δικαστήριο (δυνατότητα που 

είχαν ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για θέματα 

που συνδέονται με τη διατήρηση των προνομίων του (τροποποίηση άρθρ. 173/230 

Σ.Ε.Κ).(Ιωακειμίδης Π.Κ., 1998) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούς τις αρμοδιότητες τους υπό τους όρους και για τους 

σκοπούς που προβλέπουν, αφενός μεν οι διατάξεις των Συνθηκών περί ιδρύσεως 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των μεταγενέστερων Συνθηκών και πράξεων 

που τις τροποποιούν και τι συμπληρώνουν, αφετέρου δε οι άλλες διατάξεις της 

παρούσας Συνθήκης
38

. 

Υπό τις αυτές προϋποθέσεις, το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί 

προσφυγών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 

ΕΚΤ, οι οποίες αποβλέπουν στη διατήρηση των προνομίων τους
39

. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των σχετικών πράξεων η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
40

. 

 

4.3 Τα Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

 Το ΕΕΣ ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται 

από 28 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος. Για την Ελλάδα αντιπρόσωπός είναι ο κ. 

Νικόλαος Μηλιώνης, Επίκουρος Καθηγητής δημοσιονομικού δικαίου του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα μέλη του διορίζονται με 
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εξαετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης, από το Συμβούλιο και έπειτα από σχετική 

διαβούλευση που πραγματοποιείται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τη σειρά τους 

τα διορισμένα 28 μέλη εκλέγουν μεταξύ τους και με τριετή θητεία τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Όσον αφορά την οργανωτική του δομή το ΕΕΣ απαρτίζεται από Πέντε Τμήματα 

στο εκ των οποίο τα μέλη του καθενός εκλέγει τον δικό του Πρόεδρο Τμήματος, με 

διετή θητεία. 

 Οι τομείς αρμοδιότητας των Τμημάτων είναι δύο και διαχωρίζονται ως εξής: ο 

Πρώτο τομέας έχει υπό την εποπτεία του την έγκριση των ειδικών εκθέσεων και 

γνωμοδοτήσεων και ο Δεύτερος τομέας ασχολείται με την κατάρτιση των ετήσιων 

εκθέσεων που αφορούν τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης. 

 Ωστόσο τα κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου διαμορφώνονται 

ως εξής: 

Α) Αποτελεί συλλογικό όργανο, γεγονός που διατυπώνεται ρητά στον Εσωτερικό 

Κανονισμό 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών και του δημοσιονομικού 

κανονισμού, το Συνέδριο είναι οργανωμένο ως Σώμα και ενεργεί ως συλλογικό 

όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό
41

. 

Ωστόσο, είναι άξιο αναφοράς να τονιστεί ότι ο Πρόεδρος του ΕΕΣ είναι ο πρώτος 

μεταξύ ίσων με καθήκοντα κυρίως συντονισμού των συνεδριάσεων και της εύρυθμης 

λειτουργίας του ΕΕΣ. 

 Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου: 

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Σώματος, προεδρεύει αυτών και εξασφαλίζει την 

ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. 

β) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου 

γ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τη χρηστή 

διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Συνεδρίου. 
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δ) ορίζει τον υπάλληλο στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση του Συνεδρίου σε 

όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων στις οποίες εμπλέκεται το Συνέδριο., 

ε) εκπροσωπεί το Συνέδριο στις εξωτερικές του σχέσεις και, ιδίως στις σχέσεις του 

με την αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή, με τα λοιπά θεσμικά όργανα της 

Ένωσης και με τα όργανα ελέγχου των κρατών μελών
42

. 

Β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι αποφάσεις 

σχετικές με διορισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συνεδρίου. Κάθε μέλος 

έχει ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Το στοιχείο αυτό υπάρχει σε όλα τα 

ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών της ΕΕ που είναι συλλογικά συγκροτημένα με 

εξαίρεση το αυστριακό Rechnunghog όπου την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο 

πρόεδρος του (Μηλιώνης  Ν, 1999) 

Γ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά γενική ομολογία στερείται αρμοδιοτήτων 

συγκρινόμενο με τις ανάλογες αρχές των Ευρωπαϊκών κρατών μελών. Η αποστολή του, 

η οποία απορρέει από τις συνθήκες δημιούργημα των οποίων είναι τα ίδια τα κράτη 

μέλη δεν έχει δώσει το δικαίωμα στο ΕΕΣ να τέμνει τις προκύπτουσες δημοσιονομικές 

