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Ζ Δξγαζία απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ άληξα κνπ Γηψξγν, θαη ζηελ θφξε κνπ 

Άλλα, πνπ κε αλέρηεθαλ επιαβηθά θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζπγγξαθή ηεο θαη 

ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζηε πξνζπάζεηά κνπ απηή. 
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Δπραξηζηψ πνιχ ηελ κεηέξα κνπ πνπ ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο δελ ζα 

ήκνπλ ζε ζέζε λα νινθιεξψζσ ην ελ ιφγσ εγρείξεκα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπ Διιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο 

ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή φισλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαζψο θαη φισλ ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ ηεο Διιάδαο. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί. Γηα ηε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ 

δηελεξγήζεθε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο. ηηο 

εμειίμεηο σο πξνο ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην εληάζζνληαη ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 136/2011, ν Νφκνο 4055/2012 θαη ν Νφκνο 4337/2015. Οπζηαζηηθά κε ην πδ 

πεξηνξίδεηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαη κε ηνπο δπν πξναλαθεξζέληεο λφκνπο 

εηζάγνληαη λέεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κε ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ, φπσο ν έιεγρνο απφδνζεο, ν έιεγρνο ζπζηεκάησλ, ν έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο, κε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ηνπ INTOSAI θαζψο θαη ην εηήζην 

πξφγξακκα ειέγρνπ θαη ελ ηέιεη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Γίλεηαη κηα ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δεδνκέλσλ ησλ λέσλ πεξηζηάζεσλ. Ζ κεηάβαζε απφ έλαλ 

θπξίσο πξνιεπηηθφ έιεγρν ζε έλαλ θαηαζηαιηηθφ είλαη σο εθ ηνχηνπ ζεκαληηθή. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φια απηά ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ πνιηηηθή, λα βειηηψζεη ηηο 

ππάξρνπζεο ιίζηεο ειέγρνπ θαη ηα εγρεηξίδηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ ηα πνηθίια 

ζηάδηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Βξηζθφκαζηε 

ζε έλα ζηάδην αιιαγψλ θαη ε ζηάζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζζεί, λα εμειηρζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα.  

Λέμεηο - Κιεηδηά: Διεγθηηθφ πλέδξην, Πξνιεπηηθφο έιεγρνο, Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο, 

Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο, Διεγθηήο, Γεκφζηνο ππφινγνο, de facto ππφινγνο, , 

Έιιεηκκα, Δζσηεξηθέο δηθιίδεο. 
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ABSTRACT 

The legislation identifies the role of the Hellenic Court of Audit as the external auditor 

of all government expenditure and all public revenues in Greece. The aim of this work 

is to present the Court of Audit through the audits that are carried out. For the 

fulfillment of this purpose, a literature review and analysis of case studies was 

conducted. The Presidential Decree 136/2011, the law 4055/2012 and the law 

4337/2015 fall under the developments in the Greek Court of Audit. Basically, the PD 

limits the a priori audit and the two aforementioned laws introduce new provisions 

regarding the financial management audit by introducing new elements, such as the 

performance test, the systems control and the check of compliance by applying the 

INTOSAI auditing standards as well as the annual audit plan and ultimately the gradual 

remove of the a priori control. There is a targeted effort in order the vision of the Court 

of Audit to be redefined, given the new circumstances. The transition from a mainly a 

priori audit to a posteriori audit is therefore important. The results showed that, in order 

to achieve all these, the Court of Audit should improve its communication policy, 

should improve the existing checklists and manuals so that the various stages of the 

audit process are covered and should train its staff. We are in a stage of change and the 

attitude of the Court of Audit should be redefined, evolved and adapted to the new 

circumstances. 

Key – Words: Court of Audit, A priori audit, A posteriori audit, Pre contract audit, 

Auditor, Public accounting officer, de facto accounting officer, Deficit, Internal control. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα χπαξμε θαη ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

θαη θπξίσο ζε απηνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

δηελεξγεί δηθαζηηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν. Δίλαη έλα απφ ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα 

ηεο Διιάδαο καδί κε ηνλ Άξεην Πάγν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Δθηφο απφ 

δηθαζηηθέο, έρεη θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πξάγκα πνπ ην θάλεη δηθπέο φξγαλν. 

Καηά ην άξζξν 98 ινηπφλ ηνπ πληάγκαηνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ αλήθνπλ θπξίσο ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππάγνληαη κε 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ, ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

αμίαο ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ην Γεκφζην ή πξφζσπν πνπ εμνκνηψλεηαη 

κε απηφ, ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε γλσκνδφηεζε γηα ηα λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο, ε 

ζχληαμε θαη ε ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε Βνπιή γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ 

Κξάηνπο, ε εθδίθαζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ηέινο ε εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ 

πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. θνπφο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο εμσηεξηθνχ ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηα είδε ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί θαη ηελ ζεκαζία απηψλ. 

Έηζη ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

ζεζκνχ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθεί. ηα επφκελα θεθάιαηα αθνινπζεί αλαιπηηθά 

ε παξνπζίαζε ησλ ειέγρσλ. Έηζη ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ θαη ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο). Αθνινπζεί ζην ηέηαξην 

θεθάιαην ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, πνπ αλακέλεηαη πιένλ λα θαζηεξσζεί σο ν 

ξπζκηζηήο ησλ εμειίμεσλ. ην θεθάιαην πέληε παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο ησλ εζφδσλ 

ησλ ΟΣΑ, κε παξνπζίαζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ αθνξά νπζηαζηηθά ηελ 

δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα. Ζ παξνπζίαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εζφδσλ ΟΣΑ επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά. 

ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη νη λέεο κνξθέο ειέγρσλ, πνπ αθνξνχλ ζηνρεπκέλνπο 
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ειέγρνπο επηδφζεσλ ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί κέρξη ζήκεξα. ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαζέηνληαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θάζε κνξθή ειέγρνπ θαη κηα γεληθή εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

1.1. ύληνκε Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, σο φξγαλν επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θξάηνπο, εγθαζηδξχζεθε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

Διιεληθήο Πνιηηείαο. Ζ ηδέα γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ θαη νη αξρηθέο ζθέςεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ απφξξνηα ηεο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο λα αζθήζεη έιεγρν θαη 

πεηζαξρία ζηνπο ζεζκνχο ηεο. Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθξφηεζή ηνπ 

θαζνξίζηεθε θαη απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο θξάηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο 

ηελ Δπξψπε.  

Ζ δηαζπάζηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ηελ πεξίνδν ζχλαςεο ησλ ιεγφκελσλ 

δαλείσλ ηεο Αλεμαξηεζίαο, ησλ επαλαζηαηηθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία 

(ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 24 ηεο 11
εο

 Μαΐνπ 1823 θαη 35 ηεο 31
εο

 Ηνπιίνπ 1824) θαη ε 

αλάγθε γηα ινγνδνζία φζσλ ήηαλ «θνηλσλνί» απηψλ, ζπλέβαιαλ ζηελ σξίκαλζε ηεο 

απφθαζεο γηα ηελ ίδξπζε ελφο ειεγθηηθνχ νξγάλνπ. Μάιηζηα, ε Γ’ Δζληθή πλέιεπζε 

ηεο Σξνηδήλαο, κε ην ΗΒ’ Φήθηζκα ηεο 13
εο

 Απξηιίνπ 1826 αλέζεζε ζε εηδηθή Δπηηξνπή, 

πνπ νλνκάζηεθε Λνγηζηηθή Δπηηξνπή, ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ 

δαλείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ έιεγρν ησλ δηαρεηξηζηψλ - ππνιφγσλ ησλ δπν απηψλ 

δαλείσλ, πνζψλ 800.000 ην πξψην θαη 2.000.000 ιηξψλ ζηεξιηλψλ ην δεχηεξν. Σε 

λνκηθή απηή εθθξεκφηεηα ηελ αλέιαβε ζηελ πνξεία ην Διεγθηηθφ πλέδξην κεηά ηελ 

ίδξπζή ηνπ. 

Μέζα απφ κηα πνξεία αλαδήηεζεο ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη κεραληζκψλ, 

θαηάιιεισλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, ελ ηέιεη ηδξχζεθε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην κε ην δηάηαγκα ηεο 27εο επηεκβξίνπ/9εο Οθησβξίνπ ηνπ 1833 «Πεξί 

ζπζηάζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ» (ΦΔΚ 32), θαη’ απνκίκεζε ηεο γαιιηθήο «Cour 

des comtes», ζεζκνχ πνπ είρε ζπζηαζεί απφ ηνλ Ναπνιένληα ην έηνο 1807. Σν ηδξπηηθφ 

δηάηαγκα ηνπ Διιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ήηαλ νπζηαζηηθά κηα ζρεηηθά ειεχζεξε 

αληηγξαθή ηνπ λφκνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ ηνπ 1807 ηεο Γαιιίαο, πνπ αθνξνχζε ηελ 

ζχζηαζε ηνπ αλάινγνπ ζεζκνχ εθεί, κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ άπηνληαλ ηεο 

πνιηηεηαθήο ζπγθξφηεζεο ησλ δπν θξαηψλ.  

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1833 έσο ην 1864 έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκπέδσζε 

θαη ηελ επδνθίκεζε ηνπ λενζχζηαηνπ ζεζκνχ. Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έγηλε ζηαδηαθά αξρηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ θαη ελ 
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ζπλερεία κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ, θαηαιήγνληαο ζηελ ελδεηθηηθή 

απαξίζκεζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Απφ ην 1864 έσο 

ην 1974 ην ψκα εληζρπφηαλ ζπλερψο κε εθηεηακέλεο ειεγθηηθέο θαη δηθαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Πιελ φκσο κε ην χληαγκα ηνπ 1952 νινθιεξψζεθε ε θαηνρχξσζε ηνπ 

ψκαηνο θαη ε αλαγσγή ηνπ ζε ζπληαγκαηηθφ ζεζκφ. Άμηα ιφγνπ πεξί ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξγάλνπ είλαη ε δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952, πνπ φξηδε φηη 

«νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αθνξψζαη θαηαινγηζκφλ ππνιφγσλ θαη 

απνλνκήλ ζπληάμεσλ δελ ππφθεηληαη εηο ηνλ έιεγρν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο».  

Σελ θαζνξηζηηθή ηνπ ζέζε σο ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ έιαβε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην κε ηα «ζπληαγκαηηθά θείκελα» ηεο δηθηαηνξίαο (1968, 1973) θαη κε ην 

ζχληαγκα ηνπ 1975, ην Διεγθηηθφ πλέδξην πεξηήιζε πιένλ κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 

δηθαζηεξίσλ, ζην Σκήκα Δ’, κε ηνλ ηίηιν «Γηθαζηηθή Δμνπζία» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 98 απηνχ. 

1.2. πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη έλα απφ ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο Διιάδαο (καδί 

κε ηνλ Άξεην Πάγν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο). Σαπηφρξνλα έρεη θαη 

δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πξάγκα πνπ ην θάλεη δηθπέο φξγαλν. Καηά ην άξζξν 98 ηνπ 

πληάγκαηνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθνπλ θπξίσο ν έιεγρνο 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ, ν 

έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιφκελνο είλαη 

ην Γεκφζην ή πξφζσπν πνπ εμνκνηψλεηαη κε απηφ, ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε γλσκνδφηεζε γηα 

ηα λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο, ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε 

Βνπιή γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, ε εθδίθαζε δηαθνξψλ ζρεηηθά 

κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηέινο ε εθδίθαζε 

ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ. 

Ζ δηπιή ππφζηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλέδξην επηβάιιεη ηε ζπλχπαξμε 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ. ζνλ αθνξά ην δηθαζηήξην απηφ 

απνηειείηαη: απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νθηψ (8) Αληηπξνέδξνπο, 

ηξηάληα (30) πκβνχινπο, ζαξάληα ηέζζεξηο (44) Παξέδξνπο θαη απφ Δηζεγεηέο θαη 
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Γφθηκνπο Δηζεγεηέο ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε ζχλνιν ζηνπο ζαξάληα πέληε 

(45). Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

αζθνχληαη απφ ηελ Οινκέιεηα, ηα Σκήκαηα θαη ηα Κιηκάθηα. Ζ Οινκέιεηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνπο 

Αληηπξνέδξνπο θαη ηνπο πκβνχινπο.  

Κάζε Σκήκα απνηειείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, 

σο πξφεδξν, δχν πκβνχινπο θαη δχν Παξέδξνπο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ κπνξεί λα πξνεδξεχεη θαη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα. Οη Πάξεδξνη κεηέρνπλ 

ζηα Σκήκαηα κε γλψκε ζπκβνπιεπηηθή. Κάζε Κιηκάθην απνηειείηαη απφ έλαλ 

χκβνπιν, σο πξφεδξν θαη δχν Παξέδξνπο. Σνλ έλαλ απφ ηνπο Παξέδξνπο κπνξεί λα 

αλαπιεξψλεη Δηζεγεηήο ή Γφθηκνο Δηζεγεηήο. 

Ο αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ νξίδεηαη ζε νθηψ απφ ηα νπνία ην έλα είλαη κείδνλνο 

(επηακεινχο) ζχλζεζεο. Ο θαζνξηζκφο, ε ζπγθξφηεζε θαη ν αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ, νη 

αξκνδηφηεηεο θάζε Σκήκαηνο, ε εζσηεξηθή ηνπο νξγάλσζε, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο θαη ε ζχλζεζή ηνπο κε θαηαλνκή ζε απηά ησλ κειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ 

θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ.
1
 

Ο αξηζκφο ησλ Κιηκαθίσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε Κιηκαθίνπ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ε 

απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ην ζπλέδξην απνηειείηαη απφ νθηψ Σκήκαηα θαη απφ δψδεθα 

Κιηκάθηα. Σα Κιηκάθηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ζρεηίδνληαη θαηά 

θχξην ιφγν κε ηνπο ειέγρνπο είλαη πέληε θαη αθνξνχλ ηα αλάινγα Σκήκαηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ήηνη ηνπ I, IV, V, VI θαη VII αληίζηνηρα θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, ηα Κιηκάθηα Δ’, Σ’ θαη Ε΄ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν θαη ην Β’ Κιηκάθην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. 

Δκπεηξηθά θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

αλαθέξνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Κιηκαθίσλ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ (ΚΠΔΓ) 

πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ αλαγλψζηε. Έηζη ηα Κιηκάθηα Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ακθηβνιηψλ Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε 

ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ (ΥΔ) πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) ΚΠΔΓ Η 

                                                             
1
 Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ 35 Α’) 
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Σκήκαηνο αζρνιείηαη κε ΥΔ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. πνπ ππάγνληαη κε 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ ζε 

απνδνρέο γεληθά, απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ηνπο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηα λνζήιηα 

απηψλ, ακνηβέο δηθεγφξσλ θαη ηηο θξαηήζεηο ζ’ απηέο, 2) ΚΠΔΓ ΗV Σκήκαηνο 

αζρνιείηαη κε ΥΔ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ (πιελ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ 

ΟΣΑ Α’ βαζκνχ), πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ ηνπο, ηα νπνία αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, πάζεο 

θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία, 

3)ΚΠΔΓ V Σκήκαηνο αζρνιείηαη κε ΥΔ πξνπιεξσκήο (αξρηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απηψλ), πιεξσκήο δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, επηηξνπηθψλ, παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, απνθαηάζηαζεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ζπκςεθηζηηθψλ, 4) ΚΠΔΓ VI Σκήκαηνο αζρνιείηαη κε θάζε κνξθήο 

ηίηινπο πιεξσκήο δαπαλψλ Ν.Π.Η.Γ., πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 5) ΚΠΔΓ VII Σκήκαηνο αζρνιείηαη κε 

ΥΔ ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή 

δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ 

πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο 

αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία.  

Πεξαηηέξσ ζην Δ’ Κιηκάθην ππάγεηαη ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ζην Σ’ Κιηκάθην ππάγεηαη ν πξνζπκβαηηθφο 

έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ζην Ε’ Κιηκάθην ππάγεηαη ν 

πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, αλάινγα κε 

ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Σέινο ην Β’ Κιηκάθην αζρνιείηαη κε α) ηνλ έιεγρν ησλ 

απνινγηζκψλ ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο θαη ησλ δεκνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ.,
2
 ησλ 

Δηδηθψλ Σακείσλ, ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθηφο δεκφζηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ εθθξεκνχζαλ ελψπηφλ ηνπ κέρξη ηηο 

2.4.2012,
3
 κε ηνλ θαηαινγηζκφ, ηελ απαιιαγή ή φρη απφ ηελ επζχλε ησλ ππνιφγσλ θαη 

ηελ επηβνιή ζε απηνχο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ γηα βξαδχηεηα ππνβνιήο ησλ απνινγηζκψλ 

ηνπο ή γηα ηε κε εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρεηηθψλ κε ην 

ειεγθηηθφ έξγν θαη κε ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

                                                             
2
 Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α’) 

3
 Άξζξν 109 ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52 Α’) 
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθηφο απφ ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπ πνπ 

νξίδνληαη ζην λφκν 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, αζθεί γεληθή επνπηεία ζηηο εξγαζίεο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δηαζθέςεηο 

θαη εηζεγείηαη ζε φζεο ππνζέζεηο ην θξίλεη αλαγθαίν. Αζθεί επίζεο ηε δηνηθεηηθή 

αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη κπνξεί λα παξαγγείιεη ηελ 

άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 παξ. 5 ηνπ λ. 2812/2000 (ΦΔΚ 67 Α’).  

Οη Αληηπξφεδξνη δηεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία 

πξνεδξεχνπλ, ζπγρξφλσο δε κπνξνχλ λα αζθνχλ θαη θαζήθνληα πκβνχινπ. Οη 

χκβνπινη εηζεγνχληαη εγγξάθσο επί φισλ γεληθά ησλ δηθαζηηθψλ θαη κε ππνζέζεσλ 

πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηνχο, κε πιήξε έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθφ ηεο 

ππφζεζεο, ηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπο. Ζ 

έθζεζε παξακέλεη ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο. Οη Πάξεδξνη κεηέρνπλ σο κέιε ζηα 

Κιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σκεκάησλ νη Πάξεδξνη 

κεηέρνπλ κε ζπκβνπιεπηηθή ςήθν θαη αζθνχλ θαζήθνληα εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο. Οη 

Δηζεγεηέο βνεζνχλ ηνπο πκβνχινπο θαη ηνπο Παξέδξνπο ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη 

δηάγλσζε ησλ ππνζέζεσλ.  

Δπηπιένλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ππάξρεη θαη ε Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο 

Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ είλαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή αξρή, ε νπνία 

δξα εληαία θαη αδηαίξεηα. Ζ δνκή ηεο δηθαζηηθήο απηήο αξρήο έρεη σο εμήο: Ο Γεληθφο 

Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο, ν Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο κε βαζκφ Αληηπξνέδξνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηξεηο (3) Αληεπίηξνπνη ηεο Δπηθξαηείαο. 

ην Γηθαζηηθφ αληίπνδα βξίζθνληαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο Δπηηξφπσλ. 

Βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη ν 

Έιεγρνο. ε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ππεξεζία Δπηηξφπνπ, κε 

εμαίξεζε βέβαηα ηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη θάπνηεο ειάρηζηεο 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαπάλσ απφ κηα ππεξεζίεο. Σν νξγαλφγξακκα 

θάζε ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζέζε Δπηηξφπνπ, ηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο, ηηο 

ζέζεηο ειεγθηψλ θαη ηε γξακκαηεία. Ζ δνκή θάζε ππεξεζίαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο πνπ δηαζέηεη θαη απφ ηνλ φγθν ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειεί.  
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1.3. Αξκνδηόηεηεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε πξψην θαη δεχηεξν επίπεδν 

ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ λ. 4129/2013 (ΦΔΚ 52 Α/28-2-2013) «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

Α/Α ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

1 Αζθεί έιεγρν  

2 Παξαθνινπζεί ηα έζνδα 

3 Απνθαίλεηαη επί απνινγηζκψλ 

4 Κξίλεη Δλζηάζεηο 

5 Γηθάδεη 

6 Γλσκνδνηεί 

7 Αθνινπζεί ηνπο λφκνπο 

Πην αλαιπηηθά: Σν Διεγθηηθφ πλέδξην: 1) Αζθεί Έιεγρν: α) Αζθεί ηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 98 παξ.1 πεξίπησζε α΄ ηνπ πληάγκαηνο έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 33 ηνπ λ. 4129/2013 (ΦΔΚ 52 Α’) θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ππάγνληαη θάζε θνξά ζηνλ έιεγρν απηφλ. 

β)Γηελεξγεί ππνρξεσηηθά θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ή ηνπο 

απνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζηνλ εθηφο Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκφ κε ηελ νλνκαζία «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δγγπήζεσλ 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 ηνπ λ. 992/1979 (ΦΔΚ 280 Α΄). ε 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ππφθεηηαη θαη θάζε θνξέαο πνπ έιαβε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. γ) Διέγρεη ηελ 

ηήξεζε ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1, 3 θαη 6 ηνπ λ. 1256/1982 

(ΦΔΚ 65 Α΄). δ) Αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 35, 

36 θαη 37 ηνπ λ. 4129/2013. ε) Γηελεξγεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ή ζε επί 

κέξνπο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη νξγαληζκψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α΄). 

ζη)Γχλαηαη λα δηελεξγεί έιεγρν γηα θάζε έξγν, πξνκήζεηα, επηρνξήγεζε, ελίζρπζε θ.ιπ. 

θαη γεληθά γηα θάζε πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη είηε νιηθά είηε κεξηθά απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 2145/1993 (ΦΔΚ 

88 Α΄). δ) ιεο νη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. (πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ) 

θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ηα έζνδα απηψλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά 
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πξφηππα. ε) Παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ δηαρείξηζεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε Διιάδα θαη εθηειεί δηεζλή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο 

ειεγθηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε ειεγθηηθνχο ζεζκνχο αληίζηνηρνπο πξνο απηφ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3038/2002 (ΦΔΚ 180 Α΄). ζ) Απνθαίλεηαη γηα ππνζέζεηο πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2 παξάγξαθνη 19 θαη 20, 3 παξ. 13 θαη 4 παξ. 13 ηνπ λ. 

2343/1995 (ΦΔΚ 211 Α΄), 1 ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ 309 Α΄) θαη 1 παξ. 1 ηνπ λ. 

4065/2012 (ΦΔΚ 77 Α΄).» 2. Παξαθνινπζεί ηα Έζνδα: α) Παξαθνινπζεί ηα έζνδα 

ηνπ Κξάηνπο. β) Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ λ. 

4129/2013. 3. Απνθαίλεηαη επί Απνινγηζκώλ θαη Τπνιόγωλ: α) Απνθαζίδεη νξηζηηθά 

γηα ηελ θαηαρψξεζε ή κε ζε εηδηθά βηβιία ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη ζπκβεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, πνπ 

έρνπλ βεβαησζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4
 θαη 

ζεσξνχληαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 65 ηνπ 

4129/2013. β) Απνθαίλεηαη επί ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ ηνπ 

Κξάηνπο. γ) Δπνπηεχεη ηνπο δεκφζηνπο ππνιφγνπο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ. δ)Δπνπηεχεη ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνπλ νη 

δεκφζηνη ππφινγνη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε) Απνθαίλεηαη γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ησλ ππνιφγσλ πνπ ινγνδνηνχλ ελψπηφλ ηνπ γηα θάζε 

απψιεηα, έιιεηςε ή θζνξά ρξεκάησλ, πιηθνχ ή παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πιεξσκήο 

θάζε είδνπο. 4. Κξίλεη Δλζηάζεηο: α) Κξίλεη ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ 

πξνο εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο ζε βάξνο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ γεληθά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

αθνξνχλ θαηαινγηζκφ ζχληαμεο πνπ εηζπξάρζεθε αρξεσζηήησο. β) Αίξεη ηελ 

ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε ππεξεζία ππαιιήινπ γηα ηελ 

απηνδίθαηε απφιπζή ηνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηξηαθνληαπεληαεηίαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 1232/1982 (ΦΔΚ 22 Α΄). 5. Γηθάδεη: α) Γηθάδεη ηηο 

ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηηθή επζχλε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

γηα δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην Γεκφζην, ζηνπο Ο.Σ.Α. ή ζε άιια Ν.Π.Γ.Γ.. β) Γηθάδεη 

ηηο ακθηζβεηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ. 

γ)Γηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά πξάμεσλ θαηαινγηζκνχ πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ ηνλ 

                                                             
4
 ΝΓ 356/1974 (ΦΔΚ 90 Α’) 
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έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 1, 3 θαη 6 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄). δ)Γηθάδεη 

ηηο εθέζεηο πνπ ππάγνληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαηά 

θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο ή άιια αξκφδηα 

πξνο ηνχην ζπιινγηθά ή κε φξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε πιηθνχ ή 

ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γεληθά. ε) Γηθάδεη ηηο εθέζεηο: αα) θαηά ησλ 

πξάμεσλ ησλ Κιηκαθίσλ θαη Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπνπ απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ββ)θαηά ησλ πξάμεσλ θαλνληζκνχ 

ζχληαμεο ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, γγ) θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 599/1968 (Α΄ 

258) θαη δδ) θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ. 599/1968. 

ζη)Γηθάδεη ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη 

νπνίνη απφ 1.1.2011 ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. δ) Γηθάδεη ηηο 

πξνζθπγέο θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 22 ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ 137 Α΄). ε) Γηθάδεη 

ηηο εθέζεηο θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 παξ. 15 

ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28). ζ) Γηθάδεη ηηο πξνζθπγέο θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 50 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄). η) Γηθάδεη ηηο 

εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηηο 

νπνίεο δηαηάζζεηαη ε επηζηξνθή απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζεσξνχληαη 

δεκφζηνη ππφινγνη, ησλ πνζψλ πνπ παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο εηζέπξαμαλ ζε βάξνο 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ λ. 2520/1997 (ΦΔΚ 173 Α΄). ηα) Γηθάδεη ηα έλδηθα 

βνεζήκαηα θαη κέζα θαηά θαηαινγηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εηο 

βάξνο εθθαζαξηζηψλ πεξηνπζηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην ιφγσ θιεξνλνκίαο, 

θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θαζψο θαη εθηειεζηψλ δηαζεθψλ, κε ηηο νπνίεο θαηαιείπνληαη 

ζην Γεκφζην, ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ζε ινηπά λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ζε θνηλσθειή 

ηδξχκαηα ή ζσκαηεία θιεξνλνκηέο ή θιεξνδνηήκαηα ππέξ δεκφζησλ ή θνηλσθειψλ 

ζθνπψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 32, 33, 35, 56, 82, 85 θαη 102 ηνπ α.λ. 

2039/1939 (ΦΔΚ 455 Α΄). 6 Γλωκνδνηεί: α) Γλσκνδνηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 

παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζε λνκνζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ λφκσλ ή ζηελ απνλνκή ζχληαμεο ή ζηελ αλαγλψξηζε ππεξεζίαο πνπ 

παξέρεη δηθαίσκα ζε ζχληαμε, εθφζνλ ε ζχληαμε βαξχλεη ην δεκφζην ηακείν ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ Ν.Π.Γ.Γ.. β) Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ ζέηνπλ νη Τπνπξγνί εθφζνλ, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε δεηνχκελε γλψκε ηνπ δελ απνηειεί πξφθξηκα ησλ πξάμεσλ ή ησλ 

δηθαζηηθψλ ηνπ απνθάζεσλ. Γηα ζέκαηα κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ γλσκνδνηεί κφλν ζε 
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εξσηήκαηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, γλσκνδνηεί γηα λνκνζρέδηα πνπ 

ξπζκίδνπλ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ζέκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα νπνία ππνβάιινληαη ελψπηφλ ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ. 7.Αθνινπζεί ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο: Αζθεί επίζεο θαη θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα, πνπ ηνπ αλαηίζεηαη κε λφκν. 

1.4. πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηωλ Έιεγρωλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Σα είδε ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ Τπεξεζηψλ 

Δπηηξφπνπ δηαθξίλνληαη: α) ζηνλ Πξνιεπηηθό Έιεγρν πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ 

θαη ησλ ΝΠ απηψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δαπάλεο, ην θαηψηαην χςνο ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, β) ζηνλ Πξνζπκβαηηθό 

Έιεγρν πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ζηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζπλάπηνληαη απφ ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠ απηψλ αλάινγα κε ην χςνο 

πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, γ) ζηνλ Καηαζηαιηηθό Έιεγρν πνπ αθνξά ηνλ 

έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, ησλ απνινγηζκψλ ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο 

θαη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, δ) ζηνλ Έιεγρν Δίζπξαμεο Δζόδωλ ΟΣΑ ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη λα αζθεί ηνλ έιεγρν γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσο 

βεβαησζέλησλ ρξεψλ, νθεηιψλ ή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ θαη ηέινο ε) κε πξφζθαηεο 

δηαηάμεηο έρνπκε ηνπο Δηδηθνύο Διέγρνπο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ πνπ αθνξνχλ 

ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο (πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο), θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ην εηήζην 

ειεγθηηθφ πξφγξακκα, πνπ εθπνλεί ε Οινκέιεηά ηνπ. Οη έιεγρνη είλαη έιεγρνη 

επηδφζεσλ ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

ειεγθηηθά πξφηππα θαη θπξίσο ην πξφηππν GOV 9000 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα 

πξφηππα εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφ θαζνξίζηεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ ησλ Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ 

(INTOSAI)». 
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Δλ ζπλερεία αθνινπζεί κηα αλάιπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ειέγρσλ έηζη ψζηε 

ν αλαγλψζηεο λα κπνξέζεη λα γίλεη θνηλσλφο απηψλ είηε σο ειεγθηήο είηε σο 

ειεγρφκελνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

2.1 Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο - Γεληθά 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 98 παξ. 1 ηνπ εδαθ. α’ ηνπ πληάγκαηνο, ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί, δηελεξγεί πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

ΟΣΑ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην 

θαζεζηψο απηφ. Αλαιπηηθφηεξα ζπλδπάδνληαο ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο 

κε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ κέρξη πξφηηλνο ηζρχνληα λ. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ν ελ ιφγσ 

λφκνο ηζρχεη (κεηά απφ ζπκπιεξψζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο) θαη κε ηηο 

βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ ήδε ηζρχνληα λ. 4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη φια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο δεκνζηνινγηζηηθνχο 

θαλφλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο, πξνθχπηεη φηη ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο 

ζέιεζε λα θαζηεξψζεη ηνλ παξά ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ «Έιεγρν ησλ Γηαηαθηψλ» 

δειαδή ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

δεκφζην ρξήκα. 

Ο Έιεγρνο απηφο αζθείηαη A PRIORI θαη ζπλίζηαηαη ζε «Πξνιεπηηθφ Έιεγρν 

Γαπαλψλ» ηνπ Κξάηνπο, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κε εηδηθή 

δηάηαμε λφκνπ ππάγνληαη θάζε θνξά ζηνλ έιεγρν απηφλ δηα ηεο ζεψξεζεο ή κε 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

θαη φια απηά πξηλ ηελ εθηακίεπζε Γεκνζίνπ Υξήκαηνο. 

ξγαλα άζθεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είλαη νη Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη Δπίηξνπνη, νη νπνίνη πξνΐζηαληαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Οη Δπίηξνπνη αζθνχλ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 

ησλ εληειινκέλσλ απφ ηνπο Κχξηνπο Γηαηάθηεο (Τπνπξγνχο) θαη ηνπο Γεπηεξεχνληεο 

θαη ινηπνχο Γηαηάθηεο ηνπ Κξάηνπο. Ζ αλάζεζε άζθεζεο Γηθαζηηθνχ Πξνιεπηηθνχ 

Διέγρνπ ζε άιια φξγαλα απαγνξεχεηαη. Καη’ επηθνπξία ζηηο ππεξεζίεο Δπηηξφπσλ 

ηνπνζεηείηαη ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ απφ ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. 
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Ο Έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ηφζν ηνλ «ηππηθφ έιεγρν», φζν θαη ηνλ 

«νπζηαζηηθφ έιεγρν». Ο ηππηθφο έιεγρνο, ζπλίζηαηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο, ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξήκαηνο, ησλ απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο επηβαιιφκελσλ 

φξσλ, δειαδή ζην ιεγφκελν έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο, πνπ έγθεηληαη, ν 

κελ πξψηνο ζην αλ ε δαπάλε πξνβιέπεηαη απφ νπζηαζηηθή δηάηαμε λφκνπ θαη αλ 

ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε, ν κελ δεχηεξνο ζην αλ ε 

δαπάλε έρεη λφκηκα αλαιεθζεί θαη αλ επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ο 

«νπζηαζηηθφο έιεγρνο» ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ γεγνλφησλ ή 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηθαηνινγεηηθά. Ο έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο ησλ νηθείσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηφπηλ ξεηψλ δηαηάμεσλ απνθιείεηαη.
5
 

2.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο εθδίδεηαη ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ εθάζηνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ αλάιεςε ππνρξέσζεο 

είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε βάζεη ηεο νπνίαο γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ηξίησλ. Με ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο πξνζδηνξίδεηαη ε 

νθεηιή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ηξίησλ (πηζησηέο), ην αλαινγνχλ πνζφ, ηη είλαη 

απαηηεηφ θαη δηθαηνινγεκέλν θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ είλαη νη Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη νη εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ήδε ηελ 

ζηηγκή πνπ ε εξγαζία απηή νινθιεξψλεηαη νη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

παχνπλ λα εθηεινχλ ρξέε εθθαζαξηζηή γηα ην Γεκφζην, εθηφο θάπνησλ πεξηπηψζεσλ, 

θαη θάζε θνξέαο είλαη πιένλ ππεχζπλνο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ. Δλ 

ζπλερεία ην ρξεκαηηθφ έληαικα αθνχ ππνγξαθεί αξκνδίσο, απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία Δπηηξφπνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη λα ζεσξεζεί. 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Δπηηξφπνπ, δηαπηζησζεί φηη ε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη θαλνληθή, ηφηε ν Δπίηξνπν, 

πξνρσξάεη ζηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη ην επηζηξέθεη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ην εμνθιήζεη. ε πεξίπησζε ηψξα πνπ δηαπηζησζεί 

νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή παξαηππία, ηφηε ν Δπίηξνπνο ζπληάζζεη πξάμε επηζηξνθήο, 

ζηελ νπνία δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο κε ζηφρν απηέο λα 

                                                             
5
 Άξζξν 28 παξ 5 ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52 Α’) 
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αλαπιεξσζνχλ ή πεξαηηέξσ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαλνκίαο δηαηππψλεη επζεία 

άξλεζε, παξαζέηνληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ παξαβηάζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη 

ηελ απφθαζή ηνπ. Αλ ε ειεγρφκελε ππεξεζία απνδερζεί ηελ πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ, 

δηνξζψλεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα, ζε πεξίπησζε βέβαηα πνπ απηφ πξνβιέπεηαη θαη ην 

επαλαθέξεη γηα ζεψξεζε, ζπκκνξθνχκελε ζηηο ππνδείμεηο ηεο πξάμεο. Αλ δελ 

επηδέρεηαη δηφξζσζεο ην ρξεκαηηθφ έληαικα, ηφηε ε ππεξεζία πξνβαίλεη ζε αθχξσζε 

απηνχ θαη καηαηψλεηαη έηζη ε εθηέιεζε ηεο δαπάλεο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγεηαη ε 

παξάλνκε εθηακίεπζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηψξα πνπ ε ειεγρφκελε ππεξεζία, ν δηαηάθηεο, δελ 

ζπκθσλεί κε ηελ πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ, επαλαθέξεη (επαλππνβάιιεη) ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα κε έγγξαθν, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ πξάμε ηνπ 

Δπηηξφπνπ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί. Σν έληαικα πνπ επαλππνβάιιεηαη 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δηαηάθηε, ζηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο.
6
 ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ δπν ηηλά, ή ν Δπίηξνπνο πείζεηαη απφ ην 

έγγξαθν επαλππνβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη είηε 

δηεπθξηλίδνληαη θάπνηα ζηνηρεία πεξαηηέξσ, είηε πξνζθνκίδνληαη θάπνηα επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά πξνο ελίζρπζε ηεο άπνςεο ηνπ δηαηάθηε θαη ππνγξάθεη ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα κε απνηέιεζκα ε δαπάλε λα εμνθιείηαη ή εκκέλεη ζηηο απφςεηο ηνπ θαη 

ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε δηαθσλίαο ην θάθειν ηεο ππφζεζεο 

ζην αξκφδην Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ε δηαθνξά.  

