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Η εξγαζία απηή αθηεξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ρσξίο ηε
ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή ηεο νπνίαο ζα ήηαλ αδχλαην λα επνδσζεί ε
πξνζπάζεηά κνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
Αθηεξψλεηαη επίζεο ζηελ εθιηπνχζα κεηέξα κνπ, πνπ φπσο θαη ε
νηθνγέλεηά κνπ, πίζηεπε ζε κέλα …

ii

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην πξφγξακκα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ ζε
φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο επίθνπξν Καζεγεηή θ.Γξνγαιά Γεψξγην.

iii

Πεπίλητη
Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ο.Σ.Α. Α΄
βαζκνχ ζην ειιεληθφ θξάηνο, είλαη ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην ηεο ρψξαο,
ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κνξθέο ειέγρσλ, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη
ππεπζπλφηεηαο απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε
νπνία εθπνλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα
παξνπζηαζηνχλ αξρηθά νη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ εμσηεξηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ
θαη ε απηνλφεηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Αθνινχζεζε ε
παξνπζίαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη ηέινο αλαιχζεθε ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ γηα ηνπο
Α/Βάζκηνπο Ο.Σ.Α. ζηελ θιαζζηθή θαη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, ζην πξσηνγελέο αιιά
θαη ζην ζηάδην ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ έξεπλα
πνπ δηεμήρζε ζηελ ηξάπεδα λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ρσξίο
ηελ πξφζβαζε ζηελ νπνία ζα ήηαλ αδχλαηε ε επίθιεζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ
δηθαζηεξίνπ. Κχξην εχξεκα ηεο εξγαζίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηαπίζησζε ηεο
ζπκβνιήο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηηο αξρέο ειαρηζηνπνίεζεο
ηνπ θφζηνπο θαη κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο αιιά θαη ε
επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, πνπ κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα νδεγεί ζηελ επφδσζε ησλ αξρψλ απηψλ.
Λέξειρ – κλειδιά: Διεγθηηθφ πλέδξην, δήκνο, θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, ππφινγνο,
θαηαινγηζκφο.
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Abstract
Assistance in the effort of sound financial management of first grade Local
Government Organizations’ in the Greek state, is the highest financial court in the
country, the Court of Audit, which uses various forms of scrutiny, in its effort to ensure
that the principles of transparency, honesty and accountability are respected by public
authorities. In this postgraduate diploma thesis, which was made based on the method of
bibliographic review, the presentation of the generating causes of the external financial
control and their connection with the fight against corruption were prioritized. The
presentation of first grade Local Government Organizations’ and the Court of Audit
basic operation elements follow right after and finally we have the analysation of the expost control of expenses for the Local Government Organizations’ in its classical and
modern form, at the primary but also at the stage of the judicial process. Particular
mention should be made of the investigation carried out in the Court of Audit Legal
Basis, without access to which it would be impossible to rely on the case-law of the
Court.The main finding of the work can be seen as the contribution of the various forms
of financial control to the principles of cost minimization and maximization of the
public expenditure benefit as well as the scientific completeness of the modern extortion
control which, with mathematical precision, leads to the success of these principles.
Key words: Court of Auditors, municipality, ex-post audit, accounting officer,
imputation.
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο έιεγρνο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ιακβάλεη ηξεηο
δηαθνξεηηθέο

κα

θαη

αιιεινζπκπιεξνχκελεο

κνξθέο.

Τπάξρεη

ν

πνιηηηθφο

δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην λνκνζεηηθφ ζψκα, ήηνη ηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ, ν δηνηθεηηθφο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ άπηεηαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηέινο ν δηθαζηηθφο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ
δηελεξγείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
ηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ ειέγρσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνηεινχλ, κεηαμχ
άιισλ, ε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγνδνζίαο ησλ
ειεγρφκελσλ θνξέσλ κε ηαπηφρξνλε ελδπλάκσζε ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπο κέζσ ηεο
ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη
ε βαζκηαία ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλσηάηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ ζηε
δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ.
Ο παξαδνζηαθφο δηθαζηηθφο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγνχζε πξνιεπηηθά,
αλαθφπηνληαο ηελ εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο γηα ηελ πιεξσκή κηαο παξάλνκεο
δαπάλεο ή θαηαζηαιηηθά, θαηαινγίδνληαο ηνπο ππνιφγνπο κε ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ
ειιεηκκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ
αληηκεηψπηδε ηε γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ζχγρξνλνο δεκνζηνλνκηθφο
έιεγρνο ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηαηξηθή ινγηθή ηνπ Ηππνθξάηε (460 – 377 π.Υ.),
«Κάιιηνλ ηνπ ζεξαπεχεηλ ην πξνιακβάλεηλ». Τθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ
ζην Κνηλνβνχιην φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αληηιεθζεί πσο δηεμήρζε ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζα ην βνεζήζνπλ λα ιάβεη
κέηξα εμάιεηςεο ησλ παζνγελεηψλ θαη ελ γέλεη βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί,
ζπλεπψο, ηκήκα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δνκψλ ηεο Πνιηηείαο,
νδεγψληαο βαζκηαία ζε Κξάηνο Γηθαίνπ άξα θαη ζε θαιχηεξν Κξάηνο.

1

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

1:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΛΔΓΥΟ

ΚΑΙ

ΓΙΑΦΘΟΡΑ
1.1. Η διαζύνδεζη ηυν επιζηημών Φςζικήρ και Λογιζηικήρ
Έλα απφ ηα βαζηθά θεθάιαηα ηεο θπζηθήο επηζηήκεο απνηειεί ε ζεξκνδπλακηθή, κε
αληηθείκελν ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο απφ κεραληθή ζε ζεξκφηεηα θαη αληίζηξνθα,
κέζσ ζεξκηθψλ δηεξγαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ 2ν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο γηα ηελ
εληξνπία, θάζε κεηαηξνπή ελέξγεηαο, απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ πνηνηηθά ρεηξφηεξν
απνηέιεζκα απφ ηελ ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηήζεθε αξρηθά. Ζ εληξνπία, σο
κέηξν ηεο αηαμίαο, είλαη ζεκειηψδεο έλλνηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ ζχκπαληνο
γεληθφηεξα. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, ε θπζηθή ηάζε ησλ πξαγκάησλ είλαη ε απνδηάξζξσζε
θαη φρη ε νξγαλσηηθή βειηίσζε.
χκθσλα κε ηνλ Νηδαλάην (2009, ζ.18-19), «Ο έιεγρνο, είλαη κία ιεηηνπξγία πνπ
ζπλδέεηαη κε θάζε νξγαλσκέλε κνξθή, θαη ηδηαίηεξα κε ηηο βηνινγηθέο κνξθέο, πνπ
ζθνπφ έρεη λα αληηπαιέςεη ηελ εληξνπία, δειαδή ηηο δπλάκεηο ηεο απνδηάξζξσζεο. Ο
έιεγρνο, πνπ ζαλ ιεηηνπξγία θη απηφο θαηαλαιψλεη ελέξγεηα, είλαη ην απαξαίηεην
θφζηνο, ψζηε ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη “φπσο πξέπεη”, δειαδή κε έλαλ ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδνπλ ηνλ χςηζην ζηφρν θάζε νξγαλσκέλεο κνξθήο. Σελ απηνζπληήξεζή ηεο».
Όιεο νη νξγαλσκέλεο κνξθέο, αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφο ν αληαγσληζκφο
θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ν ηειεπηαίνο
ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο αλάζρεζεο ησλ ελ γέλεη θαηαζηξνθηθψλ παξεθθιίζεσλ.
Πξηλ 8.000 πεξίπνπ ρξφληα, νη άλζξσπνη, απφ θπλεγνί κεηαηξάπεθαλ ζε γεσξγνχο,
θηελνηξφθνπο, ηερλίηεο θαη εκπφξνπο, εγθαηαιείπνληαο παξάιιεια ηνλ πεξηπιαλψκελν
ηξφπν δσήο θαη δεκηνπξγψληαο ηνπο πξψηνπο λενιηζηθνχο νηθηζκνχο. Οη πξσηφγνλεο
απηέο θνηλσλίεο, δηακφξθσζαλ αξρηθά εζηκηθνχο θαη αξγφηεξα γξαπηνχο θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ε ιεηηνπξγία
ηεο αγνξάο.
Καηά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ, ε νπνία φπσο είλαη γλσζηφ
ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, εκθαλίζηεθε
παξάιιεια ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα θάπνηα άηνκα πνπ είηε
ζπλέιιεγαλ πινχην, είηε δηαρεηξίδνληαλ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο λα απνθηήζνπλ
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αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο άξα θαη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο απνθιίλνπζαο, κε βάζε
ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο, ζπκπεξηθνξάο.
Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Νηδαλάην (2009, ζ.23), «έπξεπε λα εθεπξεζεί κηα
άιιε ιεηηνπξγία, πνπ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ πινχηνπ, ζα έιεγρε ηε
λνκηκφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ πινχηνπ. Δθεί έρεη ηηο απαξρέο ηνπ
ν εμσηεξηθφο νηθνλνκηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία δελ έρνπλ
αιιάμεη κέρξη ζήκεξα. Αθφκε θαη αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινχηνπ ζεσξεηηθά ή θαη
πξαθηηθά είλαη νιφθιεξε ε θνηλσλία ή έλα πνιχ κεγάιν θαη απξφζσπν ηκήκα ηεο,
ππάξρεη ε ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζην ξφιν ηνπ ηδηνθηήηε θαη ζην ξφιν ηνπ
δηαρεηξηζηή.».