διαφορές ενώ ταυτόχρονα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές. Ωστόσο όπως 

αναφέρει και ο κ. Μηλιώνης στο πόνημα για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο «θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα πορίσματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του δεν 

υπόκεινται σε έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο ο ρόλος 

τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός μέσω των πορισμάτων και των εκθέσεων που 

υποβάλλει με πιο τρανταχτό ιστορικό παράδειγμα την παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ 

το 1999, η οποία εξαναγκάστηκε σε παραίτηση έπειτα από τις παρατυπίες που 

επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου 

του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

4.4 Αρμοδιότητες και Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρά τη φαινομενική του δικαστηριακού 

τύπου οργανωτική δομή, όπως προαναφέρθηκε δεν βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του 

η επιβολή ποινών και προστίμων. Οι κύριες αρμοδιότητες του που απορρέουν ρητά από 
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τα κείμενα των συνθηκών αναλώνονται αποκλειστικά σε ελεγκτικές και 

συμβουλευτικές δράσεις και είναι οι εξής
43

: 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων 

και των εξόδων της κοινότητας. Ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς του 

συνόλου των εσόδων και εξόδων κάθε οργανισμού ιδρυόμενου από την 

Κοινότητα στο βαθμό που η ιδρυτική πράξη δεν αποκλείει τον έλεγχο αυτό. 

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα της 

πραγματοποιήσεως των εσόδων και εξόδων και εξακριβώνει την καλή 

δημοσιονομική διαχείριση 

3. Ο Έλεγχος πραγματοποιείται βάσεις εγγράφων και εν ανάγκη επι τόπου στα 

άλλα όργανα της Κοινότητας και στα κράτη μέλη. Ο έλεγχο στα κράτη μέλη 

ασκείται σε συνεργασία με τα εθνικά όργανα ελέγχου ή αν αυτά δε διαθέτουν 

τις αναγκαίες αρμοδιότητες με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. 

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ετήσια έκθεση μετά το κλείσιμο κάθε 

οικονομικού έτους 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες συνοψίζονται και μετουσιώνονται σε πράξη, ως έργο 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω των εκθέσεων που συντάσσει ανά 

διαστήματα. Οι Εκθέσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο Ετήσιες με τα πορίσματα που 

προκύπτουν από τους καθιερωμένους ελέγχους στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ 

αλλά  και σε Ειδικές οι οποίες περιέχουν το αποτέλεσμα της ελεγκτικής διαδικασίας 

έκαστου ελεγχόμενου φορέα. Ειδικότερα διαχωρίζονται ως εξής: 

1. Ετήσιες Εκθέσεις. Γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

δημοσιονομικών ελέγχων που αφορούν το γενικό προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά 

Ταμεία Ανάπτυξης και παρέχεται δήλωση αξιοπιστίας αναφορικά με την κανονικότητα 

και τη νομιμότητα των λογαριασμών. Το Συνέδριο δηλώνει ότι όλοι οι λογαριασμοί 

απεικονίζει την πραγματικότητα και οι συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές. Η 

δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων γίνεται το Νοέμβριο έκαστου έτους. Οι εκθέσεις 

αυτές εκφράζουν την οριζόντια αντιμετώπιση της διαχείρισης ενός συγκεκριμένου 

οικονομικού έτους. 

2. Ειδικές Ετήσιες Εκθέσεις. Γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

δημοσιονομικών ελέγχων στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3. Ειδικές Εκθέσεις. Γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιλεγμένων 

ελέγχων επιδόσεων και συμμόρφωσης σε όργανα, οργανισμούς αλλά και διαδικασίες 

στη λειτουργία της Ένωσης. Εδώ το Συνέδριο έχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διατύπωση 

των απόψεων του άλλου και στην έκταση των εκθέσεων. Η σύνταξη τους έρχεται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά τους ελέγχους και είναι πιο εύκολο για το ελεγχόμενο 

όργανο να ανταποκριθεί στις υποδείξεις τους. Οι ειδικές εκθέσεις εκφράζουν την 

προσπάθεια κάθετης έρευνας σε ένα ειδικό αντικείμενο χωρίς χρονικό περιορισμό για 

να εντοπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες ενός δεδομένου μηχανισμού (Μηλιώνης Ν, 

1999). 