Σν Γηθαζηήξην, κε ηε ζεηξά ηνπ, κεηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ην Γεληθφ 

Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ρξεψλεη ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο πνπ αθνξά ην επίκαρν 

ρξεκαηηθφ έληαικα ζε Πάξεδξν ή Δηζεγεηή. Πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ε ελ ιφγσ δηαθνξά 

εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Κιηκάθην Πξάμε Δπηζηξνθήο ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή ηφζν 

γηα ηνλ Δπίηξνπν φζν θαη γηα ην Γηαηάθηε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην Κιηκάθην ειέγρεη 

κφλν ηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο, πνπ πξνβάιεη ν Δπίηξνπνο, φπσο απηνί δηαηππψλνληαη 

θάζε θνξά ζηελ εθάζηνηε δηαθσλία. Αλ φκσο ην Κιηκάθην θξίλεη φηη κέζα απφ ηελ ελ 

ιφγσ ππφζεζε πξνθχπηεη θάπνην ζέκα κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή θάπνην ζέκα 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πξνβαίλεη ζε παξεκπίπηνληα έιεγρν. Αθφκε «ιφγσ ηεο 

κείδνλνο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ πξνθχςαληνο ζέκαηνο ή σο έρνληνο ηνχηνπ γεληθψηεξαλ 

                                                             
6
 Άξζξν 77 παξ. 3 ηνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ 51 Α’) 
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ζεκαζίαλ» κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε απηή ζηελ Οινκέιεηα κε Πξαθηηθφ, ην 

νπνίν επέρεη ζέζε εηζήγεζεο, θαη ηελ νπνία επηβαξχλεηαη λα αλαπηχμεη ν νξηδφκελνο 

βάζεη ηνπ πξαθηηθνχ εηζεγεηήο. Σα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο δε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζέκα δεζκεχνπλ ην Κιηκάθην σο ηε δνζείζα ιχζε ζην δήηεκα πνπ παξαπέκθζεθε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο δελ ζεσξήζεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα θαη ην 

αξκφδην Κιηκάθην ή Σκήκα (επί αηηήζεσο αλαθιήζεσο) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έρεη 

απνθαλζεί γηα ηε κε ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε ζεψξεζε απηνχ κε επζχλε ηνπ. Αθνινχζσο ν Γεληθφο 

Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλαθνηλψλεη απζεκεξφλ ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Βνπιή πίλαθα ησλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ έρνπλ ζεσξεζεί κε ηε δηαδηθαζία απηή, ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθεηαη θαη ε αηηηνινγία ηεο κε ζεψξεζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Δάλ ε 

Βνπιή εληφο ηεο πξψηεο ζπλφδνπ απηήο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πίλαθα δελ εγθξίλεη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα, ηφηε απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

ζηνλ Τπνπξγφ πνπ δηέηαμε ηελ ζεψξεζε απηψλ κε επζχλε ηνπ. 

εκαληηθφ είλαη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο 

«ζπγγλσζηήο πιάλεο». Ηδηαίηεξε πεξίπησζε κηαο θαη’ νηθνλνκίαλ λνκηκφηεηαο είλαη ε 

λνκνινγηαθή θαηαζθεπή ηεο «ζπγγλσζηήο πιάλεο».
7
 Δίλαη ε παξείζθξεζε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θαιφπηζηεο πιάλεο πεξί ην δίθαην 

επί ζέκαηνο πνπ δελ αλάγεηαη ζε δεηήκαηα δεκφζηαο ηάμεο, ζηελ έλλνηα ηεο 

αληηθεηκεληθήο δεκνζηνλνκηθήο λνκηκφηεηαο. Σν Γηθαζηήξην ινηπφλ θαηά ηελ εμέηαζε 

κηαο ππφζεζεο κπνξεί λα θξίλεη φηη κηα κε λφκηκε δαπάλε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

δηφηη ηα φξγαλα πεπιαλήζεθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζηελ εληαικαηνπνίεζε απηήο. Βέβαηα 

ζηελ πεξίπησζε απηή ν δηαηάθηεο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη πάιη ζηελ «εθηέιεζε» 

ηεο ίδηαο ή παξφκνηαο πξάμεο γηαηί θαη’ νπζία ε δαπάλε θξίλεηαη κε λφκηκε. 

ε πεξίπησζε ηψξα πνπ ν Δπίηξνπνο απιψο ακθηβάιιεη ζρεηηθά κε ηε ζεψξεζε 

ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κπνξεί λα απεπζπλζεί κε έθζεζή ηνπ ζην αξκφδην 

Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη ακθηβνιίεο ηνπ. Ο 

Δπίηξνπνο ζηελ έθζεζή ηνπ νθείιεη αξρηθά λα παξαζέζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

πνπ απνηεινχλ ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο. Δλ ζπλερεία πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη θαηά 

ηξφπν ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ην ζεκείν εθείλν, ζην νπνίν εζηηάδεηαη ε ακθηβνιία ηνπ, 

                                                             
7
 Βιέπε Μειηψλεο, 2012, ζει. 166 Σν Διεγθηηθφ πλέδξην- χγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο. 
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εθζέηνληαο φιεο ηηο εξκελεπηηθέο εθδνρέο βάζεη ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη ε ακθηβνιία 

θαη ηελ άπνςή ηνπ αλαθνξηθά κε ην πνηα απφ απηέο είλαη ε νξζή. 

Σν Κιηκάθην αθνχ ειέγμεη ηελ ππφζεζε εθδίδεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, κε ην νπνίν 

αίξεηαη ε ακθηβνιία θαη επηζηξέθεη ηελ ππφζεζε (θάθειν) ζηνλ Δπίηξνπν. Απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ νθείιεη λα ππαγάγεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζην Πξαθηηθφ ηνπ 

Κιηκαθίνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο εθφζνλ 

θπζηθά δελ δηαπηζηψλεηαη άιινο ιφγνο κε λνκηκφηεηαο ή θαλνληθφηεηαο ηεο επίκαρεο 

δαπάλεο. ε πεξηπηψζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ άξζε ακθηβνιηψλ γηα ηε ζεψξεζε ή κε 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ παξαπέκπνληαη ζηα αξκφδηα Κιηκάθηα, απηά κε ηε ζεηξά 

ηνπο δχλαληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη γλψκε ηεο Οινκέιεηαο, αλ θξίλεη φηη απηφ είλαη αλαγθαίν, ιφγσ 

ηεο ζνβαξφηεηα ή ηεο γεληθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. Ζ γλψκε ηεο Οινκέιεηαο είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ην Κιηκάθην. 

Αλ ζπκβεί, θαηά ηνλ «νπζηαζηηθφ έιεγρν», ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ, λα γελλεζνχλ βάζηκεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην «νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 

δαπάλεο», ηφηε ην αξκφδην φξγαλν ηεο ππεξεζίαο Δπηηξφπνπ (ν Δπίηξνπνο) ζεσξεί κελ 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα, αλαθέξεη φκσο ζπγρξφλσο ηελ πεξίπησζε ζην αξκφδην Σκήκα 

(φρη Κιηκάθην) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Χο νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο λνείηαη 

θάζε δήηεκα πνπ δελ αλάγεηαη ζε δήηεκα ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ή θαλνληθφηεηαο ηεο 

δαπάλεο δειαδή αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ ζηα δηθαηνινγεηηθά 

αλαθεξφκελσλ γεγνλφησλ ή ζηνηρείσλ θαη πεξαηηέξσ ζηε δηαπίζησζε, εάλ νη 

δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ησλ αξκνδίσλ γεγνλφησλ δελ έγηλαλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, δειαδή κεηά απφ πεξίζθεςε θαη νξζή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 

αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα κε ηε δηάζεζε ησλ νιηγφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σνχην κεηά απφ 

αμηνιφγεζε, αλαθνηλψλεη ηελ πεξίπησζε ζηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ αξκφδην θαηά 

πεξίπησζε ππνπξγφ. Πεξαηηέξσ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θάλεη κλεία απηήο, θαζψο θαη 

φισλ ησλ παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ Δηεζία Έθζεζή ηνπ πξνο ηε Βνπιή. 

Οη Πξάμεηο θαη ηα Πξαθηηθά ησλ αξκνδίσλ Κιηκαθίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

επηιχνληαη δεκνζηνλνκηθέο δηαθνξέο ή αίξνληαη ακθηβνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζεψξεζε 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ είηε γηα πιάλε πεξί ην δίθαην ή ηα 

πξάγκαηα, πνπ εκθηινρψξεζε θαηά ηελ έθδνζε ηνπο, ή ιφγσ επίθιεζεο λέσλ θξίζηκσλ 

εγγξάθσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλάθιεζε. Αξκφδην γηα ηελ αλάθιεζε Πξάμεο ή 
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Πξαθηηθνχ είλαη ην Σκήκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εθάζηνηε Κιηκάθην. Σν Σκήκα κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είηε απηεπάγγειηα κε αθνξκή αθφκε θαη 

έγγξαθν απφ ηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ, έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Δπίηξνπνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ή ηνπ δηαηάθηε κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

Πξάμεο ή ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνλ αξκφδην θνξέα. Αλάθιεζε κπνξεί λα 

γίλεη κφλν εθφζνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο Πξάμεο εκθηινρψξεζε πιάλε πεξί ην δίθαην ή 

πεξί ηα πξάγκαηα ή ιφγσ ινγηζηηθνχ ιάζνπο ή εάλ πξνζθνκίζηεθαλ λέα ζηνηρεία πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ αλάθιεζε απηή θαη φρη θαηφπηλ απιήο επαλεμέηαζεο ησλ ήδε 

θξηζέλησλ δεηεκάησλ. Γεχηεξε αίηεζε αλάθιεζεο θαηά ηεο ίδηαο Πξάμεο δελ 

επηηξέπεηαη. 

Ζ πξάμε ζεψξεζεο ηνπ Υξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί 

νίθνζελ απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν, αλ θαηά ηε ζεψξεζε εκθηινρψξεζε πιάλε πεξί ηα 

πξάγκαηα ή ην δίθαην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ελ ησ κεηαμχ δελ επήιζαλ έλλνκεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ πξάμε απηή θαη ηδίσο δελ ζα έρεη εμνθιεζεί ν ηίηινο. Αλ έρεη 

εμνθιεζεί παξά ηαχηα, ηφηε ππάξρεη ε επρέξεηα αλαθιήζεσο εγγξάθσο ηεο πξάμεο 

ζεψξεζεο ιφγσ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαινγηζκνχ απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ αλνηθείσο ιαβφληνο.
8
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμφθιεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ρσξίο λα πξνεγεζεί 

ζεψξεζή ηνπ απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζηζηά ηε δηελεξγεζείζα 

πιεξσκή, κε λφκηκε θαη απνηειεί έιιεηκκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2.3 Σα Όξηα ηνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην χληαγκα, έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κε εηδηθή 

δηάηαμε λφκνπ ππάγνληαη θάζε θνξά ζηνλ έιεγρν απηφλ. Ο αζθνχκελνο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο επί ησλ σο άλσ δαπαλψλ, ην θαηψηαην φξην 

ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ. 

                                                             
8
 Βιέπε Ρίδνο (2015, ζει 87) Ο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ινγαξηαζκψλ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην 
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Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ./ηνο 136/2011 ν αζθνχκελνο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην πξνιεπηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα επί δαπαλψλ πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά 

ρξεκαηηθφ έληαικα ηα φξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία ειεγρφκελσλ 

θνξέσλ σο αθνινχζσο: 

● Γαπάλεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Απφ ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) 

επξψ θαη άλσ. Γαπάλεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην 

πιαίζην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ:
9
 Απφ ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) 

επξψ θαη άλσ. 

● Γαπάλεο ΝΠΓΓ (φπνπ αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ δέθα 

ρηιηάδσλ (10.000) επξψ θαη άλσ 

● Γηα ηηο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ απφ ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

(5000) επξψ θαη άλσ 

● Γαπάλεο ΟΣΑ α’ βαζκνχ (Γήκσλ): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5000) 

επξψ θαη άλσ 

● Γαπάλεο ΟΣΑ β’ βαζκνχ (Πεξηθεξεηψλ): Απφ ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000) επξψ θαη άλσ. Πιελ φκσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 282 παξ. 17 ηνπ Ν. 

3852/10 (ΦΔΚ 87 Α’) νξίδεηαη φηη: «Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα 

θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε εθθαζάξηζε, ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ησλ πεξηθεξεηψλ δηελεξγείηαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε πεξηθέξεηα. Καηά ην ίδην 

δηάζηεκα δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 275 ηνπ παξφληνο (πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην), γηα ηηο δαπάλεο ησλ πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηδξπκάησλ». 

ηα πξναλαθεξφκελα πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ. 

Καη’ εμαίξεζε, δαπάλεο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ, 

κειεηψλ ή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ειέγρνληαη πξνιεπηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

                                                             
9
 Άξζξν πξψην, παξ. Ε’ ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α’) 
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πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν 

ειέγρνληαη ηπρφλ παξαηάζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ. 

Διέγρνληαη επίζεο πξνιεπηηθά, αλεμαξηήησο πνζνχ νη δαπάλεο, γηα: 

α)κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην 

ρξεκαηηθφ έληαικα, β) πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία) 

θαη γ) επηρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

2.4 Η Πνξεία ηνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ 

Με ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν επηηπγράλεηαη: α) ε πεξηθξνχξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ, θαζφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

πξνιακβάλεηαη έγθαηξα ε δηελέξγεηα κε λφκηκσλ δαπαλψλ, β) ε αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, γ) ε πξνζηαζία ησλ δηαηαθηψλ απφ θαηαινγηζκνχο ζε βάξνπο ηνπο γηα 

δαπάλεο, νη νπνίεο ζα θξηζνχλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ κε 

λφκηκεο.
10

 

Ζ ζεκαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηελέξγεηαο απηνχ είλαη ζπλαθφινπζα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο, 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο απηφο, πξηλ απφ ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. 

Πιένλ δηαλχνπκε ηελ πνξεία θαηάξγεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. Ήδε κε ηνλ 

λ. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α’) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 10 παξ. 10 νξίδεηαη φηη: «Ζ 

ππνπεξίπησζε αα΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4270/2014 (φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Σν 

Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί: «αα. Έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κε εηδηθή δηάηαμε 

λφκνπ ππάγνληαη θάζε θνξά ζηνλ έιεγρν απηφλ. Απφ 1.1.2017, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4129/2013 (ΦΔΚ 52 Α’), δελ αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

ζηηο δαπάλεο ηνπ Κξάηνπο. Απφ 1.1.2019, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4129/2013, δελ αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζηηο δαπάλεο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη 

                                                             
10

 Διπλ Πξαθηηθά Οινκέιεηαο 19
εο

 θαη 20
εο

 Γελ. πλ./ 25-5-1979 θαη 30-05-1979. 
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κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαηφπηλ γλψκεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, θαζνξίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο ππνπεξίπησζεο». Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηα Πξαθηηθά 

ηεο 19εο Γεληθήο πλέιεπζεο/14.10.2015 ζπδεηψληαο ηελ σο άλσ δηάηαμε ηνπ ππφ 

ζπδήηεζε λνκνζρεδίνπ «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ θαη δηαζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», αθνχ ππελζχκηζε: α) φηη ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ εδαθίνπ α’ ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, δει. ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ ΟΣΑ ή άιισλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, αζθείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην δηαξθψο απφ ην έηνο 1887, νπφηε 

θαζηεξψζεθε σο πξνιεπηηθφο έιεγρνο επί ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο πξηλ απφ ηελ 

εμφθιεζή ηνπο, β) φηη κε ηελ ίδηα κνξθή θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά ην έηνο 1975 ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ 

πνπ θαζηεξψλεηαη ζην εδάθην γ’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, γ) φηη κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 

ε αξκνδηφηεηα απηή επηβεβαηψζεθε θαη κάιηζηα δηεπξχλζεθε, θαζψο δφζεθε γηα πξψηε 

θνξά ε δπλαηφηεηα ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα ππνβάιεη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη ηηο 

δαπάλεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο θαη ζπλέβε κε ηελ ππαγσγή 

ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
11

 δ) φηη απφ ην 

2003 είρε αξρίζεη ε επέθηαζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζηηο δαπάλεο ησλ ΟΣΑ α’ 

βαζκνχ
12

 ηθαλνπνηψληαο ζρεηηθφ αίηεκα ησλ αηξεηψλ αξρφλησλ, ε) φηη ε Οινκέιεηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έρεη δερζεί ζην παξειζφλ φηη είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηή ε 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη 

ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ, ελψ 

απέθξνπζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 σο αληίζεηε πξνο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 

πληάγκαηνο ηελ επηρεηξεζείζα λέα αχμεζε ηνπ νξίνπ απηνχ, έθξηλε φηη ε 

πξνηεηλφκελε κε ην ηφηε λνκνζρέδην θαη ήδε άξζξν 10 παξ. 10 ηνπ λ.4337/15 

«θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ηνλ νπνίν δηελεξγεί ην 

Γηθαζηήξην θαηά ην άξζξν 98 παξ. 1 εδ. α’, αληηβαίλεη ζηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη δελ κπνξεί λα ηχρεη εθαξκνγήο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

Οη ζπδεηήζεηο αθφκε θαη κεηά ηελ ςήθηζε ηεο δηάηαμεο παξακέλνπλ αλνηθηέο. 

Δμαξρήο θεκνινγνχληαλ ε παξάηαζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ φζνλ 

αθνξά ηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ ή έζησ κέξνο απηψλ, ρσξίο φκσο ελ ηέιεη θάηη ηέηνην 

                                                             
11

 Άξζξν 275 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 
12

 Άξζξν 23 ηνπ Ν 3202/2003 (ΦΔΚ 284 Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε  
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λα έρεη πινπνηεζεί. ζνλ αθνξά ηνπο ΟΣΑ ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη είλαη 

ζπγθερπκέλα. Απφ ηελ κηα νη αηξεηνί απαηηνχλ ηαρχηεηα ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

πιεξσκψλ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε πξνσζνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ επζχλε ηνπο σο 

ππφινγνη, αθήλνληαο ηνπο ππαιιήινπο, ππφινγνπο εθηεζεηκέλνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

βέβαηα κέζα ζε φια απηά είλαη ε ζηάζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ν ζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο. Ζ εγεζία ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή ηηο θηλήζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην λα βγεη αιψβεην θαη απφ απηή ηελ θξίζε. ιν απηφ ζα κπνξνχζε 

λα κεηαθξαζηεί είηε κε ην λα δηαηεξεζεί ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ 

θαη γηαηί φρη λα αλαιάβεη πιένλ ην πλέδξην θαη ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ ησλ 

ΟΣΑ β’ βαζκνχ είηε λα αιιάμνπλ, ήηνη λα απμεζνχλ, ηα φξηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

γη απηνχο, είηε λα δνζεί βαξχηεηα ζηα άιια είδε ειέγρνπ. Ζ εγεζία ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ απαηηείηαη λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αλαδηνξγαλψζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πλεδξίνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Καηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε ε δηαηήξεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζα έπξεπε 

λα είλαη ζηα δεηνχκελα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε πηζαλέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ 

ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ κεραληζκνχ «ηηκσξίαο» ησλ δηαηαθηψλ πνπ πξνρσξνχλ ζε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιηδφηαλ ε απνηξνπή 

παξάηππσλ θαη παξάλνκσλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο δηαηαθηψλ, θαζψο ζα είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη δελ ζα 

ηαιαηπσξνχληαλ έηζη νη δηθαηνχρνη ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

3.1 Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ - Γεληθά 

ην άξζξν 98 παξ.1 εδ. β’ ηνπ πληάγκαηνο, φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη φηη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθεη θαη «ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο ζπκβαιιφκελνο είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ εμνκνηψλεηαη κε ην Γεκφζην απφ ηελ άπνςε απηή φπσο ν λφκνο νξίδεη». 

Με ηε δηάηαμε απηή επέξρεηαη ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρηθψο εηζαρζείζαο 

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη απνξξέεη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ αλάγθε 

δηαθάλεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο.  

Ο φξνο «ζχκβαζε κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο» είλαη γεληθφο θαη αφξηζηνο θαη ν 

θνηλφο λνκνζέηεο επηρεηξεί ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ δηαζέηνληαο επξεία επρέξεηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ. Σνχην, φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

λνκνζέηεο παξαιείςεη λα θαζνξίζεη ην ζπληαγκαηηθά απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ φξην, 

άλσ ηνπ νπνίνπ ε δεκφζηα ζχκβαζε ραξαθηεξίδεηαη κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο, φηη 

αδξαλνπνηείηαη ε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε δεκφζηα δηνίθεζε 

είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζε άκεζε εθαξκνγή ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο.
13

 

Δπίζεο πξφβιεκα ζπληαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν θαζνξηζκφο απφ ηνλ 

θνηλφ λνκνζέηε πςειφηεξνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ πξνθεηκέλνπ ε ζχκβαζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο. 

Δμάιινπ ν φξνο «λνκηθά πξφζσπα πνπ εμνκνηψλνληαη κε ην Γεκφζην» είλαη 

επίζεο αφξηζηε λνκηθή έλλνηα. ε απηή πξέπεη λα πεξηέιζνπλ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο εγγχηεηαο πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ θξηηεξίνπ άζθεζεο 

δεκφζηαο εμνπζίαο. Δπίζεο, νη θαηά ηα άξζξα 23 παξ. 2 θαη 106 παξ. 3 ηνπ 

πληάγκαηνο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πεγψλ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ή έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ, 

                                                             
13 Βιέπε Η. Σδεβειεθάθε, Μηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθπνχο ραξαθηήξα ζηελ 

λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζε «Γηαθάλεηα θαη αλεμαξηεζία ζηνλ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο», Σηκ. ηνκ. γηα ηα 170 ρξφληα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθδ. Αλη. άθθνπια, 2004, ζ.921= 

Γίθαην θαη Οηθνλνκία, Μειέηεο Γεκνζίνπ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ 

Γηθαίνπ, εθδ. Αλη..Ν. άθθνπια, 2011, ζει.140επ. 
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φπσο ε χδξεπζε, ε ελέξγεηα, νη επηθνηλσλίεο θιπ., αθνχ απηέο παξέρνπλ αγαζά δσηηθήο 

ζεκαζίαο, αζρέησο ηνπ λνκηθνχ ηνπο ελδχκαηνο, ηεινχλ πάληα ππφ ηελ εμάξηεζε θαη 

επνπηεία ηνπ θξάηνπο, απφ ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα εμέιζνπλ.
14

 ηελ επρέξεηα 

δε ηνπ λνκνζέηε αθήλεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κηθηήο νηθνλνκίαο ή 

αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ εμ 

νινθιήξνπ ζε ηδηψηεο, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί πξνο ηνχην ιφγνη
15

 (π.ρ. εμππεξέηεζε 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη θξαηηθή επηρνξήγεζε). 

Ο ελ ιφγσ έιεγρνο (πξνζπκβαηηθφο) εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

πξνκήζεηαο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ ην 

Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

θαη Οξγαληζκνχο θαη ηνπο ΟΣΑ θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα απηψλ, αλάινγα κε ηα φξηα 

πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά (γίλεηαη ζρεηηθή αλάιπζε παξαθάησ).  

ηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη, πιελ ησλ αξρηθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ειέγρνληαη ιφγσ πνζνχ νη: α) πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 

275 ηνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ (ΦΔΚ 114 Α΄) πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή απηψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ 

ή άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα,
16

 β) νη ηξνπνπνηήζεηο φξσλ ζχκβαζεο 

ππνβιεζείζαο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν φηαλ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο θαη πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθείκελνπ ηεο ζχκβαζεο, ηέηνηα πνπ λα ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε 

ζεζπηδφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ρξεκαηηθφ φξην ππαγσγήο ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν,
17

 γ) νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο άλσ ηνπ 

νξίνπ ππαγσγήο απφ ην λφκν ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζπκβάζεηο αξρηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ ππνβιήζεθαλ γηα έιεγρν, ιφγσ πνζνχ, αλ ην 

αζξνηδφκελν πνζφ ηεο αξρηθήο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην φξην 

πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν,
18

 δ) νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίνπ έξγνπ πνπ 

ζπλαληψληαη ζην ειιεληθφ δίθαην κεηά ην π.δ. 23/1992 (ΦΔΚ 8 Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο 

                                                             
14

 Βιέπε Η. Σδεβειεθάθε, Μηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθπνχο ραξαθηήξα ζηελ 

λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπ., ζ.922= Γίθαην θαη Οηθνλνκία, Μειέηεο Γεκνζίνπ 

Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, εθδ. Αλη..Ν. άθθνπια, 2011 

ζει.140επ. 
15

 Βιέπε Η. Σδεβειεθάθε, φ.π΄, ζ.924=ζ. 142 
16

 Άξζξν 35 ηνπ ΠΓ 410/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 2738/1999, 

(ΦΔΚ 180 Α’). Πξάμε Ε’ Κιηκ. 35, 57, 129/2005, 8, 90/2006, 129/2007, 27, 35, 134, 203, 210/2008,  Δ’ 

Κιηκ. 335/2002, 113/2004, 188/2006 θαη Σ Κιηκ. 108/2004 
17

 Πξάμε VI Σκεκ. 391/2008 
18

 Πξάμε VI Σκεκ. 48/2003 



25 

 

ηνπ άξζξνπ 3 παξ. δ ηνπ π.δ.334/2000 (ΦΔΚ 279 Α΄),
19

 ε) νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
20

 

θαη ζη) νη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 

3389/2005 (ΦΔΚ 232 Α’). 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε παξάιεηςε γεληθψο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ επηζχξεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο. 

3.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Πξνζπκβαηηθνύ Διέγρνπ 

Ο θνξέαο ηνπ νπνίνπ νη ζπκβάζεηο ππφθεηληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν εηνηκάδεη ην 

θάθειν κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηνλ ππνβάιιεη αλάινγα κε ηα 

ρξεκαηηθά φξηα, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, ζηνλ Δπίηξνπν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ θνξέα ή ζην αξκφδην Κιηκάθην (αλάινγα κε 

ηελ θχζε ηεο ζχκβαζεο: Σν Κιηκάθην Δ΄ ειέγρεη ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην Κιηκάθην 

Σ΄ ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ην Κιηκάθην Ε΄ ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ). Πιένλ κε ην ΔΖΓΖ (Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ) πνπ ζπζηάζεθε κε ην λ. 4155/2013 (ΦΔΚ 120 Α’),
21

 κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηελεξγνχληαη πιένλ ειεθηξνληθνί αλνηθηνί δηαγσληζκνί, πξνυπνινγηζκνχ 60.000 επξψ 

θαη άλσ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί 

λα γίλεηαη θαη κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη λα εθδψζεη 

ζρεηηθή Πξάμε. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί έιιεηςε ζηνηρείσλ, απηά 

δεηνχληαη απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα θαηά ηξφπν πιήξε, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο σο 

άλσ πξνζεζκίαο. Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζε θάζε πεξίπησζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζε απηψλ. Αλ παξέιζνπλ νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ρσξίο ην ζρέδην 

ζχκβαζεο λα έρεη απνξξηθζεί κε αηηηνινγεκέλε Πξάμε, ην ζρέδην θαηά ακάρεην 

ηεθκήξην ζεσξείηαη εγθεθξηκέλν.  
                                                             
19

 Πξάμε Δ’ Κιηκ. 143/2004, 186/2005 
20

 ΔΘΔΛ ΑΔ-Πξάμε Σ’ Κιηκ. 125/2000, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ-Πξάμε Δ’ Κιηκ. 92/2000, ΑΜΔΛ ΑΔ, 

ΚΔΓ-Πξάμε Δ’ Κιηκ. 8/2000, 60/2000, 80/2000, ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ-Πξάμε Ε’ Κιηκ. 

23/2005, ΓΔΠΑ ΑΔ- Πξάμε Σ’ 114/2003, 21/2005, ΔΤΓΑΠ θαη ε ΓΔΤΑΑ-Πξάμε Δ’ Κιηκ. 9/2000, 

62/2000, 260/2002, ΓΔΠΑΝΟΠ ΑΔ- Πξάμε Δ’ Κιηκ. 115/2001, ΟΚ ΑΔ-Πξάμε Σ’ Κιηκ. 32/2002, -

29/2005, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΑΔ –Πξάμε Δ’ Κιηκ. 107/2005, ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΔ-Πξάμε 

Δ΄ Κιηκ. 376/2003, ΟΛΠ Α.Δ.-Πξάμε VI Σκήκα 20/2004, ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – Πξάμε Δ’ Κιηκ. 125/2004, Ε’ Κιηκ. 249/2003, ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ-Πξάμε Δ’ Κιηκ. 

42/2006, ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ – Πξάμε Δ’ Κιηκ. 1070/2006, ΟΠΔΚΔΠΔ- 

Πξάμε Ε’ Κιηκ. 297/2008, ΟΑΘ-Πξάμε VI Σκεκ. 121/2006, ΟΔ ΑΔ Πξάμε Σ’ Κιηκ. 25/2006, 

ΔΡΓΟΔ ΑΔ-Πξάμε Σ’ Κιηκ. 3/2005, ΔΛΣΑ ΑΔ-Πξάμε Σ’ Κιηκ. 8/2005, Δ’Κιηκ. 58/2005. 
21

 πσο ηζρχεη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) 
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Βέβαηα φπσο πξναλαθέξζεθε, εάλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ε 

ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε. Αλ ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ 

απνβεί ζεηηθφο ν θνξέαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ ππνγξαθεί ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ, είηε νη Δπίηξνπνη είηε ηα Κιηκάθηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, αζθείηαη αίηεζε αλάθιεζεο ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ε πεξίπησζε δε, άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο, ν ειεγρφκελνο 

θνξέαο πξέπεη λα αλακείλεη ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο επί απηήο. 

Ο πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο είλαη θαζνιηθφο απηεπάγγειηνο θαη πιήξεο. 

Απνβιέπεη δε ζηε δηαπίζησζε ηπρφλ νπζησδψλ λνκηθψλ πιεκκειεηψλ ζηηο πξάμεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Άξα ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ, δελ ππνθαζηζηά ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ζηελ 

νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ, νχηε ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ ηερληθψλ 

θξίζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ή ηηο θξίζεηο ζθνπηκφηεηαο, αξθνχκελν ζηνλ έιεγρν ηεο 

αηηηνινγίαο ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππέξβαζεο 

ή κε απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ άθξσλ ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο. Ο έιεγρνο 

απηφο δηελεξγείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε 

δηνίθεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ είλαη: α) ε θχζε θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο 

δηαθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ, θαζψο ε δηαθήξπμε απνηειεί θαλνληζηηθή πξάμε θαη σο 

εθ ηνχηνπ δεζκεχεη κε ηνπο θαηά λφκν φξνπο ηεο, ηελ Αλαζέηνπζα αξρή θαζψο θαη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, β) νη νπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ζηε 

δηαθήξπμε κε αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ, γ) ε ζεζκνζέηεζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο θαζψο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3263/2004 (ΦΔΚ 179 Α’), 

φινη νη θνξείο πνπ δεκνπξαηνχλ δεκφζηα έξγα ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ δηαθεξχμεηο, 

ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ηεχρε δηαθεξχμεσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, δ) ε δηαηχπσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο 

απαγνξεχεηαη ε ζέζπηζε κε ηελ δηαθήξπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηνλ θχθιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε) νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, θαζψο ε θιαζηθή 

αληίιεςε ηεο δηαθάλεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο πνπ 
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επηηξέπνπλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πιεξνθνξεζνχλ φηη ππάξρεη πξφζεζε 

δηεμαγσγήο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηέρνπλ εθφζνλ επηζπκνχλ. 

3.3 Έιεγρνο Δπί Μέξνπο Φάζεωλ ηεο Γηαδηθαζίαο 

Ο έιεγρνο επηκέξνπο θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη θάζε δηαθξηηνχ 

ηκήκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρίδεη, ην πξψηνλ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο.
22

 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, δελ απνθαίλεηαη επί 

παληφο αλαθχςαληνο λνκηθνχ δεηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα λα κεηαβιεζεί, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην λφκν, 

ζε γλσκνδνηηθφ φξγαλν
23

 ηεο Γηνίθεζεο. 

Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ θνξέα (δήκν, πεξηθέξεηα), ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο επηκέξνπο θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ απφ ηνλ αξκφδην 

Δπίηξνπν ή Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ζθνπφ λα εληνπίδεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ θάζε λνκηθή πιεκκέιεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αθπξφηεηα ηνπ δηαγσληζκνχ,
24

 ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο λα έρεη νινθιεξσζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο θάζεο. Οινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

έρνπκε φηαλ: α) έρεη εγθξηζεί ε ζρεηηθή δηαθήξπμε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα, 

β) έρεη δεκνζηεπζεί, φπσο νξίδνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο θαη γ) έρεη παξέιζεη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο. Αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, απαξαδέθησο 

ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εζσηεξηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο απνηεινχλ ε έγθξηζε ηεο 

δηαθήξπμεο θαη νηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηε δεκνζίεπζε απηήο. Σν ρξνληθφ 

ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ απνηειεί 

θαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο πξψηεο επηκέξνπο θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηαπηίδεηαη 

κε ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ 

απαηηνχληαη, πξν ηνπ νπνίνπ δελ λνείηαη δηαγσληζκφο ζε εμέιημε.
25
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 Πξάμε Ε’ Κιηκ. 172/2009 
23

 Πξάμε Ε’ Κιηκ. 172/2009 
24

 Άξζξν 278 παξ. 3 ηνπ Ν.3852/2010 
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 Πξβι. Πξάμε Ε’ Κιηκ. 172/2009 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (θαη ζπλαθψο ηνπ Δπηηξφπνπ) ε δηαηχπσζε γλψκεο επί λνκηθψλ 

δεηεκάησλ, πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ απφ ηνλ θνξέα (δήκν, πεξηθέξεηα θιπ), ζην 

πιαίζην ή επ’ αθνξκή ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αθνχ απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα λα 

κεηαβιεζεί ην Κιηκάθην (ή ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ), ζε γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην λφκν, θαινχκελν λα 

εθθέξεη άπνςε επί νπνηνπδήπνηε αλαθχπηνληνο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο, δεηήκαηνο.
26

 

3.4 Σα Όξηα ηνπ Πξνζπκβαηηθνύ Διέγρνπ 

Ο λ. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (ΦΔΚ 52 

Α´) νξίδεη ζην άξζξν 35, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη φηη: «1. ηηο ζπκβάζεηο 

πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2286/1995 (ΦΔΚ 19 Α’), εθηέιεζεο έξγσλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζπλάπηνληαη απφ ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000), δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηεο, απφ Κιηκάθηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

ηηο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, πνπ ζπλάπηνληαη απφ 

ην Γεκφζην θαη ηα ππαγφκελα ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ Ν.Π.Γ.Γ., ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

(500.000) επξψ θαη κέρξη ην φξην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά έιεγρνο λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 

ησλ θνξέσλ απηψλ.
27

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην 

θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). Αλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο, ε ζχκβαζε πνπ 

ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε». 

Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο νη 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 
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 Πξάμε Σ’ Κιηκ. 22/2006 
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 Πξνζζ. Δδαθίνπ κεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 κε ηελ πεξ. 1 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηνπ αξζ. 

1
ν
 ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α’) 
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Γεκνζίνπ, φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο ρσξίο ΦΠΑ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα 

ρξεκαηηθά φξηα πνπ ζέηνπλ νη πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα, ην ρξεκαηηθφ 

απηφ φξην ήηαλ κέρξη 6.4.2014 έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ), ελψ 

κεηά ηελ 7.4.2014 θαζνξίζηεθε ζηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ (ρσξίο 

ΦΠΑ). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ έρεη ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο απφ 500.000 έσο 1.000.000 επξψ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ην 

Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πάλσ απφ 1.000.000 επξψ. 

ζνλ αθνξά ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν λ. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α´) νξίδεη ζην άξζξν 278, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ άξρηζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 286 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ ηελ 1.1.2011, κεηαμχ άιισλ, φηη: 

«1.Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνχ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ θαη κέρξη πνζνχ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

απηψλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ 

είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο. 2. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, δηελεξγείηαη 

ππνρξεσηηθά, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ’ χιελ 

αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 19 παξάγξαθνο 7 ηνπ π.δ. 774/1980, φπσο ηζρχεη…3…4…. Δάλ δελ δηελεξγεζεί 

ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε». 

Πεξαηηέξσ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ 4071/2012 (ΦΔΚ 85
 

Α’) νξίδεηαη φηη: γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη 

Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνχ άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ, 

δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηψλ, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο. 
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Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, 

κεηαμχ άιισλ, θαη νη ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ 

ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, φηαλ ε 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπο ρσξίο ΦΠΑ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα 

πνπ ζέηνπλ νη πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα, ην ρξεκαηηθφ απηφ φξην ήηαλ 

κέρξη 31.12.2010 έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ), ελψ κεηά ηελ 

1.1.2011 θαζνξίζηεθε ζηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη απφ 11-4-

2012 θαζνξίζηεθε ζηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) € ρσξίο Φ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ έρεη ν Δπίηξνπνο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο απφ 200.000 έσο 

500.000 επξψ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ην εθάζηνηε Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πάλσ 

απφ 500.000 επξψ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο αιιαγήο θαηά ηα πξνεθηεζέληα ησλ ρξεκαηηθψλ 

νξίσλ κε ην λ.3852/2010, ν θξίζηκνο ρξφλνο ππαγσγήο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ δήκσλ, 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, αθνχ κε 

ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ζηνλ αλάδνρν νινθιεξψλεηαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη θαηαξηηζζείζα. 

Γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πξνκήζεηεο θαη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηελεξγείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο, φηαλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.
28

 Χο πξνυπνινγηδφκελε 

δαπάλε γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν πξέπεη λα λνεζεί απηή ηεο 

δηαθήξπμεο, κε βάζε ηελ νπνία δεκνπξαηήζεθε ην έξγν, ε πξνκήζεηα ή ε ππεξεζία πνπ 

απνηειεί, θαηά θαλφλα, ην αλψηαην φξην πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

ζπλαξηάηαη κε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ελψ κφλνλ ζηελ εμαηξεηηθή 

πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη νξίζεη ξεηψο φηη επηηξέπνληαη κεγαιχηεξεο 

πξνζθνξέο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο θξίζηκν απνβαίλεη, εθφζνλ ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, ην πνζφ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

                                                             
28

  Άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 4129/2013, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ 1. ηνπ Ν. 

4146/2013 (ΦΔΚ 90 Α’) 
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3.5 Αίηεζε Αλάθιεζεο ηωλ Πξάμεωλ Δπηηξόπωλ θαη ηωλ Κιηκαθίωλ 

Δλώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Ο λνκνζέηεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε Πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

πάζρεη πιεκκειεηψλ πνπ πιήηηνπλ ηε λνκηκφηεηά ηεο, αλαγλψξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαηά πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ ή θαηά 

πξάμεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ, ρσξίο ε δπλαηφηεηα απηή λα εμαξηάηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ σθεινχκελνπ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηδηψηε.
29

 

Δμάιινπ ν ζηγφκελνο ηδηψηεο ν νπνίνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ ελψπηνλ ησλ Κιηκαθίσλ δηαδηθαζία θαη λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ, αγλνψληαο 

αθφκε θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ην νπνίν ην Γηθαζηήξην επηιακβάλεηαη ηνπ ειέγρνπ, έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη αίηεζε αλάθιεζεο ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο, έηζη ψζηε κέζσ ηεο ελ 

ιφγσ ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο λα παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνπο έρνληεο έλλνκν 

ζπκθέξνλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο Πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ. 

Δηδηθφηεξα αίηεζε αλάθιεζεο λνκηκνπνηείηαη λα αζθήζεη: α) φπνηνο έρεη 

ζπνπδαίν έλλνκν ζπκθέξνλ θαη β) ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ράξηλ ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Χο ζπνπδαίν έλλνκν ζπκθέξνλ λνείηαη απηφ ην νπνίν είλαη 

πξνζσπηθφ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο ηδηαίηεξνπ δεζκνχ πνπ λα ζπλδέεη κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη ηηο εμ απηήο απνξξένπζεο ζπλέπεηεο, κε αξθνχληνο ηνπ 

γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνχζε λα επηδείμεη γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο. Δπίζεο είλαη απηφ ην νπνίν είλαη άκεζν θαη ελεζηψο, ήηνη ε 

παξαδνρή ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο λα ζπλεπάγεηαη επζέσο επκελή κεηαβνιή ζηε ζηγείζα 

απφ ηελ πιεηηφκελε πξάμε λνκηθή ή πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο θαη φρη 

απιή πξνζδνθία ή ειπίδα θηήζεο απφ απηφλ δηθαηψκαηνο ζην κέιινλ.
30

 

πνπδαίν έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ κφλν νη αληηζπκβαιιφκελνη ηεο ειεγρφκελεο 

ζχκβαζεο, ε ζχλαςε ηεο νπνίαο θσιχεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηνπ 

Δπηηξφπνπ αθνχ κφλν απηνί πιήηηνληαη απφ ηελ πξάμε απηή θαη φρη νπνηνζδήπνηε 

ηξίηνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ νπνίνπ ζίγνληαη απφ ηηο πξάμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
31

 

Καη’ αληηδηαζηνιή, ν γεληθφο Δπίηξνπνο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη αίηεζε 

αλάθιεζεο κφλν εθφζνλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ είλαη δεκφζην, δειαδή «γεληθνχ 
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ελδηαθέξνληνο πνπ νπνηνζδήπνηε δηνηθνχκελνο ζα κπνξνχζε λα επηδείμεη γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο». 

Ζ αίηεζε αλάθιεζεο αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, ε 

νπνία είλαη απνθιεηζηηθή θαη άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Γξακκαηέαο ηνπ 

Σκήκαηνο θνηλνπνηεί ηελ πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνλ νηθείν θνξέα ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην 

ηεο ζχκβαζεο ειέγρζεθε. Ζ θνηλνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν πξνο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αθφκε θαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο.
32

 Αίηεζε αλάθιεζεο πνπ 

αζθείηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Πξάμεο ζηνλ θνξέα είλαη εθπξφζεζκε. Ζ σο άλσ 

δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη αλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζπκβεί γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά αλσηέξα βία, ε δε αλαζηνιή δηαξθεί φζν ην γεγνλφο απηφ.  

Αλάθιεζε ηεο Πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Δπηηξφπνπ 

επηηξέπεηαη κφλν γηα πεξηνξηζκέλνπο ιφγνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν ζε πεξίπησζε 

πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα ή ην λφκν.
33

 Ζ πιάλε πεξί ην λφκν αθνξά ζηελ εζθαικέλε 

απφ ην Κιηκάθην εξκελεία ή ηελ πιεκκειή εθαξκνγή δηάηαμεο λφκνπ, κε βάζε ηελ 

νπνία νδεγήζεθε ζε εζθαικέλε αξλεηηθή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θξίζε, ελψ ε 

πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα αθνξά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ππάγνληαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη γηα ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα έρεη ζρεκαηηζζεί εζθαικέλε 

θξίζε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ.
34

 Ζ πξαγκαηηθή πιάλε πξνβάιιεηαη κε ηε 

επίθιεζε λεφηεξνπ ηεο θξίζεο ηνπ Κιηκαθίνπ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ παιαηφηεξνπ, ην 

νπνίν, γηα ζεκαληηθφ ιφγν δελ ιήθζεθε ππφςε.
35

 

Σηο αηηήζεηο αλάθιεζεο εθδηθάδεη ην VI Σκήκα θαη απνθαίλεηαη επ’ απηψλ κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. Καηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο κπνξεί λα αζθήζεη παξέκβαζε θαζέλαο πνπ έρεη ζπνπδαίν 

έλλνκν ζπκθέξνλ, είηε ππέξ ηεο αλάθιεζεο, είηε θαηά απηήο. 

Αλ ε αίηεζε θξηζεί βάζηκε ην Σκήκα αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ηνπ 

Κιηκαθίνπ ή ηνπ Δπηηξφπνπ θαη αλ απηή είλαη αξλεηηθή, ην Σκήκα ειέγρεη ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη θξίλεη ην αλ ε ζχκβαζε κπνξεί λα ζπλαθζεί. Μπνξεί 

φκσο ην Σκήκα λα αλαπέκςεη ηε ζχκβαζε ζην Κιηκάθην ή ηνλ Δπίηξνπν πξνθεηκέλνπ 
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λα κελ ζηεξεζνχλ νη ζπκβαιιφκελνη ηνλ πξψηνπ βαζκνχ έιεγρν ηεο πξάμεο, αλ ην 

Κιηκάθην ή ν Δπίηξνπνο δελ έρεη απνθαλζεί επί ηεο νπζίαο. 

3.6 Αίηεζε Αλαζεώξεζεο Καηά ηωλ Απνθάζεωλ ηνπ Σκήκαηνο 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3932/2011 (ΦΔΚ 49 Α’), κε ηελ νπνία πξνζηίζεηαη 

κεηά ην άξζξν 19 ηνπ πδ 774/1980, άξζξν 19Α, ζεζκνζεηείηαη έλα επηπιένλ ζηάδην ζηε 

δηαδηθαζία άζθεζεο ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο πνπ ζπλάπηνπλ ην Γεκφζην θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηφ. Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθδίδνληαη επί αηηήζεσλ αλάθιεζεο θαηά ησλ 

πξάμεσλ ησλ Κιηκαθίσλ ή ησλ Δπηηξφπσλ, αίηεζε αλαζεψξεζεο, ε νπνία εμεηάδεηαη 

απφ Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ επηακεινχο (κείδνλνο) ζχλζεζεο πνπ δηθάδεη ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη έμη απφ 

ηνπο αξραηφηεξνπο πκβνχινπο. 

Ζ αίηεζε αλαζεψξεζεο κπνξεί λα αζθεζεί κηα κφλν θνξά απφ φπνηνλ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ άπηνληαη λνκηκφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα ην παξαδεθηφ απηήο απαηηείηαη ε θαηαβνιή αλαινγνχληνο 

παξαβφινπ. Άξα αίηεζε αλαζεψξεζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην Γεκφζην, ή ν 

αλαζέησλ Φνξέαο ή απηφο πνπ έρεη παξέκβεη θαηά ηεο εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο 

αλάθιεζεο ή ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο : α) γηα παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, β) γηα εζθαικέλε εξκελεία, ή 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, γ) γηα πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, δ) ή επί πξνζαγσγήο λέσλ 

θξίζηκσλ ζηνηρείσλ. 

Ζ απφθαζε εθδίδεηαη ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

ελψ επηηξέπεηαη κηα κφλν αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο θαη κηα κφλν θνξά έθδνζε κε 

νξηζηηθήο απφθαζεο, ε δε αλαβιεηηθή απφθαζε ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ πξέπεη λα 

εθηειείηαη ζε πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο. 

εκεησηέσλ νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο 

θαη ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ απηήο (εθδίθαζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, παξέκβαζε, 

ππνβνιή ππνκλήκαηνο, αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο, έθδνζε κε νξηζηηθήο απφθαζεο, 

πξνζεζκίεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο) 

εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ηα ηεο εθδίθαζεο ησλ αηηήζεσλ αλάθιεζεο ελψπηνλ ηνπ 
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Κιηκαθίνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ή απφθαζε ηνπ 

Σκήκαηνο κεηά παξέιεπζε 30 εκεξψλ, ε ππφζεζε κπνξεί λα εηζάγεηαη κε πξάμε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνο θξίζε ζην Σκήκα επηακεινχο ζχλζεζεο ην 

νπνίν απνθαίλεηαη ηειεησηηθά γηα ηελ ππφζεζε. 

Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο «κείδνλνο ζχλζεζεο» 

δελ ρσξεί Αίηεζε Αλαζεψξεζεο. Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αλαζεψξεζεο, ην Σκήκα 

απνθαζίδεη νξηζηηθψο (ακεηάθιεηα) γηα ηελ ειεγρφκελε ζχκβαζε δεδνκέλνπ φηη θαηά 

ησλ απνθάζεσο ηνπ Σκήκαηνο επί ησλ Αηηήζεσλ Αλαζεψξεζεο, δελ επηηξέπεηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ έλδηθνπ κέζνπ.
36
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ 

ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

4.1. Καηαζηαιηηθόο Έιεγρνο - Γεληθά 

πσο πξναλαθέξζεθε, ελψ κε ηελ παξ. 1 εδ. α’ ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο 

θαζηεξψλεηαη ν «Έιεγρνο ησλ Γηαηαθηψλ» απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη θαηαιήγεη ζηελ ζεψξεζε ή κε 

ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηελ παξ. 1 εδ. δ’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, επηβάιιεηαη ν «Έιεγρνο 

ησλ Τπνιφγσλ», ν νπνίνο πξαγκαηψλεηαη κε ηνλ Καηαζηαιηηθφ Έιεγρν ησλ 

Λνγαξηαζκψλ ή Απνινγηζκψλ» απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην παξάιιεια κε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν αζθεί θαη θαηαζηαιηηθφ 

έιεγρν ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη απνινγηζκνχο ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηνλ εθηφο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Λνγαξηαζκφ κε ηελ 

νλνκαζία «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» ηνπ αξζ. 26 παξ. 

1 ηνπ λ. 992/1979
37

 θαζψο θαη θάζε θνξέα πνπ έιαβε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. πληάζζεη επίζεο 

ηελ Δηεζία Έθζεζε ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηηο εηήζηεο ειεγθηηθέο ηνπ εξγαζίεο θαη ηε 

Γηαδήισζε, ηελ έθζεζε δειαδή επί ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ 

Κξάηνπο. Δπηζεκαίλεηαη δε σο πξνο ηα ΝΠΓΓ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 98 ηνπ πληάγκαηνο 1975, 7, 17 ηνπ λδ 1265/1972 θαη 7 παξ. 4 ηνπ λ. 

1256/1982, νη ινγαξηαζκνί ηνπο (απνινγηζκνί) ππφθεηληαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζε απηφλ θαη κεηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο 2001, ελφςεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 112 παξ.1 

απηνχ.
38

 ζνλ αθνξά ηα ΝΠΗΓ ε Οινκέιεηα ηνπ Δ εθαξκφδνληαο ηε ζεσξία ηνπ 

«δεκνζίνπ ρξήκαηνο»,
39

 δέρεηαη φηη εμαθνινπζεί λα αζθείηαη επ’ απηψλ θαηαζηαιηηθφο 

έιεγρνο απφ φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ δέρνληαη επηρνξήγεζε απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, νη νπνίνη ζηειερψλνπλ ηηο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ θαη ππάξρεη επηπιένλ θαη ε 
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δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο νκάδσλ ειέγρνπ
40

 ή ζπλεξγείσλ επηηφπηνπ ειέγρνπ. Οη θαηά 

ηα αλσηέξσ δηελεξγνχκελνη θαηαζηαιηηθνί έιεγρνη νινθιεξψλνληαη κε ηελ έθδνζε 

Πξάμεσλ απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηηο νπνίεο είηε νη 

ρξήζεηο «θιείλνπλ», «βαίλνπλ θαιψο» κε απνηέιεζκα λα θεξχζζνληαη νη ειεγρζέληεο 

ινγαξηαζκνί σο νξζψο έρνληεο είηε κε θαηαινγηζκφ ησλ ππνιφγσλ κε ηα 

δηαπηζησζέληα ειιείκκαηα.  

4.2. Γεκόζηνη Τπόινγνη - πλεπζπλόκελνη 

θφπηκν είλαη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπνιφγνπ. 

Έηζη, Γεκφζηνο Τπφινγνο
41

 είλαη θάζε δεκφζηνο, ζε επξεία έλλνηα ιεηηνπξγφο, ζηνλ 

νπνίν παξαδίδεηαη θξαηηθή πεξηνπζία κε ηελ ππνρξέσζε ηεο απηνχζηαο ή θαζ’ 

ππνθαηάζηαζε επηζηξνθή ηεο ή ηεο πεξαηηέξσ δηάζεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξσζεί νξηζκέλνο έλλνκνο ζθνπφο, έζησ θαη αλ δελ εθίζηαηαη επζέσο, εθ ηνπ 

λφκνπ, ππνρξέσζε απηνχ γηα ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ. Αξά δεκφζηνο ππφινγνο είλαη 

φπνηνο δηαρεηξίδεηαη, θαηφπηλ λνκίκνπ ή κε αλάζεζεο θαζεθφλησλ, ρξήκαηα, αμίεο ή 

πιηθφ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην (δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, ππάιιεινο ή ηδηψηεο
42

) θαζψο 

θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ζεσξείηαη απφ ην λφκν δεκφζηνο ππφινγνο. Ζ λφκηκε αλάζεζε 

δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ θαζηζηά ην δεκφζην ππφινγν de jure ππφινγν ελψ ε 

άζθεζε δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε θαζηζηά ηνλ ππφινγν de 

facto. Τπφινγνο δειαδή είλαη φπνηνο έιαβε ζηελ θαηνρή ηνπ ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθφ 

ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηνπο (επηζηξνθή) ή αλάισζεο κε βάζε ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηα έιαβε. Ζ ζπλχπαξμε Τπνιφγνπ de jure θαη de factoγηα ηελ ίδηα 

δηαρείξηζε
43

 δελ απνθιείεηαη θαη ηνχην ιφγσ ηεο εηδηθήο επζχλεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

αηνκηθά γηα ηνλ θαζέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη δεκφζηα πεξηνπζία.  

Οη Γεκφζηνη Τπφινγνη δηαθξίλνληαη ζε: α) Τπνιφγνπο Δληαικάησλ 

Πξνπιεξσκήο θαη Πξνζσξηλψλ, β) Γηαρεηξηζηέο Παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, 

γ)Φνξνηερληθνχο θαη Σεισλεηαθνχο Τπνιφγνπο, δ) Δηδηθνχο Σακίεο, ήηνη Γεκφζηνπο 

Τπνιφγνπο εληεηαικέλνπο λα εηζπξάηηνπλ εηδηθά έζνδα Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ ή θαη λα 

πιεξψλνπλ απφ ηα έζνδα απηά, εθφζνλ πξνο ηνχην δελ ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξε Σακεηαθή 

Τπεξεζία, νη αξκνδηφηεηεο, νη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδηδφκελν κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 
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αξκφδηνπ Τπνπξγνχ,
44

 ε) Τπφινγνη ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. Έρεη, εηδηθφηεξα λνκνινγηαθά 

θξηζεί φηη ηα κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ΝΠΓΓ εθφζνλ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, είηε αθφκε θαη δηφηη θαηαξηίδνπλ 

θαη εθηεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηνχ, θαζίζηαληαη Τπφινγνη. πσο επίζεο 

Τπφινγνη είλαη νη ηακίεο ησλ ΝΠΓΓ σο εθ ηεο θχζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
45

 Αιιά 

Τπφινγνη είλαη θαη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ΝΠΗΓ, εθφζνλ δέρνληαη 

επηρνξήγεζε απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή πξνυπνινγηζκφ ΝΠΓΓ, είηε πξφθεηηαη γηα 

ΝΠΗΓ πνπ έρνπλ ππαρζεί κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
46

 Δπίζεο ν Γήκαξρνο, ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Γήκνπ, ηα κέιε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν ηακίαο Γήκνπ
47

 ή ν Πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην,
48

 έρνπλ ζεσξεζεί Τπφινγνη, εθφζνλ 

αλακείρζεθαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ νηθεία δηαρείξηζε. Έρεη θξηζεί φηη θέξνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ Τπνιφγνπ νη ζπνπδαζηέο ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, αλ απνβάιινπλ ηελ ηδηφηεηα απηή κεηά ην πέξαο ηνπ 1
νπ

 έηνπο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, ππνρξενχκελνη λα επηζηξέςνπλ ζην Γεκφζην ηεο πξνζδηνξηδφκελε απφ ην λφκν 

παξνρή απφ ηε ρνιή εθπαίδεπζεο, δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη λα 

επηζηξέςνπλ ηηο απνδνρέο πνπ είραλ εηζπξάμεη θαηά ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα.
49

 Σα 

κέιε ησλ επηηξνπψλ δηνίθεζεο ησλ Γεκνηηθψλ Γπκλαζηεξίσλ, ηα δηνηθνχληα θαη 

δηαρεηξηδφκελα ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα θάζε ζρεηηθφ έιιεηκκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηε 

δηαρείξηζή ηνπο.
50

 Δπίζεο ηα φξγαλα ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

ζηα ΑΔΗ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζίζηαληαη 

ππφινγνη θαη θαηαινγίδνληαη ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθνχ ειιείκκαηνο.
51

 Δπίζεο 

θαηεγνξία δεκφζησλ Τπνιφγσλ απνηεινχλ θαη ζη) Γηαρεηξηζηέο έξγσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ,
52

 αιιά θαη νη Γηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ ηεο 

παξέκβαζεο θαη δεκφζηαο απνζεκαηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ξπδηνχ, θαζψο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο δσξεάλ δηαλνκήο ξπδηνχ ζηνπο απφξνπο ηεο ρψξαο θαη ν Πξφεδξνο 

θαη ν Σακίαο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο Ηεξάο Μνλήο.
53
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Αλάινγε κε ηνπο ππνιφγνπο δεκνζηνινγηζηηθή επζχλε θέξνπλ θαη νη ιεγφκελνη 

«ζπλππεχζπλνη». Πξφθεηηαη γηα ηα πξφζσπα εθείλα ηα νπνία δελ είλαη κελ θαη δελ 

ζεσξνχληαη απφ ην λφκν δεκφζηνη ππφινγνη, αιιά αλακεηγλχνληαη θαηά θάπνην ηξφπν 

ζηε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε ε ζπκκεηνρή ηνπο απηή λα ηέιεη ζε νπζηψδε 

ζπλάθεηα κε ην δηαπηζηνχκελν έιιεηκκα. Ζ ζπκκεηνρή απηή είλαη επδηάθξηηε ηδίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα πνπ αζθνχλ ηα ελ ιφγσ 

πξφζσπα, ε νπνία είηε έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν ή φπσο θαίλεηαη σο αξκνδηφηεηα, 

επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ δηαρείξηζε ελφο θνξέα, εηδηθά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εθηακίεπζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο κε απνηέιεζκα ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή απηψλ ησλ 

πξνζψπσλ λα κελ κπνξεί λα αξρίζεη θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία. 

πλεπζπλφκελνη θαηά ηελ λνκνινγία ελδεηθηηθά είλαη νη: α) ηα κέιε ησλ 

επηηξνπψλ παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ΟΣΑ,
54

 β) Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο ΓΟΤ, ε νπνία θαηήξηηδε πιαζηνχο ηίηινπο πιεξσκήο επηζηξεθφκελσλ 

πνζψλ θφξσλ εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη εθηεινχλην πξνο φθειφο ηεο,
55

 γ) Τπάιιεινο ηεο 

Πνιενδνκίαο ν νπνίνο ζπλέηαζζε πιαζηέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηαβάιινληαλ αρξεσζηήησο πνζά ζε ππαιιήινπο,
56

 δ) ππάιιεινο-ειεγθηήο ΓΟΤ ν 

νπνίνο δηελεξγνχζε παξάλνκεο επηζηξνθέο ΦΠΑ.
57

 

εκεησηέσλ ν de facto ππφινγνο δηαθέξεη απφ ηνλ ζπλππεχζπλν πνπ επίζεο 

θαηαινγίδεηαη επί δηαρεηξηζηηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζην φηη ν de facto 

ππφινγνο ζπκπεξηθέξεηαη ν ίδηνο σο δηαρεηξηζηήο θαη εθηειεί άκεζα δηαρεηξηζηηθέο 

πξάμεηο, ελψ ν ζπλεπζπλφκελνο αλακηγλχεηαη ζηε δηαδηθαζία ηφζν απνθαζηζηηθά, πνπ 

ρσξίο ηε ζπλδξνκή απηνχ δελ ζα ππήξρε ην δηαπηζηνχκελν δηαρεηξηζηηθφ έιιεηκκα. 

ινη νη δεκφζηνη ππφινγνη, κεηά ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο ή κεηά ηελ, 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ιήμε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο, νθείινπλ εληφο δηκήλνπ ην 

βξαδχηεξν λα απνδίδνπλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ινγνδνζία ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπο, 

ππνβάιινληαο απ’ επζείαο ζε απηφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ, εθφζνλ, βεβαίσο, δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
58

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππνιφγνπο ησλ 

ΟΣΑ
59

 θαη ησλ ινηπψλ ΝΠΓΓ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ απνινγηζκνχο. Ζ πξνζεζκία απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνιφγνπ, γηα 
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εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξερφκελν θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 

Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο ή κε 

εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ινγαξηαζκψλ θαη απνινγηζκψλ επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο 

πνηλέο ζε βάξνο ηνπ ινγνδνηνχληνο ππνιφγνπ.
60

 Αλ ν ππφινγνο εκείλεη ζηελ κε 

ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ηφηε δηαηάζζεηαη, κε Πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε, 

κε δαπάλεο ηνπ ππνιφγνπ, ζχληαμε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ θαη εθφζνλ ε δηνίθεζε 

δελ πξνέβεη νίθνζελ ζηε ζχληαμε απηψλ. 

4.3. Γηαδηθαζία Καηαζηαιηηθνύ Διέγρνπ  

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ 

ππνιφγσλ, ησλ απνινγηζκψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Ο έιεγρνο 

απηφο είλαη εηήζηνο ηαθηηθφο θαη δεηγκαηνιεπηηθφο, εθηφο εάλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

έιεγρν πξνέθπςαλ ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε γελίθεπζε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηελεξγείηαη κεηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο ή είλαη έθηαθηνο γεληθφο ή εηδηθφο 

ή ζεκαηηθφο θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο.  

Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, εθφζνλ έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηηο δαπάλεο ηνπο ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, πεξηνξίδεηαη ζην αξηζκεηηθφ θαη ζην θαζαξά δηαρεηξηζηηθφ κέξνο, ζηε 

λφκηκε εμφθιεζε ησλ ηίηισλ πιεξσκήο θαη ζηε λφκηκε απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ 

γελφκελσλ θξαηήζεσλ. ε αληίζεζε βέβαηα κε ηνπο θνξείο νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ 

εμαηξνχληαη ηεο ππνβνιήο απηψλ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη ππφθεηληαη κφλν ζηνλ 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή αθνξά ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο 

θαη φρη κφλν ην θνκκάηη ηεο εμφθιεζεο. πλδπαζηηθά γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ 

εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα ρξήζε. Καηά ηελ ελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ 

κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπο ππνιφγνπο, θαζψο θαη 

απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία ή ζηνηρείν θαη εθφζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε κπνξεί λα ελεξγεζεί θαη επηηφπηα έξεπλα. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

πέξαλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο νηθείαο δηαρείξηζεο εθ κέξνπο ησλ 

Γεκνζίσλ Τπνιφγσλ θαη: α) ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο Υξεζηήο Γεκνζηνλνκηθήο 
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Γηαρείξηζεο, κε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δξάζεσο ησλ 

Τπνιφγσλ, β) ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ινγηζηηθνχ ή 

δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο, πνπ ην 

δηέπνπλ, γ) ζηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Λνγαξηαζκψλ, ψζηε απηνί λα 

απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ ελεξγεηψλ, δ) ζηε λφκηκε ιήςε δαλείσλ, ή ζηε λφκηκε παξνρή 

εγγπήζεσλ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ε) ζηε λφκηκε 

απφθηεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο Υξεζηήο Γηαρείξηζεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζη) ζηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ 

εηζπξαηηφκελσλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ, ή άιισλ εηδηθψλ εζφδσλ, ή ησλ εζφδσλ απφ νθεηιέο θαη πξφζηηκα ζε βάξνο 

ηξίησλ, δ) ζηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα (έιεγρνο ζπζηεκάησλ) θαη ε) ζηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ Φνξέα ζε πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη σο επί ην πιείζηνλ δεηγκαηνιεπηηθά. Ο 

Διεγρφκελνο θνξέαο ππνβάιεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ή ηνπο ινγαξηαζκνχο κεληαίνπο 

ή εηήζηνπο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Δπηηξφπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ. 4 ηνπ λ. 4129/2013. Ζ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ, 

κε ηε ζεηξά ηεο, απνζηέιιεη ζηελ 3
ε
 Τπεξεζία Δπηηξφπνπ (Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο), 

ηφζν ζε έληππε (εθηππσκέλεο θαηαζηάζεηο) φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD), ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε δείγκαηνο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε 

ζρεηηθέο απνθάζεηο/ πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
61

 Μεηά ηελ 

απαηηνχκελε δηεξγαζία απφ ηελ 3
ε
 Τπεξεζία Δπηηξφπνπ, απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία 

Δπηηξφπνπ, αξκφδηα γηα ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, ην παξαρζέλ δείγκα θαη ελ ζπλερεία 

ζπγθεληξψλνληαη ηα ΥΔ πνπ απνηεινχλ ην πιηθφ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ θαη 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο 

πξνο ηε λνκηκφηεηα ή θαλνληθφηεηα θάπνηαο δαπάλεο θαη εηδηθφηεξα φηαλ, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα ζπληάζζεηαη 

απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαπηζησζείζεο κε λφκηκεο δαπάλεο ή παξαηππίεο, 

παξαζέηνληαο γηα θάζε πεξίπησζε εηδηθή αηηηνινγία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνο 

θαηαινγηζκφ ππνιφγνπο. Απηνί θαινχληαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (ελδεηθηηθή 
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εο

 Γελ. πλ. ηεο Οινκ. ηνπ Δι.πλ. ηεο 19/06/2013 γηα δείγκα γηα ηνπο ΟΣΑ θαη 
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πξνζεζκία) λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο, αληηξξήζεηο ηνπο επί ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ, λα 

πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο ζηα βηβιία ή ζηνηρεία ή δηαθνξεηηθά λα 

αλαπιεξψζνπλ ην έιιεηκκα κε ηελ ππνβνιή δηπινηχπνπ είζπξαμεο. Αλ ππνβιεζνχλ 

παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ππνιφγνπο, ε Τπεξεζία Δπηηξφπνπ είηε ηηο απνδέρεηαη, είηε ηηο 

αληηθξνχεη αηηηνινγεκέλα. Δλ ζπλερεία, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4055/12 «Γίθαηε 

δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51 Α’/12-3-12), ν Δπίηξνπνο παξαζέηεη ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ εηζεγεηή-ειεγθηή πξνο ην αξκφδην Κιηκάθην 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Σν Κιηκάθην πξηλ ην λ. 4055/2012, εμέηαδε απηεπαγγέιησο, 

αλ ζπληάρζεθε θαη θνηλνπνηήζεθε ΦΜΔ ζηνλ ππφινγν θαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνέβαηλε ζηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο.
62

 Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαινγίδνλ φξγαλν είλαη ν 

Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ήηνη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 4055/2012.  

Έηζη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 4055/2012, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ ΦΜΔ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ε ζρεηηθή πξάμε. Αλ δελ δηαπηζησζνχλ 

νπζηψδεο ειιείςεηο ε πξάμε είλαη απαιιαθηηθή, έρνληαο ζεηηθή έθβαζε γηα ηνπο 

ππνιφγνπο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε ηελ πξάμε θαηαινγηζκνχ ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ην έιιεηκκα θαη θαηαινγίδεηαη αλαινγηθά ζηνπο ππνιφγνπο. Ζ 

θαηαινγηζηηθή πξάμε ζην αηηηνινγηθφ ηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην 

πεξηερφκελν πνπ θαζηζηά ην δηνηθνχκελν γλψζηε ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία απηφο 

θαηαινγίδεηαη, δειαδή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αλαγθαία ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία 

πνπ δηθαηνινγεί ηελ πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή ελνρή.  