1.2. Η διαθθοπά και η καηαπολέμηζή ηηρ
Καηά ηελ ειιεληθή θιαζζηθή αξραηφηεηα, ν Πιάησλ, αξρέγνλνο εθθξαζηήο ηεο
δπηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο, εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο ε δηαθζνξά ζε επίπεδν
πνιηηεπκάησλ, φπσο ε ζπληεηαγκέλε δεκνθξαηία, ε νιηγαξρία θαη ε κνλαξρία,
εκθαλίδεηαη, φηαλ ηα πνιηηεχκαηα απηά αληί λα εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνπλ,
εθπίπηνπλ ησλ αμηψλ ηνπο θαη ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θπβεξλψλησλ,
κεηεμειηζζφκελα ζε αλαξρία, αξηζηνθξαηία θαη ηπξαλλία αληίζηνηρα.
Οκφινγεο ζθέςεηο επηθξάηεζαλ θαη ζηελ αξραία Ρψκε, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ
νδήγεζε ζηελ αληίιεςε, πσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ησλ δεκνζίσλ
ιεηηνπξγψλ (βαζηιέσλ, ζηξαηεγψλ θ.ν.θ.) εληαζζφηαλ ζην επξχηεξν πιαίζην
θαηαπνιέκεζεο ησλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ ππεξεηνχζαλ ηα αηνκηθά έλαληη ησλ
ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Ζ απζηεξή δηάθξηζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο ζηε δεκφζηα
ππαιιειία