Όσον αφορά το οργανωτικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

αποτελείται από περίπου 800 εργαζομένους συμπεριλαμβανομένης των μεταφραστών, 

των διοικητικών υπαλλήλων και των ελεγκτών. Όπως ορίζει ο ίδιος ο Εσωτερικός του 

Κανονισμός το Συνέδριο από μόνο του καθορίζει την οργανωτική του δομή με βάση 

την αυτονομία και ανεξαρτησία που διαθέτει.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, και έπειτα από προηγούμενη εξέταση σε 

Τμήμα ή σε επιτροπή. Οι αποφάσεις του κατά κύριο λόγο λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών στη Συνεδρίαση εκτός από ορισμένες περιπτώσεις 

που εξειδικεύονται στο Άρθρο 4 παρ. 4 και στο Άρθρο 7 παρ. 2 του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Συνεδρίου. Στην περίπτωση όμως που τα παρόντα μέλη σε μια 

ψηφοφορία ισοψηφήσουν τότε εφαρμόζεται η αρχή του προέδρου ως πρώτος μεταξύ 

ίσων, και υπερισχύει η δική του ψήφος. Το ίδιο χαρακτηριστικό ισχύει και στην 

περίπτωση ισοψηφία σε μία απόφαση Τμήματος του Συνεδρίου όπου και εκεί 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Τμήματος. 

 

4.5 Οι έλεγχοι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

 Το νομικό πλαίσιο από το οποίο απορρέουν οι διαδικασίες ελέγχου του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται από το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ειδικότερα 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα της 

πραγματοποιήσεως των εσόδων και εξόδων και εξακριβώνει τη χρηστή 
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δημοσιονομική διαχείριση. Ενεργώντας κατά τον τρόπο αυτό, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο αναφέρει ειδικότερα οποιαδήποτε παρατυπία. 

Ο έλεγχος των εσόδων διενεργείται βάση των ποσών που βεβαιώνονται ως 

οφειλόμενα και των ποσών που πράγματι καταβάλλονται στην ένωση. 

Ο έλεγχος των εξόδων διενεργείται βάσει των αναληφθέντων υποχρεώσεων και 

των παραγματοποιηθεισών πληρωμών. 

Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργούνται προ του κλεισίματος των 

λογαριασμών του σχετικού οικονομικού έτους. 

Ωστόσο το σύνολο των ελέγχων που διεξάγει το ΕΕΣ εδράζεται σε τρείς κύριες 

αρχές, την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, με γνώμονα τη 

βέλτιστη δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα 

οι το ΕΕΣ έχει ως κύριο στόχο όσον αφορά τη διαδικασία των ελέγχων ότι θα πρέπει να 

επικεντρώνονται στις επιτευχθείσες επιδόσεις αξιολογώντας στον μέγιστο βαθμό τις 

επιπτώσεις των διαπιστώσεων του ελέγχου από την άποψη των τριών 

προαναφερθέντων αρχών, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας. 

Η διαδικασία του ελέγχου διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα, τον σχεδιασμό, την 

κυρίως έλεγχο και την υποβολή της τελικής έκθεσης ελέγχου. Κατά το επίπεδο του 

σχεδιασμού αρχικά μελετάται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του ελέγχου. Δηλαδή 

κατά πόσο αξίζει να διεξαχθεί έλεγχος αναλογικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

και το κόστους του ελέγχου. Από τη στιγμή που ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση για 

τη διενέργεια του ελέγχου τότε ξεκινά η εκπόνηση του σχεδίου μέσω του οποίου 

ορίζεται το πεδίο ελέγχου και οριοθετούνται οι στόχοι και ο καλύτερος τρόπος για να 

επιτευχθούν. Με τα συγκεκριμένα συμπεράσματα καταρτίζεται έκθεση, ως σχέδιο 

ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια ομάδα ελέγχου. Στη συνέχεια στο επίπεδο 

του κυρίως ελέγχου λαμβάνουν ρόλο οι ίδιοι οι ελεγκτές οι οποίοι με επιτόπιους 

ελέγχους είτε στο υπό έλεγχο θεσμικό όργανο είτε και στο ίδιο το κράτος μέλος που 

ελέγχεται συλλέγουν στοιχεία και πληροφορίες. Ο ελεγκτής με τη σειρά του διατυπώνει 

γνώμη σχετικά με το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από 

κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η γνώμη του Συνεδρίου αναφορικά με τις 

οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ συνίσταται στην ετήσια «δήλωση αξιοπιστίας» 
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σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών, την εγκυρότητα την πληρότητα τους 

καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων. 