Δπί ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ηνπ Δπηηξφπνπ δχλαηαη λα αζθεζεί έθεζε ζην 

εθάζηνηε αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

4.4. Γηθαίωκα Πξνεγνύκελεο Αθξόαζεο ζηηο Πξάμεηο Καηαινγηζκνύ πνπ 

Δθδίδνληαη από ην Διεγθηηθό πλέδξην 

Σν δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο είλαη απφξξνηα ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλήο αμηνπξέπεηαο, θαζφζνλ θαηαδεηθλχεη ην ζεβαζκφ ηνπ 

πνιίηε απφ ηε δεκνθξαηηθή πνιηηεία, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα αλαπηχμεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ πξηλ απφ ηε ιήςε 

θάζε δπζκελνχο κέηξνπ. πλδέεηαη κε ηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, φπνπ 

                                                             
62
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είλαη εγγπεκέλε ε πιήξεο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δηνηθνχκελνπ έλαληη ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηελ 

δηαπίζησζε ειιείκκαηνο εθδίδεη αξρηθά Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο παξαζέηνληαο γηα θάζε 

πεξίπησζε εηδηθή αηηηνινγία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνο θαηαινγηζκφ ππνιφγνπο. 

Απηνί θαινχληαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (ελδεηθηηθή εκεξνκελία) λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο, αληηξξήζεηο ηνπο επί ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ. Αθνινχζσο ν εηζεγεηήο – 

ειεγθηήο ηεο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ ζπληάζζεη εηζήγεζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαη 

πξνζρέδην ηεο πξάμεο, ηα νπνία δηαβηβάδεη ζηνλ Δπίηξνπν. Ο Δπίηξνπνο εμεηάδεη 

απηεπαγγέιησο αλ ζπληάρζεθε θαη θνηλνπνηήζεθε ΦΜΔ ζηνλ ππφινγν θαη κεηά απφ 

εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο. 

Παξά ην γεγνλφο ινηπφλ φηη ην Δι πλ, είλαη δηθαζηηθή αξρή, πνπ εθδίδεη 

«εθηειεζηέο πξάμεηο ρσξίο ηνλ ηχπν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηά ην χληαγκα 

δηθαζηηθήο απνθάζεσο»
63

 εληνχηνηο ε λνκνινγία έκκεζα ζεσξεί ηνλ έιεγρν ησλ 

Γεκνζίσλ Τπνιφγσλ σο δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ ΦΜΔ εξκελεχεηαη σο δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα πνπ απνξξέεη 

απφ ην γξάκκα ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2,
64

 πνπ αθνξά ζηελ 

αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξηλ απφ ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο ή κέηξνπ πνπ 

ιακβάλεηαη εηο βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη φρη ηεο παξ. 1 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ζηνπο δηαδίθνπο ηεο δπλαηφηεηαο λα αλαπηχμνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα ηνπο ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο. 

ζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ινηπφλ ε πξαγκαηηθή 

κεηαβνιή επήιζε κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο Γηνίθεζεο λα παξαρσξήζεη ζηνλ ππφινγν ηελ 

επρέξεηα λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ αξρήο, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο δπζκελνχο γη’ απηφλ 

δηνηθεηηθήο πξάμεο ηνπ θαηαινγηζκνχ. Ζ θιήηεπζε απηή απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαινγηζκνχ, ε κε ηήξεζε ή ε πιεκκειήο ηήξεζε ηνπ νπνίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο. Έηζη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο πξέπεη λα ηίζεηαη ππφςε ηνπ ππνιφγνπ ε εθδνζείζα 

πνξηζκαηηθή έθζεζε θαζψο θαη ν πιήξεο θάθεινο ηεο ππφζεζεο, εθφζνλ απηφο δεηεζεί 
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απφ ηνλ ππφινγν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφ απηφο λα ακπλζεί απνηειεζκαηηθά επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ.  

4.5. Η Έθηαζε ηεο Δπζύλεο ηνπ Γεκόζηνπ Τπνιόγνπ  

Ζ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαηά ηνλ δηελεξγνχκελν θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, 

πξνβαίλεη ζε θξίζε ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ, 

εθιακβάλνληαο κε ηδηαίηεξε επξχηεηα ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο απηήο. Ο δεκφζηνο 

ππφινγνο δελ επζχλεηαη, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ειιείκκαηνο θαηά ηελ απφδνζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, κφλν γηα δφιν ή βαξηά ακέιεηα, αιιά θαη γηα ειαθξά ακέιεηα. 

Σν έιιεηκκα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέπεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο δξάζεο ηνπ ππνιφγνπ ζην 

πιαίζην ηεο λφκηκεο θάζεο θαη απνζηνιήο ηνπ, θαζψο θαη ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ κε ην 

δεκφζην ρξήκα θαη πιηθφ πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Ο δφινο ππάξρεη φηαλ ν 

ππφινγνο ζέιεζε ην απνηέιεζκα, ελψ ε ακέιεηα φηαλ ιείπεη ε βνχιεζε ηνπ δξάζηε, 

αιιά απηφο δελ θαηέβαιε ηελ πξνζνρή πνπ κπνξνχζε θαη έπξεπε λα δείμεη γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ ειιείκκαηνο, φηαλ δειαδή ε βνχιεζή ηνπ «αδξάλεζε».
65

 

Πεξαηηέξσ θαηά γεληθή αξρή ηνπ δεκνζηνινγηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ απνξξέεη απφ 

ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ν θαηαινγηζκφο ηνπ ππνιφγνπ πξνυπνζέηεη θαη ηελ 

θαηάθαζε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνχ θαη ηνπ επίκαρνπ 

θάζε θνξάο ειιείκκαηνο. Ζ επζχλε δειαδή ηνπ ππνιφγνπ δελ είλαη επηηξεπηφ λα 

ζεκειηψλεηαη απιά θαη κφλν ζηελ ηδηφηεηά πνπ θαηέρεη απηφο, ρσξίο ζπγρξφλσο λα 

δηαπηζηψλεηαη θαη ε κε πξάμε ή παξάιεηςε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξφθιεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο, αθνχ δηαθνξεηηθά, θαηά παξάβαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα, πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλήο αμίαο,
66

 ν θαηαινγηζκφο σο κφλε δηθαηνινγεηηθή βάζε ζα 

είρε ηελ αλάγθε ε θξαηηθή εμνπζία λα απνθαηαζηήζεη, αθφκε θαη εηο βάξνο πξνζψπσλ, 

ρσξίο ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειιείκκαηνο, ηηο νηθείεο, δεκφζηεο δηαρεηξίζεηο.
67

 

4.5.1. ηνλ Έιεγρν ηωλ Λνγαξηαζκώλ 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ, ε ειαθξά ακέιεηα εθιακβάλεηαη 

κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 330 εδαθ. β’ ΑΚ, δειαδή σο ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη λα 

δείρλεη θάπνηνο ζπλεηφο θαη επζπλείδεηνο άλζξσπνο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε βαξηά ακέιεηα ππάξρεη φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη φρη κφλν ε απαηηνχκελε 
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ζηηο ζπλαιιαγέο, αληηθεηκεληθά θαη αθεξεκέλα, επηκέιεηα ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θαη 

επζπλείδεηνπ αλζξψπνπ αιιά νχηε θαη ε ζηνηρεηψδεο επηκέιεηα ηνπ θνηλνχ θαη 

ζπλήζνπο αλζξψπνπ, πνπ ν λφκνο αμηψλεη απφ φινπο φζνη αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, έηζη ψζηε ε εθηξνπή απφ ηνπο 

θαλφλεο πνπ επηβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή λα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη 

ζνβαξά αζπλήζηζηε.
68

 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία,
69

 ε επζχλε ηνπ δεκφζηνπ ππνιφγνπ, 

δειαδή ε «ππεγγπφηεηα» θπξίσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, είλαη εηδηθή, γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

νπνίαο αξθεί ε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε βαζκνχ ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο, έζησ θαη 

ειαθξάο ακέιεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο. Ζ επζχλε απηή ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη θαηά 

ηεθκήξηνλ. Δπνκέλσο, φηαλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ειιείκκαηνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ππνιφγνπ, απηφο είλαη νπσζδήπνηε θαηαινγηζηένο, εθηφο αλ ν ίδηνο απνδείμεη φηη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ειιείκκαηνο δελ νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα απφ δηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο, έζησ θαη ζε βαζκφ ειαθξάο ακέιεηαο. Σν ίδην επξχ πιαίζην επζχλεο έρνπλ 

θαη νη de facto ππφινγνη,
70

 θαζψο θαη νη ζπλππεχζπλνη καδί κε ηνλ ππφινγν.
71

 Ο 

δεκφζηνο ππφινγνο απαιιάζζεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο 

βίαο.
72

 

4.5.2. ηελ Αίηεζε γηα Απαιιαγή Λόγω Απώιεηαο (Άξζξν 43 π.δ. 774/1980) 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο επζχλεο ηνπ δεκφζηνπ ππνιφγνπ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 774/1980, θαηά ην νπνίν ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απνθαίλεηαη κέζσ 

ηνπ αξκνδίνπ Κιηκαθίνπ ηνπ γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ησλ δεκνζίσλ 

ππνιφγσλ πνπ ινγνδνηνχλ ελψπηφλ ηνπ γηα θάζε απψιεηα, έιιεηςε ή θζνξά ρξεκάησλ, 

πιηθνχ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθψλ, σο θπζηθφ απνηέιεζκα 

εμσγελψλ παξαγφλησλ κε ηδία πιηθή νληφηεηα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ππνιφγνπ ή θαη ελεξγψληαο απηεπάγγειηα θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ 
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 Χο αλσηέξα βία ζεσξνχλ γεγνλφηα απξφβιεπηα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπνχλ αθφκε θαη κε 

κέηξα εμαηξεηηθήο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο βι. Απνθ. Οινκ. Δι.πλ. 1531/2006, 1244/1997 



45 

 

δηα ηνπ νηθείνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαη πξηλ απφ ηνλ έιεγρν απηψλ. Ο δεκφζηνο 

ππφινγνο πνπ δεηεί ηελ απαιιαγή ηνπ ππνρξεψλεηαη λα απνδείμεη φηη δελ ηνλ βαξχλεη 

ππαηηηφηεηα «εθ’ φζνλ ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηα θεθαλνληζκέλα θαη επηδείμεη ηελ 

ελ ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ».
73

 Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη έθηαθηε θαη πξνεγείηαη ηεο 

ηαθηηθήο, θαηά ηελ νπνίαλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην απνθαίλεηαη γηα ην «νξζψο έρεηλ» ή 

κε, αλά νηθνλνκηθφ έηνο ησλ ινγαξηαζκψλ δεκφζηαο δηαρείξηζεο.
74

 Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

ζε πεξίπησζε δπζκελνχο έθβαζήο ηεο εηο βάξνο ηνπ ππνιφγνπ, δελ ηειεηψλεη 

ππνρξεσηηθά κε ηνλ θαηαινγηζκφ απηνχ, αιιά είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμεη ζηελ απιή 

δηαπίζησζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ. Αλ φκσο θαηαιήμεη ε δηαδηθαζία απηή ζε επκελή 

ππέξ ηνπ ππνιφγνπ θξίζε, ηφηε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ, αλά νηθνλνκηθφ έηνο, δεζκεχεηαη απφ ηελ σο άλσ θξίζε 

πεξί ηελ απαιιαγή θαη δελ δχλαηαη λα επαλεθηηκήζεη ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

εηο βάξνο ηνπ ήδε απαιιαγέληνο ππνιφγνπ. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, φπσο ζπλεπάγεηαη θαη 

απφ ηε δπλαηφηεηα απηεπάγγειηεο, ρσξίο αθξφαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελέξγεηαο, γηα 

κεξηθφηεξν απιψο, ρσξίο απηνηέιεηα, ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαηαζηαιηηθνχ 

ειέγρνπ. 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ π.δ. 774/1980 «δελ εηζάγεη απηνηειέο 

αληηθείκελν δηθαηνδνηηθήο αξκνδηφηεηαο, θαηά ην νπνίν κάιηζηα ζα θξηλφηαλ κε 

δχλακε δεδηθαζκέλνπ ε ηδηφηεηα ηνπ ππφρξενπ σο ππνιφγνπ,
75

 αιιά εηζάγεη απιψο 

εηδηθφηεξν ιφγν απαιιαγήο ηνπ ππνιφγνπ απφ ην θαηά ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ ηδίνπ 

πδ/ηνο, θξαηνχλ ζχζηεκα ηεο λφζνπ αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ειιείκκαηνο πνπ δελ ζπλέρεηαη εζσηεξηθά, ππφ ιεηηνπξγηθή έλλνηα, κε ηε δηαρεηξηζηηθή 

ηνπ δξάζε, αιιά νθείιεηαη ζε εμσγελή, κε ίδηα ελφηεηα, πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηκέιεηα δηαθχιαμεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ησλ ρξεκάησλ ή ησλ 

παξαζηαηηθψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί θαη ηε δηαθνξεηηθή, απφ ππνθεηκεληθήο 

πιεπξάο, κεηαρείξηζή ηνπ, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν κφλν ηεο ηήξεζεο ησλ 

«θεθαλνληζκέλσλ» θαη ζηελ επίδεημε ηεο «ελ ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαο»,
76

 ηελ επηκέιεηα, 

δειαδή πνπ ζπλήζσο επηδεηθλχεη θαη γηα ηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο (επζχλε γηα 

ζπγθεθξηκέλε ειαθξά ακέιεηα). 
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Γηα λα επέιζεη φκσο πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ ζην 

κέηξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειαθξάο ακέιεηαο, πξέπεη απηφο λα επηθαιεζηεί θαη λα 

απνδείμεη εηδηθά φηη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ, ρσξίο λα επηδεηθλχεη 

ειαθξά ακέιεηα, είλαη ακειέζηεξνο απφ ηνλ κέζν ζπλεηφ άλζξσπν. Αλ δελ επηθαιεζηεί 

θάηη ηέηνην, απνδερνχκελνο φηη θαη ζηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο επηδεηθλχεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ ινγηθνχ αλζξψπνπ, επζχλεηαη κε κέηξν ηελ αθεξεκέλε 

ειαθξά ακέιεηα, αθνχ αλ ν ππφινγνο δείρλεη θαη ζηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ αλζξψπνπ, ε δηάθξηζε κεηαμχ αθεξεκέλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ειαθξάο ακέιεηαο δελ έρεη θακία πξαθηηθή ζεκαζία.
77

 εκεησηέσλ, 

θαηά ησλ πξάμεσλ ηνπ αξκνδίνπ Κιηκαθίνπ πνπ θξίλεη πεξί επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ 

ππνιφγνπ γηα ηελ απψιεηα, θαη’ άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ πδ 774/1980, δελ αζθείηαη 

έθεζε,
78

 νχηε αλαζεψξεζε.
79

 

Ο ππφινγνο ζηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, γηα λα απνδείμεη ηελ 

έιιεηςε ππαηηηφηεηάο ηνπ, πξέπεη λα δείμεη φηη θαηέβαιε ηελ πξνζνρή πνπ επηδεηθλχεη 

ζπλήζσο ν ίδηνο ζηηο αηνκηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, κέηξν θξίζεο απνηειεί ε 

αηνκηθή επηκειείο ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνιφγνπ, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά πνπ δείρλεη ν 

ίδηνο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ, ε νπνία ζα θξηζεί κε βάζε ηηο αηνκηθέο 

ηνπ ηδηφηεηεο (λνεκνζχλε, κφξθσζε, δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο, πξφβιεςε θιπ) θαη 

φρη κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ αλζξψπνπ ηνπ θχθινπ ηνπ.
80

 Σν θξηηήξην 

ηεο ειαθξάο ζπγθεθξηκέλεο ακέιεηαο ζην νπνίν παξαπέκπεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 

παξ. 1 ηνπ πδ 774/1980, έρεη εθαξκνγή κφλν φηαλ ν ππφινγνο είλαη ζηηο δηθέο ηνπ 

ππνζέζεηο ακειέζηεξνο απφ ηνλ κέζν ζπλεηφ άλζξσπν ηνπ θχθινπ ηνπ, δειαδή ην 

θξηηήξην εθαξκφδεηαη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ θαη πνηέ εηο βάξνο ηνπ. 

πλεπψο ην Διεγθηηθφ πλέδξην εξεπλά, θαηά θαλφλα, αλ ν ππφινγνο βαξχλεηαη 

κε ειαθξά αθεξεκέλε ακέιεηα δειαδή αλ επέδεημε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη εηδηθφηεξα ην επίκαρν άξζξν εξεπλά ηε ζπλδξνκή ή κε ειαθξάο 

ζπγθεθξηκέλεο ακέιεηαο. Ο έιεγρνο ηεο απνδηδφκελεο απφ ην δεκφζην ππφινγν 

επηκέιεηαο αθνξά ζηε δηαπίζησζε ηεο εμ αληηθεηκέλνπ λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

ηεο δαπάλεο θαη δελ θαιχπηεη ηπρφλ αλ αιήζεηα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 

                                                             
77

 Απνθ. Η Σκεκ. 1980/1996. Παξεθθιίλεη, φκσο ε Απνθ. Οινκ. Δι.πλ. 736/2007, ΘΠΓΓ 2008, ζ.699 

επ., φηη ν ππφινγνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ ειιείκκαηνο «αλ ν ίδηνο επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη 

φηη ζπκκνξθψζεθε πιήξσο πξνο ηα «θεθαλνληζκέλα» θαη φηη θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα πνπ επηδεηθλχεη θαη 

ζηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο»  
78

 Απνθ. Οινκ. Δι.πλ. 1507/1999 
79

 Πξάμεηο Β’ Κιηκαθίνπ 1283/2000, 901/2001 
80

 Άξζξν 333 ΑΚ 



47 

 

δηθαηνινγεηηθψλ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ επαλειέγρνπ ηεο αιήζεηαο 

απηψλ.
81

 

4.6. Η Έλλνηα ηνπ Διιείκκαηνο 

Ο ελλνηνινγηθφο θαζνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο είλαη απαξαίηεηφο πξνθείκελνπ λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί ε επζχλε ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ. Έηζη σο έιιεηκκα θαιείηαη, θαη’ 

αξρήλ, θάζε είδνο έιιεηςεο ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηε λφκηκε 

δηαδηθαζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ππνιφγνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηάζηαζε δηαρείξηζεο πνπ ζεσξείηαη έιιεηκκα απφ ην λφκν.
82

 Χο έιιεηκκα ζεσξείηαη, 

εμάιινπ, θάζε «αλνίθεηνο πιεξσκή»,
83

 θάζε πιεξσκή πνπ δελ αλάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ππνιφγνπ ή δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ εθθαζαξίδεηαη κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά,
84

 κε ηα νπνία εμνκνηψλνληαη θαη εθείλα πνπ βεβαηψλνπλ 

αλαιεζή γεγνλφηα
85

 ή αθνξνχλ ζε δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο εθ κέξνπο ηνπ ππνιφγνπ, φπσο φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ πιεξσκήο
86

 ή ε πιεξσκή ηνπο έρεη γίλεη αρξεσζηήησο 

απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ππνιφγνπ ή, ηέινο, είλαη άζρεηε κε ην ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο. 

Έιιεηκκα, επίζεο, ζπληζηά θαη ε παξάιεηςε είζπξαμεο λφκηκα νθεηιφκελσλ εζφδσλ ή 

ε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δελ εηζάγνληαη ζηε δεκφζηα 

δηαρείξηζε,
87

 ε απνζηέξεζε ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ 

ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθφ, πνπ νθείιεηαη ζε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκνζίνπ 

ππνιφγνπ,
88

 ε εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο απφ ηακία ΝΠΓΓ ζε κε δηθαηνχρα πξφζσπα, 

ή ζε ηξίηα πξφζσπα, πνπ δελ απνδεηθλχνπλ λφκηκε εμνπζία αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ηίηινπ,
89

 ε εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

λφκηκα απνδεηθηηθά θαη ζηα νπνία έρνπλ απνδνζεί νη αλαινγνχζεο θξαηήζεηο,
90

 θαζψο 

θαη ε είζπξαμε εζφδσλ ρσξίο ηελ έθδνζε δηπιφηππνπ απνδεηθηηθνχ είζπξαμεο.
91
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Έιιεηκκα δεκφζηαο δηαρείξηζεο είλαη ε επί ειάηηνλ αδηθαηνιφγεηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ρξεκάησλ ή πιηθψλ πνπ έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηα «ρέξηα» ηνπ 

ππνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηα εμαγφκελα απφ ηνπο ηεξνχκελνπο ινγαξηαζκνχο θαη κε 

βάζε ηα ππάξρνληα λφκηκα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη απηήο πνπ πξάγκαηη 

ππάξρεη.
92

 Άιινηε κελ επάγεηαη ηζφπνζε δεκία ηνπ Γεκνζίνπ, νπφηε ν επηβαιιφκελνο 

εηο βάξνο ηνπ νηθείνπ ππνιφγνπ-δηαρεηξηζηή ρξεκαηηθνχ πιηθνχ θαηαινγηζκφο, έρεη 

ραξαθηήξα «ακηγψο απνθαηαζηαηηθφ» ηεο δεκίαο απηήο, άιινηε δελ ζπλεπάγεηαη 

αληηζηνίρσο πξαγκαηηθή δεκία ηνπ Γεκνζίνπ, θαζφζνλ νθείιεηαη ζε ηππηθέο 

παξαιείςεηο θαηά ηε δηελέξγεηα δεκφζησλ δαπαλψλ ή ζε παξαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαλνληθή ηήξεζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ πνπ δεκηνπξγνχλ «θαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο», ζεσξνχκελε εθ ηνπ λφκνπ
93

 σο «έιιεηκκα». ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

κπνξεί κελ θαηά λφκν (ήηνη «ηππηθψο») λα πθίζηαηαη έιιεηκκα, δελ ππάξρεη φκσο 

πξαγκαηηθή δεκία ηνπ Γεκνζίνπ θαζφζνλ κέζσ ηεο παξάηππεο απηήο δηαρεηξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνιφγνπ ζεξαπεχνληαη δεκφζηεο αλάγθεο, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ην 

Γεκφζην, αθνχ ηνχην, θαηαινγίδνληαο, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ηζνπφζσο 

πξνο ην δηαπηζησζέλ «ηππηθφ» έιιεηκκα ηνλ ππφινγν, εμνηθνλνκεί ηελ αληίζηνηρε 

δαπάλε. Απφ απηά παξέπεηαη φηη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ησλ «ηππηθψλ» ειιεηκκάησλ 

ν θαηαινγηζκφο πνπ επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ππνιφγνπ έρεη πξνερφλησο «θπξσηηθφ 

ραξαθηήξα», θαζφζνλ πξφθεηηαη θαη’ νπζίαλ γηα απνδνθηκαζία ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνιφγνπ, ν νπνίνο απέθιηλε απφ ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο 

δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο, θαλφλεο, εληνιέο θαη νδεγίεο, θαη φρη γηα απνθαηάζηαζε 

αληίζηνηρεο δεκίαο. Γνζέληνο δε φηη νη ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο δελ 

παξέρνπλ, νχηε ζηελ πεξίπησζε ηνπ «ηππηθνχ» ειιείκκαηνο, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπλ ηηο επζχλεο ηνπ ππνιφγνπ θαη λα ηνλ θαηαινγίζνπλ κε κέξνο 

κφλν ηνπ δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο, αλάινγν ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, 

ηεο απφθιηζήο ηνπ δειαδή απφ ηε δεκνζηνινγηζηηθή λνκηκφηεηα, ν θαηαινγηζκφο πνπ 

επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ελδέρεηαη λα κελ ηειεί ζε εχινγε 

ζρέζε πξνο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε θαη λα αληίθεηηαη σο εθ ηνχηνπ, θαηά ην 

κέξνο πνπ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε απηή ζρέζε ζηελ απνξξένπζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
94
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Ζ αξρηθή λνκνινγηαθή ζέζε πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο δελ 

έγηλε δεθηή απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία εγθαηέιεηςε ηελ 

πάγηα λνκνινγία πεξί κε εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ επί 

ησλ δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαθνξψλ. Έηζη έγηλε δεθηφ φηη ν θαηαινγηζκφο ηνπ 

δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο εηο βάξνο ηνπ ππαίηηνπ ππνιφγνπ σο ελάζθεζε δέζκηαο 

αξκνδηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ επηζεσξεηψλ είλαη ππνρξεσηηθφο. Ζ εμ απηνχ 

επεξρφκελε πεξηνπζηαθή κεηαθίλεζε, φκσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πινπηηζκφ ηνπ 

ππέξ νπ ν θαηαινγηζκφο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Καηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

ηππηθνχ ειιείκκαηνο εάλ ν ππφινγνο ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνινγηζηηθήο δίθεο 

πξνβάιιεη σο ιφγν έθεζεο ηνλ εθ ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ ρσξίο λφκηκε αηηία 

πινπηηζκνχ ηνπ ππέξ νπ ν θαηαινγηζκφο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηφηε ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ην νπνίν έρεη πιήξε δηθαηνδνζία γηα ηελ επίιπζε ηεο φιεο δηαθνξάο, 

δεδνκέλνπ φηη ε ππνθείκελε ζρέζε ηνπ θαηαινγηζκνχ έρεη έξεηζκα έιεγρν 

ινγαξηαζκψλ δεκνζίνπ ππνιφγνπ, πξέπεη λα εξεπλήζεη ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ηνπ 

ηζρπξηζκνχ απηνχ. Καη λαη κελ ν θαηαινγηζκφο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ηππηθνχ 

ειιείκκαηνο απνηειεί ηελ αηηία ηνπ πινπηηζκνχ ηνπ ππέξ ηνπ ν θαηαινγηζκφο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ε θξίζε φκσο πεξί λνκηκφηεηαο ηνπ επηβιεζέληνο θαηαινγηζκνχ εηο βάξνο 

ππνιφγνπ δελ θαζηζηά αθ’ εαπηήο ηνλ επεξρφκελν πινπηηζκφ λφκηκν, θαζφζνλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 904 ΑΚ είλαη επξχηεξν απηνχ ησλ 

δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππνιφγνπ γηα έιιεηκκα.
95

 

Πεξαηηέξσ ε επζχλε ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ γηα ηα ειιείπνληα πιηθά 

ζπλαξηάηαη επζέσο εθ ηνπ λφκνπ θαη πξνυπνζέηεη φηη ν ππφινγνο παξέιαβε ή 

πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ (θπζηθή εμνπζίαζε) ηα πιηθά θαη ρσξίο λα αξθεί φηη ηα 

πιηθά απηά ειιείπνπλ.
96

 Ζ επζχλε απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειηψλεηαη ζε κφλε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ απηή, ρσξίο ζπγρξφλσο λα δηαπηζηψλεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ ειιείκκαηνο. Καη ηνχην δηφηη, ππφ ηελ αληίζεηε εθδνρή, θαηά παξάβαζε 

ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα πεξί πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο ζα αλαδεηνχληαλ 

επζχλεο απφ πξφζσπα πνπ δελ ζπλέβαιαλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ ειιείκκαηνο εθ ησλ 

νπνίσλ ν θαηαινγηζκφο σο κφλε δηθαηνινγεηηθή βάζε ζα είρε ηελ αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία ησλ ειιεηκκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

δεκφζηεο δηαρεηξίζεηο.
97
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Αλ θξηζεί φηη ην έιιεηκκα νθείιεηαη ζε βαξηά ακέιεηα ή δφιν θαηαινγίδνληαη 

εηο βάξνο ηνπ πξνζαπμήζεηο, πνπ ππνινγίδνληαη σο κεληαίν πνζνζηφ ηνπ 

θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ, ελψ δελ επηβάιινληαη ηφθνη ππεξεκεξίαο, πνπ ππνινγίδνληαη 

σο εηήζην πνζνζηφ επί ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ.
98

 

Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε χπαξμε ή φρη ππαηηηφηεηαο ηνπ 

δεκνζίνπ ππνιφγνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ειιεηκκάησλ θαη 

πιενλαζκάησλ φκνησλ ή παξαπιήζησλ εηδψλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ππφινγε 

δηαρείξηζε, εθφζνλ απηφο επηηξέπεηαη κφλν επί εζθαικέλεο εγγξαθήο ή ινγηζηηθνχ 

ιάζνπο θαη φρη ζε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ ππνιφγνπ.
99

 Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ 

ππνιφγνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απαιιαγή ηνπ.
100

 

ηαλ παξάιιεια κε ηε δεκνζηνλνκηθή δίθε έιαβε ρψξα θαη πνηληθή δίσμε ηνπ 

ππνιφγνπ, αλ θνιάζηκεο πξάμεηο έρνπλ ηελ ίδηα αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, δειαδή είλαη 

ηαπηφζεκεο κε εθείλεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη κε ηελ θαηαινγηζηηθή απφθαζε, ηφηε ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην δελ κπνξεί, θαη’ αξρήλ, λα απνζηεί απφ ηελ θξίζε ηνπ πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ, απφ ηελ νπνία ήδε απέξξεπζε δεδηθαζκέλν σο πξνο ην φηη ν ππφινγνο δελ 

ηέιεζε ηηο απνδηδφκελεο ζε απηφλ πξάμεηο, «πνπ ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο εγθιήκαηα θαη 

γελεζηνπξγέο δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ πξάμεηο».
101

 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε ηεο 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απαίηεζε ηνπ Γεκφζηνπ ή 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά νξηζκέλνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (βεβαίσζε κε επξεία έλλνηα) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. Καηά ζπλέπεηα 

αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο είλαη ε αλαγξαθή ηνπ δηθαηνχρνπ 

(Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ) ππέξ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν θαηαινγηζκφο θαη ην νπνίν έρεη 

ελεξγή απαίηεζε θαηά ην βεβαησζέλ πνζφ θαη’ απηνχ πνπ ζηξέθεηαη ν 

θαηαινγηζκφο.
102

 Σν δε θαηαινγίδνλ φξγαλν, θαηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο 

πξάμεο δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ πνπ 

αλαινγεί ζην έιιεηκκα. 
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4.7. Δηδηθνί Καηαζηαιηηθνί Έιεγρνη 

4.7.1 Καηά Πξνηεξαηόηεηα Δηδηθόο Καηαζηαιηηθόο Έιεγρνο ηωλ 

Λνγαξηαζκώλ Γήκωλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Ν. 2307/1995 (ΦΔΚ 113, Α’), θαζηεξψλεηαη εηδηθή 

κνξθή θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ν θαηά πξνηεξαηφηεηα έιεγρνο, θαζψο ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα πιεξσκήο έρεη εθηειεζηεί θαη δελ ππάξρεη ελεξγή αμίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
103

 ηελ πεξίπησζε απηή αλ ν ηακίαο 

ακθηζβεηεί ηε λνκηκφηεηα ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εμφθιεζε 

απηνχ εθζέηνληαο κε εηδηθή αλαθνξά ηνπ ζηνλ Γήκαξρν ηνπο ιφγνπο άξλεζήο ηνπ. Αλ 

απηφο απνξξίςεη ηνπο ιφγνπο ακθηζβήηεζεο, εγγξάθσο, δίλεη νπζηαζηηθά εληνιή ζηνλ 

ηακία λα εμνθιήζεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα. Μεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο ν ηακίαο ππνβάιεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζηνλ 

αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηε δηελέξγεηα θαηά πξνηεξαηφηεηα 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. Ο Γήκαξρνο, φηαλ απνξξίςεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ηακία 

ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα κηαο δαπάλεο θαη απαηηήζεη ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο, ελεξγεί δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ 

δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, λα δεκηνπξγείηαη ηζφπνζν έιιεηκκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ 

γηα ην νπνίν θαζίζηαηαη κφλνο ηνπ, απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν απηφ θξηζεί απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν φηη ε δαπάλε είλαη 

λφκηκε, ηφηε ην ρξεκαηηθφ έληαικα επηζηξέθεηαη ζηνλ Γήκν κε πξάμε απηνχ, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δαπάλε είλαη λφκηκε. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε εθφζνλ ν Δπίηξνπνο πεηζζεί γηα ηε βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ άξλεζεο 

εμφθιεζεο ηνπ ηακία (θαη κφλν γη απηνχο, αθνχ δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη άιινπο), 

ζπληάζζεη Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ, ην νπνίν απεπζχλεη ζηα ππεχζπλα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο πξφζσπα. Αλ ην έιιεηκκα δελ 

αλαπιεξσζεί, ηφηε ν Δπίηξνπνο κεηά ην λ. 4055/2012 εθδίδεη θαηαινγηζηηθή πξάμε ζε 

βάξνο ησλ ππεπζχλσλ πξνζψπσλ. 

Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ζε εληάικαηα πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε δηαηάμεηο, ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ή αθνξνχλ 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηάδην πνπ αθνξά ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηφο 
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4.7.2. Έιεγρνο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Πόζελ Έζρεο) 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ζπκβάιιεη σο εγγπεηηθφο παξάγσλ, ζηνλ έιεγρν ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ θαζψο θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
104

 Δηδηθφηεξα ν λ. 2429/1996 

ππνρξεψλεη ηα πνιηηηθά πξφζσπα ηεο ρψξαο λα ππνβάιινπλ δήισζε πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηφζν ησλ ηδίσλ, φζν θαη ησλ νηθείσλ ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ, εληφο 

πξνζεζκίαο ελελήληα εκεξψλ απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. Πεξαηηέξσ ηα πξφζσπα απηά ππνρξενχληαη ζε εηήζηα ππνβνιή δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. Σα πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζηελ ππνβνιή δήισζεο 

πφζελ έζρεο απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 2429/1996, φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2576/1998. 

ηε δηθαηνδνζία άξα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγεηαη, φρη βέβαηα ν έιεγρνο 

ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη άιισλ πξνο 

ηνχην ππφρξεσλ πξνζψπσλ, δηφηη απηφο έρεη αλαηεζεί ζε ad hoc ηδξπζέληα φξγαλα 

ειέγρνπ,
105

 αιιά ε εθδίθαζε ησλ αλαθππηνπζψλ δηαθνξψλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ εθ κέξνπο ησλ ερφλησλ πξνο ηνχην έλλνκν ζπκθέξνλ. Έηζη αλ θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ δηαπηζησζεί φηη ν ειεγρφκελνο απέθηεζε «πεξηνπζηαθφ 

φθεινο» ηνπ νπνίνπ ε πξνέιεπζε δελ δηθαηνινγείηαη θαηαινγίδεηαη ππέξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην νπνίν 

επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηνπ 

απφ ην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο. 