θαη

ζηε

δεκφζηα

δσή

γεληθφηεξα,

επέδξαζε

θαζνξηζηηθά

ζηε

δπηηθνεπξσπατθή ζθέςε απφ ηελ Αλαγέλλεζε σο ην Γηαθσηηζκφ. Έηζη, ζχκθσλα κε
ηνλ Scott (1972, ζ.135), «Ζ δηαθζνξά ζηελ Αγγιία ηνπ 18νπ θαη ηνπ πξψηκνπ 19νπ
αηψλα εκθαλίδεηαη σο ιηγφηεξν απνξξηπηέα ζε καο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζχγρξνλε
δηαθζνξά αθνχ πεξηιακβάλεη ηελ αλαηξνπή ελφο αξηζηνθξαηηθνχ ή ζηεξηγκέλνπ ζην
ζηάηνπο θπβεξλεηηθνχ κνλνπσιίνπ. Ζ δηαθζνξά ζηηο ζχγρξνλεο θηιειεχζεξεο
δεκνθξαηηθέο ή ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη ζαλ ηδηαίηεξα δεκηνγφλα
αθνχ ππνζθάπηεη ηφζν ηα αμηψκαηα πεξί ηζφηεηαο κε βάζε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο
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πιεηνςεθίαο φζν θαη ηηο αξρέο πεξί ίζνπ θαηακεξηζκνχ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ ηα νπνία θαλνληθά απνδερφκαζηε.».
Ο Bryce ην 1921 (ζε Della Porta θαη Vannucci, ζ.252), νξίδεη σο δηαθζνξά «ηνπο
ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο ρξήκαηνο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηδησηηθψλ ζθνπψλ κέζσ
πνιηηηθψλ κέζσλ, (ηξφπνη) νη νπνίνη είλαη εγθιεκαηηθνί ή παξάλνκνη δηφηη πξνηξέπνπλ
πξφζσπα επηθνξηηζκέλα κε έλα δεκφζην θαζήθνλ λα ππεξβνχλ/θαηαπαηήζνπλ ην
θαζήθνλ».
Οη δπζθνιίεο νξηζκνχ ηεο δηαθζνξάο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα δηαρξνληθφ,
εμειηζζφκελν θαη πνιπδηάζηαην πξφβιεκα, νδήγεζαλ ηνλ Hill (1997, ζ.6) λα καο
κεηαθέξεη ηελ θιεγκαηηθνχ ρηνχκνξ δηαηχπσζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ πσο «ε δηαθζνξά
είλαη θάηη ζαλ ηνλ ειέθαληα – ηελ αλαγλσξίδεηο φηαλ ηε δεηο αιιά δελ κπνξείο εχθνια
λα ηελ νξίζεηο.».
ηελ πξνζπάζεηα απηή έξρεηαη λα βνεζήζεη ν Pagano (2002, ζ.230) ιέγνληαο φηη
«…ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα έρνπλ αλαπηχμεη έλαλ
νξηζκφ εξγαζίαο ηεο δηαθζνξάο σο “ε θαηάρξεζε ηεο δεκφζηαο ζέζεο γηα πξνζσπηθά
θέξδε”». Ο πεξηβφεηνο απηφο νξηζκφο ησλ νθηψ ιέμεσλ, παξά ηηο θξηηηθέο πνπ θαηά
θαηξνχο δέρηεθε θαη δέρεηαη, θαίλεηαη πσο είλαη ν πιένλ θαζηεξσκέλνο.
Δλζηεξληδφκελνο απηφλ ηνλ νξηζκφ, ν Cartier – Bresson (2000), εληνπίδεη δχν νκάδεο
ζπλαιιαζζφκελσλ ζηε ζρέζε δηεθζαξκέλεο ζπλαιιαγήο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
πνιίηεο, σο ελ δπλάκεη δηαθζνξείο θαη ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο καδί κε ηνπο
πνιηηηθνχο, σο ελ δπλάκεη δηαθζεηξφκελνπο.
Ζ πεξεηαίξσ αλάιπζε απηήο ηεο ζρέζεο νδήγεζε ζχκθσλα κε ηνλ Λάδν (2005),
ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηεο δεκφζηαο επηινγήο ζε εμέρνπζα ζέζε, φζνλ
αθνξά ζηελ εξκελεία ηεο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηε
λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία, αιιά θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θηλήηξσλ ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν. Σν ελ ιφγν ζεψξεκα απνδέρεηαη αμησκαηηθά ηελ θεξδνζθνπηθή
ηαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθφ νξίδνληα. Δκθαηηθά, φκσο,
απνδέρεηαη επίζεο σο δεδνκέλν ην αίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ζηελ
πξνζπάζεηα ησλ πνιηηηθψλ λα θαηαθηήζνπλ κία ζέζε λνκνζεηηθήο ή εθηειεζηηθήο
εμνπζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δηαηεξήζνπλ. χκθσλα δε κε ηνλ Lord (2000, ζ.292),
«Γηα λα παξακείλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ην ξεχκα δχλακεο, ακνηβψλ,
θχξνπο θαη πξνλνκίσλ πνπ πεγάδεη απφ κηα πεξίνδν “επψαζεο”, νη λνκνζέηεο πξέπεη λα
ππεξεηήζνπλ θαιά ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
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επψαζεο ψζηε λα ηνπο δηαζθαιίζνπλ επαξθείο ςήθνπο ζηηο επφκελεο εθινγέο.». Δπεηδή
φκσο νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο αγλννχλ ηε δξάζε ησλ εθιεγκέλσλ πνιηηηθψλ,
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζηελ επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε
είλαη ε εηθφλα πνπ ζα απνθνκίζνπλ ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ αλακεηξήζεσλ. Δδψ
αθξηβψο είλαη ην ζεκείν πνπ ην δε ρξήκα απνθηά πξσηαξρηθφ ξφιν, ν δε θνξέαο ηνπ
ρξήκαηνο πνιηηηθφ ιφγν.
Όζνλ αθνξά ζηε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο, απηή
θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε, θαζψο ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζή ηεο δελ ηαπηίδεηαη
αλαγθαζηηθά κε πνηληθά φξηα πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ. Γελ αληηζηνηρίδεηαη θεξεηπείλ
πάληα κε ηα αδηθήκαηα ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δσξνιεςίαο. Πξνο επίξξσζε ησλ
αλσηέξσ ν Κάξθαιεο (2005, ζ.8), αλαξσηηέηαη «Πσο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε έλα
ηέηνην ζρήκα, γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε πνπ δηνηθεηηθφ φξγαλν ελεξγεί θαηά
λνκφηππν, αιιά φρη λφκηκν ηξφπν, θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο ππφ ηελ αθπξσηηθή ηνπ
φξνπ έλλνηα, φρη ελ φςεη παξφληνο, νξαηνχ, άκεζνπ θαη επαπφδεηθηνπ αληαιιάγκαηνο,
αιιά ζηε βάζε θαιιηέξγεηαο ζρέζεσλ κε νηθνλνκηθή ειίη, γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα
εξγαζηεί κε πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο ιακβαλφκελεο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή απφ ηε
δεκφζηα ζέζε απνδνρέο, κεηά ηελ – θαλνληθή ή πξφσξε – απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ
ελεξγφ ππεξεζία;». Παξάιιεια δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε πσο ε εζηθή δηαθζνξά,
σο αλαγφκελε ζην θξφλεκα ηνπ αηφκνπ θαη κε έρνληαο πιηθή ππφζηαζε, είλαη
δπζαπφδεηθηε.
Λχζε ζην λνκηθφ πξφβιεκα θαιείηαη λα δψζεη ν θπξίαξρνο λνκνζέηεο, πνπ κε φξην
ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο δηθαίνπ αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο, νξηνζεηεί ηελ
αληηθεηκεληθή ππφζηαζε πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, αθνινπζψληαο ηνπο λνκηθνχο
θαλφλεο ηνπ νηθείνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαζηαιηηθή δηαδηθαζία.
πγρξφλσο, ε κε πνηληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ξπζκίδεηαη θαη απηή λνκνζεηηθά,
θαζψο δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιέγκα, πξνο επίηεπμε ηνπ
επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο εμάιεηςεο ηεο δηαθζνξάο.
Αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη ε
ζεκειηψδεο επηηαγή ηεο ηζνλνκίαο, φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 4 παξάγξαθνη 1
& 2 ηνπ ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο θαη ππαγνξεχεη πσο θαλείο δελ είλαη ππεξάλσ ππνςίαο,
φηαλ ην έλλνκν αγαζφ, ππέξ ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ν ειεγθηηθφο πεξηνξηζκφο, είλαη ην
δεκφζην ρξήκα.
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ηελ πξνζπάζεηα απηή, δηαθξίλνπκε δχν επίπεδα, ην ππνθεηκεληθφ θαη ην
αληηθεηκεληθφ. Σν κελ πξψην πεξηιακβάλεη ηα ππνθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπλαιιαγή (πνιηηεηαθά φξγαλα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, αθφκε θαη ηξίηνπο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία), ην δε δεχηεξν πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο
ζπλαιιαγήο (ην νηθνλνκηθφ ή πάζεο θχζεσο αληάιιαγκα, ηελ αλάζρεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θ.ν.θ.).
Ο Cartier – Bresson (1997), παξνπζηάδεη ηξία είδε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ θαηλνκέλνπ: α) ελίζρπζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ κέζσ
θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ κηζζνδνζίαο, β) ρξήζε ηεο απεηιήο βαξχηαησλ θπξψζεσλ αλ νη
ηειεπηαίνη απνδεηρηνχλ δηεθζαξκέλνη θαη γ) παξαθνινχζεζε – έιεγρνο ησλ αλσηέξσ
ιεηηνπξγψλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα ηα αξλεηηθά απηά θαηλφκελα.
Φπζηθά, ηα κέηξα απηά αθνξνχλ ζην ππνθεηκεληθφ επίπεδν θαηαπνιέκεζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Όζνλ αθνξά ζην αληηθεηκεληθφ επίπεδν, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα
επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθαλνχο θαη ακεξφιεπηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο πνπ
αθνινπζεί ηε δηνηθεηηθή δξάζε, είηε απηή πξνεγείηαη ηνπ δηνηθεηηθνχ απνηειέζκαηνο
(πξνιεπηηθφο έιεγρνο), είηε έπεηαη απηνχ (θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο).