Στην τελική έκθεση οι ελεγκτές παραθέτουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία και 

ευρήματα που έχουν εξάγει και δηλώνουν ρητά τα συμπεράσματα τους και αναλογικά 

με τους στόχους που είχαν τεθεί κατά το πρώτο επίπεδο του σχεδιασμού του ελέγχου. 

Το κυριότερο και απαρέγκλιτο μέρος της τελικής έκθεσης ελέγχου αποτελεί η 

διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων των 

λογαριασμών με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο. 

Η μεθοδολογία ελέγχου που ακολουθείται στηρίζεται στη πλαίσιο της δήλωσης 

αξιοπιστίας. Η δήλωση αξιοπιστίας (η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και 

ως «DAS», από τον γαλλικό όρο «déclaration d’assurance») συνιστά ετήσια διαδικασία 

δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων, στο πλαίσιο της οποίας το ΕΕΣ 

ελέγχει την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και την κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 

δημοσιεύονται στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΕΣ. Ο έλεγχος συνίσταται σε υποβολή σε 

δοκιμασίες τυχαίως επιλεγόμενου δείγματος πράξεων και σε αξιολόγηση των 

συστημάτων εποπτείας και ελέγχου προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα έσοδα και οι 

πληρωμές υπολογίστηκαν ορθά και εάν συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. Οι λεπτομερείς δοκιμασίες καλύπτουν επίσης το σύνολο των 

καθεστώτων δαπανών των κρατών μελών και χρησιμοποιούνται για την ειδική 

αξιολόγηση των διαφόρων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προς υποστήριξη των 

συμπερασμάτων χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές αποδεικτικών στοιχείων, όπως οι 

εργασίες άλλων ελεγκτών
44

. 

Οι έλεγχοι επιδόσεων του ΕΕΣ αφορούν την ποιότητα των εσόδων ή των 

δαπανών της ΕΕ, καθώς και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης. Περιλαμβάνουν εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 

διαδικασιών διαχείρισης φορέων και θεσμικών οργάνων που διαχειρίζονται κεφάλαια 

της ΕΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται κατά 

τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Οι έλεγχοι επιδόσεων του ΕΕΣ 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το περιβάλλον και τη 
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δράση για το κλίμα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων παρουσιάζονται σε 

ειδικές εκθέσεις. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου επιδόσεων αξιολογούνται διάφορες πτυχές της 

διαδικασίας δημόσιας παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα 

οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για 

την υλοποίηση του προγράμματος), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα του 

προγράμματος), των αποτελεσμάτων (οι άμεσες επιδράσεις του προγράμματος στους 

άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντικτύπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην 

κοινωνία, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στη δράση της ΕΕ)
45

. 

 

4.6 Ο νομικός χαρακτήρας  του Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Το ζήτημα που προκύπτει όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 

να κάνει κυρίως με το νομικό χαρακτήρα που λαμβάνει ο συγκεκριμένος θεσμός της 

ένωσης. Ωστόσο το ζήτημα αυτό απασχολεί σύσσωμη τη νομική κυρίως επιστήμη και 

εν γένει τον θεσμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο διχασμός που δημιουργεί αφορά το 

κατά πόσο η άσκηση του προληπτικού ελέγχου δημοσίων δαπανώ αποτελεί δικαστική ή 

διοικητική αρμοδιότητα. 

 Ωστόσο η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19
ης

 

Δεκεμβρίου 2012 C-363/11 αξίζει ιδιαίτερης μνείας και ανάλυσης καθώς προσθέτει νέα 

δεδομένα και προσδίδει μια πιο ριζοσπαστική και τολμηρή διάσταση στο ζήτημα της 

νομικής φύσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αφορμή της άσκηση εκ μέρους του 

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων. Η απόφαση διαπιστώνει κατηγορηματικά και χωρίς 

επιφυλάξεις την άποψη ότι όχι μόνο η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

προληπτικό έλεγχο των δαπανών του Κράτους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλήγει 

στην έκδοση είδους αποφάσεως δικαιοδοτικού χαρακτήρα, σε αντίθεση με ότι ισχύει 

για την εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων καθώς και για την 

εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών 

δημοσίων υπαλλήλων αλλά και στο ίδιο το Σώμα, όταν λειτουργεί στο πλαίσιο της 

διοικητικής διαδικασίας προληπτικού ελέγχου δαπανών, δεν ενεργεί ως ασκούν 

δικαιοδοτικό καθήκον όργανο και δεν είναι δικαστήριο κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και, 