4.7.3. Έιεγρνο Λεμηπξόζεζκωλ Οθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3943/2011, κε ην νπνίν πξνζηέζεθε λέν 

άξζξν 82
Α
 κεηά ην άξζξν 82 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ,

106
 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη ζπκβεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο 

ηξίηνπο, πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ θαη ζεσξνχληαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία είλαη 

βεβαησκέλεο, θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθά βηβιία ηεο ππεξεζίαο, κε απφθαζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αξκφδην γηα ηελ αλσηέξσ δηεξγαζία, είλαη ηκήκα ηνπ 
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 Βι. Μειηψλεο Νηθ., Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, χγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο, ζει. 282  
105

 Άξζξα 6-12 ηνπ Ν. 1738/1987 φπσο απηά ηζρχνπλ κεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 25-26 ηνπ Ν. 

2429/1996 
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 Ν.Γ. 356/1974 
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Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Οινκειείαο απηνχ. Σν ελ 

ιφγσ ηκήκα απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ αληηπξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, σο πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ ΝΚ, θαη σο κέιε 

έλαλ δηεπζπληή γεληθήο δηεχζπλζεο θνξνινγίαο θαη έλαλ δηεπζπληή ηεο γεληθήο 

δηεχζπλζεο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη εθαξκνγήο, θαη εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Παξάιιεια, 

απαηηείηαη θαη έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ.
107

 

 Ζ σο άλσ επηηξνπή αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, αλαδεηεί 

εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή 

ηξίην θαη γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαρψξηζε νθεηιήο ζηα βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο ή 

γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηεο πξφηαζεο, ηελ νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη. Ζ 

απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε νθεηιή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί 

ζηα βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, δηαγξάθεηαη απφ ηα ελ ιφγσ βηβιία θαη 

επαλεγγξάθεηαη ζηα βηβιία ησλ εηζπξαμίκσλ, αλ ζε δηάζηεκα είθνζη εηψλ απφ ηελ 

εγγξαθή ηεο δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή ε απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε 

ή ζπλππφρξενπ πξνζψπνπ πνπ θαιχπηεη κεξηθά ή νιηθά ηελ νθεηιή. 

4.7.4 Έιεγρνο ηωλ Δπηρνξεγνύκελωλ ή Υξεκαηνδνηνύκελωλ Φνξέωλ πνπ 

Υξεκαηνδνηνύληαη από Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ε θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππφθεηηαη θαη θάζε Φνξέαο πνπ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ρξεκαηνδνηείηαη ή επηρνξεγείηαη απφ ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ππνρξενχκελνπο λα ππνβάιεη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, κεηά ην πέξαο ηνπ δηκήλνπ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

Απνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρσξηζηφ απνινγηζκφ 

ηεο επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε θαη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 100% ησλ 

ζπλνιηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δηαρεηξίζηεθε. Με ηα αλσηέξσ νη 

ρξεκαηνδνηνχκελνη ή επηρνξεγνχκελνη Φνξείο ππνρξενχληαη λα ζπλππνβάιινπλ θαη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο.
108

 Υσξίο ηελ ππνβνιή απφ 

επηρνξεγνχκελνπο ή ρξεκαηνδνηνχκελνπο Φνξείο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, νη 
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Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε θακία πεξαηηέξσ 

επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Φνξέσλ απηψλ. 

Δπηρνξήγεζε ή Υξεκαηνδφηεζε, πνπ δίδεηαη απφ ηνπο Φνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ρσξίο λα έρνπλ απνζηαιεί ήδε ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, είλαη κε 

λφκηκε θαη θαηαινγίδεηαη ζηνπο παξαβάηεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

Χο Υξεκαηνδφηεζε ελ πξνθεηκέλσ λνείηαη ε κεηαθνξά πίζησζεο ζε Φνξέα, 

ζηνλ νπνίν έρεη εθρσξεζεί αξκνδηφηεηα απφ Φνξέα Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη κφλν αξκνδηφηεηαο.
109

 Χο Δπηρνξήγεζε δε λνείηαη ε 

κεηαθνξά πίζησζεο ζε Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ίδηνπ θαη κφλν 

Φνξέα.
110

 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ, έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο θαζψο θαη έιεγρν ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

(νηθνλνκηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο) γηα ην πνζφ ηεο 

Δπηρνξήγεζεο ή ηεο Υξεκαηνδφηεζεο, πνπ έιαβαλ, θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, νη Φνξείο, 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ. Οη ελ ιφγσ εθζέζεηο 

ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη σο 

άλσ εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή απφ ην Δ ην αξγφηεξν έσο ηελ θαηάζεζε ηνπ 

πξνο ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

4.8. πκπέξαζκα 

Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη απφ φηη 

θαίλεηαη ζα είλαη ν πξσηαγσληζηήο ησλ εμειίμεσλ θαζψο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

θαηαξγείηαη ζηαδηαθά. Δίλαη απαξαίηεην βέβαηα λα ηνληζηεί φηη ν έιεγρνο απηφο είλαη 

απνηειεζκαηηθφο θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο φηαλ γίλεηαη έγθαηξα θαη γξήγνξα. 

Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν αξθεηψλ εηψλ, αθφηνπ έρνπλ 

ζηαιεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο ή δηαξθνχλ επί έηε, 

ζπάληα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζπρλφηεξα δεκηνπξγνχλ παξά επηιχνπλ 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ εθάζηνηε Φνξέα, κε απνηέιεζκα λα 

αθπξψλεηαη ε ζεκαζία θαη ε αμία ηεο χπαξμεο ηνπο. Ήδε ε λνκνζεζία επηβάιιεη ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, εληφο 
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εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο αληηγξάθνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή απνινγηζκνχ 

ή Ηζνινγηζκνχ ή άιιεο θαηά λφκν απαηηνχκελεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ειεγρφκελνπ θνξέα ππνρξεσκέλνπ λα ζπλνδεχεη ηα σο άλσ έγγξαθα κε φζα άιια 

ζηνηρεία νξίδνληαη κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ.
111

  

Δπί ηεο επθαηξίαο αλαθέξεηαη φηη ε ελ ιφγσ απφθαζε έρεη πξνζθάησο αιιάμεη 

θαη έηζη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

κε ην λ. 4270/2014 επήιζαλ θαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο επί ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ΟΣΑ, ηα ινηπά 

λ.π.δ.δ. θαη ηα φξγαλα δηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο 6
εο

 Γεληθήο 

πλειεχζεσο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 2015 κε 

ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο λα ηζρχνπλ απφ 1/1/2016. 

εκαληηθφ είλαη βέβαηα ε πξνζεζκία ησλ θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ λα κελ 

ζεσξεζεί ελδεηθηηθή θαη απηή ε κνξθή ειέγρνπ λα είλαη ν ξπζκηζηήο ησλ εμειίμεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΛΔΓΥΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΔΟΓΧΝ ΟΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

5.1. Έιεγρνο ηωλ Δζόδωλ ηωλ ΟΣΑ - Γεληθά 

χκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ αλήθεη κεηαμχ άιισλ ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ 

θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έιεγρν 

ινγαξηαζκψλ ε δηάηαμε αλαθέξεηαη ηφζν ζε έιεγρν εμφδσλ (δαπαλψλ), φζν θαη ζε 

έιεγρν εζφδσλ. Καηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ινηπφλ κεηαμχ άιισλ ειέγρεηαη θαη ε 

είζπξαμε θαη ε δηαρείξηζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή άιισλ εηδηθψλ εζφδσλ ή ησλ 

εζφδσλ απφ δάλεηα ή ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ απφ νθεηιέο θαη πξφζηηκα ζε βάξνο 

ηξίησλ. Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 277 ηνπ λ. 3852/2010 θαη κεηέπεηηα ζην άξζξν 52 ηνπ λ. 

4129/2013 πεξί «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» νξίδεηαη φηη 

«1. Ο αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ Δπίηξνπνο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ 

ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη λα αζθεί ηνλ έιεγρν γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ λνκίκσο βεβαησζέλησλ ρξεψλ, νθεηιψλ ή πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ. 2. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδξάλεηα είζπξαμήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ή ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαιεί ηνχηνπο, κε έγγξαθφ ηνπ πνπ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζηνλ 

Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, λα ελεξγήζνπλ κέζα ζε ηαζζφκελε εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ 

είζπξαμε ηνχησλ. 3. Δάλ ε αδξάλεηα ζπλερίδεηαη, νθεηιφκελε ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα 

ησλ δηνηθνχλησλ ην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απηψλ παξαπέκπεη: α) ηα κελ αηξεηά ππαίηηα πξφζσπα κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 232 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 

Α΄) γηα πξνζσπηθφ θαηαινγηζκφ ηνχησλ κε ην πνζφ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ 

πξνμέλεζαλ θαη β) ηνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκία 

ζηελ πεξηνπζία ηνπ, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα θαηαινγηζκφ ηνχησλ». 

Βέβαηα θαζψο ν έιεγρνο εμειίζζεηαη ζα πξέπεη λα εηζαγάγνπκε πιένλ θαη ηηο 

επηηαγέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Οη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (εζφδσλ θαη εμφδσλ) εηζάγνπλ ηνλ 

έιεγρν επηδφζεσλ, ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ, ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηα ειεγθηηθά 

πξφηππα ηνπ INTOSAI4, θαζψο θαη ην εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ. 
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5.2. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ηωλ Δζόδωλ ηωλ ΟΣΑ  

ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο νξίδνληαη ηα αθφινπζα: «Σν 

θξάηνο ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη ησλ πφξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ. 

Ννκνζεηηθά νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη θαηαλνκή κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θφξσλ ή ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ππέξ απηψλ 

θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Κξάηνο. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ. Ννκνζεηηθά νξίδνληαη επίζεο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ είζπξαμε ηνπηθψλ εζφδσλ απεπζείαο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο». 

Ο δεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο
112

 δηαθξίλεη ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ ζε ηαθηηθά 

θαη έθηαθηα.  

ηα ηαθηηθά έζνδα πεξηιακβάλνληαη:  

i. νη ζεζκνζεηεκέλνη ππέξ απηψλ πφξνη,  

ii. ηα εηζνδήκαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο,  

iii. ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, 

iv. θφξνη, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο θαη 

v. ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο. 

Σα έθηαθηα έζνδα πξνέξρνληαη:  

i. απφ δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θιεξνλνκηέο,  

ii. απφ δηάζεζε, εθπνίεζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,  

iii. απφ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  

iv. απφ ηα θάζε είδνπο πξφζηηκα ή άιιεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη  

v. απφ θάζε άιιε πεγή. 

Δθηφο ηεο γεληθήο δηάθξηζεο ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα, ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ 

θαηαηάζζνληαη κε θξηηήξην ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηηο δαπάλεο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην 

λφκν λα θαιχςνπλ, ζε γεληθά ή αλεηδίθεπηα, αληαπνδνηηθά, εηδηθεπκέλα θαη έθηαθηα.
113
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Γεληθά ή αλεηδίθεπηα είλαη ηα έζνδα, ηα νπνία, ιφγσ κε ππάξμεσο θακηάο 

δεζκεχζεσο απφ ην λφκν, κπνξεί λα δηαηίζεληαη γηα ηελ πιεξσκή θάζε είδνπο λφκηκεο 

δαπάλεο. Γεληθά έζνδα είλαη π.ρ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεληξηθψλ απηνηειψλ 

πφξσλ, ν θφξνο δχζνπ, ν θφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, ην ηέινο δηαθήκηζεο 

θ.ι.π. 

Δηδηθεπκέλα είλαη ηα έζνδα πνπ πξννξίδνληαη απφ ην λφκν λα θαιχςνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, φπσο είλαη π.ρ. ην ηκήκα ησλ ΚΑΠ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ (ΑΣΑ), ε εηζθνξά ζε ρξήκα ησλ λφκσλ 1337/1983 θαη 2508/1997, ε 

νπνία δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή έληαμεο θαη 

επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο, ηα ηέιε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θ.ι.π. 

Αληαπνδνηηθά έζνδα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

επηβάιινληαη θαη εηζπξάηηνληαη (ηέιε θαζαξηφηεηαο, χδξεπζεο θ.ι.π.). Σα έθηαθηα 

έζνδα κπνξεί λα αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο. 

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ γίλεηαη απφ ηελ ηακηαθή 

ππεξεζία ηνπ δήκνπ κε δχν κφλν ινγαξηαζκνχο, ζηνλ πξψην απφ ηνπο νπνίνπο 

εγγξάθνληαη φια ηα ηαθηηθά έζνδα θαη ζην δεχηεξν φια ηα έθηαθηα έζνδα. Σα έζνδα 

ηνπ δεχηεξνπ ινγαξηαζκνχ (έθηαθηα έζνδα) ηεξνχληαη ζε δχν ζηήιεο, ζηελ πξψηε απφ 

ηηο νπνίεο θαηαρσξνχληαη ηα γεληθά ή αλεηδίθεπηα έζνδα θαη ζηε δεχηεξε ηα 

εηδηθεπκέλα. 

Απφ ηα έζνδα ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ (ηαθηηθά έζνδα) θαη ηεο πξψηεο 

ζηήιεο ηνπ δεχηεξνπ ινγαξηαζκνχ (έθηαθηα γεληθά έζνδα) κπνξεί λα πιεξψλεηαη 

νπνηαδήπνηε λφκηκε δαπάλε, ελψ απφ ηα ππφινηπα έζνδα ηνπ δεχηεξνπ ινγαξηαζκνχ 

(έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα) κπνξνχλ λα πιεξψλνληαη κφλνλ νη δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο 

πξννξίδνληαη ηα αληίζηνηρα έζνδα.
114

 

Ο αλσηέξσ ηξφπνο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εζφδσλ, δελ είλαη 

δπλαηφλ ζε θακία πεξίπησζε λα κεηαβάιεη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ εζφδσλ, ηα νπνία ν 

λφκνο επηβάιιεη λα δηαηίζεληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
115

 Έηζη, ηα έζνδα απφ ην 

ηέινο θαζαξηφηεηαο εγγξάθνληαη ζηνλ πξψην ινγαξηαζκφ καδί κε ηα άιια ηαθηηθά 
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έζνδα, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα δηαηίζεληαη ζε δαπάλεο άζρεηεο κε ηελ ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο.
116

 

Οη βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηα έζνδα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηέρνληαη ζην 

ΒΓ ηεο 24/09-20/10/1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 171 

Α’), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα ηφζεο θνξέο, ψζηε κηα λέα θσδηθνπνίεζε 

λα έρεη θαηαζηεί απφ θαηξφ απνιχησο απαξαίηεηε. Σα έζνδα ησλ ΟΣΑ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 157 ηνπ λ.3463/2006, πξνέξρνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ 

θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο. 

Γεληθά, θφξνο νλνκάδεηαη ε αλαγθαζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιινπλ 

νη ηδηψηεο ζην θξάηνο, ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή, κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ ηα δεκφζηα 

βάξε.
117

 Γεκνηηθφ θφξν, εηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ηε ρξεκαηηθή εηζθνξά 

πξνο ην δήκν, πνπ θαηαβάιιεηαη αλαγθαζηηθά θαη ρσξίο εηδηθφ αληάιιαγκα, κε ζθνπφ 

ηελ θάιπςε ησλ δεκνηηθψλ βαξψλ, αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα θάζε 

ππφρξενπ. 

Σέινο είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη 

εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο.
118

 Ζ εηδηθή αληηπαξνρή είλαη ην θξίζηκν 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ απφ ηελ έλλνηα ηνπ ηέινπο, ην χςνο 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη θαηά βάζε λα είλαη αλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ απνιακβάλεη ν 

ππφρξενο. 

Αλάινγε πξνο ηελ έλλνηα ηνπ ηέινπο είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο, κε ηε 

δηαθνξά φηη ην ηειεπηαίν κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη αλεμαξηήησο ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο ηνπ θηήκαηνο, ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο. Δηζθνξά εμάιινπ είλαη ε ρξεκαηηθή 

παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δήκν ελ φςεη ζπγθεθξηκέλεο αληηπαξνρήο κεγαιχηεξεο 

αμίαο.119  

Ζ έληαμε κηαο παξνρήο ζηε κία ή ζηελ άιιε θαηεγνξία δελ εμππεξεηεί κφλν 

ζεσξεηηθνχο ζθνπνχο, αιιά έρεη νπζηψδε πξαθηηθή ζεκαζία. Ο ραξαθηήξαο π.ρ. ηεο 

ρξεκαηηθήο εηζθνξάο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

σο αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, ππνρξεψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 
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ζπληειεζηέο κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην βαζκφ ηεο ρξήζεσο ηεο ππεξεζίαο απφ θάζε 

δεκφηε θαη φρη κε θξηηήξην ην εηζφδεκα θαη γεληθά ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ππφρξεσλ.
120

 

5.3. Η Γηαρείξηζε ηωλ Δζόδωλ ηωλ ΟΣΑ 

Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο φζνλ αθνξά ηα έζνδα είλαη: 1. Ζ Βεβαίσζε εζφδσλ θαη 2. Ζ 

Δίζπξαμε ησλ εζφδσλ. Δπίζεο έλλνηεο άμηεο ιφγνπ είλαη ε Παξαγξαθή Δζφδσλ θαη ε 

Απνζβεζηηθή πξνζεζκία, ε Γηαγξαθή θαη νη Απαιιαγέο. Θα αθνινπζήζεη κηα κηθξή 

αλάιπζε απηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο ηηο αλσηέξσ έλλνηεο θαη λα 

κπνξέζεη ζηελ ζπλέρεηα λα αληηιεθζεί ηελ ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ.  

5.3.1. Η Βεβαίωζε ηωλ Δζόδωλ 

Καηά ην άξζξν 3 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 «βεβαίσζε εζφδνπ λνείηαη ε θαηά ηνπο 

θεηκέλνπο λφκνπο παξά ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ή 

Κνηλνηήησλ εθθαζάξηζηο απαηηήζεσο ηηλφο ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ απηήο, ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νθεηιέηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ εζφδνπ 

θαη ηεο αηηίαο δη' ελ νθείιεηαη». 

Ο αλσηέξσ νξηζκφο αληηζηνηρεί ζηε «βεβαίσζε ππφ επξεία έλλνηα», ζε εθείλε 

δειαδή ηε κνξθή βεβαίσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ νηθείνπ ρξεκαηηθνχ 

θαηαιφγνπ. Δθηφο ηεο κνξθήο απηήο, κε ηνλ φξν «βεβαίσζε εζφδνπ» λννχληαη αθφκε ε 

ηακεηαθή βεβαίσζε ή «βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» θαη ε βεβαίσζε ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

εθδφζεσο αηνκηθήο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ή «βεβαίσζε ππφ επξχηαηε έλλνηα».
121

 

Δηδηθφηεξα: Ζ «βεβαίσζε ππφ επξχηαηε έλλνηα» ζπληειείηαη κε ηελ πξάμε ηνπ 

δεκάξρνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κε ηελ νπνία θαηαινγίδεηαη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ 

πνζφ (θφξνο, ηέινο, πξφζηηκν θ.ι.π.) ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Ζ πξάμε 

απηή, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο (δειαδή κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

άζθεζε πξνζθπγήο, έλζηαζεο θ.ι.π.), απνηειεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΒΓ 

17/5-15/6/1959, «λφκηκν ηίηιν βεβαίσζεο», βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ζηε ζπλέρεηα 

ε «βεβαίσζε ππφ επξεία έλλνηα», δειαδή ε ζχληαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ.  

Ζ «βεβαίσζε ππφ επξεία έλλνηα» πινπνηείηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ νηθείνπ 

ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ βάζεη 
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ηνπ «ηίηινπ βεβαηψζεσο» πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε βεβαησηηθή αξρή.
122

 Σίηινο 

βεβαηψζεσο είλαη θάζε έγγξαθν απνδεηθηηθφ ή θαη απιψο βεβαησηηθφ ηεο νθεηιήο πξνο 

ην δήκν. Ο ρξεκαηηθφο θαηάινγνο, κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο, απνηειεί ηνλ «ηίηιν είζπξαμεο» ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΒΓ 17/5-15/6/1959, βάζεη ηνπ νπνίνπ εηζπξάηηνληαη θαηά θαλφλα ηα έζνδα ησλ δήκσλ. 

Δμαίξεζε ηνπ θαλφλα απηνχ, ηεο είζπξαμεο δειαδή βάζεη ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ, 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα έζνδα ηα νπνία εηζπξάηηνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο ηνπ ππφρξενπ ή γηα ηα έζνδα εθείλα ησλ νπνίσλ ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε 

ζπκπίπηνπλ. Ζ βεβαίσζε εζφδσλ ηα νπνία εηζπξάηηνληαη ρσξίο ηίηιν είζπξαμεο 

ζπληζηά ηελ «νίθνζελ βεβαίσζε».
123

 

«Βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» είλαη ε ηακεηαθή βεβαίσζε, ε εκθάληζε δειαδή 

ησλ βεβαησκέλσλ ππφ επξεία έλλνηα εζφδσλ ζηα ηεξνχκελα απφ ηελ αξκφδηα ηακεηαθή 

ππεξεζία βηβιία θαη ζηνηρεία. Ζ «βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα» ζπληειείηαη κε ηελ 

έθδνζε ηνπ ηξηπινηχπνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ θαη ηελ 

θαηαρψξηζή ηνπ ζην βηβιίν εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ηνπ ηακείνπ.
124

 

5.3.2. Δίζπξαμε Δζόδωλ 

 

Με εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ, γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ,
125

 φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
126

 

 

5.3.2.1. Γηαδηθαζία θαη Όξγαλα Δίζπξαμεο  

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ησλ δήκσλ πνπ έρνπλ δηθή ηνπο 

ηακεηαθή ππεξεζία, γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην δεκνηηθφ ηακία θαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα εηζπξάθηνξα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 έσο 59 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959. Γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ 

ηα αλσηέξσ φξγαλα εθδίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 

55 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, απνδεηθηηθά εηζπξάμεσο (δηπιφηππα ή γξακκάηηα 

είζπξαμεο), ηα νπνία ζεσξνχληαη πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ πξντζηάκελν ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ή απφ ηνλ πξντζηάκελν πνπ νξίδεη ν νξγαληζκφο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο.
127

 

Κάζε είζπξαμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δήκνπ ζεσξείηαη σο «κεδφισο γηλνκέλε», 

αλ δελ γίλεη απφ ηνλ αξκφδην δεκνηηθφ ηακία ή εηζπξάθηνξα θαη αλ δελ εθδνζεί ην 

λφκηκν απνδεηθηηθφ είζπξαμεο.
128

 Ο δεκνηηθφο ηακίαο ή εηζπξάθηνξαο πνπ εθδίδεη 

απφδεημε ρεηξφγξαθε ή έληππε κελ αιιά παξάηππε, δηψθεηαη πεηζαξρηθά θαη πνηληθά σο 

έλνρνο ππεμαίξεζεο.
129

 

Σα ρξέε πξνο ηνπο δήκνπο πιεξψλνληαη κε κεηξεηά ή ηξαπεδηθέο επηηαγέο, νη 

νπνίεο εθδίδνληαη είηε ζε δηαηαγή ηνπ δήκνπ είηε ζε δηαηαγή ηνπ νθεηιέηε, νπφηε 

ρξεηάδνληαη νπηζζνγξάθεζε.
130

 Πξνζσπηθέο επηηαγέο ησλ νθεηιεηψλ ζε δηαηαγή ηνπ 

δήκνπ γίλνληαη δεθηέο απφ ην δεκνηηθφ ηακία θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
131

 

Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία, 

κπνξεί λα αλαηεζεί ζηηο ηξάπεδεο ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή ζηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο. Ο 

ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ.
132

 

Δηδηθά νη δήκνη πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία θαη ππεξεζία χδξεπζεο 

ή επηρείξεζε χδξεπζεο (ΓΔΤΑ), κπνξνχλ λα ζπλεηζπξάηηνπλ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

χδξεπζεο θαη άιια βεβαησκέλα ρξέε απφ ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.
133

 

Αλ ν νθεηιέηεο έρεη πεξηζζφηεξα ρξέε, ππνδεηθλχεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

θαηαβνιήο ην ρξένο πνπ ζέιεη λα πηζησζεί. Δάλ ν νθεηιέηεο δελ ππνδεηθλχεη ή ε 

πίζησζε δηελεξγείηαη ρσξίο ηε βνχιεζή ηνπ, φπσο ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ 

ή απηεπάγγειηνπ ζπκςεθηζκνχ, ε ηακεηαθή ππεξεζία πηζηψλεη νπνηαδήπνηε νθεηιή.
134
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5.3.3. Παξαγξαθή Δζόδωλ Απνζβεζηηθή Πξνζεζκία 

5.3.3.1. Απνζβεζηηθή Πξνζεζκία 

Ζ βεβαίσζε ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ ελεξγείηαη απφ ηνπο δήκνπο 

κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν 

αλάγνληαη.
135

 Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα έζνδα απηά θαη δελ ππφθεηηαη ζηελ πεληαεηή 

πξνζεζκία ε εηζθνξά ζε ρξήκα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1337/1983.
136

 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν δήκνο δελ έρεη πιένλ ην δηθαίσκα λα 

βεβαηψζεη νπνηνδήπνηε θφξν, ηέινο, δηθαίσκα ή εηζθνξά, εθηφο εάλ νξίδεη δηαθνξεηηθά 

ε εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ επηβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, ηέινπο θ.ι.π.. 

Καη' εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε βεβαίσζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
137

 

 Δάλ ν ππφρξενο είλαη άγλσζηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλέθηθηε ε βεβαίσζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε παξαγξαθή ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε 

πεληαεηίαο απφ ηφηε πνπ ν ππφρξενο έγηλε γλσζηφο ζην δήκν.
138

  

 Αλ ε βεβαίσζε έγηλε κελ εκπξφζεζκα αιιά ζε βάξνο πξνζψπνπ, πνπ δελ είρε 

κεξηθή ή νιηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

 Αλ ε βεβαίσζε έγηλε κελ εκπξφζεζκα αιιά γηα νηθνλνκηθφ έηνο δηάθνξν εθείλνπ, 

ζην νπνίν αθνξά ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

 Δάλ αθπξσζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο ε θνξνινγηθή εγγξαθή, γηα ην ιφγν 

φηη ν ππφρξενο δελ έιαβε γλψζε ηεο εγγξαθήο. 

ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ.4270/2014, πνπ αθνξά ηελ παξαγξαθή 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  «1. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ 

Γεκνζίνπ δελ παξαγξάθεηαη πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη πξνο είζπξαμε σο δεκφζην 

έζνδν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή ην αξκφδην Σεισλείν (βεβαίσζε κε ζηελή έλλνηα), κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί επηβνιήο θφξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο.
139

 Ζ ξχζκηζε 

απηή παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξεί ε βεβαίσζε κε ζηελή 

έλλνηα. 2. Ζ ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ καδί κε ηα πξφζηηκα, ηνπο ηφθνπο θαη 

ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ βεβαησζεί παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο 
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απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθε κε ζηελή έλλνηα θαη 

θαηέζηε απηή ιεμηπξφζεζκε. 3. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ: 

 α. απνξξέεη απφ ζχκβαζε πνπ απηφ έρεη θαηαξηίζεη, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε ζχκβαζε εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο πεξί εμσπησρεπηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο πησρεπηηθψλ 

πξνο ην Γεκφζην ρξεψλ θαη ε νπνία εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε ηελ κεηαπησρεπηηθή 

έλλνκε ζρέζε ηνπ πησρνχ, 

 β. απνξξέεη απφ ηειεζίδηθε απφθαζε (αλαγλσξηζηηθή ή θαηαςεθηζηηθή) 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, 

 γ. γελλήζεθε ζπλεπεία άπηζηεο δηαρείξηζεο, 

 δ. απνξξέεη απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο, 

 ε. αθνξά ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, 

 ζη. γελλήζεθε απφ θαηαινγηζκφ πνπ έγηλε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα 

αξρή, 

 δ. γελλήζεθε απφ απηνηειή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, 

 ε. αθνξά ζε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ εηζπξαρζέλησλ 

θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, 

 ζ. απνξξέεη απφ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ, 

παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε κε ζηελή 

έλλνηα βεβαίσζε απηήο». 

ην άξζξν 32 ηνπ λ.4304/2014 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: «Υξεκαηηθέο αμηψζεηο 

ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζε απφδνζε θφξσλ, ηειψλ, 

δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ θαη πξνθχπηνπλ εμαηηίαο κε ππνβνιήο απφ ηνπο ππφρξενπο 

ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηε βεβαίσζή ηνπο ή ππνβνιήο αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ 

ζηνηρείσλ ή ιαλζαζκέλα βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, βεβαηψλνληαη ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ 

εληφο εηθνζαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή ηνπο, ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζαπμήζεσλ». 

εκεησηέσλ, ε αλσηέξσ εηθνζαεηήο απνζβεζηηθή πξνζεζκία δελ ηζρχεη γηα φζα 

ρξέε είρε ήδε ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4304/2014 (23/10/2014) ε 

πεληαεηήο πξνζεζκία ηνπ ΑΝ 344/1968.
140
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5.3.3.2. Παξαγξαθή 

Οη αμηψζεηο ησλ δήκσλ γηα ηελ είζπξαμε θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη 

αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε 

ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθαλ νξηζηηθά. 

Οη αμηψζεηο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ινηπψλ εζφδσλ (κηζζσκάησλ, πξνζηίκσλ ηνπ 

ΚΟΚ, πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θ.ι.π.) 

παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν είθνζη (20) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθαλ νξηζηηθά.
141

 Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο 

θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηζρχεη ε πεληαεηήο παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν 

4270/2014.
142

 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 63255/17-7-1969 

«Οξηζηηθή» ζεσξείηαη ε βεβαίσζε απφ ηφηε πνπ ε ΓΟΤ ή ν δεκνηηθφο ηακίαο εθδίδεη 

ην ηξηπιφηππν παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ. Γειαδή «νξηζηηθή» ζεσξείηαη ε ηακεηαθή 

βεβαίσζε. Απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κέζα ζην νπνίν έγηλε ε ηακεηαθή 

βεβαίσζε θαη ην ρξένο θαηέζηε ιεμηπξφζεζκν, αξρίδεη ν ρξφλνο παξαγξαθήο θαη γηα ηηο 

αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ.
143

 

Ζ παξαγξαθή επέξρεηαη απηνδηθαίσο απφ ην λφκν κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη δηνηθεηηθή πξάμε (π.ρ. απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ) γηα ηε δηαγξαθή ησλ παξαγεγξακκέλσλ ρξεψλ.
144

 

Δάλ πξφθεηηαη γηα ρξένο θαηαβιεηέν ζε δφζεηο, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη πξηλ 

θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο, ε παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

κέζα ζην νπνίν θάζε δφζε θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε. 

5.3.3.3. Αλαζηνιή θαη Γηαθνπή Παξαγξαθήο 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ησλ αμηψζεσλ ησλ 

δήκσλ δελ πεξηέρεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. πλεπψο, γηα ην ζέκα απηφ έρνπλ εθαξκνγή 

νη δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137 

θαη 138 ηνπ λ. 4270/2014. 
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5.3.3.4. πλέπεηεο Παξαγξαθήο 

Ζ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ησλ δήκσλ έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:
145

  

 ηαλ ζπκπιεξσζεί ε παξαγξαθή, ν νθεηιέηεο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ρξένπο. Σν πνζφ φκσο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ πιεξσκή 

παξαγεγξακκέλνπ ρξένπο, δελ επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ, έζησ θαη 

αλ ν νθεηιέηεο, θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο, δελ γλψξηδε ηελ παξαγξαθή. 

 Ζ παξαγξαθή δελ ιακβάλεηαη ππ' φςε απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηήξην, αιιά 

παξέρεη απιψο ην δηθαίσκα ζηνλ νθεηιέηε λα αζθήζεη αλαθνπή . 

πσο αλαθέξζεθε, ε παξαγεγξακκέλε απαίηεζε ηνπ δήκνπ κπνξεί λα 

αληηηαρζεί ζε ζπκςεθηζκφ επί ηξηεηία απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο.  

5.3.4. Γηαγξαθή Δζόδωλ  

Κάζε είδνπο βεβαησκέλα ρξέε πξνο ηνπο δήκνπο κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ νιφθιεξα ε 

ελ κέξεη: 

 φηαλ νη νθεηιέηεο πέζαλαλ ρσξίο λα αθήζνπλ θακηά πεξηνπζία θαη νη 

θιεξνλφκνη ηνπο απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά, 

 φηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζφινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο εηζπξάμεσο 

δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξφληα, αθφηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ 

νπνία βεβαηψζεθαλ, 

 φηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλψζηνπ δηακνλήο, εθφζνλ νη 

πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεχξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ 

έθεξαλ απνηέιεζκα θαη 

 φηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο δεκνηηθψλ θφξσλ, 

ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ έγηλε θαηά ηξφπν πξνθαλψο ιαλζαζκέλν σο πξνο 

ηε θνξνινγεηέα χιε ή ην πξφζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ή φηαλ έγηλε θαηά ιάζνο 

πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζφδνπ θαη γηα ην ίδην πξφζσπν. 

Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
146
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 Άξζξν 139 ηνπ Ν.4270/2014,  θαη Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ, 1981, ζει. 175 
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5.3.5. Απαιιαγέο από ηελ Δπηβνιή Δζόδωλ  

Καηά ην άξζξν 82 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ λ.1416/1984, απαιιάζζνληαη απφ θάζε δεκνηηθφ θφξν, ηέινο, δηθαίσκα 

θαη εηζθνξά: 

 Σν ειιεληθφ δεκφζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ δηνηθεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα, φπσο είλαη ην 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. Ζ απαιιαγή ππέξ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο θαη φρη ζε άιια απηνηειή λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ εμνκνηψλνληαη κε ην ειιεληθφ δεκφζην. 

Γελ απαιιάζζεηαη ην ειιεληθφ δεκφζην απφ ην ηέινο χδξεπζεο, απαιιάζζεηαη φκσο 

ηνπ εηδηθνχ ηέινπο 80% ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 1069/1980 θαη ηνπ ηέινπο ρξήζεο 

ππνλφκνπ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

 Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 

 Οη λανί φισλ ησλ γλσζηψλ ζηε ρψξα καο ζξεζθεηψλ, φρη φκσο θαη ηα ηπρφλ 

ηδξχκαηα απηψλ, φπσο ηα γεξνθνκεία, νξθαλνηξνθεία θ.ι.π..
147

 

 Δθείλνη νη νπνίνη έρνπλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη κε ην δεκφζην, εθφζνλ νη ζπκβάζεηο θπξψζεθαλ κε λφκν θαη αλαθέξνπλ 

ξεηά ηελ απαιιαγή απφ δεκνηηθνχο θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο. 

Απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε δελ απαιιάζζνληαη ηα πξφζσπα ηεο αλσηέξσ 

πεξίπησζεο, απαιιάζζνληαη φκσο απφ 7/10/2014 νη ηεξνί λανί.
148

 

5.4. Μειέηε Πεξίπηωζεο: Έιεγρνο Δζόδωλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Γεκεηξίνπ 

2011 

Πέξα απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην 

άξζξν 277 ηνπ λ. 3852/2010 θαη κεηέπεηηα ζην άξζξν 52 ηνπ λ. 4129/2013, πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Δπηηξφπνπο θαη ζηφρν έρνπλ λα παξαθνινπζείηαη ε 

θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη λα 

αζθείηαη έιεγρνο γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσο βεβαησζέλησλ ρξεψλ, νθεηιψλ ή 

πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηξίησλ, ππάξρνπλ θαη νη έιεγρνη ησλ εζφδσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη’ 

επηηαγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ησλ Αλψηαησλ 

Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (INTOSAI). 
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 Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ 52823/14-11-2006 
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 Άξζξν 46 παξ. 2 ηνπ Ν. 4301/2014 



68 

 

Έηζη κε ηελ ππ’ αξίζκ. 626/60996/12-11-2012 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπγθξνηήζεθε εηδηθή νκάδα ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δζφδσλ 

ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο ρξήζεο 2011.  

ηελ παξνχζα θάζε, ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη νξγαληζκνί 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληηκεησπίδνπλ ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο: α) εθαξκνγή 

κέηξσλ επηθεληξσκέλσλ ζηε κείσζε δαπαλψλ παξά ηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο 

εηζξνήο εζφδσλ, β) ζπλερήο κείσζε ησλ δεκφζησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ησλ Κεληξηθψλ 

Απηνηειψλ Πφξσλ (Κ.Α.Π.) θαη ηέινο γ) αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζηελ επνπηεία θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εζφδσλ.  

Ο έιεγρνο ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ζηηο 30 

Απξηιίνπ ηνπ 2013, δηελεξγήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο αλσηέξσ αδπλακίεο, κε ζθνπφ 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ε εθηίκεζε 

ηεο πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

ησλ ππνθείκελσλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internal control) ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εζφδσλ. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ειέγρνπ, ήηνη ηνπ Γήκνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, πνπ δελ απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ππέξ ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη νη ζπζηάζεηο ηφζν 

πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ φζν θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ)) πνπ ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

5.4.1. πκπεξάζκαηα
149

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη ε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, σο 

απφξξνηα εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internal control), 

ησλ δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 
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 Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φξσλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ζαο παξαπέκπνπκε ζην 6.2. Τπνθεθ. 

Παξαθάησ.  
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5.4.1.1. Πιαίζην Δζωηεξηθώλ Γηθιίδωλ (Internal control) 

Οη δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο δηαδηθαζηψλ, 

ζπληείλνπλ ζηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ 

εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο ησλ νθεηιψλ ησλ ππφρξεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ην παξερφκελν επίπεδν 

ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ πζηεξνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, κε ζπλέπεηεο ηελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο 

θαη ηελ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ δηθιίδσλ ζπκκφξθσζεο.  

ζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηεο απνπζίαο 

πεξηγξάκκαηνο ξνήο εξγαζηψλ θαη ηηο αδπλακίεο ζηελ ηππηθή πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο νη ζρέζεηο νη ξφινη θαη νη επζχλεο, ηα επίπεδα ηεξαξρίαο θαη νη ζρέζεηο 

επνπηείαο θαη αλαθνξάο δελ απνζαθελίδνληαη. Ζ έιιεηςε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ κε ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έιιεηςε πνιηηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία αξρείνπ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ε δηαηήξεζε απηψλ, πνπ ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηαδεηθλχεη ηε δπζιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ πνπ απνηεινχλ έλα κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ. Ζ αλσηέξσ έιιεηςε πνιηηηθήο νδεγεί ζε απψιεηα εζφδσλ 

θαη αλάισζε πξφζζεησλ πφξσλ (π.ρ. εξγαηνσξψλ) γηα ην Γήκν. 

ζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα ησλ εζφδσλ παξαηεξήζεθαλ νπζηψδεηο ειιείςεηο 

ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαζψο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο απηψλ. Ο Γήκνο παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηε ζπιινγή, 

ζχγθξηζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ.  

Ζ έγθαηξε ηακεηαθή βεβαίσζε ησλ εζφδσλ δηαζθαιίδεη ην δηαρσξηζκφ ησλ 

εζφδσλ ζηελ νξζή ινγηζηηθή πεξίνδν θαζψο θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ηνπ έηνπο ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηαπηζηψζεθε φηη ν Γήκνο δελ 

δηαζέηεη επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηνδηθή/ηαθηηθή ηακεηαθή βεβαίσζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ.  

Χο απνηέιεζκα ε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εγθαίξσο, 

παξφιν πνπ ε απαηηνχκελε γλψζε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη δηαζέζηκε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε βεβαίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επφκελα νηθνλνκηθά έηε. Ζ 

ζπλήζεο απηή πξαθηηθή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πηζαλέο παξαγξαθέο θαη δηαγξαθέο 

εζφδσλ κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ζε πηζαλέο απψιεηεο 

ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Δλ ζπλερεία δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ελφο απνδνηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, ελφο ζπζηήκαηνο δειαδή, πνπ πξέπεη λα παξέρεη αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. εκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο α) Έιιεηςε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαθπβέξλεζεο δειαδή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ 

θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζηξαηεγηθή ελαξκφληζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ δνκψλ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ εζσηεξηθνχο 

θαη εμσηεξηθνχο παξφρνπο. Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο ηνκείο πξνγξακκαηηζηηθψλ 

αιιαγψλ, αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαη απφθηεζεο ινγηζκηθνχ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο. β) Απνπζία δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο 

ζρεδηαζκέλεο λα επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ εμνπζηνδφηεζε 

ηεο δηνίθεζεο (π.ρ. εζσηεξηθέο δηθιίδεο πξφζβαζεο θαη ηαπηνπνίεζεο, εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο δηθηπαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θέληξνπ δεδνκέλσλ) θαη γ) Γελ ππάξρεη 

ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ, πνπ λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε δηαζθάιηζε γηα ηελ απνηξνπή πηζαλήο 

απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Μείδσλ ζέκα φισλ ησλ Γήκσλ απνηειεί ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Έηζη θαη ζηνλ 

Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ν ρακειφο βαζκφο είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ ην Γήκν 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ είζπξαμε 

ησλ απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ, ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 
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αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. Σέινο παξαηεξήζεθε 

αδπλακία δηαζθάιηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ 

έιιεηςεο πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θπξίσο, παξφιν πνπ ν Γήκνο είρε κέρξη ηψξα δπν 

ζπκβάληα θινπψλ. 

5.4.1.2. Οηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε 

Ζ ρξήζε ηνπ απινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο (ηακεηαθή βάζε) αληί ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

(δεδνπιεπκέλε βάζε) σο πξσηαξρηθνχ εξγαιείνπ νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

επεξεάδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, νδεγεί ζε 

εζθαικέλε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη δελ δηαζθαιίδεη ηε δεκφζηα ινγνδνζία. 

Σν ππάξρνλ ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internal control) γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ δελ πιεξνί ηνπο ζεκειηψδεηο ζθνπνχο ηνπ, δειαδή δελ 

δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη νξζά θαη φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε αθξίβεηα. 

Ο Γήκνο εμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία βαζίδεηαη ζην 

απινγξαθηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηα πξσηνγελή ζηνηρεία λα θαηαρσξνχληαη ζε 

απηφ ζε ηακεηαθή βάζε θαη ελ ζπλερεία λα κεηαθέξνληαη ζην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα κε 

γέθπξεο πνπ ελψλνπλ ηα δπν ζπζηήκαηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε έγθπξε 

ελεκέξσζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηελ θαηαρψξεζε δηνξζσηηθψλ εγγξαθψλ φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ελνπνίεζε ζην κέγηζην δπλαηφ ησλ δπν ζπζηεκάησλ.  

Δλ ζπλερεία ν έιεγρνο εληφπηζε κηα ζεηξά αδπλακηψλ ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

δηθιίδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Ο Γήκνο δελ έρεη πηνζεηήζεη ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θνξέα. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ απφ ηε Γηνίθεζε, ηελ 

έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ έιιεηςε ζηφρσλ έθαζηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ θαη ηελ επίηεπμε απηψλ, ηελ έιιεηςε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

θαη πξνυπνινγηζζέλησλ ζηφρσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο γηα 

ηνλ Γήκν θαη ηέινο δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ κφιηο εληνπηζηνχλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο. 
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5.4.1.3. Γεκόζηα Γηαθπβέξλεζε 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ εθαξκνγή κηαο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο 

ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο. Ο Γήκνο δελ έρεη αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθφ επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην κε δεκφηεο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δπηπξνζζέησο, ε εμάξηεζε ζηελ θαιή 

πξναίξεζε ησλ ππφρξεσλ νθεηιεηψλ (νίθνζελ βεβαίσζε) θαη φρη ε ζπζηεκαηηθή 

βεβαίσζε ησλ εζφδσλ θαη ε δεκηνπξγία ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ, δελ δηαζθαιίδεη ηελ 

πιεξφηεηα ηνπο, ελψ νδεγεί ζε άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ νθεηιεηψλ. 

Δλψ ν Γήκνο δηαζέηεη έλα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, 

εληνχηνηο δελ δηαζέηεη έλα ηθαλφ ζχζηεκα ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε απνπζία ζηξαηεγηθήο 

ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ, σο βαζηθνχ ππιψλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη είζπξαμή ηνπο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε 

απνπζία πνιηηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη εθηίκεζεο θηλδχλσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ε αδπλακία αλαγλψξηζεο εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ 

θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ. 

Βαζηθή έιιεηςε ηνπ Γήκνπ είλαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηνπο Πνιίηεο 

φζν θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηξίηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηελ βεβαίσζε 

θαη είζπξαμε ησλ εζφδσλ. ζνλ αθνξά ηνπο ηξίηνπο θνξείο ν Γήκνο δελ έρεη πξνβεί ζε 

επαξθείο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε αλάθηεζε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ πιήξσλ 

ζηνηρείσλ (πρ. δηαζηαχξσζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ, αθαζάξηζην 

εηζφδεκα απφ επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θηι.), ή ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. (πρ. 

κεηξεηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ ππφρξεσλ θαζψο θαη ηεηξαγσληθά κέηξα αθηλήησλ). 

Οη εθαξκνδφκελεο απφ ην Γήκν, πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηε βεβαίσζε θαη 

ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία δχν δηαθξηηψλ 

θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ: α) ηνπο ζπλεπείο θαη λνκνηαγείο πνπ εμνθινχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο εγθαίξσο θαη β) ηνπο κε ζπλεπείο πνπ ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ζπζηεκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Γήκνπ, δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Ζ κε εληαία 

αληηκεηψπηζε ησλ ππφρξεσλ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιήςε κέηξσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε εζφδσλ (πρ. ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 
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αχμεζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ). Δπίζεο, νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ πξνβαίλνπλ ζηηο 

απαξαίηεηεο εθείλεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο εζφδσλ κέζσ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ, θαζψο θαη ε έγθαηξε 

απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηνπο ππφρξενπο. 

Σέινο ην αζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ 

είζπξαμε εζφδσλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξκφδηνπ Γήκνπ γηα ηελ βεβαίσζε θαη 

είζπξαμε νθεηιψλ.  

5.4.2.  πζηάζεηο 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα νθέιε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ απηνχ, δελ είλαη ε θχξσζε, (φπσο 

γλσξίδνπκε ηνπο ειέγρνπο ηνπιάρηζηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κέρξη ηψξα κε ηηο 

γλσζηέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο) αιιά είλαη νπζηαζηηθά ε ππνβνήζεζε ζηε βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ ησλ Γήκσλ ζην θνκκάηη ησλ εζφδσλ θαη επηπιένλ απηφ ζην νπνίν 

ζηνρεχεη είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

δηαβνπιεχζεσλ κε ζηφρν λα ππνβνεζεζεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Οη ηθαλφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαίλνληαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρπζνχλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ, πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, 

θαζψο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. 

Έηζη ζε απηφ ην πλεχκα αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ κέζσ 

ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ κε ζηφρν πάληα ηελ επίηεπμε ησλ κέγηζησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξείο ππιψλεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα, ήηνη 1) Πιαίζην Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ, 2) 

Οηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε θαη γ) Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε. 

5.4.2.1. Πιαίζην Δζωηεξηθώλ Γηθιίδωλ (Internal control) 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ελφο δεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ απνηειεί ε χπαξμε μεθάζαξεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θαζεθφλησλ πξνζσπηθνχ θ.ν.θ. (φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα ηνπ «INTOSAI GOV 9100 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα πξφηππα 

εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζην Γεκφζην Σνκέα»).
150

 Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξνηείλεη ζην 

                                                             
150

 ρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην θεθ. 6 ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθεθ. 6.2. 
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Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηελ αλάπηπμε ελφο πνιπεηνχο ζρεδίνπ δξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθπβέξλεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

ζνλ αθνξά ηελ Οξγαλσηηθή Γνκή θαη ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ε απνηχπσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα φιν ην πξνζσπηθφ, λα 

πξνζδηνξίδεη ηε ξνή ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθνξίαο κέζα ζην Γήκν θαη λα δηαζθαιίδεη 

ηελ ινγνδνζία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηα ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ 

θαη απφ ηελ άιιε ε Γηνίθεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηεί εγθαίξσο ηηο πεξηγξαθέο 

ησλ θαζεθφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ νη νξγαλσηηθέο δνκέο θαη αλάγθεο ηξνπνπνηνχληαη.  

Δπηπιένλ, ε δεκνηηθή αξρή θαη ην πξνζσπηθφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο. Ζ πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπ, είλαη κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ ην Γήκν, ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην πξνηείλεη ε Γηνίθεζε λα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα κε γλψκνλα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο βάζεο νθεηιεηψλ, ηε βεβαίσζε 

εζφδσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη ηελ επίζπεπζε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αιιαγή ζηελ πνιηηηθή δηαηήξεζεο/αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα βειηησκέλε, αιιά θαη ηαπηφρξνλα, νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν θαη ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιψλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη επνπηείαο ησλ αθνινπζνχκελσλ 

ελεξγεηψλ θαζψο θαη ε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ζηνηρείσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο απνηειεζκαηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο αιιαγέο - 
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κεηαξξπζκίζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα θαζηεξψζεη λέεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο θαη ζρεηηθέο 

πξνεξρφκελεο απφ έλα ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Ο Γήκνο πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, εηδηθά ζε θαηεγνξίεο 

εζφδσλ φπνπ ε απηνςία είλαη απαξαίηεηε (π.ρ. λφκηκε ή παξάλνκε δηαθήκηζε, άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, ηέιε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο βάζεο νθεηιεηψλ. Οη αξκφδηεο αξρέο, 

θηλνχκελεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εηήζην 

πξφγξακκα γηα ηελ νξζή θαηαρψξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ, ην νπνίν 

ζα εθηειείηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Σν πξφγξακκα ζα κπνξνχζε επίζεο λα πεξηιακβάλεη: 

α) ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, β) ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαρψξεζεο θαη αλαγλψξηζεο θαη γ) ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θ.η.ι. 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξνηείλεη αξθεηέο βειηηψζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πηνζεηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ππάξρνπζα ππνδνκή πιεξνθνξηθήο. Καη’ ειάρηζην, ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ 

πξέπεη λα ζρεδηάζεη εζσηεξηθέο δηθιίδεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ππνδνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πινπνηψληαο ην πξψην 

επίπεδν γηα έλα πεξηβάιινλ δηθιίδσλ. Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηθιίδσλ, ε Γηνίθεζε 

νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, πινπνηψληαο ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηθιίδσλ. Σν ηειεπηαίν θαη επηζπκεηφ επίπεδν είλαη ε Γηνίθεζε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεπή ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. 

5.4.2.2. Οηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε 

ηφρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη λα παξέρνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη πξέπεη λα είλαη εχιεπηα 

θαη νινθιεξσκέλα, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.  

ζνλ αθνξά ζηηο ειιείςεηο ζηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Γήκνπ, πθίζηαηαη πςειφο θίλδπλνο 

δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο γεληθά 
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απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ νπζηψδε ζθάικαηα, πνπ 

νθείινληαη είηε ζε απάηε, είηε ζε ιάζνο. Καηά ζπλέπεηα, ε απφδνζε ηνπ Γήκνπ δελ 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί απνηειεζκαηηθά, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δελ βαζίδεηαη 

ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη νη απαηηήζεηο γηα νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ πιεξνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά.  

Χο εθ ηνχηνπ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνηείλεη: α) ηελ θαζηέξσζε κηαο 

ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο κε ρξνλνδηαγξάκκαηα, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη γηα ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ νξζφηεηά ηνπο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξνζσπηθφ πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζή ηνπο. β) ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκθσλίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (απινγξαθηθφ κε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα) γηα ηνλ εληνπηζκφ αζπλεπεηψλ. 

ηελ πεξίπησζε δηαθνξψλ, απηέο πξέπεη λα δηεξεπλψληαη γηα λα δηεπθξηλίδνληαη ή λα 

δηνξζψλνληαη. Ζ δηαδηθαζία ινγηζηηθήο ζπκθσλίαο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο «αθεξαηφηεηαο» ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. γ) ηελ πξνεηνηκαζία ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ/νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ (π.ρ. ζχγθξηζε πξνυπνινγηζζέλησλ 

κε πξαγκαηνπνηεζέληα ζηνηρεία) γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζε 

εμακεληαία ή πηζαλφηαηα κειινληηθά ζε ηξηκεληαία βάζε. δ) ηελ εθαξκνγή 

ηαπηφρξνλεο (on‐line) ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ απινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

δηπινγξαθηθνχ. Οη εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ (δεδνπιεπκέλε βάζε) πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε) ηελ αλάπηπμε απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ θξηηεξίσλ φπσο: ν βαζκφο 

απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ αλά θαηεγνξία εζφδνπ, ε 

ελειηθίσζε ππνινίπσλ, ε εθηίκεζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νθεηιεηψλ. Ζ 

ρξήζε κηαο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίαο ζα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ έγθπξσλ 

πξνβιέςεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,  

5.4.2.3. Γεκόζηα Γηαθπβέξλεζε 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε χπαξμε 

ελφο ζπγθξνηεκέλνπ πιαηζίνπ ζηξαηεγηθήο ην νπνίν κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 
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εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζην Γήκν 

αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ: α) ε δηαθάλεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, β) ε ινγνδνζία αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ, γ) 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη δ) ε πηνζέηεζε ηζρπξψλ κεραληζκψλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

εκαληηθφ είλαη λα ζρεδηαζηνχλ θαη εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ εζφδσλ. Γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο είλαη ζεκαληηθφ λα 

εληνπηζηνχλ φια ηα θξίζηκα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε 

εζφδσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή αλαζεψξεζεο ζα παξάζρεη κηα κφληκε πνιηηηθή πιαηθφξκα 

απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. θνπφο ηεο αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 

θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ Γήκνπ, θαη ε αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Μφιηο πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη, ν Γήκνο δχλαηαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ελφο «νδηθνχ ράξηε» γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο θαη ε επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή ζα θαζνξίζνπλ ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη νη δηαξθείο θαη πνιιαπινί δίαπινη 

επηθνηλσλίαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα δηεμάγεηαη βάζεη 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνληαη νη νκάδεο - 

ζηφρνη θαη αλαπηχζζεηαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξνζέγγηζή ηνπο. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ νθείιεη λα είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη θαη ζηα πέληε ζπζηαηηθά ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, δειαδή: πεξηβάιινλ 

δηθιίδσλ, εθηίκεζε θηλδχλνπ, δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ, πιεξνθφξεζε - επηθνηλσλία 

θαη παξαθνινχζεζε. Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δήκσλ γεληθφηεξα. 
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Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζην Γήκν ζα έπξεπε λα επηθεληξσζνχλ ζε νξγαλσηηθά 

δεηήκαηα, ζπζηήκαηα, εμνπζίεο θαη δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ, κεζφδνπο εξγαζίαο θαη 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη επξχηεξα νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε φια 

ηα επίπεδα νξγάλσζεο θαζψο θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. 

Ο Γήκνο κπνξεί λα θαζηεξψζεη ζπλεξγαζίεο κε ηξίηνπο θνξείο φπσο ε Κ.Δ.Γ.Δ., 

νη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.), θηεκαηνιφγην θαη ηερληθέο ππεξεζίεο. Ζ 

Κ.Δ.Γ.Δ. κπνξεί λα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη λα ηα επηιχζεη φπνπ 

απαηηείηαη, κε έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα φινπο ηνπο Γήκνπο, ελεξγψληαο σο 

θεληξηθφο εθθξαζηήο ηνπο. Ο Γήκνο ζα κπνξνχζε επηπιένλ λα αλαδεηήζεη ζπλεξγαζίεο 

κε ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηηο θηεκαηνινγηθέο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηεο πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε 

απηψλ θαη άξα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Σα επξήκαηα θαζηζηνχλ ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ζεκαληηθά 

κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εζφδσλ (βεβαίσζε θαη είζπξαμε φισλ 

ησλ δπλεηηθψλ θαη λνκίκσλ εζφδσλ). Ζ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ θαη ηεο ινγνδνζίαο, ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκαληηθά εξγαιεία πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

Πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί δηεζλψο θαη αθνξνχλ ζηελ νξζή δηαθπβέξλεζε 

θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκνη νδεγνί γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαδηνξγάλσζε φρη κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ αιιά θαη 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαη 

δνκεκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ είλαη απ  

Πξνηείλεηαη επηπιένλ ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Ο.Σ.Α θαη ηεο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

δεκφζηα δηαθπβέξλεζε. Πξνηείλεηαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία λα πξνβνχλ ζηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζηε δεκηνπξγία 

Σκεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηέινο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο.  

Καη ηέινο πξνηείλεηαη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ θαη λα 
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κεξηκλήζεη γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ απφ ην Γηαρεηξηζηή 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. Α.Δ.). 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξφθεηηαη λα δηεμάγεη έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ 

ειεγρφκελνπ θνξέα, αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επάξθεηαο: α) ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, β) ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

θαη γ) ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθφηεξσλ ζπζηάζεσλ 

ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί εληφο δπν (2) εηψλ. 

Ήδε θαηά ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο έρεη αλαηεζεί ν 

επαλέιεγρνο ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

πεγή δηεχξπλζεο γηα κηα κειινληηθή έξεπλα πνπ σο ζηφρν ζα έρεη ηελ παξνρή 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελ ηέιεη λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ πνξεία ησλ ελ ιφγσ 

ειέγρσλ θαζψο ζα θαζνξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΓΙΚΟΙ, ΣΟΥΔΤΜΔΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΣΟΤ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

6.1. Δηδηθνί Έιεγρνη Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ - Γεληθά 

χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 4 ηνπ λ. 4055/2012 (ΦΔΚ 51 Α’) «Γίθαηε δίθε θαη 

εχινγε δηάξθεηα απηήο» θαη κεηέπεηηα κε ην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ λ 4129/2013 (ΦΔΚ 52 

Α’) πεξί «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» νξίδεηαη κεηαμχ 

άιισλ πεξί ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ φηη «Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αλσηάησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (INTOSAI)». Δπηπιένλ ζην 

άξζξν 81 ηνπ λ. 4055/2012 νξίδεηαη φηη : «1. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο (πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο) ζε ηνκείο 

πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ην εηήζην ειεγθηηθφ πξφγξακκά ηνπ, 

πνπ εθπνλεί ε Οινκέιεηά ηνπ. 2. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο επηδφζεσλ ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ζχκθσλα κε ην εηήζην ειεγθηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 3. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην 

δηέπνπλ θάζε είδνπο έθηαθην έιεγρν.»  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην πέξα απφ 

ηα θαζηεξσκέλα, σο ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ είδε ειέγρνπ, λα δηελεξγεί θαη 

ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη φια απηά 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. 

6.2. Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηα Πξόηππα Δζωηεξηθώλ Γηθιείδωλ 

ζην Γεκόζην Σνκέα (INTOSAI GOV 9100) - πλνπηηθή Παξνπζίαζε 

O Γηεζλήο Οξγαληζκφο ησλ Αλσηάησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (INTOSAI) είλαη ν 

επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο ησλ αλψηαησλ ειεγθηηθψλ ηδξπκάησλ (ΑΔΗ) ζε ρψξεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ζε εμεηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπο. 

Σα ΑΔΗ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο ειέγρνπο ινγαξηαζκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 
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δηαρείξηζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Ο INTOSAI ηδξχζεθε ην 1953 

θαη ηα κέιε ηνπ έρνπλ απμεζεί απφ ηηο αξρηθά 34 ρψξεο ζε πάλσ απφ 170 ΑΔΗ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην δηεζλέο πξφηππν INTOSAI GOV 9100 νη πφξνη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα απφ δεκφζηα θεθάιαηα θαη ε ρξήζε ηνπο 

πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ απαηηεί γεληθά ηδηαίηεξε κέξηκλα. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο ησλ πφξσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Παξφιν ηηο 

αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, θξίζεθε φηη ε 

δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ.  

Χο παξεπφκελν απηνχ ινηπφλ, είλαη ε θαζηέξσζε θαη δηαηήξεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη επνκέλσο έλαο ζεκαληηθφο απνδέθηεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ κηαο νληφηεηαο θαη έρεη σο ζθνπφ 

λα αληηκεησπίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο νληφηεηαο, επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη γεληθνί ζηφρνη: 

► εθηέιεζε εχξπζκσλ, δενληνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, απνδνηηθψλ θαη απνηε-

ιεζκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  

► εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ινγνδνζίαο  

► ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο  

► δηαθχιαμε ησλ πφξσλ έλαληη απψιεηαο, θαθήο ρξήζεο θαη δεκηψλ πνπ νθείινληαη 

ζε ζπαηάιε, θαηάρξεζε, θαθνδηαρείξηζε, ιάζε, απάηε θαη παξαηππίεο. 

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο δηαθξηηήο αιιά 

αιιειέλδεηεο ζεηξάο γεληθψλ ζηφρσλ. Οη γεληθνί απηνί ζηφρνη πινπνηνχληαη κέζσ 

πνιπάξηζκσλ εηδηθψλ επηκέξνπο ζηφρσλ, ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, νη εζσηεξηθέο δηθιίδεο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεληθψλ ζηφρσλ. Απαηηείηαη ε 

ζπλδξνκή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
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Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο απνηεινχληαη απφ πέληε αιιειέλδεηα ζηνηρεία:  

 πεξηβάιινλ δηθιίδσλ  

 εθηίκεζε θηλδχλνπ  

 δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ  

 πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία  

 παξαθνινχζεζε  

θνπφο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ είλαη λα παξέρνπλ εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ κηαο νληφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θαζνξηζκφο ζαθψλ 

ζηφρσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ζαθείο ζηφρνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα. Άξα: 

Σν πεξηβάιινλ δηθιίδσλ απνηειεί ην ζεκέιην γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Παξέρεη ηελ πεηζαξρία θαη ηε δνκή, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Δπεξεάδεη ζπλνιηθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη δνκεκέλεο νη δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ. 

Έρνληαο ζέζεη ζαθείο ζηφρνπο θαη έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ 

πεξηβάιινλ δηθιίδσλ, ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νληφηεηα θαηά ηελ 

επηδίσμε ηεο επίηεπμεο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ 

εμεχξεζε ηεο θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Ζ θχξηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ κπνξεί λα είλαη 

πξνιεπηηθέο ή/θαη δηαπηζησηηθέο. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη έλα απαξαίηεην 

ζπκπιήξσκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη. Οη δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα 

παξάγνπλ αμία ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. Σν θφζηνο ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο (ζρέζε θφζηνπο -απνηειεζκαηηθφηεηαο).  

Ζ απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

πξνθεηκέλνπ κηα νληφηεηα λα πινπνηεί θαη λα ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ 

δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο ρξεηάδεηαη πξφζβαζε ζε ζπλαθή, πιήξε, αμηφπηζηε, νξζή θαη 
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έγθαηξε ελεκέξσζε ζε ζρέζε ηφζν κε εζσηεξηθά φζν θαη κε εμσηεξηθά γεγνλφηα. Γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, έλαο νξγαληζκφο έρεη αλάγθε απφ ζθαηξηθή 

πιεξνθφξεζε.  

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη νη εζσηεξηθέο δηθιίδεο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αιιαγέο πνπ αληηκεησπίδεη 

έλαο νξγαληζκφο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ είλαη 

αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εζσηεξηθέο δηθιίδεο είλαη ζπλεπείο κε 

ηηο αιιαγέο ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ πφξσλ θαη ησλ θηλδχλσλ.  

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απηά νξίδνπλ κηα πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε γηα ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη παξέρνπλ κηα βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. Σα ζηνηρεία απηά ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο νξγαληζκνχ. Τθίζηαηαη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ φζα επηδηψθεη λα επηηχρεη ε νληφηεηα, θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ. Ζ ζρέζε απεηθνλίδεηαη ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην πίλαθα ζε 

ζρήκα θχβνπ. 

Οη ηέζζεξηο γεληθνί ζηφρνη - ινγνδνζία (θαη ππνβνιή εθζέζεσλ), ζπκκφξθσζε 

(κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο), (εχξπζκεο, δενληνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο) ιεηηνπξγίεο θαη δηαζθάιηζε πφξσλ - απεηθνλίδνληαη ζηηο θάζεηεο 

ζηήιεο, ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νξηδφληηεο ζεηξέο, θαη ν 

νξγαληζκφο ή ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ηα ηκήκαηά ηνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ηξίηε 

δηάζηαζε ηνπ πίλαθα.  

Κάζε ζεηξά ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ «ηέκλεη εγθάξζηα» θαη εθαξκφδεηαη θαη 

ζηνπο ηέζζεξηο γεληθνχο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ηα νπνία ππάγνληαη 

ζην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, απαηηνχληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ινγνδνζίαο, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
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ινγνδνζία  

ζπκκφξθσζε  

ιεηηνπξγίεο  

δηαζθάιηζε πφξσλ  

νξγαληζκφο νληφηεηα - ππεξεζία  

πεξηβάιινλ δηθιίδσλ  

εθηίκεζε θηλδχλνπ  

δξαζηεξηφηεηεο δηθιίδσλ  

πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία  

παξαθνινχζεζε  

Οκνίσο, εμεηάδνληαο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, θαη ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

είλαη ζρεηηθά κε θάζε γεληθφ ζηφρν. Δάλ εζηηάζνπκε γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ ζηφρν, 

φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηφηε γίλεηαη ζαθέο 

φηη θαη ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία έρνπλ εθαξκνγή θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπ.  

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο δελ αθνξνχλ κφλν έλαλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά αιιά θαη 

κεκνλσκέλα ηκήκαηά ηνπ. Ζ ζρέζε απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηελ ηξίηε δηάζηαζε, ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη νιφθιεξνπο νξγαληζκνχο, νληφηεηεο θαη ηκήκαηα. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξεί θαλείο λα επηθεληξσζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα.  

Μνινλφηη ην πιαίζην εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ είλαη ζρεηηθφ θαη εθαξκφζηκν ζε 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ην εθαξκφδεη ζα δηαθέξεη 

ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ην είδνο ηεο νληφηεηαο θαη εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ 

εηδηθνχο παξάγνληεο αλάινγα κε ηελ νληφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ην πξνθίι θηλδχλνπ, ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, 

ην κέγεζνο, ηελ πνιππινθφηεηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ βαζκφ ξχζκηζεο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε θάζε νληφηεηαο, ε δηνίθεζε ζα πξνβεί 

ζε κηα ζεηξά απφ επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πιαηζίνπ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ εζσηεξηθνχο 

θνξείο κηαο νληφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνίθεζεο, ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Χζηφζν, νη ελέξγεηεο ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επεξεάδνπλ επίζεο ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζην Γεκφζην Σνκέα είλαη έλα 

πξνηεηλφκελν πιαίζην πνπ παξέρεη κηα βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηζρχεη γηα φιεο ηηο πηπρέο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ. 

Χζηφζν, δελ ζθνπεχεη λα πεξηνξίζεη ή λα παξεκπνδίζεη ην έξγν ησλ λφκηκσλ αξρψλ 

φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε λνκνζεζίαο, ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ή άιινπ είδνπο ράξαμε 

πνιηηηθήο ζε έλαλ νξγαληζκφ, πνπ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπο. 

ηελ αλάιπζε έρεη πξνζηεζεί ε δενληνινγηθή πηπρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

ζπκπεξίιεςή ηεο ζηνπο ζηφρνπο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ είλαη δηθαηνινγεκέλε, 

θαζψο ε ζεκαζία ηεο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη ε πξφιεςε θαη ν 

εληνπηζκφο ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα έρνπλ απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα ρξφληα πνπ δηαλχνπκε. Γεληθψο πξνζδνθάηαη φηη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ κε δηθαηνζχλε θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη νξζψο ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα απνιαχνπλ 

ακεξφιεπηεο κεηαρείξηζεο κε φξνπο λνκηκφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

δεκφζηα εζηθή απνηειεί πξνυπφζεζε θαη ζεκέιην γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη 

ζπληζηά αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζε. 

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο απνηεινχλ κηα δπλακηθή εληαία δηαδηθαζία πνπ ζπλερψο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο έλαο νξγαληζκφο. Ζ 

δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

απηή γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα παξέρνπλ εχινγε δηαζθάιηζε γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο. 

Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κηα ιεηηνπξγία ελζσκαησκέλε 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη φρη κηα πξφζζεηε ιεηηνπξγία. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλνληαη 
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κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο.  

6.3. Η Πνξεία ηωλ Νέωλ ηνρεπκέλωλ Διέγρωλ 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηε λέα ηάμε 

πξαγκάησλ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο μεθίλεζε κηα ζεηξά πηινηηθψλ 

ειέγρσλ ην δηάζηεκα 2012-2013. 

Έηζη κε ηηο 626/60996, 634/60997 θαη 635/60999/12.11.2012 Απνθάζεηο 

Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπγθξνηήζεθαλ νκάδεο ειέγρνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ πηινηηθψλ ειέγρσλ πνπ ζπλίζηαλην ζηνλ έιεγρν 

εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο, ζηνλ έιεγρν πξνκεζεηψλ θαη δηαρείξηζεο 

απνζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην» θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ην ΔΠΑ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

(Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Η.) Αζήλαο, 

αληίζηνηρα. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Διεγθηηθά 

πλέδξηα ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ζ ζπλεξγαζία ζπλίζηαην ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ. 