1.3. Γημόζιο ζςμθέπον και δημοζιονομικόρ έλεγσορ
Οη δξάζεηο ησλ θξαηηθψλ δνκψλ πξέπεη λα έρνπλ πάληα σο ζηφρν ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο παξνρήο παηδείαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο
πγείαο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη φισλ ησλ άιισλ θνηλσληθψλ αγαζψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, νη θξαηηθέο δνκέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα αγαζά ηεο
δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Με ηε δεκφζηα εμνπζία επηβάιινπλ
ζηνπο πνιίηεο ηε κέζνδν πνπ πξνθξίλνπλ σο βέιηηζηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ελψ κε ην δεκφζην ρξήκα κεηαβάιινπλ ηελ πιηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαηά ην δνθνχλ.
Σν δεκφζην ρξήκα, ζε αληίζεζε κε ηε δεκφζηα εμνπζία κεηξείηαη πνζνηηθά. Ο
ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλάγεηαη ζηελ ςήθηζε απφ ην Κνηλνβνχιην ηνπ
εηήζηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δλ ζπλερεία ε Κπβέξλεζε, κέζσ ησλ δηαθφξσλ
θξαηηθψλ δνκψλ, πινπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίζηεθε, έρνληαο ππφςε ηελ
νξηνζέηεζε ησλ δαπαλψλ ηεο, φπσο απηή αλάγεηαη ζηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά
ηνπο. ην ηέινο ηεο εηήζηαο δηαρείξηζεο, νη ππφινγνη, δειαδή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
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δηαρεηξίζηεθαλ δεκφζην ρξήκα, απνδίδνπλ ινγαξηαζκφ θαη ην ίδην θάλεη ε Κπβέξλεζε,
απνδίδνληαο ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζήο ηεο ζηε Βνπιή.
Φπζηθά, δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε δηελεξγνχλ θαη νη νπνηνπδήπνηε είδνπο
απνθεληξσκέλνη θνξείο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καη απηψλ φκσο νη ππφινγνη, κε ηε ζεηξά ηνπο,
ππνβάιινπλ απνινγηζκφ (βι. παξάξηεκα) ηεο εηήζηαο δηαρείξηζήο ηνπο ζηα αξκφδηα
φξγαλα, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπο θαη ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Βαζηθά ζηνηρεία ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο απνηεινχλ ε λνκηκφηεηα θαη ε
θαλνληθφηεηά ηεο. Ζ λνκηκφηεηα εγθνιπψλεηαη ζε θάζε δεκνζηνλνκηθή λνκνζεζία πνπ
εθαξκφδεηαη γηα ηελ είζπξαμε νπνηνπδήπνηε εζφδνπ θαη ηελ εθηέιεζε θάζε δαπάλεο. Ο
αξκάο (2006), θαηαγξάθεη ηα πέληε βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε
λνκηκφηεηαο ζε θάζε πεξίπησζε: α) ζσζηή επηινγή ηεο εθαξκνζηέαο δηάηαμεο, β) νξζή
εξκελεία ηεο, γ) αθξίβεηα ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δ) νξζφο ραξαθηεξηζκφο ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε) ζπλαγσγή ηνπ νξζνχ ζπκπεξάζκαηνο απφ ηελ
ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ εθαξκνζηέν θαλφλα. Παξάιιεια καο
εμεγεί, πσο ν έιεγρνο νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, παξαδνζηαθά αλαιχεηαη ζε
έιεγρν νηθνλνκηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ηέινο έιεγρν επίηεπμεο ζηφρσλ.
Αλαιχνληαο ηα αλσηέξσ είδε ειέγρνπ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο έλα λνκηθφ
πξφζσπν πιεξνί ην θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζή ηνπ, φηαλ ελφςεη ηνπ
επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, επηιέγεη ηα ιηγφηεξν επαρζή αιιά θαη ηα πιένλ θαηάιιεια
κέζα. Αληίζηνηρα ην θξηηήξην ηεο απνδνηηθφηεηαο πιεξείηαη, φηαλ ν ειεγρφκελνο
θνξέαο, πξηλ θαηαιήμεη ζηελ δαπάλε πηζηψζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, έρεη
πξνζπαζήζεη λα αμηνπνηήζεη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, έκςπρα θαη άςπρα, κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν, ψζηε λα απνθχγεη ηε δηελέξγεηα δαπάλεο. Σειεπηαίνο αιιά φρη ιηγφηεξν
ζεκαληηθφο, εκθαλίδεηαη ν έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ, πνπ ελψ αξρηθά θαίλεηαη
απιφο, κε ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο απηνχ πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθά
ηηζέκελν ζηφρν, ηειηθά απνδεηθλχεηαη πεξίπινθνο, θαζψο ε νξζφηεηα ηνπ ηηζέκελνπ
ζηφρνπ, ζεσξείηαη πσο αλάγεηαη ζηε ζθαίξα επηινγψλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ θνξέα
θαη θαηά ζπλέπεηα ππάγεηαη ζηα πξνλφκηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.
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1.4. Ο εξυηεπικόρ έλεγσορ
Κάζε δεκνθξαηηθφ θξάηνο, πεξηιακβάλεη ζηελ νξγάλσζή ηνπ έλαλ θχξην ειεγθηηθφ
ζεζκφ, αλεμάξηεην ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πνπ απνζηνιή ηνπ
έρεη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζήο ηνπ.
ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ παξαδνζηαθά ηξεηο «ζρνιέο» εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε
γαιιηθή, ε γεξκαληθή θαη ε βξεηαληθή. Ο γαιιηθφο ζεζκφο απαξηίδεηαη απφ δηθαζηέο
θαη έρεη ηελ εμνπζία έθδνζεο θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ. Ο γεξκαληθφο ειεγθηηθφο
ζεζκφο έρεη νκνίσο δηθαζηηθή θχζε, κφλν πνπ ηα κέιε ηνπ νξίδνληαη απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, δειαδή απφ ην Κνηλνβνχιην
θαη ηελ Κπβέξλεζε. Σα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ θαηαηίζεληαη ζην γεξκαληθφ
Κνηλνβνχιην. Όκνηεο αξκνδηφηεηεο παξνπζηάδεη θαη ην βξεηαληθφ κνληέιν εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ, κε ηε δηαθνξά πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηηθφο ζεζκφο είλαη κνλνπξφζσπν
φξγαλν.
ηελ Διιάδα, ε νπνία αθνινπζεί ην γαιιηθφ κνληέιν κε εληζρπκέλν ξφιν, ν
εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ην αλψηαην δηθαζηήξην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ο
εληζρπκέλνο ξφινο ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαηαδεηθλχεηαη, απφ ην φηη νη
απνθάζεηο ηνπ, θαίηνη δηθαζηηθέο, δελ ππφθεηληαη ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν απφ ην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Παξάιιεια αζθεί δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε
ζρεηηθέο κε ηνλ ειεγθηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, θαζψο δηθάδεη ζπληαμηνδνηηθέο δηαθνξέο θαη
δηαθνξέο αζηηθήο επζχλεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελψ θαη φιεο ηνπ ζρεδφλ ηηο
ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηηο αζθεί ππφ κνξθή νηνλεί δηθαηνδνηηθή.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην σο αλψηαηνο εμσηεξηθφο ειεγθηήο, δηελεξγεί έιεγρν ζηα
παξαθάησ ζηνηρεία, ε ζσζηή εθαξκνγή θαη απεηθφληζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ηελ
νξζή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε:
i) Καλνληθφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ (απνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θ.ν.θ.)
ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα εμεηαζηεί θαη ε
ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή ην
εληαχζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε ελφηεηα θαη ε θαζνιηθφηεηά ηνπ, φπσο επίζεο θαη
ε αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ. Σν εληαχζην παξαβηάδεηαη φηαλ
αδηθαηνινγήησο έρνπκε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ηελ ειεγρφκελε ρξήζε ζηελ
επφκελε. Ζ αξρή ηεο ελφηεηαο αληίζηνηρα παξαβηάδεηαη φηαλ απνθαιχπηνληαη
εηδηθνί ινγαξηαζκνί, σο ηκήκα ηεο εηήζηαο δηαρείξηζεο, πνπ φκσο δελ αλήθνπλ ζηνλ
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ππφ εμέηαζε πξνυπνινγηζκφ. Ζ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο παξαβηάδεηαη, φηαλ έζνδα
θαη έμνδα ζπκςεθίδνληαη, κε απνηέιεζκα ζην ινγαξηαζκφ λα εκθαλίδνληαη κφλνλ
ππφινηπα, δίλνληαο εζθαικέλε εηθφλα ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Σέινο, φηαλ
πηζηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ απηφλ πνπ αλαγξάθεηαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, κηιάκε γηα παξαβίαζεο ηεο αξρήο εηδηθφηεηαο ησλ
πηζηψζεσλ.
ii) Αθξίβεηα ησλ ινγαξηαζκψλ
Ζ αθξίβεηα ησλ ινγαξηαζκψλ πηζηνπνηείηαη, αλ ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ησλ
ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη νξζή, ηφζν απφ άπνςε αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ, φζν
θαη απφ άπνςε θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ.
iii) Δηιηθξίλεηα ησλ ινγαξηαζκψλ
Γηα ηνλ έιεγρν απηφ πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ νη αξρηθέο εγγξαθέο κε ηα παξαζηαηηθά
πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν ζα ειεγρζεί θαη ε γλεζηφηεηα ησλ
παξαζηαηηθψλ.
iv) Πιεξφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ
Δδψ ην κέζν ειέγρνπ είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηεη ζηνλ
εμσηεξηθφ ειεγθηή ν ειεγρφκελνο θνξέαο, ζε ζρέζε κε ηα νκνεηδή ζηνηρεία ηνπ
ηδίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ ηνπ παξέρνπλ ηξίηνη, π.ρ. ηξάπεδεο θαη
ζπλαιιαζζφκελνη.
v) Ννκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ
Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηηο πξάμεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ
εκθαλίδνληαη θαηαγεγξακκέλεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο, δειαδή θπξίσο ηηο πξάμεηο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο (βι. παξάξηεκα) θαη ηηο πιεξσκέο.
vi) Έιεγρνο ηεο πιεξσκήο
Με ηνλ φξν απηφ δελ ελλννχκε κφλν ηνλ έιεγρν ηεο εληνιήο πιεξσκήο (βι.
παξάξηεκα), αιιά θαη αλ ηα ρξήκαηα εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ λφκηκν δηθαηνχρν, αλ ε
θίλεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απεηθνλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή θη αλ
ε ζπλαιιαγή εγγξάθεθε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζείηαη.
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Δλλνείηαη πσο αλ ε ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ήηαλ αληηθείκελν ειέγρνπ άιισλ
ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (π.ρ. ηεο νηθνλνκηθήο αζηπλνκίαο, ηνπ ζψκαηνο επηζεσξεηψλ
δεκφζηαο δηνίθεζεο θ.ν.θ.) πξνγελέζηεξα, ηα επξήκαηά ηνπο, αθνχ πξψηα
αμηνινγεζνχλ δεφλησο, πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθαιηήξην
ζηνρεπκέλσλ ειεγθηηθψλ θηλήζεσλ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο λα απνζνβήζνπλ ηνλ
πεξαηηέξσ έιεγρν πξνο ράξηλ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο.
1.5. Γιαπίζηυζη ποινικών αδικημάηυν
Δίλαη γεγνλφο πσο ην Διεγθηηθφ πλέδξην, σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ειέγρεη
δεκνζηνλνκηθέο πξάμεηο θαη ινγαξηαζκνχο θαη φρη πξφζσπα. Ση γίλεηαη φκσο ζηελ
πεξίπησζε, πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ηα αξκφδηα φξγαλα δηαπηζηψζνπλ
πνηληθά αδηθήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ, φπσο απάηε, ππεμαίξεζε ή δσξνδνθία;
Ο αξκάο (2006), παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία έλαλ νδεγφ εξγαζίαο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειεγθηή, φζνλ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε πνηληθά αδηθήκαηα, πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ.
Αξρηθά ν ειεγθηήο νθείιεη λα δηαθαηέρεηαη απφ πλεχκα εχινγνπ ζθεπηηθηζκνχ, σο
πξνο ηελ εληηκφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ θαη σο πξνο ηελ χπαξμε απάηεο. Αλ θαηά ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηψζεη ζθάικαηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ή ζηηο
κεκνλσκέλεο δεκνζηνλνκηθέο πξάμεηο, νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηα
ζθάικαηα λα πξνέξρνληαη απφ δφιν κε επαθφινπζν ηε ζπληέιεζε πνηληθψλ
αδηθεκάησλ. Σειηθά, ε δηαπίζησζε θαη κφλν ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζθαικάησλ,
αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε δφιησλ θηλήηξσλ, πξέπεη λα ηνλ νδεγήζεη ζε εκβξηζή
έιεγρν, πεξί ηεο ηέιεζεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ. Ζ ηερληθή απηνχ ηνπ ειέγρνπ
πεξηιακβάλεη: α) ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ, αθφκε θαη ησλ
αλψλπκσλ, β) ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο ζηνλ ειεγρφκελν θνξέα, κε
ηελ έλλνηα ησλ θεκψλ, ηεο άξλεζεο ζπλεξγαζίαο θ.ν.θ. θαη γ) ηε δηεξεχλεζεο ηεο
χπαξμεο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο αλάδνρνη, αιιά
θαη ηεο χπαξμεο ησλ δηθαησκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθαλ νη πιεξσκέο.
Ζ δηαπίζησζε πνηληθψο θνιάζηκσλ πξάμεσλ, θαηά ηνπο θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο
ινγαξηαζκψλ, αληηκεησπίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 7 ηνπ λ.4129/2013, κε
αλαθνίλσζε ηνχησλ ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ζηνλ Τπνπξγφ ή άιιν αξκφδην φξγαλν
ζην νπνίν ππάγνληαη νη ππφινγνη, θαζψο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ Α/ΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΟΠΙΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
2.1. Θεζμικό και νομοθεηικό πλαίζιο
Σε ζεζκηθή βάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε ρψξα καο, απνηέιεζε ην χληαγκα
ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο ηνπ 1975, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε ην 1986, ην 2001 θαη
ην 2008.
Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο, κεηαμχ άιισλ, θαζηεξψζεθε ε
απνθέληξσζε σο δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ε δηνηθεηηθή
δηαίξεζε δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο γεσνηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη
ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Σα θεληξηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ
θξάηνπο δηαηήξεζαλ ηε γεληθή θαηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο
ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, ζηα νπνία παξαρψξεζαλ απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα γηα ππνζέζεηο ηνπο.
Δλ ζπλερεία, κε ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, θαζηεξψζεθε ε δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α., ελψ ε θεληξηθή θξαηηθή δνκή δηαηήξεζε ην
δηθαίσκα ηεο ιήςεο λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία
ζα εμαζθάιηδαλ ηελ πξναλαθεξζείζα απηνηέιεηα, ηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα
ηελ χπαξμή ηεο αιιά θαη ηε δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ηνπο.
Ο λ.1850/1989 (ΦΔΚ Α΄ 114) µε ηηο επηθπιάμεηο ζηα άξζξα 5, 7 (παξ. 2), 8 (παξ. 2)
θαη 10 (παξ. 2), πνπ αθνξά ζηελ «Κχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Σνπηθήο
Απηνλνµίαο» ζπληζηά έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζρεηηθά λνµνζεηηθά θείµελα αλαθνξηθά
µε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Αθνινπζεί ν λ.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄) – «Κχξσζε ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ
Κψδηθα», µε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηείηαη ζε εληαίν θείµελν ε ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ δήµσλ θαη θνηλνηήησλ.
Σέινο, ε δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ επήιζε κε ην λ.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) – «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο – Πξφγξαµµα
Καιιηθξάηεο», κε ηνλ νπνίν ζπζηήζεθαλ νη 7 απνθεληξσµέλεο δηνηθήζεηο ηεο ρψξαο
σο εληαίεο απνθεληξσµέλεο µνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, κε φια ηα δηθαηψµαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγνχµελσλ θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ.
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2.2. Γομή και όπγανα διοίκηζηρ ηυν Α/Βάθμιυν Ο.Σ.Α.
Ζ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο δηαµνξθψζεθε απφ ην πξφγξαµµα
«Καιιηθξάηεο» θαη ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. χµθσλα µε απηήλ, νη Ο.Σ.Α.
Α΄ θαη Β΄ βαζµνχ αλαζπγθξνηήζεθαλ ρσξηθά θαη πιεζπζκηαθά ζε µεγαιχηεξεο
γεσγξαθηθέο µνλάδεο, µε ηε ζπλέλσζε δήµσλ θαη θνηλνηήησλ θαη λνµαξρηαθψλ
απηνδηνηθήζεσλ, αληίζηνηρα, µε απνηέιεζµα ε ρψξα λα δηαηξείηαη ζε 325 δήµνπο
(Ο.Σ.Α. Α΄ βαζµνχ), δεθαηξείο (13) πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Α. Β΄ βαζµνχ) θαη επηά (7)
απνθεληξσµέλεο δηνηθήζεηο.
Ζ εδαθηθή πεξηθέξεηα θάζε δήµνπ πνπ