                                                           
45

 http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditMethodology.aspx , Έλεγχοι Επιδόσεων 

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditMethodology.aspx
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κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση προδικαστικής απόφασης στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπαλτά Ε, 2013). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

           Κλείνοντας, είναι άξιο αναφοράς να τονιστεί, ότι η παρούσα μελέτη εστίασε 

αποκλειστικά στο θεωρητικό σκέλος του συστήματος της δημοσιονομικής διαχείρισης 

μέσω της ανάλυσης της νομοθεσίας καθότι η ποσοτικοποίηση των δεδομένων και των 

στοιχείων κρίνεται οριακά αδύνατη για τη Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια προσπάθεια στατιστικής 

καταγραφής και αξιοποίησης των δεδομένων δημοσιονομικού ελέγχου χωρίς όμως 

αυτά να αποτελούν έναν αξιόπιστο και ικανό αριθμό στοιχείων για μια 

ποσοτικοποιημένη μελέτη. Η αρτιότερη συλλογή στοιχείων, στο μέλλον, από πλευράς 

Υπουργείου Οικονομικών, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει την ανάγκη και το 

ενδιαφέρον να μελετηθούν και να διεξαχθούν αποτελέσματα επί των 

ποσοτικοποιημένων δεδομένων δημοσιονομικού ελέγχου.   

 Το επίπεδο του κοινωνικού κεφαλαίου στον Ευρωπαϊκό νότο είναι ως γνωστόν 

ελλιπές σε σχέση με τις υπόλοιπές χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά. Γεγονός που 

σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των πυλώνων της κοινωνίας, όπως το κράτος, οι πολίτες 

και οι θεσμοί έχουν ελλιπή εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Στη χώρα μας δυστυχώς το 

έλλειμμα κοινωνικού κεφαλαίου μεγιστοποιήθηκε ακόμα περισσότερο με την παρούσα 

οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα χάθηκε και η εμπιστοσύνη που είχαν οι Ευρωπαίοι 

εταίροι όσον αφορά την ακολουθία βασικών κανόνων χρηστής διαχείρισης της 

οικονομίας. Αν αναλογιστούμε τις δύο απογραφές του δημοσιονομικού συστήματος 

που έγιναν τη δεκαετία του 2000 από διαδοχικές κυβερνήσεις είναι ευκόλως αντιληπτό 

ότι δεν υπήρχε η παραμικρή οργάνωση και λειτουργία ενός αξιόπιστου δημοσιονομικού 

μηχανισμού ελέγχου και ταυτόχρονα η πλήρης ασυνέχεια του κράτους και των 

κυβερνήσεων μεταξύ τους. Όλα αυτά συνετέλεσαν στη δημιουργία της ελληνικής 

κρίσης και την κεκαλυμμένη μορφή χρεοκοπίας της χώρας τον Μάιο του 2010. 

 Υπό αυτό το πρίσμα αναδεικνύεται το πόσο σημαντική είναι η χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση μιας χώρας. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, της ελλιπούς 

εμπιστοσύνης στο δημόσιο τομέα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος ο έλεγχος 

στη χώρα μας, όπως και στη πλειοψηφία των μεσογειακών χωρών, ασκείται από 

δικαστικό όργανο. Όπως προαναφέρθηκε, το δημοσιονομικό σύστημα προβλέπει, 

αφενός, την ύπαρξη διατακτών, δηλαδή, δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι εντέλλονται 

την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος και ελέγχονται προληπτικά και, αφετέρου, την 

ύπαρξη υπολόγων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του χρήματος και 
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την απόδοση λογαριασμού και υπέχουν ταυτόχρονα προσωπική και περιουσιακή 

ευθύνη και ελέγχονται κατασταλτικά. Επιπρόσθετα, υπάρχει και το ελεγκτικό συνέδριο 

το οποίο ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο, το οποίο δεν περιορίζει την ελεγκτική διαδικασία 

στην απλή διαπίστωση της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και της 

διαχείρισης των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, καθώς το δικαστήριο έχει 

αρμοδιότητας να επιβάλει κυρώσεις. 