Οη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνξξένπλ απφ ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηνπ πλεδξίνπ. Έηζη γηα ην έηνο 2014 ε 

Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηα πξαθηηθά ηεο 19
εο

 Γεληθήο πλεδξίαζεο 

ηεο 30 Οθησβξίνπ ηνπ 2013 αθνχ απνηίκεζε ηελ θαηάζηαζε ησλ ειέγρσλ θαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηέιεμαλ ζην φηη νη έιεγρνη πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 

έηνο 2014 ζα είλαη ηξφπν ηηλά, νη «θιαζζηθνί» θαηαζηαιηηθνί έιεγρνη, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπλδπαδφκελνη κε έιεγρν ζπζηεκάησλ 

ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα είηε θαη κε έιεγρν εζφδσλ θαη φρη έιεγρνη επηδφζεσλ. 

Καηέιεμαλ δε ζην αλσηέξσ ζηπι ειέγρσλ ζπλππνινγίδνληαο φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

ζηελ Διιάδα δελ ιεηηνπξγεί, αθφκε ηνπιάρηζηνλ, κε πξνυπνινγηζκνχο πξνγξακκάησλ, 

πξάγκα πνπ θαζηζηά έηζη δπζρεξέζηεξν ηνλ έιεγρν επηδφζεσλ, αθνχ δελ ππάξρεη ζαθέο 

αληηθείκελν πξνο έιεγρν, αθεηέξνπ δε δηφηη ην ίδην ην Διεγθηηθφ πλέδξην δελ έρεη 

αθφκε εμνηθεησζεί κε ηέηνηαο κνξθήο ειέγρνπο, νη νπνίνη απαηηνχλ, ζε πςειφ βαζκφ, 

ζηάζκηζε, εθηίκεζε θαη θξίζε σο πξνο ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο δεκφζηαο 

δηνηθήζεσο. 
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Χο θξηηήξηα επηινγήο ησλ ειεγθηέσλ αληηθεηκέλσλ ηέζεθαλ:  

α) Ζ νηθνλνκηθή αμία - ζεκαληηθφηεηα 

β) Ζ Κνηλσληθή πξνζηηζέκελε αμία - Γπλαηφηεηα βειηίσζεο 

γ) Ζ πξνηεξαηφηεηα - επείγνλ ηνπ ειέγρνπ 

δ) Ζ πιεξνθφξεζε (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή - χπαξμε πξνεγνπκέλσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 

- επηβνιή θπξψζεσλ).  

ε) Σν εθηθηφ ηνπ ειέγρνπ. 

Καηά ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα πθίζηαληαη, επίζεο, θαη άιια θξηηήξηα 

βαζκνιφγεζεο ησλ ειεγθηέσλ αληηθεηκέλσλ φπσο ν αληίθηππνο ηνπ ειέγρνπ ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (Κνηλνβνχιην - θνηλή γλψκε), νη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο, 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θ.α., ηα νπνία 

θξίζεθε φηη δελ ρξεηάδεηαη, επί ηνπ παξφληνο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα βαζκνινγνχκελα 

θξηηήξηα. Κξίζεθαλ, σο ζεκαληηθφηεξα, βάζεη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεσο 

θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ - κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηα θξηηήξηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ηνπ πξνο έιεγρν θνξέα. 

Οη πξνηεηλφκελνη έιεγρνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία σο 

εμήο: 

Πίλαθαο πξνηεηλνκέλωλ ειέγρωλ 

  Κξηηήξηα  

  Θέκαηα Διέγρνπ 

Οηθνλνκηθή 

αμία - 

ζεκαληηθόηεηα 

Κνηλωληθή 

πξνζηηζέκελε αμία - 

βειηίωζε 

Δθηθηόηεηα 

ειέγρνπ 

Δπείγνλ 

Διέγρνπ 

Πιεξνθόξεζε 

(εζωηεξηθή - 

εμωηεξηθή) 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

1 

Υξεκαηννηνθνλνκηθφο έιεγρνο θαη 

έιεγρνο εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ επί ησλ 

εζφδσλ απφ εηζθνξέο ζην ΗΚΑ ΔΣΑΜ. 

3 3 3 3 2 14 

2 

Έιεγρνο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ σο πξνο ηε 

βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ 

ηηο Γ.Ο.Τ. 

3 3 2 3 3 14 

3 

Έιεγρνο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) επί ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ). 

3 2 3 3 2 13 
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4 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο επί ησλ 

εζφδσλ (πιελ ΔΟΠΤΤ) ελφο 

λνζνθνκείνπ θαη νηθείνπ θέληξνπ Τγείαο. 

1 3 3 3 2 12 

5 

πγθξηηηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

έιεγρνο επί θαηεγνξηψλ εμφδσλ 

(εθηέιεζε ζπκβάζεσλ κειεηψλ - 

θαπζίκσλ) ζε ΟΣΑ Α' βαζκνχ. 

1 3 3 2 3 12 

6 

Έιεγρνο εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ επί 

θαηεγνξηψλ εμφδσλ (ρνξήγεζε 

επηδνκάησλ - πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο) 

ζηνλ ΟΑΔΓ. 

2 3 2 3 2 12 

7 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη 

έιεγρνο ζπκκφξθσζεο επί ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ 

ζε αγξφηεο απφ ηνλ ΔΛΓΑ. 

2 2 3 1 3 11 

8 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη 

έιεγρνο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε, αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ ηελ ΔΣΑΓ  Α.Δ. 

2 3 1 3 2 11 

9 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο 

θαηεγνξηψλ εμφδσλ (απνινγηζκνί 

επηρνξεγήζεσλ, επηκίζζηα εμσηεξηθνχ, 

ζπγγξάκκαηα) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

1 2 3 2 3 11 

10 

Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο επί ηεο 

εθηέιεζεο θαηαζθεπήο ηνπ ΜΔΣΡΟ 

Θεζζαινλίθεο 

2 2 2 2 2 10 

11 

Έιεγρνο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ επί ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ απφ ηνπο Φ.Ο.Γ..Α. 

3 2 1 2 2 10 

12 

Έιεγρνο εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ επί ησλ 

εμφδσλ (κηζζνδνζία, πξνκήζεηεο) ηεο 

ΣΑΤ Α.Δ. 

1 2 2 1 2 8 

 

Ζ Οινκέιεηα, κεηά απφ επξεία αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ παξηζηακέλνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

απνθάζηζε ηα αθφινπζα: 

α) Σε δηελέξγεηα έμη ειέγρσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ζηε Θεζζαινλίθε. Οη έιεγρνη ζα 

δηελεξγεζνχλ απφ έμη ειεγθηηθέο νκάδεο, πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Γηάξθεηα νινθιεξψζεσο ησλ ειέγρσλ 

νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ απφ ηεο ζπγθξνηήζεσο ησλ ειεγθηηθψλ 

νκάδσλ.  

β) Οη έιεγρνη, ζα δηελεξγεζνχλ ζηα Θέκαηα Διέγρνπ ηνπ σο άλσ πξνηεηλνκέλνπ 

Πίλαθα Διέγρσλ κε αχμνληα αξηζκφ 1. (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), 2. (ΓΟΤ Αηηηθήο), 4. 



89 

 

(Ννζνθνκείν ζηε Θεζζαινλίθε), 5. (Γήκνη Θεζζαινλίθεο), 6. (ΟΑΔΓ) θαη 7. 

(ΔΛΓΑ). 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ εθδφζεθαλ: α) ε 636/12.11.13 Απφθαζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ. κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηνλ Έιεγρν 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηα Δπηδφκαηα Σαθηηθήο Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, β) ε 637/12.11.13 

Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε νκάδα ειέγρνπ γηα ηνλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν θαη Έιεγρν πκκφξθσζεο επί ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Καηαβνιήο Απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, 

γ)ε 638/12.11.13 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ. κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα 

ειέγρνπ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ ζε Γ.Ο.Τ. ηεο Αηηηθήο, 

δ) ε 639/12.11.13 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ. κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε 

νκάδα ειέγρνπ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ ησλ Δζφδσλ απφ 

εηζθνξέο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ε) ε 643/15.11.13 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ. κε ηελ 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηνλ πγθξηηηθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν 

θαη Έιεγρν πκκφξθσζεο επί θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ Νεάπνιεο - πθεψλ, 

Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ θαη Ωξαηνθάζηξνπ ρξήζεο 2012 θαη ζη) ε 644/15.11.13 

Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ. κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα ειέγρνπ γηα 

Γεκνζηνλνκηθφ Έιεγρν θαη Έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εζφδσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΥΔΠΑ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012. 

Ζ 19ε Γεληθή πλεδξίαζε ηεο 30εο Οθησβξίνπ 2013, πέξαλ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

πξψηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, απνθάζηζε, επίζεο: α) ηελ ζπγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ Διέγρνπ θαη β) ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ 

εθπφλεζε εγρεηξηδίνπ ειέγρνπ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη ελφςεη ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ, έηνπο 2015 ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ κε ηα πξαθηηθά ηεο 25
εο

 Γεληθήο πλεδξίαζήο ηεο, ηεο 15 Γεθεκβξίνπ 2014, 

θαζφξηζε ην λέν πιαίζην ησλ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε ιίζηα, έιεγρνη κε: 
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 πςειφ ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ έλεθα ηφζν ηνπ εθηηκψκελνπ αληίθηππνχ ηνπο φζν 

θαη ησλ εθηηκσκέλσλ θηλδχλσλ 

 πςειή εθηηκψκελε εθηθηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπο θαη  

 πνηθηιία σο πξνο ην αληηθείκελν ηνπο 

Ζ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ Διέγρνπ θαηέιεμε ζε 11 αληηθείκελα ειέγρνπ. Γηα θάζε 

αληηθείκελν ειέγρνπ εηνηκάζζεθε πξνθαηαξθηηθή δηεξεχλεζε κε εμέηαζε ηνπ ηνκέα 

πνιηηηθήο, ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο 

ινγνδνζίαο, ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο, ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θ.ά. Σα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηφζν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ 

θαη ηνπο δπλεηηθνχο ειεγρφκελνπο θνξείο φζν θαη κέζσ επίζθεςεο ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηνπο ππιψλ. Οη ηίηινη ησλ ειέγρσλ είλαη ελδεηθηηθνί θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Τπνκλεκάησλ ρεδηαζκνχ Διέγρνπ απφ ηηο νκάδεο ειέγρνπ. Σα 

θξηηήξηα επηινγήο παξέκεηλαλ ηα ίδηα κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ γηα 

ην έηνο 2014. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη θαη' έηνο ε εθπφλεζε θαη πηνζέηεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ είλαη:  

α) νη ξπζκίζεηο θαη πξνβιέςεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξα 80 θαη 81 ηνπ λ. 

4055/2012 θαη ήδε άξζξα 39 θαη 40 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Δι. πλ.), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ε εθπφλεζε εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφδνζεο θαη ειέγρνπ ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (INTOSAI).  

β) Πεξηνξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ, πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν 

αλεμαξηήησο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο θαη επηθέληξσζε ησλ ειέγρσλ ζε 

ζηνρεπκέλνπο ηνκείο πςεινχ δεκνζηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πςεινχ 

δεκνζηνλνκηθνχ θηλδχλνπ. 

γ) Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ κε επηινγή ηνπ ειεγθηένπ αληηθεηκέλνπ κε 

κεζνδνινγία αλάιπζεο θηλδχλνπ. θνπφο ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ είλαη λα 

εληνπηζζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ νη θνξείο ή ε δεκνζηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

πςειφ θίλδπλν. 
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χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ Διέγρνπ, νη 

αλζξψπηλνη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ αλέξρνληαη κφιηο ζην 6% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (βι. αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ). πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

θαηάηαμε ησλ ζεκάησλ (αληηθεηκέλσλ ειέγρνπ) έγηλε κε θάπνηα θξηηήξηα ειέγρνπ. 

Απηά είλαη: 

Κξηηήξην Α: Οηθνλνκηθή Αμία (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 1,5) 

Κξηηήξην Β: Κνηλσληθή Πξνζηηζέκελε αμία (ζπλη. βαξ. 1) 

Κξηηήξην Γ: Δθηθηφηεηα ηνπ Διέγρνπ (ζπλη. βαξ. 1) 

Κξηηήξην Γ: Δπείγνλ ηνπ ειέγρνπ (ζπλη. βαξ. 1) 

Κξηηήξην Δ: Δζσηεξηθή & Δμσηεξηθή πιεξνθφξεζε (ζπλη. βαξ. 1) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ: 1 έσο 3 (1 ε ρακειφηεξε βαζκνινγία, 3 ε κεγαιχηεξε). 

ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ: βαζκφο θξηηεξίνπ * ζπληειεζηήο Βαξχηεηαο. 

 

Λίζηα πξνηεηλόκελωλ ειέγρωλ 

  ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΒΑΘΜΟΙ 

 

Α Β Γ Γ Δ  

Α ΑΘΗΝΑ:   Πξόηαζε επηινγήο 4 ζεκάηωλ ειέγρνπ από ηνπο παξαθάηω 7:    

1 
 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ θαη ζπκκφξθσζεο ηεο 

πξνλνηαθήο πνιηηηθήο ΟΓΑ 
3 3 2 3 2 14,5 

2 

Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ  (π.ρ. αγξφηεο, 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ) 

3 3 2 2 2 13,5 

3 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ 3 2 2 3 1 12,5 

4 
Υξεκαηννηθνλνκηθφο Έιεγρνο θαη έιεγρνο 

ζπζηεκάησλ επηρνξεγήζεσλ ζε λέεο επηρεηξήζεηο 
2 2 3 2 2 12 

5 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνυπνινγηζκνχ) 

1 2 3 2 3 11,5 

6 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ επηρνξεγήζεσλ Τπ. πνιηηηζκνχ 2 1 2 1 3 10 

7 

Έιεγρνο εθηέιεζεο ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ απφ κε άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ & 

κέζσλ εθ κέξνπο ησλ Αηξεηψλ ζε δήκνπο 

1 2 1 2 1 7,5 
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Β 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ:  Πξόηαζε γηα επηινγή ηωλ παξαθάηω 1 ή 2 ζεκάηωλ ειέγρνπ 

από νκάδεο εξγαζίαο ζηελ Θεζζαινλίθε  
  

8 
Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο ζε ΟΣΑ Β' Βαζκνχ 

(Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο) 
2 3 2 3 2 13 

9 
Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο 

ζπζηεκάησλ ζε ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν 
1 1 2 1 2 7,5 

Γ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Πξόηαζε γηα επηινγή ελόο εθ ηωλ δύν ζεκάηωλ γηα Οξηδόληην 

έιεγρν 4 ή 5 ππεξεζηώλ ηεο πεξηθέξεηαο ζπλ κηα νκάδα πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

ζπληνληζκνύ ζηελ Αζήλα:  

  

10 

Έιεγρνο είζπξαμεο ηδίσλ  εζφδσλ- Καζπζηεξήζεηο ζε 

είζπξαμε απαηηήζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Γηαθπγφληα έζνδα ζε ΝΠ θαη ΟΣΑ 

2 3 2 2 2 12 

11 
Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο ΓΔΤΑ ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δήκνπο 2 
1 2 1 3 10 

 

Ζ Οινκέιεηα, κεηά απφ επξεία αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ παξηζηακέλνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

απνθαζίδεη ηα αθφινπζα: 

α) Σε δηελέξγεηα νθηψ (8) ειέγρσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ζα είλαη νξηδφληηνη. 

Οη έμη εθ ησλ νθηψ ειέγρσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 

εηζήγεζε, ζα δηελεξγεζνχλ ζηα Θέκαηα Διέγρνπ ηνπ σο άλσ πξνηεηλφκελνπ Πίλαθα 

Διέγρσλ κε αχμνληα αξηζκφ 1 (πξνλνηαθή πνιηηηθή ΟΓΑ), 2 (επηζηξνθή ΦΠΑ ζε 

αγξφηεο), 3 (Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ), 5 (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακ- 

βαλνκέλνπ θαη ηνπ ΔΟΣ), 8 (Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο) θαη 10 (νξηδφληηνο έιεγρνο 

εζφδσλ ζε πέληε δήκνπο, ηνπ Ν. Αηηηθήο, ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο θαη ινηπψλ Ννκψλ ηεο 

Δπηθξάηεηαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ αλά Τπεξεζία Δπηηξφπνπ). 

Οη έιεγρνη απηνί ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο νηθείεο ειεγθηηθέο νκάδεο, πνπ ζα 

ζπγθξνηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζα 

απνηεινχληαη, θαηαξρήλ, εθ ηεζζάξσλ ειεγθηψλ εθάζηε πιένλ ελφο επηηξφπνπ ζε θάζε 

νκάδα (πιελ ηνπ νξηδφληηνπ), πνπ ζα επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

β) Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ε Οινκέιεηα, έθξηλε φηη έπξεπε λα 

δηελεξγεζνχλ θαη νη αθφινπζνη έιεγρνη, ήηνη: έιεγρνο ππ’ αξηζκ. 7 πνπ αθνξά ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη έιεγρνο ππ’ αξηζκ.8, πνπ ζα είλαη 
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νξηδφληηνο θαη ζα αθνξά ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 

αλεμάξηεησλ αξρψλ, πνπ ζα θαζνξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. ηνλ έιεγρν ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ζα ελζσκαησζνχλ θαη ζηνηρεία 

ειέγρνπ επηδφζεσλ θαη ζπκκφξθσζεο, ηα νπνία ζα εμεηδηθεπζνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ειέγρνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην θξηηήξην ηεο εθηθηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. 

Παξφιν φκσο πνπ γηα ην έηνο 2015 εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα νθηψ ειέγρσλ, ελ 

ηέιεη δηελεξγήζεθαλ κφιηο νη δχν, δηφηη δελ ππήξρε δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα 

ηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ ειέγρνπ. 

Πέξαλ ησλ νθηψ ειέγρσλ, θαζνξίζηεθε θαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ηξηψλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηα αλσηέξσ πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο. 

Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ, ινηπφλ, επειέγεζαλ νη ηξείο Αλεμάξηεηεο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο, ήηνη: α) Δληαία Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) (6205/28.1.2015 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.., γηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Έιεγρν επί ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, κε ζηνηρεία ειέγρνπ επηδφζεσλ θαη ζπκκφξθσζεο, γηα ηα έηε 2013 θαη 

2014), β) Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) (6204 & 

6206/28.01.2015 απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ γηα Υξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν κε 

ζηνηρεία ειέγρνπ επίδνζεο θαη ζπκκφξθσζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ 

& Σαρπδξνκείσλ (EΔΣΣ)) γ) Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (ΔΔΔΠ) (6204 

θαη 6207/28-1-2015 απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Δ..) γηα 

Έιεγρν Δπηδφζεσλ θαη Γηθιίδσλ ζηελ ΔΔΔΠ). Οη ελ ιφγσ έιεγρνη έρνπλ ήδε 

νινθιεξσζεί.  

Πεξαηηέξσ κε ηα πξαθηηθά ηεο 4
εο

 πλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Οινκειείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο 30
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 2016 θαζνξίζζεθε ην 

πιάλν γηα ηνπο ζηνρεπκέλνπο Διέγρνπο ηνπ 2016. Ζ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ Διέγρσλ 

επέιεμε ηέζζεξηο εθ ησλ έμη ειέγρσλ ησλ νπνίσλ εγθξίζεθε κελ ε δηελέξγεηά ηνπο γηα 

ην έηνο 2015 απφ ηελ Οινκέιεηα, πιελ φκσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνηείλνληαο 

πεξαηηέξσ ζηελ Οινκέιεηα λα επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ δπν εμ απηψλ. Πεξαηηέξσ πξφηεηλε 

φπσο εθ ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη νινθιεξσζεί θαηά ηα έηε 2013 θαη 

2014 λα δηελεξγεζεί έλαο αλά έηνο, ήηνη ζπλνιηθά δχν, έιεγρνη ζπκκφξθσζεο (follow 

up). Σα θξηηήξηα επηινγήο παξέκεηλαλ ηα ίδηα κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνρεπκέλσλ 

ειέγρσλ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015. 
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Δλ ηέιεη ε Οινκέιεηα, κεηά απφ επξεία αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ παξηζηακέλνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα ηεζζάξσλ (4) ειέγρσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ζα είλαη, φπσο 

πξνηείλεηαη, έιεγρνη ζπκκφξθσζεο (follow up) ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

θαη ζηα επηδφκαηα αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Δπίζεο, ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλνπ ειέγρνπ 

ζηα ζπζηήκαηα πξνλνηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΓΑ θαζψο θαη ζηνρεπκέλνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηηο δαπάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Οη 

έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ειεγθηηθέο νκάδεο, πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ κε απνθάζεηο 

ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ. 

Ήδε θαη νη ηέζζεξηο έιεγρνη ην δηάζηεκα ζπγγξαθήο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

Θα πξέπεη ελ θαηαθιείδη λα ππνγξακκηζζεί φηη ηφζν ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ ησλ Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ φζν θαη ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ βξίζθνληαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. Οη πξνηεηλφκελνη έιεγρνη ηφζν γηα ην 2014 θαη 2015 φζν θαη γηα ην 2016 

απνηεινχλ ηελ αθεηεξία κίαο καθξνρξφληαο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, 

πξνζπάζεηα γηα πςεινχ επηπέδνπ αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη απφθηεζεο γλψζεο γηα ηνπο 

θνξείο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Έλαο απφ ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ είλαη λα εληαρζεί 

ζηαδηαθά ζε απηφ, ην ζχλνιν ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαζψο 

θαη λα δηελεξγνχληαη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε φινπο 

ηνπο ζεκαληηθνχο θαη ελδηαθέξνληεο ειεγρφκελνπο θνξείο. 

6.4. πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Διέγρωλ πνπ Έρνπλ 

Γηελεξγεζεί θαη Έρνπλ Γεκνζηνπνηεζεί από ην Διεγθηηθό πλέδξην 

πλνςίδνληαο ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη δεκνζηεπζεί απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην παξνπζηάδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

α/α ΔΣΟ ΣΙΣΛΟ ΔΚΘΔΗ 

1 2013  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ Δ.Λ.Κ.Δ. ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΣΟΤ 2011 

2 2013  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΓΝΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ  

3 2013  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

4 2014  ΔΚΘΔΖ ΓΖΜΧΝ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ, ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ ΚΑΗ 

ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2012  
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5 2014  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΥΔΠΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2012  

6 2014  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΟΤ ΑΣΣΗΚΖ  

7 2014  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΓΑ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2012  

8 2014  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2013  

9 2014  ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΑΔΓ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2013  

10 2015 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΑΡΥΧΝ: ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΓΟΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΛΗΓΧΝ 

ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΝΗΧΝ (Δ.Δ.Δ.Π.) 

11 2015 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΑΡΥΧΝ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΓΟΔΧΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΖ  ΔΘΝΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ (E.Δ.Σ.Σ.) 

12 2015 ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΔΛΔΓΥΟ 5 ΓΖΜΧΝ 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειέζκαηα ησλ 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα γηα λα θαηαλνήζεη ν 

αλαγλψζηεο ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηνπο ειέγρνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

6.4.1. Έθζεζε Διέγρνπ γηα ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Α.Σ.Δ.Ι Αζήλαο, έηνπο 2011 θαη 

Έηνο Γηελέξγεηαο 2013:  

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ 

ζπκκφξθσζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην (Δ..), ζηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Η.) Αζήλαο.  

Ο έιεγρνο επηθεληξψζεθε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ δηθιείδσλ ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Δηδηθφηεξα ειέγρζεθαλ: α) ε αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεισζεηζψλ 

δαπαλψλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην 

Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..), β) ε λνκηκφηεηα, θαλνληθφηεηα θαη 

επηιεμηκφηεηα ησλ ππνθείκελσλ ζπλαιιαγψλ, γ) ν ζρεδηαζκφο, ε χπαξμε θαη ε 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο ειέγρνπ θαη δ) ην ζχζηεκα 

δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  

Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ έιεγρν απηφ είλαη: α) Οη εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο, κε 

απνηέιεζκα ηα λα ζεκεηψλνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηα ηειηθά παξαδνηέα ή ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο απφ ηα αξρηθψο ζρεδηαζζέληα. Σα ζθάικαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζην 

ζηάδην απηφ ειινρεχνπλ, θηλδχλνπο ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή δεκνζηνλνκηθήο 

δηφξζσζεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φζν θαη ηεο επηηπρνχο 
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νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ γεληθφηεξα. β) Παξνπζηάζηεθαλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα 

αλάζεζεο έξγνπ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξέθθιηζε απφ ηε ζπκκφξθσζε σο πξνο 

ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ακνηβψλ θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο αλαδφρσλ θαη εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν θφζηνο ζπκβάζεσλ, κε νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, αδπλακίεο ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ησλ 

αλαδφρσλ θαη ζέκαηα λνκηκφηεηαο. γ) Παξνπζηάζηεθαλ αδπλακίεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, φπσο ε έιιεηςε κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ, ζέκαηα ζπκθσλίαο δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνπξνγξακκάησλ, 

πςειφο βαζκφο εμάξηεζεο ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη απνπζία φξσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.  

πλεπψο, ζπζηήλεηαη: 1) Ζ ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ δηθιείδσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ρξνληθέο δεζκεχζεηο ησλ παξαδνηέσλ (θαηά ηε θάζε 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ). Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ 

εξγαιείσλ, φπσο είλαη νη ιίζηεο ειέγρνπ. 2) Ζ ηήξεζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ, 

φπσο πξαθηηθψλ ζε εκεξήζηα ή/θαη εβδνκαδηαία βάζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη 

ζεκαληηθά ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

παξαδνηέσλ, πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. 3) Ζ ελδπλάκσζε ησλ 

δηθιείδσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο έξγσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή επνπηεία ηνπο απφ ηε 

λνκηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία θαη λα επηηπγράλεηαη έλαο δηαθαλήο, εχξπζκνο, απνηειεζκαηηθφο θαη 

απνδνηηθφο ηξφπνο επηινγήο αλαδφρνπ. 4) Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηηθνχ 

παθέηνπ ελζσκαηψλνληαο δηθιείδεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ (data flow control) θαη 

κεραληζκψλ αζθάιεηαο. 5) Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμάξηεζεο απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο επελδχνληαο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη 6) Ζ δηαζθάιηζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηελ 

πξνζζήθε ζρεηηθήο ξήηξαο ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.. 

εκεηψλεηαη φηη, ε δηνίθεζε ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. έθαλε απνδεθηέο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ζπζηάζεηο θαη πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη ην πιαίζην δηθιείδσλ ηεο δηνίθεζεο κε ηε 

ζέζπηζε θαηάιιεισλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

Ο έιεγρνο θαηέιεμε νπζηαζηηθά ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ην πιαίζην 

δηθιείδσλ δηνίθεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ιεηηνπξγεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, σζηφζν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ κπνξεί λα ελδπλακσζεί πεξαηηέξσ. 
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6.4.2. Έθζεζε Διέγρνπ γηα ην ΓΝΥ Ιππνθξάηεην, Έηνο Γηελέξγεηαο 2013:  

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην (Δ) δηεξεχλεζε θαηά πφζν ε δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη 

ζχκθσλε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Ο έιεγρνο επηθεληξψζεθε ζηε ινγνδνζία, ζηνλ εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ έιεγρν. Δηδηθφηεξα, ην Δ δηεξεχλεζε ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο έιεγρνο αμηνιφγεζε ην πιαίζην δηαρείξηζεο εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ (internal control) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. εκαληηθφ 

κέξνο ηνπ ειέγρνπ απνηέιεζαλ επίζεο ε αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Οη αλαπνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internal control) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ νδεγνχλ ζε θηλδχλνπο 

πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηκφηεηα, ηελ θαλνληθφηεηα, ηελ εζθαικέλε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη, ηειηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο 

επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο: 

• Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ (internal control) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ε νπνία νδεγεί ζε θίλδπλν κε 

πινπνίεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

• Αδπλακία σο πξνο ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

• Αλεπαξθήο δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο απψιεηαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

• Αδπλακία σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλεπάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο 

θαη πξφζζεηεο δαπάλεο (ζπαηάιεο) θαζψο θαη ζηελ παξνρή κε θαηάιιεισλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σα δηεζλψο αλαπηπγκέλα πξφηππα δηαθπβέξλεζεο θαη 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζεσξνχληαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλσηέξσ πξνβιεκάησλ. 
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Σν Δ ζπζηήλεη ηα εμήο: Ζ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε 

κηαο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Δλ ζπλερεία, ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο. Σν λνζνθνκείν πξέπεη λα 

ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο, θινπήο ή θζνξάο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ (πάγηα, απνζέκαηα, θάξκαθα) θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο 

παξαθαηαζήθεο. Δπίζεο, νη δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο ζα πξέπεη λα 

δηαηππσζνχλ επηζήκσο. Σν Δ ππέβαιε ηα επξήκαηα ζηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ε 

νπνία ζπκθσλεί κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπζηάζεηο θαη επξήκαηα θαη είλαη πξφζπκε λα 

εληζρχζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθιίδσλ (internal control).  

Σν Δ έρεη επίζεο νξηζκέλεο ζπζηάζεηο θαη πξνο ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.): Έηζη πξνηείλεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο πξνβεί ζε θσδηθνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ζε εθζπγρξνληζκφ ησλ νξγαληζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ (θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο). Πξνηείλεη επίζεο 

ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο (Δ.Π.Τ.) φπσο πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο γηα φια ηα πγεηνλνκηθά πιηθά θαη θάξκαθα θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηερληθά θξηηήξηα πνηφηεηαο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζνχλ ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο ηππνπνηεκέλσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλά είδνο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο Μεηξψνπ Πξνκεζεπηψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ θαη θαξκάθσλ. 

πλνιηθά, ν έιεγρνο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη αβεβαηφηεηα φζνλ 

αθνξά ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ θαζψο θαη ηε 

δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο. 

 

6.4.3. Έθζεζε Διέγρνπ γηα ην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ, έηνο δηελέξγεηαο ην 

2013:  

Ζ αλάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ απνηέιεζε πεδίν έξεπλαο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο ζηελ 

αλάιπζε ηνπ Διέγρνπ ησλ Δζφδσλ ησλ ΟΣΑ 
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6.4.4. Έθζεζε Γήκωλ Νεάπνιεο-πθεώλ, Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ θαη 

Χξαηνθάζηξνπ νηθ. Έηνπο 2012, Έηνο Γηελέξγεηαο Διέγρνπ 2014:  

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθξηηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θαη ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

ζηνπο Γήκνπο Νεάπνιεο - πθεψλ, Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ θαη Ωξαηνθάζηξνπ, γηα ηε 

ρξήζε 2012. Ο έιεγρνο δηελεξγήζεθε ηφζν επί θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα επί: α) Απαιινηξηψζεσλ, β) Μειεηψλ θαη Έξγσλ, γ) Πξνκεζεηψλ 

Αλαισζίκσλ φζν θαη επί ηεο επάξθεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

θαλνληθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη επί ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε γεληθφ επίπεδν.  

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ ινγαξηαζκψλ, ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ ππνθείκελσλ ζπλαιιαγψλ 

θαζψο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 

(internal control) ησλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ην ηέινο ζπλεζηήζεζαλ ηα εμήο: Οη Γήκνη νθείινπλ λα πξνβνχλ άκεζα ζηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ λέσλ Ο.Δ.Τ. θαη 

ζε ζαθή νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Σκεκάησλ ηνπο πξνο απνθπγή 

δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή. Πεξαηηέξσ, νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε λνκνζεζία γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ Γήκσλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο κειεηψλ – έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο αληηγξάθσλ θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Γήκσλ.  

Οη Γήκνη νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ζχζηαζεο 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ζπζηεκηθέο θαη 

δνκεκέλεο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο 

ειέγρνπ πξέπεη λα παξέρνπλ εχινγε δηαζθάιηζε φηη ηπρφλ ζθάικαηα είηε απνηξέπνληαη 

είηε εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο. Ζ δηνίθεζε ησλ 

Γήκσλ πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο. Οη Γήκνη πξέπεη 
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λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο, θινπήο ή 

θζνξάο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (πάγηα, απνζέκαηα). Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ελδπλάκσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ εμεχξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ Γήκσλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηελέξγεηα απαιινηξηψζεσλ. Ζ δηνίθεζε ησλ Γήκσλ πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, εμαζθάιηζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

πηζηψζεσλ απφ ηδίνπο πφξνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ 

αλαδφρσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απφ εζληθά πξνγξάκκαηα 

πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε φξσλ ζηε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο πεξί επηβάξπλζεο ησλ 

ηφθσλ ππεξεκεξίαο ζηνλ ππαίηην ηεο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα 

δηαθπβέξλεζε. Πξνηείλεη επίζεο ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία λα πξνβνχλ ζηελ επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία Σκεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηέινο, γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο.  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη φηη ε κε απνηειεζκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη απφ ηνπο ηξεηο Γήκνπο, σο απφξξνηα 

εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, ειινρεχεη θηλδχλνπο, πνπ 

αθνξνχλ ζηε λνκηκφηεηα, ζηελ θαλνληθφηεηα, ζηελ εζθαικέλε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη, ηειηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ.  

6.4.5. Έθζεζε Διέγρνπ ΑΥΔΠΑ Θεζζαινλίθεο έηνπο 2012, Έηνο 

Γηελέξγεηαο Διέγρνπ 2014.  

Γπζηπρψο απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

6.4.6. Έθζεζε Διέγρνπ Γ.Ο.Τ. Αηηηθήο, Έηνο Γηελέξγεηαο Διέγρνπ 2014:  

 

ηελ παξνχζα Έθζεζε παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Διπλ. επί ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζην 

Γξαθείν Μεηξψνπ θαη ζην Σκήκα Διέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κεθηζηάο θαη δηαηππψλνληαη 
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ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνλ ειεγρφκελν θνξέα. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αλσηέξσ 

ειέγρνπ ήηαλ ν εληνπηζκφο θαη ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γξαθείνπ Μεηξψνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Διέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Κεθηζηάο κε επίδξαζε ζηε βεβαίσζε θαη ζηελ είζπξαμε 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

(επηηεδεπκαηίεο ‐ θπζηθά πξφζσπα). ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο δπζρεξεηψλ πνπ ελδερνκέλσο αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, απφ ηηο ειιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ ή απφ άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεζηήο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο.  