ζπζηήζεθε µε ην πξφγξακκα

«Καιιηθξάηεο», απνηειείην απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχµελσλ Ο.Σ.Α. Οη
δήµνη θαη νη θνηλφηεηεο, πνπ ζπλελψζεθαλ µε ην λ.2539/1997, απνηέιεζαλ ηνπηθέο
θνηλφηεηεο ησλ λέσλ δήµσλ πνπ δεµηνπξγήζεθαλ µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010,
εθφζνλ είραλ πιεζπζµφ µέρξη 2.000 θαηνίθνπο θαη δεµνηηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ είραλ
πιεζπζµφ µεγαιχηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο.
Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ δήµνπ είλαη ν δήµαξρνο, ην δεµνηηθφ ζπµβνχιην, ε
νηθνλνµηθή επηηξνπή, ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή. Σα
φξγαλα δηνίθεζεο ζηηο δεµνηηθέο θνηλφηεηεο είλαη ν πξφεδξνο ηεο δεµνηηθήο
θνηλφηεηαο θαη ην ζπµβνχιην δεµνηηθήο θνηλφηεηαο. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ζηηο ηνπηθέο
θνηλφηεηεο είλαη ν πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ην ζπµβνχιην ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, ελψ ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο µε πιεζπζµφ έσο 300 θαηνίθνπο είλαη ν
εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
2.3. Απμοδιόηηηερ ηυν Α/Βάθμιυν Ο.Σ.Α.
Οη δεµνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζµίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχµθσλα
µε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, µε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ
αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπµθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθνχλ ηηο αξµνδηφηεηεο ηνπο ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ησλ λφµσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη ίδηνη (ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο). Οη αξµνδηφηεηεο
ησλ δήµσλ θαηαλέµνληαη ζε νθηψ (8) ηνµείο, ζηνπο νπνίνπο µπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ
ηε δξάζε ηνπο: α) αλάπηπμεο, β) πεξηβάιινληνο, γ) πνηφηεηαο δσήο θαη εχξπζµεο
ιεηηνπξγίαο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζµψλ, δ) απαζρφιεζεο, ε) θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
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θαη αιιειεγγχεο, ζη) παηδείαο, πνιηηηζµνχ θαη αζιεηηζµνχ, δ) πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
ε) αγξνηηθήο αλάπηπμεο – θηελνηξνθίαο – αιηείαο1.
ην πιαίζην ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπο θαη πξνθεηµέλνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νη
δήµνη δχλαληαη λα ζπζηήλνπλ λνµηθά πξφζσπα δεµνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Κάζε
δήµνο µπνξεί λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα λνµηθά πξφζσπα δεµνζίνπ δηθαίνπ: α)
δεµνηηθά ηδξχµαηα, φπσο βξεθνθνµεία, νξθαλνηξνθεία, γεξνθνµεία, µνπζεία ή άιια
επηζηεµνληθά ηδξχµαηα, β) έσο δχν λνµηθά πξφζσπα δεµνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο
ηνµείο αξµνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα
ηνπο ηνµείο πνιηηηζµνχ, αζιεηηζµνχ θαη πεξηβάιινληνο, γ) έσο δχν ζρνιηθέο επηηξνπέο,
µία γηα ηηο ζρνιηθέο µνλάδεο ηεο πξσηνβάζµηαο θαη µία γηα ηηο ζρνιηθέο µνλάδεο ηεο
δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, δ) έλα λνµηθφ πξφζσπν δεµνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηµέλα, ε) έλα λνµηθφ πξφζσπν δεµνζίνπ δηθαίνπ πνπ
δηαηεξείηαη σο απηνηειέο ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δξάζεψο ηνπ θαη ηεο ηδηαίηεξεο
µαθξφρξνλεο πξνζθνξάο ηνπ ζε ζπγθεθξηµέλνπο ηνµείο θαη ζη) έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ζπλδέζµνπο δήµσλ µε εηδηθφ ζθνπφ2.
Κάζε δήµνο µπνξεί λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα λνµηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ: α)
µία θνηλσθειή επηρείξεζε µε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ή ζπλδεφµελσλ µε αξµνδηφηεηέο ζηνπο ηνµείο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζµνχ, ηνπ
αζιεηηζµνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, β) µία δεµνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο &
απνρέηεπζεο, γ) µία επηρείξεζε µε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή
ηειενπηηθνχ ζηαζµνχ, δ) µία δεµνηηθή αλψλπµε εηαηξεία µε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο
δεµνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηελ εθµεηάιιεπζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε)
αλψλπµεο εηαηξείεο, ζη) πθηζηάµελεο αζηηθέο εηαηξίεο µε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
θαη ε) πθηζηάµελεο δηαδεµνηηθέο επηρεηξήζεηο3.
Οη ∆ήµνη αζθνχλ, επίζεο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θξαηηθνχ ραξαθηήξα αξµνδηφηεηεο, νη
νπνίεο ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ4.

1

Άρκρο 75 του ν.3463/2006.

2

Άρκρο 103 παρ. 1 του ν.3852/2010.

3

Άρκρο 107 παρ. 1 του ν.3852/2010.

4

Άρκρο 75 παρ. ΙΙ του ν.3463/2006.
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2.4. Οικονομική διασείπιζη
ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζµνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Ο.Σ.Α., ζεζµνζεηήζεθε ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάµµαηνο απφ ηνπο δήµνπο ηεο ρψξαο5, µε ζηφρν ηελ εηζαγσγή µφληµσλ
δηαδηθαζηψλ πξνγξαµµαηηζµνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ησλ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζµνχ, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ
αλζξψπηλνπ θαη πιηθνχ δπλαµηθνχ ησλ δήµσλ. Σν επηρεηξεζηαθφ απηφ πξφγξαµµα
πεξηγξάθεη ηνλ ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνµηθφ πξνγξαµµαηηζµφ ηνπ δήµνπ
ζε βάζνο πεληαεηίαο, ν νπνίνο απαηηεί δηαδεµνηηθή θαη δηαβαζµηδηθή ζπλεξγαζία,
ελεξγνπνηεί φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα λνµηθά πξφζσπα ηνπ δήµνπ θαη ηίζεηαη ζε
δηαβνχιεπζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δμεηδηθεχεηαη, δε, ζην εηήζην πξφγξαµµα δξάζεο,
ην νπνίν εκπεξηέρεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζµφ, ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα πνπ ζα
εθηειεζζνχλ µέζα ζην έηνο θαζψο, επίζεο, θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πφξσλ
ρξεµαηνδφηεζεο6.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ λ.3463/2006, ν ηχπνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη φια ηα έζνδα θαη
νη δαπάλεο ηνπο, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Καη'
εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 155 εθδφζεθε ε ππ’ αξ. 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/9-2-04
ηεχρνο Β') Κ.Τ.Α.
Ζ χζηαηε πξνζεζκία ζχληαμεο θαη ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε 31 ε
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο7. Αθνινχζσο ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε
ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο ππνβάιινληαη ζηνλ γεληθφ
γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο καδί κε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ πνπ είλαη γξακκέλεο ζε απηφλ.
Αλ ν γεληθφο γξακκαηέαο δηαπηζηψζεη, φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη
ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ή έζνδα πνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν ή φηη έρνπλ

5

Άρκρο 203 του ν.3463/2006.