 Ωστόσο η σύγχρονη μορφή ελέγχου η οποία αντλείται κυρίως από τον τρόπο 

ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση εν γένει και όχι την 

έρευνα και αναζήτηση ατασθαλιών και ελλειμμάτων. Ανάλογη σχετικά κρίνεται η 

λογική ελέγχου που επικρατεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε το 

σύνολο των κειμένων των παλαιοτέρων Συνθηκών σε συνάρτηση και με τις 

μεταρρυθμίσεις που επέφερε η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Λισαβόνα) στο επίπεδο του δημοσιονομικού ελέγχου έχουν ως μείζονα στόχο την ορθή 

και ακριβή εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού και τη χρηστή διαχείριση των 

δημόσιων πόρων. Ο έλεγχος από τα όργανα ελέγχου ασκείται ανάλογα με τον τρόπο 

που η Επιτροπή εκτελεί τον Προϋπολογισμό (με κεντρική διαχείριση, με επιμερισμένη 

ή αποκεντρωμένη διαχείριση ή με από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς). Στο 

πλαίσιο αυτό η έννοια του διατάκτη στη κοινοτική έννομη τάξη διαφοροποιείται από 

την αντίστοιχη στο ημεδαπό δίκαιο καθώς ο δημοσιονομικός παράγοντας διατάκτης 

στο ευρωπαϊκό σύστημα προγραμματίζει, θέτει στόχους με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ευθύνεται και λογοδοτεί για τις πράξεις που διενεργεί. 

Παράλληλα ο υπόλογος φέρει διαφορετική ευθύνη και καταλογίζεται από το 

δημοσιονομικό ελεγκτή στο πλαίσιο όμως των αρμοδιοτήτων του με ευθύνη διακριτική 

και διαφορετική από αυτή του διατάκτη. Για την προστασία λοιπόν του διατάκτη αφού 

φέρει ευθύνη, και μάλιστα διαβαθμισμένη, έχουν αναπτυχθεί συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου στα όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Αντίστοιχα, το δημοσιονομικό σύστημα που επικρατούσε στην Ελλάδα μέχρι 

και το 2010 θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ήταν στοχοθετημένο στο δίπτυχο 

εξωτερικός προληπτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών και κατασταλτικός έλεγχος 

δημοσίων υπολόγων με την μικρή προσθήκη αλλά χωρίς ουσία ψηγμάτων εσωτερικού 

ελέγχου. Το σύστημα αυτό όμως προσέδιδε υπερβολική προσήλωση στους τύπου του 

συστήματος οι οποίοι όμως δεν παρήγαγαν ουσιώδη αποτελέσματα. Όπως μπορούμε 

ευκόλως να αντιληφθούμε δεν έλειπαν ούτε οι μηχανισμοί από γεννήσεως του 

Ελληνικού κράτους αλλά ούτε και η κατάλληλη νομολογία. Αυτό από το οποίο έπασχε 



66 
 

μέχρι πρότινος το ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα ήταν η παραγωγή ουσιωδών 

αποτελεσμάτων στη χρηστή κατανομή και διαχείριση των δημόσιων πόρων. 

 Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 2006 και εντάθηκαν με την 

παρότρυνση και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών διεθνών οργανισμών 

από το 2010 εγκαθίδρυσαν ένα νέο μοντέλο το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των δημοσίων πόρων. Πιο 

συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εγκαταλείπεται το μοντέλο 

της τυφλής ακολουθίας των τύπων χωρίς ουσία και ακολουθούνται πρακτικές αύξησης 

της ευθύνης μεταβιβάζοντας την ευθύνη από τον ελεγκτή στον εμπλεκόμενο. 

 Ωστόσο, κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι ναι μεν οι μεταρρυθμίσεις και 

οι καινοτομίες οι οποίες εισήχθησαν με την παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βελτίωσαν και συνεχώς θα βελτιώνουν ένα δημοσιονομικό σύστημα το οποίο 

αποδεδειγμένα απέτυχε το 2010, με την κατ ουσία χρεοκοπία του Ελληνικού κράτους, 

αλλά ταυτόχρονα η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση που επιβλήθηκε 

επιτείνει την παρούσα κρίση. Η εμμονή στο Δόγμα της Φρανκφούρτης, για τη 

σταθερότητα των τιμών και τη σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, με τη θεσμοποίηση 

αυτοματοποιημένων μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου οδηγούν την Ευρώπη σε 

αδυναμία να εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Ταυτόχρονα πλήττει τη δημοκρατία και 

το κοινωνικό κράτος, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν την κορωνίδα του 

Ευρωπαϊκή κεκτημένου. 
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