ηα πιένλ ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη αλεπαξθείο 

δηαδηθαζίεο δηαζηαπξψζεσλ κε πιεξνθνξίεο απφ ηξίηνπο θνξείο (φπσο π.ρ. πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ιεμηαξρεία θ.α.) πνπ επηδξνχλ ζηελ 

πιεξφηεηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

θνξνδνηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ε απνπζία θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο ζε επίπεδν Γ.Ο.Τ., ε απνπζία Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ εληφο ηεο Γ.Ο.Τ., θαζψο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (φπσο π.ρ. ζηελ πηνζέηεζε 

έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ζηελ εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ αληηζηαζκηζηηθψλ 

ηεο  θαηαξγεζείζαο ζεψξεζεο θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ).  

Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαπίζησζε ζεκαληηθψλ 

αδπλακηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο (επηηεδεπκαηίεο – θπζηθά πξφζσπα) θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη θπξίσο 

ζε ειιείςεηο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα ζρεηηθά κε: α) 

ηελ απνηξνπή ζθαικάησλ, παξαιείςεσλ, απάηεο θαη δηαθζνξάο, θαη β) ηε δηαζθάιηζε 

ηεο χπαξμεο θαη ηεο πιεξφηεηαο, ηφζν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνξνινγηθψο ππφρξεσλ, 

φζν θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

 

6.4.7. Έθζεζε Διέγρνπ ΔΛΓΑ έηνπο 2012, Έηνο Γηελέξγεηαο εΔέγρνπ 2014: 

Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν 

ζπκκφξθσζεο επί ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαβνιήο αγξνηηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ). Ο έιεγρνο επηθεληξψζεθε 

α)ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ζηνπο αγξφηεο, β) ζηελ 
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είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαζφζνλ απηέο απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ θαη γ) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012.  

Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: α) Με ζρεκαηηζκφο 

εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. β) εκαληηθή 

θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ, ιφγσ ηεο πιήξνπο εμάξηεζεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ησλ πνιπάξηζκσλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. γ) Απνπζία 

δηθιίδσλ αζθαιείαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εζφδσλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη, ππάξρεη θίλδπλνο ν ΔΛΓΑ λα κελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαιχςεη ηηο κειινληηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αγξφηεο ζε πεξίπησζε 

εθηεηακέλσλ δεκηψλ ζηελ παξαγσγή. 

Δλ ζπλερεία δηαηππψζεθαλ νη αθφινπζεο ζπζηάζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε: 

1)Σν ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, 

εμεηάδνληαο παξάιιεια ηε ζθνπηκφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο αληαζθάιηζεο, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε εθηεηακέλσλ δεκηψλ. 2) Σελ απζηεξή 

ηήξεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο είζπξαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 

3)Σε ζπλεξγαζία ηνπ ΔΛΓΑ θαη κε άιινπο θνξείο φπσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

(κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) θαη ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην, γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

πιεξφηεηα ησλ εζφδσλ. 

6.4.8. Έθζεζε Διέγρνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νηθ. Έηνπο 2013, έηνο Γηελέξγεηαο 

Διέγρνπ 2014 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ επί ησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2013, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ήηαλ ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 



103 

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αδπλακία ηνπ Οξγαληζκνχ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δεισζεηζψλ εηζθνξψλ, σο απφξξνηα: α) εγγελψλ 

αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

εζφδσλ απφ εηζθνξέο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, β) ειιείςεσλ ζην πιαίζην 

δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο θαη γ) αλεπαξθνχο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο 

θνξείο, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ. 

Ζ Γηνίθεζε δελ δχλαηαη λα γλσξίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζπγθξνηήζεη κηα ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ θνξέα πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ηξίηνπο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα είλαη: α) Ο θνξέαο δελ έρεη πξνβεί ζηε ζχληαμε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ  ηεζζάξσλ εηψλ ελψ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2008 ζπληάρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ θνξέα ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013. β) Γελ γίλεη βαζηθέο εγγξαθέο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο απφ ην λφκν 

δηαγξαθέο- παξαγξαθέο. γ) Ζ έληαμε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3655/2008, πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη πξνζσξηλψλ θαη αλαμηφπηζησλ 

ζηνηρείσλ. δ) Γηαπηζηψζεθε έιιεηςε εχξσζηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζε 

θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ξνήο εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. ε) Οη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ σο απφξξνηα έιιεηςεο 

ζπγθξνηεκέλεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζεζπηζκέλσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

απνηππσκέλσλ δηαδηθαζηψλ, κεγεζχλνπλ ηελ δηαθπγή εζφδσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα ηνλ Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ. ζη) Παξάιιεια, ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο 

θαη αθξηβνχο παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ εζφδσλ θαη απαηηήζεσλ απφ 

εηζθνξέο, θαζψο θαη αδπλακίεο ζηελ αλάιεςε θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ πάηαμε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 

δ)Γηαπηζηψζεθε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ 

κεηαμχ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ. ε) Ζ καθξνπξφζεζκε 

δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ εηζθνξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο θνξείο 

θαη ζαθνχο θαη ζηαζεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ. ζ) Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάιεςε ζηνρεπκέλσλ ειεγθηηθψλ 

δξάζεσλ. η) Σέινο, παξαηεξήζεθαλ νπζηψδεηο ειιείςεηο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, 
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έληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη εθηέιεζεο ξνψλ ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή εμάξηεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

απφ ηνλ ζπκβαηηθφ πξνκεζεπηή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, 

γεγνλφο πνπ εγείξεη δήηεκα εθρψξεζεο ηνπο ζε ηδηψηε, νη ελέξγεηεο ηνπ νπνίνπ θαη’ 

επέθηαζε επεξεάδνπλ ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα.  

ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ην Δ.. σο πξνο ηε βειηίσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζπζηήλεη: 

(α) ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ θνξέα, (β) ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κε ίδηα κέζα, (γ) ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

Σκεκάησλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο, (δ) ηελ εηζαγσγή ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη (ε) ηε βειηίσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηε δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ δξάζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη απζηεξνπνίεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα απνδέρεηαη ηελ 

αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ εληνπίζηεθαλ πιελ 

φκσο δελ θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Σν δε Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο 

δηαζηαχξσζεο δεδνκέλσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο εηζθνξναπνθπγήο. 

6.4.9. Έθζεζε Διέγρνπ ΟΑΔΓ νηθ. Έηνπο 2013, Έηνο Γηελέξγεηαο Διέγρνπ 

2014 

Ζ παξνχζα έθζεζε έιεγμε ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ησλ επηδνκάησλ ηαθηηθήο 

αλεξγίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013. Δηδηθφηεξα, 

αμηνινγήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηα ζηάδηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ειέγρνπ 

ησλ πξνυπνζέζεσλ, έγθξηζεο ηεο ππαγσγήο, επαλειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ 

επηιεμηκφηεηαο θαη θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ, ν βαζκφο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο, ε δηαρείξηζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ 
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παξνρψλ θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ ελζηάζεσλ. εκαληηθή βαξχηεηα 

δφζεθε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ), ην 

νπνίν εμππεξεηεί θαη ππνζηεξίδεη ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο. Ο έιεγρνο επηθεληξψζεθε 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο χπαξμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιαηζίνπ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηα πξναλαθεξφκελα πεδία πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη: ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη θαλνληζκνχο, νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαιχπηνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη 

επηδνηνχκελνη είλαη θαη παξακέλνπλ δηθαηνχρνη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ ππαγσγήο. 

Ο έιεγρνο αλέδεημε αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, 

πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζνβαξέο αθελφο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

ζπαηάιεο, παξαηππηψλ ή/θαη θαηαρξεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ελέρνπλ, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ 

θηλδχλνπ κε επαξθνχο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ αλεχξεζεο εξγαζίαο ζηνπο αλέξγνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αθνξνχλ ζπλνπηηθά: 

1)ζηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζηάδηα ειέγρνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαη έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα αλέξγσλ, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο κε λφκηκσλ 

πιεξσκψλ, ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ηεο επηδφηεζεο πνπ 

αθελφο πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΟΑΔΓ λα εληνπίδεη θαη λα δηνξζψλεη άκεζα ηα 

ζρεηηθά ζθάικαηα/παξαηππίεο, αθεηέξνπ εγείξνπλ θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ εγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ππαγσγήο, ζηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ. Σν γεγνλφο φηη 

δελ ηαπηνπνηείηαη επαξθψο ν επηδνηνχκελνο κε ην πξψην φλνκα ηνπ πηζηνχκελνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ κε 

λφκηκσλ πιεξσκψλ. 2) Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο κε ηελ ζπλεξγαδφκελε 

ηξάπεδα παξνπζηάδεη βαζηθά θελά αζθαιείαο, ζηελ απνπζία επαξθψλ δηθιίδσλ 

δηαζθάιηζεο ηνπ δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ, κε απνηέιεζκα 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 80 % απηψλ λα έρεη αλαηηηνιφγεηα πιενλάδνληα δηθαηψκαηα θαη 

ξφινπο πνπ ελέρνπλ πςειφ θίλδπλν δεκηνπξγίαο κε λφκηκσλ ππαγσγψλ θαη δηελέξγεηαο 

κε λφκηκσλ πιεξσκψλ, ζηελ κε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

Δμαηνκηθεπκέλεο Πξνζέγγηζεο πνπ σο απφξξνηα έρεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

αλεχξεζεο εξγαζίαο ζηνπο αλέξγνπο, ζηε κε πηζηή θαη εληαία ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο θαη επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ παξνρψλ ε νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαθνξψλ 



106 

 

παξαθνινχζεζεο ηνπο, απμάλεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο πφξσλ γηα ηνλ Οξγαληζκφ, ζηε 

κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ δηεθπεξαίσζε 

ησλ ελζηάζεσλ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εμαηξεηηθά κεγάινπ 

φγθνπ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, ζηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ζην ΟΠ, ν νπνίνο δελ 

αθνινπζεί ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 3) Δπηπιένλ, ζηε κε 

επαξθή επνπηεία ηεο Γ/λζεο Μεραλνγξάθεζεο ζηα ηεξκαηηθά ηνπ ΟΠ (ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ).  

Καηά ζπλέπεηα, ην Δ.. ζπζηήλεη ζηνλ ΟΑΔΓ: 1) ηελ απζηεξή ηήξεζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ (θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, έιεγρνο, έγθξηζε, 

επνπηεία), 2) ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ εμνπζηνδφηεζεο θαη ζηελ 

νπζηαζηηθή απνηχπσζε ησλ αλσηέξσ δεζκεχζεσλ επί ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ, 

«Έιεγρνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηα Δπηδφκαηα Σαθηηθήο Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ»,3)  ηε 

δεκηνπξγία λέσλ δηεπαθψλ ηνπ ΟΠ κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα (ΓΓΠ, ΖΓΗΚΑ, ΠΔΤ, Γήκνη, θ.α.) θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπλεξγαζηψλ (ΗΚΑ, ΔΠΔ, Τπ. Δζσηεξηθψλ) πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη κε άκεζν, 

αμηφπηζην θαη αζθαιή ηξφπν ε επηιεμηκφηεηα ησλ επηδνηνχκελσλ, 4) ηε ζπζηεκαηηθή 

επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαη επαλειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ ππαγσγήο, 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ απφ ηε Γ/λζε Δπηζεψξεζεο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζε πεδία πςεινχ θηλδχλνπ, 

εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ επαλαμηνιφγεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠ, 5) ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηφκαηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

επηδνηνχκελνπ κε ην πξψην φλνκα ηνπ πηζηνχκελνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ απφ ην 

ΟΠ βάζεη ηζρπξνχ θιεηδηνχ (ΑΦΜ), θαζψο θαη 6) ηε ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαιιαγψλ ηνπ Οξγαληζκνχ κε ην ζπλεξγαδφκελν Πηζησηηθφ Ίδξπκα, 7) ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηηθήο αλαδήηεζεο εξγαζίαο κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ζχληαμεο 

Αηνκηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο θαη 8) ηε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή 

παξαθνινχζεζε /επνπηεία ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο. 9) Σε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ παξνρψλ, 10) ηελ 

εηζαγσγή ζπζηήκαηνο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθαξκνγήο επνπηηθψλ κεραληζκψλ 

επ’ απηψλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ εληαηηθνπνίεζεο ηεο είζπξαμήο ηνπο, 11)ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ελζηάζεσλ κέζσ ΟΠ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζή ηνπο θαη 12) ηελ εθαξκνγή ησλ 
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δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε δηαξθή 

επνπηεία ησλ ηεξκαηηθψλ. 

6.9.10 Έιεγρνο Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ: Έιεγρνο Δπηδόζεωλ θαη Γηθιίδωλ 

ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίωλ:  

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ήηαλ λα δηαπηζησζεί: α) αλ ε δηαδηθαζία είζπξαμεο 

ηειψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 εμαζθαιίδεη ηελ 

πιεξφηεηά ηνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο) θαη β) αλ ε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ βάζεη ηνπ λ. 4070/12 (κέζσ ζπζηήκαηνο ΖΛΤΑ) 

εθπιεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο ηεο ηαρείαο κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο 

(έιεγρνο επίδνζεο).  

Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα είλαη: α) Παξαηεξήζεθε πνιππινθφηεηα 

λνκνζεζίαο θαη χπαξμε κε εθζπγρξνληζκέλσλ, Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ ηπρεξψλ 

παηγλίσλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηεο Ο.Π.Α.Π Α.Δ, θαζψο πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

θαζεζηψο κνλνπσιίνπ. β) Δπηπιένλ ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο παξάγεη 

δπζιεηηνπξγίεο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ο.Π.Α.Π Α.Δ.  γ) Παξαηεξήζεθαλ εθθξεκφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ελφο λένπ 

θαη νινθιεξσκέλνπ Καλνληζκνχ Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ πνπ δηεμάγνληαη 

ζηα θαδίλα θαζψο θαη εηζεγεηηθψλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο αγνξάο. 

δ)Παξαηεξήζεθε φηη ε αγνξά ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη ξπζκηζκέλε θαη επηβάιιεηαη λα 

ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα θαη νη φξνη ζέζπηζεο ηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 

ε) Παξαηεξήζεθε απνπζία πάγηαο πνιηηηθήο, γξαπηψλ νδεγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ δξάζεσλ ζε φιν ην θάζκα 

δηεμαγσγήο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ. ζη) Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε αιιεινεπηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ κε άιινπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, απνπζία Δληαίνπ ψκαηνο 

Διεγθηψλ Παηγλίσλ θαη κε επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ 

παξαβαηηθφηεηαο. δ) Παξαηεξήζεθαλ δπζιεηηνπξγίεο ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ απφ ηελ Ο.Π.Α.Π Α.Δ θαη απφ ηελ αγνξά ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζψο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξηκεληαία βάζε δεκηνπξγψληαο κε απνδνηηθή ξνή εζφδσλ γηα ην 

Διιεληθφ Γεκφζην.  

ηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαθπγήο εζφδσλ απφ ηελ αγνξά ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, ην Δ.. ππνγξακκίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία θξίλεηαη ζε 

πνιιά ζεκεία απαξραησκέλε θαη πνιχπινθε ρσξίο λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο 
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κνξθέο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί. Δπηπιένλ, απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ε έθδνζε λέσλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο ηπρεξψλ 

παηγλίσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο ηνπο έιεγρνο, θαζψο θαη ε 

νξηνζέηεζε δηαθξηηψλ ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. 

Δπηπιένλ, ην Δ. πξνηείλεη ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο Δ.Δ.Δ.Π κε θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο Γ.Ο.Τ. ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε άκεζε αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Χο πξνο ηε βειηίσζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο Δ.Δ.Δ.Π, ην 

Δ.. ζπζηήλεη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ θαη θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

ειεγθηηθψλ δξάζεσλ γηα φια ηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Δ.Δ.Π ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγρεηξίδηα ειέγρνπ, 

θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζχγρξνλα εξγαιεία ψζηε νη έιεγρνη πνπ αζθεί λα 

θξίλνληαη ζηνρεπκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα βειηησζεί θαη ε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ζε ηνκείο φπνπ θξίλνληαη κε απνηειεζκαηηθνί γηα ηε 

ξνή εζφδσλ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ.  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη ελψ νη 

ηηζέκελεο δηθιίδεο ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη βεβαίσζε ησλ εζφδσλ ξαδηνζπρλνηήησλ, γηα ηα έζνδα απφ ηέιε 

γεληθψλ αδεηψλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

εθαξκνγή ηζρπξφηεξσλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ. 

 

6.9.11 Έιεγρνο Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ: Υξεκαηννηθνλνκηθόο Έιεγρνο κε 

ηνηρεία Διέγρνπ Δπηδόζεωλ θαη πκκόξθωζεο ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλωληώλ & Σαρπδξνκείωλ 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ). Οη 

βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ήηαλ λα δηαπηζησζεί: α) αλ ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηειψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 εμαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηά 

ηνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο) θαη β) αλ ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ βάζεη ηνπ λ. 4070/12 (κέζσ ζπζηήκαηνο ΖΛΤΑ) εθπιεξψλεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο ηεο ηαρείαο κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο (έιεγρνο 

επίδνζεο). 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη ελψ νη 

ηηζέκελεο δηθιίδεο ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θαη επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο γηα ηελ 
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αλαγλψξηζε θαη βεβαίσζε ησλ εζφδσλ ξαδηνζπρλνηήησλ, γηα ηα έζνδα απφ ηέιε 

γεληθψλ αδεηψλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

εθαξκνγή ηζρπξφηεξσλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ην Δ ζπζηήλεη ηελ ελίζρπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κε άιινπο θνξείο (π.ρ. 

ΓΓΠ) κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπ εζφδνπ απφ ηα ζρεηηθά Σέιε θαη 

ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Απφ ηνλ έιεγρν ζην ππνζχζηεκα «Orama» ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ έιεγρν 

πξφζβαζεο (Access Control), δηαπηζηψζεθαλ θάπνηεο αδπλακίεο ζε ζρέζε κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα, κε ηα νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελαξκφληζε. Απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ, ζπλάγεηαη φηη, παξά ηνλ θαιφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ, νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ κε ηνλ λ. 4070/12 γηα 

κνλναπεπζπληηθή δηαδηθαζία θαη νινθιήξσζε εληφο 4 κελψλ, δελ έρνπλ επηηεπρζεί 

κέρξη ζηηγκήο.  

Οη βαζηθέο ζπζηάζεηο ηνπ Δ είλαη: 1) Να εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε ΚΤΑ γηα 

ηελ έληαμε φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζην ΖΛΤΑ, θαη ε εθαξκνγή ηεο 

θαηαβνιήο εληαίνπ δηνηθεηηθνχ ηέινπο κέζσ ΖΛΤΑ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο. 2) Να νξηζηνχλ ζαθείο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θάζε εκπιεθφκελνπ θνξέα, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ρξνληθψλ νξίσλ αδεηνδφηεζεο. Δπηθνπξηθά ζπζηήλεηαη ε αλεχξεζε θαη κειέηε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ θεξαηψλ, ε 

αμηνπνίεζε γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο απινχζηεπζεο ησλ παξερφκελσλ εγθξίζεσλ. 3) Γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

δηθιίδσλ ηεο δηαδηθαζίαο, πξνηείλεηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο λα έρεη 

εκεξνκελία ιήμεο θαη λα κελ απνδίδεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηελ Άδεηα θαηαζθεπήο 

θεξαίαο. 4) Γηα λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη λα απνθνξηηζηνχλ νη ππεξεζίεο ηεο 

ΔΔΣΣ, πξνηείλεηαη λα δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

αδεηψλ θεξαηψλ ζην δηαδίθηπν θαη λα εκπινπηηζηνχλ νη αλαθνξέο πνπ παξέρεη ην 

ΖΛΤΑ. 

6.9.12 Οξηδόληηνο Έιεγρνο 5 Γήκωλ:  

Γελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ελ ιφγσ έιεγρν. 
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Αο κελ μερλάκε φηη νη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη βξίζθνληαη ζε έλα πηινηηθφ ζηάδην 

θαη απφ ηελ ηερλνγλσζία ησλ Διεγθηηθψλ πλεδξίσλ άιισλ ρσξψλ θαη ηελ κέρξη ηψξα 

εκπεηξία ηνπ βάζεη ησλ ειέγρσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην πξνζπαζεί λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα θαηαζηξψζεη ην 

θαηάιιειν ζρέδην δξάζεο πξνθείκελνπ λα δηεμάγεη επίθαηξνπο θαη πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο ειέγρνπο, κηαο θαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ.   
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη ζε θξίζηκν ζεκείν θαη ν έιεγρνο ελ 

γέλεη θαίλεηαη λα είλαη βαζηθφ δεηνχκελν ησλ θαηξψλ καο. Έηζη θαη ν ξφινο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, σο εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζα έπξεπε λα ελδπλακσλφηαλ σο 

απφξξνηα ηεο αλάγθεο γηα έιεγρν θαη δηαθάλεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαρείξηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. ηνλ αληίπνδα φινπ απηνχ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην «ράλεη» ζηαδηαθά έλαλ απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ, πνπ ρξνλνινγείηαη 

απφ ην 1887. Ζ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είλαη γεγνλφο. πσο ήδε 

πξναλαθέξζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 2017 θαηαξγείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη απφ 01-01-2019 θαηαξγείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ 

έγθεηηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πεξηθξνχξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ, θαζφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνιακβάλεηαη έγθαηξα ε 

δηελέξγεηα κε λφκηκσλ δαπαλψλ, ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ δηαηαθηψλ απφ θαηαινγηζκνχο ζε βάξνπο ηνπο γηα δαπάλεο, νη νπνίεο ζα θξηζνχλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ κε λφκηκεο. 

 Σν θξίζηκν θαη πην επηθξηηέν ζηνηρείν ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ηνπ. Δίλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηελ εθηακίεπζε δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο θαη απηφ ηνλ θάλεη πην ζεκαληηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθπιάζζνληαη νη 

δηαηάθηεο απφ πηζαλφ θαηαινγηζκφ θαηά ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ 

(θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη δηθαηνχρνη ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ παξακέλνπλ νη θχξηνη ζηγκέλνη θαζψο φηαλ κηα δαπάλε θξηζεί κε λφκηκε, ν 

κνλαδηθφο ηξφπνο λα εηζπξάμνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην 

Γεκφζην είλαη λα ζηξαθνχλ δηθαζηηθά θαη θπξίσο κε ην πξφζρεκα ηνπ αζέκηηνπ 

πινπηηζκνχ.  

Βέβαηα θαηά ηελ γλψκε κνπ, ε δηεθδίθεζε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, έζησ 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ δεκνζίνπ, ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηελ αηδέληα ηνπ σο κειινληηθή δηεθδίθεζε. Αο 

κελ μερλάκε φηη ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έρεη θξίλεη ήδε ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ σο αληηζπληαγκαηηθή. Μηα πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο, πνπ ηφζν πνιχ ζπδεηείηαη ζηηο κέξεο καο, πηζαλφλ ζα «ηαθηνπνηήζεη» θαη 

ην ζέκα απηφ. Σν γεγνλφο βέβαηα φηη απηή ε κνξθή ειέγρνπ δελ επδνθηκεί ζηελ 
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Δπξσπατθή Έλσζε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νδεχνπκε κε βήκα γνξγφ ζηελ θαηάξγεζε 

ηνπ. 

Βέβαηα, ε ελ ιφγσ απψιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεξαπεπζεί, κέζσ ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Καη γηα λα γίλσ πην 

ζαθήο: Με κηα πηζαλή κείσζε ησλ νξίσλ άζθεζεο πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο γηα 

ηνπο ΟΣΑ είλαη ζηηο 200.000 επξψ θαη πάλσ θαη γηα ΝΠΓΓ είλαη απφ ηηο 500.000 επξψ 

θαη πάλσ θαη γηα ην ινηπφ δεκφζην απφ ην 1.000.000 επξψ θαη πάλσ, κελ μερλψληαο ηεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο πνπ είλαη απφ ηα 10.000.000 επξψ θαη πάλσ ζα 

κπνξνχζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειέγρνπ απηνχ λα απνξξνθεζεί απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ 

έιεγρν. εκεησηένλ ζηνλ έιεγρν απηφ εθιείπεη πιένλ θαη ε «αδηθία» πνπ ζπληειείηαη κε 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δαπαλψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

Ζ κείσζε ησλ νξίσλ ηνπ ειέγρνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ 

θαξέηξα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη θπξίσο ε κείσζε ησλ νξίσλ ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ, πνπ είλαη ήδε πνιχ πςειφ (άλσ ησλ 10.000.000 

επξψ) θαη κέζσ απηνχ ζα κπνξνχζε ην πλέδξην λα αλαδηαξζξψζεη ηνλ ξφιν ηνπ. Αο 

κελ μερλάκε φηη ηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο είλαη ζε δεηλή θαηάζηαζε θαη πηζαλφλ ε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα είλαη γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ε 

κφλε δηέμνδνο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ πλνήο θαη κεγάιεο εκβέιεηαο.  

Ο πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ειέγρνπο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δίλαη επίθαηξνο, ηαρχηαηνο θαη πξνιακβάλεη αδηθίεο. Ζ 

πεξηθξνχξεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαη ε ελίζρπζή ηνπ, κε ηελ κείσζε ησλ νξίσλ 

ειέγρνπ ζα έπξεπε λα είλαη απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

ζνλ αθνξά ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απηφο ελ ηέιεη εκθαλίδεηαη σο ν 

ξπζκηζηήο ησλ πξαγκάησλ. ηνλ απφερν ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη δεδνκέλνπ φηη 

κέρξη ηψξα είρε παξαγθσληζηεί απφ απηφλ, ζπληειείηαη κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ε πξφηεξε θαηάζηαζε θαη λα 

γίλεη πιένλ επίθαηξνο θαη ηαρχο θαζψο ην πξνζσπηθφ δελ ζα κνλνπσιείηαη πηα απφ ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν. Ο κεγάινο αξηζκφο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ απνηειεί «αγθάζη» γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην απηή ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά κε έλαλ ξεαιηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ πηζηεχσ φηη ηα εκπφδηα ζα μεπεξαζηνχλ θαη ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ζα 

γίλεηαη έγθαηξα, έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη γηαηί φρη θαη «πξνζνδνθφξνο» 

γηα ην Διιεληθφ Κξάηνο. 
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Ο έιεγρνο ησλ εζφδσλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ απνηειεί εξγαιείν γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη δπλακηθά ζηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ γηα ηελ είζπξαμε εζφδσλ, ησλ νπνίσλ ππάξρεη θίλδπλνο 

παξαγξαθήο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο ηελ 

πεξίνδν απηή δελ βνεζάλε ζηελ άλζεζε ηεο ελίζρπζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ. Δληνχηνηο 

δελ παχεη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο έιεγρνο πνπ παξακέλεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη 

κπνξεί λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν απφ ηα επξήκαηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ν 

νπνίνο ζα εληνπίδεη πηζαλέο αδπλακίεο ζην θνκκάηη ησλ εζφδσλ θαη ζα εληζρχνπλ ην 

έξγν ησλ Δπηηξφπσλ. 

Σέινο νη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη είλαη απφ φηη θαίλεηαη ε λέα κνξθή ειέγρσλ πνπ 

απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζην επίθεληξφ ησλ εμειίμεσλ. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη απφ ην 

2013 θαη είλαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην. Έρεη δηελεξγεζεί έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο 

απηψλ ησλ ειέγρσλ, πιελ φκσο αθνξνχλ ηα δπν κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε). Απφ απηφ απνξξέεη ε αλάγθε γηα ηαρχηαηε επηκφξθσζε φισλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ λέα ηάμε 

πξαγκάησλ. ην ζηάδην απηφ νη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη έρνπλ ραξαθηήξα θαζαξά 

γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ. Οπζηαζηηθά, ηνπιάρηζηνλ γη απηνχο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί έσο ηψξα, πξφθεηηαη γηα θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

ζηνηρεία πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ δηαθνξά απφ ηνπο θαηαζηαιηηθνχο 

έγθεηηαη ζην ζηνηρείν έιιεηςεο ηνπ θαηαινγηζκνχ.  

Οη αιιαγέο ζηηο κέξεο καο είλαη ξαγδαίεο θαη δπζηπρψο ν έιεγρνο δελ είλαη 

πάληα αξεζηφο. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα ζεκάδηα ησλ 

θαηξψλ, ζα πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζεί, λα γίλεη ν ξπζκηζηήο ησλ εμειίμεσλ θαη ζπλάκα 

κε ην Κξάηνο λα πεξηθξνπξήζεη ην δεκφζην ρξήκα. 

Δλ θαηαθιείδη ζθφπηκν είλαη λα αλαθέξνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ 

δηελέξγεηα απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ έγθεηληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο απηήο θαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνπο 

εηδηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην αθνξνχλ θαηά βάζεη 

πξνγελέζηεξα έηε, ήηνη 2011-2013, ράλνληαο ην επίθαηξν ζηνηρείν θαη ζπλάκα ην 

γεγνλφο φηη δελ έρνπλ δηελεξγεζεί νη  πξνβιεπφκελνη έιεγρνη follow up (έιεγρνη 

ζπκκφξθσζεο), πνπ ζα απνηειέζνπλ πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ζα αληιεζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ ζεκαζία ησλ ειέγρσλ απηψλ. 
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Ζ πξσηνηππία ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έγηλε γηα πξψηε 

θνξά κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 277 ηνπ λ.3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

γηα ηνλ «Έιεγρν Δζφδσλ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 2011». Βέβαηα θαηά ην ρξφλν 

ζπγγξαθήο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο έρεη αλαηεζεί ν επαλέιεγρνο ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ θαη 

ηα απνηειέζκαηα απηνχ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή δηεχξπλζεο γηα κηα κειινληηθή 

έξεπλα πνπ σο ζηφρν ζα έρεη ηελ παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελ ηέιεη λα 

απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ πνξεία ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ θαζψο ζα θαζνξίζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. 
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https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_ippokrateio.pdf, Αλαθηήζεθε 28
ε 

Γεθεκβξίνπ 2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ Έιεγρνο Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ρξήζεο 2011, 2013, 

Γηαζέζηκν απφ https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimou_Ag.Dimitriou.pdf, 

Αλαθηήζεθε 6
ε
 Απξηιίνπ 2016 

● Έιεγρνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ζηα Δπηδφκαηα Σαθηηθήο Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, 2014. 

Γηαζέζηκν απφ https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_OAED_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 26
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ: πγθξηηηθφο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο 

πκκφξθσζεο επί θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ Νεάπνιεο - πθεψλ, Κνξδειηνχ 

- Δπφζκνπ θαη Ωξαηνθάζηξνπ ρξήζεο 2012, 2014. Γηαζέζηκν απφ 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimon_Thessalonikis_xoris_parartim

ata.pdf,  Αλαθηήζεθε 6
ε
 Απξηιίνπ 2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ Θέκα: Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ ζε Γ.Ο.Τ. ηεο Αηηηθήο, 2014. 

Γηαζέζηκν απφ: https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_DOY_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 30ε Γεθεκβξίνπ 2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ: Υξεκαηννηθνλνκηθφο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο  πκκφξθσζεο επί ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Καηαβνιήο Απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ, 2014. Γηαζέζηκν απφ 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_ELGA_xoris_parartimata.pdf, Αλαθηήζεθε 

29-12-2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθψλ Γηθιίδσλ ησλ Δζφδσλ απφ Δηζθνξέο 

ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, 2014 Γηαζέζηκν απφ 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_IKA_ETAM_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 29
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 

● Έθζεζε ειέγρνπ: Έιεγρνο Δπηδφζεσλ θαη Γηθιίδσλ ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο & 

Διέγρνπ Παηγλίσλ 2013-2014, Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EEEP_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 16
ε
 Ννεκβξίνπ 2016 

● Έθζεζε Διέγρνπ Θέκα: Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο κε ζηνηρεία ειέγρνπ επίδνζεο 

θαη ζπκκφξθσζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ 

(EΔΣΣ), 2015. Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EETT_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 11
ε
 Ννεκβξίνπ 2016 

 ● Έθζεζε Διέγρνπ: «Υξεκαηννηθνλνκηθφο Έιεγρνο επί ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε ζηνηρεία ειέγρνπ επηδφζεσλ θαη ζπκκφξθσζεο, 

γηα ηα έηε 2013 θαη 2014» 2016. Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EAADISY_xoris_parartimata.pdf, 

Αλαθηήζεθε 15
ε
 Ννεκβξίνπ 2016 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_tei_athinas_2011.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_ippokrateio.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimou_Ag.Dimitriou.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_OAED_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimon_Thessalonikis_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimon_Thessalonikis_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimon_Thessalonikis_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_dimon_Thessalonikis_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_DOY_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_ELGA_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_IKA_ETAM_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EEEP_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EETT_xoris_parartimata.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_EAADISY_xoris_parartimata.pdf
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● Έθζεζε Διέγρνπ: Γεκνζηνλνκηθφο Έιεγρνο θαη Έιεγρνο πκκφξθσζεο ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Δζφδσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 

«ΑΥΔΠΑ», Οηθ. 2012, 2014 Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_AXEPA.pdf, Αλαθηήζεθε 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2016 

● Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ & Γηεζλή πξφηππα δηθιίδσλ πνηφηεηαο, 2010. Γηαζέζηκν 

απφ: https://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/6615, Αλαθηήζεθε 16
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2016. 

● Πξαθηηθά ηεο 19εο Γεληθήο πλεδξηάζεσο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ηεο 30εο Οθησβξίνπ 2013. Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/15%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE

%93%CE%95%CE%9D.19%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%

B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202014%29.pdf, 

Αλαθηήζεθε 15
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

● Πξαθηηθά ηεο 25εο Γεληθήο πλεδξηάζεσο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2014. Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/16%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE

%93%CE%95%CE%9D.25%CE%92%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%

87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202015

%29.pdf,  Αλαθηήζεθε 15
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

● Πξαθηηθά ηεο 4εο Γεληθήο πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ηεο 30εο Μαξηίνπ 2016. Γηαζέζηκν απφ: 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/17%20%CE%93%CE%95%CE%9D.%CE%

A3%CE%A5%CE%9D.04%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B

5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202016%29.pdf, 

Αλαθηήζεθε 15
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

https://www.elsyn.gr/sites/default/files/ekthesi_AXEPA.pdf
https://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/6615
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/15%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.19%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202014%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/15%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.19%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202014%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/15%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.19%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202014%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/16%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.25%CE%92%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202015%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/16%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.25%CE%92%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202015%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/16%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.25%CE%92%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202015%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/16%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D.%CE%93%CE%95%CE%9D.25%CE%92%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202015%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/17%20%CE%93%CE%95%CE%9D.%CE%A3%CE%A5%CE%9D.04%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202016%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/17%20%CE%93%CE%95%CE%9D.%CE%A3%CE%A5%CE%9D.04%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202016%29.pdf
https://www.elsyn.gr/sites/default/files/17%20%CE%93%CE%95%CE%9D.%CE%A3%CE%A5%CE%9D.04%20%28%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%202016%29.pdf