6

Άρκρο 266 παρ. 1 και 2 του ν.3852/2010.

7

Άρκρο 159 παρ. 3 του ν.3463/2006.
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εγγξαθεί έζνδα ή έμνδα, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαιεί ην ζπκβνχιην
λα αλακνξθψζεη θαηάιιεια ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ8.
Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ αξρίδεη ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο9.
Σα έζνδα ησλ δήµσλ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα. Σαθηηθά έζνδα είλαη
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ: α) ζεζµνζεηεµέλνπο ππέξ απηψλ πφξνπο, ήηνη Κεληξηθνχο
Απηνηειείο Πφξνπο (Κ.Α.Π.), β) εηζνδήµαηα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο,
γ) αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψµαηα, δ) θφξνπο, ηέιε, δηθαηψµαηα θαη εηζθνξέο, θαη
ε) ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε, δηθαηψµαηα θαη εηζθνξέο. Έθηαθηα έζνδα είλαη απηά πνπ
πξνέξρνληαη απφ: α) δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήµαηα θαη θιεξνλνµηέο, β) δηάζεζε,
εθπνίεζε θαη ελ γέλεη εθµεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γ) ζπµµεηνρή ζε
επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δ) ηα θάζε είδνπο πξφζηηµα ή άιιεο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο, θαη ε) θάζε άιιε πεγή10.
Οη δαπάλεο ησλ δήκσλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο. Τπνρξεσηηθέο δαπάλεο
είλαη11: α) ηα έμνδα παξάζηαζεο, ε απνδεκίσζε ησλ ζπκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο, θαζψο θαη ηα έμνδα θίλεζεο ησλ πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηα
έμνδα παξάζηαζεο θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθψλ
δηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ παξέδξσλ12, β) νη θάζε είδνπο απνδνρέο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαη’ απνθνπή εμφδσλ θίλεζεο θαη νη δαπάλεο
πνπ αθνξνχλ απνδεκίσζε γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη
εθείλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ13, γ) νη παξνρέο ζε
είδνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, δ) ε γξαθηθή χιε, ηα έληππα θαη ηα βηβιία
ησλ ππεξεζηψλ, θάζε είδνπο θαχζηκν θαη ειαηνιηπαληηθφ, ηα αληαιιαθηηθά θαη ε
ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
θπζηθνχ

αεξίνπ

θαη

χδξεπζεο,

8

Άρκρο 162 παρ. 1 και 2 του ν.3463/2006.

9

Άρκρο 156 του ν.3463/2006.

10

Άρκρο 157 παρ. 1 του ν.3463/2006.

11

Άρκρο 158 παρ. 1 του ν.3463/2006.

12

Άρκρο 23 παρ. 3 του ν.3536/2007.

13

Άρκρο 49 παρ. 5 του ν.3943/2011.

θαζψο
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θαη

ηα

ηέιε

ηαρπδξνκηθψλ

θαη

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ14, ε) ηα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο, ζη) ηα έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο, δ) ηα
ηνθνρξενιχζηα ησλ δαλείσλ, ε) ηα έμνδα ππνρξεσηηθήο απφ ην λφκν αζθάιηζεο ησλ
νρεκάησλ θαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δηνδίσλ, ζ) νη εηήζηεο εηζθνξέο ππέξ ησλ
ζπλδέζκσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, η) νη δαπάλεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ηα) νη επηρνξεγήζεηο
ησλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηδξχεη θάζε δήκνο ή θνηλφηεηα, σο πξνο ην
πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζπζηαηηθή πξάμε, ηβ) νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ εθθαζαξηζκέλσλ,
ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ηνπο, νθεηιψλ, ηγ) νη εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη κε εηδηθνχο
λφκνπο, ηδ) ηα πνζά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ε πξνκήζεηα
πιηθψλ θαη ηξνθίκσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη
αιιειεγγχεο, ηε) νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δηεηψλ
πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ηζη) νη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ
απφ ζπκβάζεηο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
κειεηψλ15 θαη ηδ) ηα πιηθά θαη ην θφζηνο επηζθεπήο βιαβψλ ζην νδηθφ δίθηπν θαη ζην
δίθηπν χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ε επηζθεπή ηνπ
εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ, ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ε ελ
γέλεη ζπληήξεζε απηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία16.
Ζ ηακεηαθή ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ δηεμάγεηαη απφ εηδηθή ππεξεζηαθή κνλάδα, ε
νπνία απνηειεί κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ζπληζηάηαη κε ηνλ νηθείν
νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο17.
Έσο ην ηέινο Μαΐνπ έθαζηνπ έηνπο, ν δεκνηηθφο ηακίαο ππνβάιιεη δηα κέζνπ ηνπ
δεκάξρνπ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ινγαξηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο πνπ έιεμε. Ο ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη εληαίνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο
πνπ έρνπλ ηπρφλ γίλεη, σο πξνο ηα πξφζσπα εθείλσλ πνπ ελεξγνχλ ηελ ηακεηαθή
14
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Άρκρο 2 παρ. 6 του ν.4038/2012.
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ππεξεζία. Μέζα ζε 2 κήλεο αθφηνπ παξέιαβε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε νηθνλνκηθή
επηηξνπή ηα πξνειέγρεη θαη, ην αξγφηεξν 5 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ,
ππνβάιιεη ηνλ απνινγηζκφ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα δήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ
ινγηζηηθφ ζρέδην δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ηνλ ηζνινγηζκφ (βι. παξάξηεκα) θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε έθζεζή ηεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο ηζνινγηζκφο
θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
ειέγρνληαη θαη απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή.
Οη δήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ νξθσηφ
ειεγθηή - ινγηζηή καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο
απηνχ. Ο νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνχ, ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο
απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο) ηνπ δήκνπ, εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο
ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ - Λνγηζηψλ, νη νπνίεο
ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ην ρνξεγνχκελν
πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν δήκνο
εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ
νη δηαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ, ινγηζηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ησλ
δήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζεκαληηθέο
αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζφηεηα θνλδπιίσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενχηαη
λα θαηαξηίδεη θαη έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα φζα πξνέθπςαλ απφ
ηνλ έιεγρφ ηνπ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε
ζέκα. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην θαη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία 2 κελψλ αθφηνπ παξέιαβε ηνλ
απνινγηζκφ ή θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηελ έθζεζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζή ηνπο ή κε θαη
δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηφλ, ζε εηδηθή γηα απηφλ ην ζθνπφ
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ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
δήκνπ18.
Ο απνινγηζκφο ή θαη ν ηζνινγηζκφο κε ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ
νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24
ηνπ λ.3202/2003, φπσο ηζρχεη, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, κέζα
ζε 1 κήλα αθφηνπ εθδφζεθε ε πξάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πξναλαγξάθεηαη
θαη ε ππνβνιή ηνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ απνινγηζκνχ ή θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην, επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ.
774/1980 θαη παξάιιεια δηελεξγείηαη έθηαθηνο γεληθεπκέλνο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε
ηνπ δήκνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ εθδίδεηαη
είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο.
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Άρκρο 163 παρ. 1 – 4 του ν.3463/2006.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
3.1. Ιζηοπική αναδπομή ηος ελληνικού Δλεγκηικού ςνεδπίος
Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ην πεξηερφκελν απηνχ θαη ηα φξγαλά
ηνπ δελ είλαη θάηη λέν ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Οη αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη, ζηα
πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο, ράξαμαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη νπνίεο
κέρξη θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή δηαηεξνχληαη επίθαηξεο.
Ο Πιάησλ ζηα έξγα ηνπ «Νφκνη» θαη «Πνιηηεία» αλαθέξεη, πσο «Γελ πξέπεη λα
έρνπκε θξηηή ή αλψηαην ιεηηνπξγφ ν νπνίνο λα θξίλεη ή λα θπβεξλά ρσξίο λα απνδίδεη
ινγαξηαζκφ, είλαη δε αλαγθαίν, γηα λα θξηζνχλ νη ινγαξηαζκνί, λα δεκηνπξγεζνχλ
αλψηαηνη εηδηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη λα είλαη πξνηθηζκέλνη κε φια ηα είδε ησλ αξεηψλ
θαη ηφηε ε πφιε ζα θάκεη πξνφδνπο». ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ν Αξηζηνηέιεο, φηαλ
ζηα «Πνιηηηθά» αλαθέξεη, πσο ε ινγνδνζία πξέπεη λα γίλεηαη «παξφλησλ πάλησλ ησλ
πνιηηψλ». Ζ δηαθάλεηα ινηπφλ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο νξζήο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο.
Ο Κιεηζζέλεο (565 – 492 π.Υ.), Αζελαίνο πνιηηηθφο κεηαξξπζκηζηήο, ζέηνληαο ηηο
βάζεηο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ην 510 π.Υ., αλέζεζε ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ
ρξήκαηνο ζε 10 βνπιεπηέο αιιά θαη ζε 10 «άξρνληεο – ινγηζηέο». Δπηθνπξηθά ζηνπο 10
«άξρνληεο – ινγηζηέο» δξνχζαλ 10 «Δχζπλνη» θαη 10 «Πάξεδξνη», ζπγθξνηψληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν έλα αλεμάξηεην ειεγθηηθφ ζψκα. Σν ζψκα απηφ έιεγρε φιεο ηηο
δεκνζηνλνκηθέο δηαρεηξίζεηο θαη φηαλ δηαπίζησλε πξνβιήκαηα, παξάπεκπε ηνπο
ππνιφγνπο ζε δίθε ζην Ζιηαθφ δηθαζηήξην. Μέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ, ηνπ νπνίνπ
αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη απνθάζεηο ήηαλ αλέθθιεηεο, ήηαλ ηα κέιε ηνπ ειεγθηηθνχ
ζψκαηνο.
ηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε, αλέζεζε ζε 11κειή
επηηξνπή ππφ ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, λα ειέγμεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ
δηαρεηξηζηψλ ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ θαη αθνινχζσο λα ππνβάιιεη ζρεηηθέο
εθζέζεηο. Με ηελ απαξρή ίδξπζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
κε ην ππ’ αξ. 23/08-09-1829 ςήθηζκα ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο «Πεξί δηνξηζκνχ ηεο
Γεξνπζίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ πζηήκαηνο», ζπζηήζεθε ην «Λνγηζηηθφλ θαη Διεγθηηθφλ
πκβνχιηνλ», ν πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ζ
ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ ζεκεξηλνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δεκνζηεχεηαη ζην 32ν ηεχρνο
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ηεο 7εο Οθησβξίνπ 1833 ηεο εθεκεξίδνο ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο
(βι. παξάξηεκα).
Ζ ρξνλνινγία ίδξπζεο ηνπ ζεζκνχ, αληηθείκελνπ ηνπ νπνίνπ είλαη ν δηθαζηηθφο
έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ κε ηελ επξεία έλλνηα θξαηηθψλ δαπαλψλ, ππνδειψλεη ηε
ζεκαζία ηνπ, ηδίσο αλ ζπγθξηζεί κε ην ρξφλν δεκηνπξγίαο δηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ γηα
άιια είδε λνκηκφηεηαο, φπσο ηεο αζηηθήο, πνπ δηαζθαιίζηεθε ην 1837 κε ηελ ίδξπζε
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο, ζεκαηνθχιαθαο ηεο νπνίαο θαηέζηε κε ηελ
ίδξπζή ηνπ ην 1929 ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.
Σα πξαθηηθά ηεο δηεκεξίδαο ζπδεηήζεσλ, αθηεξσκέλσλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ
ζεζκνχ ησλ Διεγθηηθψλ πλεδξίσλ Διιάδνο θαη Γαιιίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην
1992 ζηελ Αζήλα, καο δίλνπλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαξρέο θαη ηελ εμέιημε
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλψηαηνπ ειιεληθνχ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ.
Πξψηνο πξφεδξνο ηνπ ειιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηεηέιεζε ν Γάιινο
Αξηεκφλ Ρελχ (Arthemond Regny), ν νπνίνο θαηέθηαζε ζην Ναχπιην, 1ε πξσηεχνπζα
ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 1831. Ο Ρελχ
εηζεγήζεθε ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαηά ηα πξφηππα ηνπ
αληίζηνηρνπ γαιιηθνχ. Σέζζεξηο κφιηο εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπζηαηηθήο
πξάμεο ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, ζηηο 11 Οθησβξίνπ 1833, ν Πξφεδξνο Ρελχ, ν
Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο παληνιάθεο θαη ν Αληηπξφεδξνο Παπαδφπνπινο,
νξθίζζεθαλ ελψπηνλ ηεο Αληηβαζηιείαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1833 (βι. παξάηεκα), νξθίζζεθαλ νη 4
Διεγθηέο (χκβνπινη) θαη αθνινχζεζε ζηηο 1 Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, ζηε 2ε
ζπλεδξίαζε, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (1 γξακκαηέαο, 2 ππνγξακκαηείο θαη 11
ινγηζηέο).
Όηαλ πιένλ ε πξσηεχνπζα ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα, ε
έδξα ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ αθνινχζεζε, κεηαθεξφκελε ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1834
ζηελ νηθία Υσκαηηαλνχ, απφ εθεί ην 1841 ζηελ νηθία Παπαξεγφπνπινπ θαη ην 1852 ζε
νίθεκα ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο.
Ζ ζζελαξή θαη αλππνρψξεηε ζηάζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, έλαληη ησλ
ππφινγσλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ειιεληθνχ ρξήκαηνο, ζηάζε πνπ απνδείρηεθε
απφ ηνπο θαηαινγηζκνχο παληνδχλακσλ πνιηηηθψλ ηεο επνρήο, πξσηεξγαηψλ ηεο
επαλάζηαζεο θ.α., ην θαζηέξσζε σο ζεκαηνθχιαθα αμηψλ, ηφζν ζηε ζπλείδεζε
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πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ φζν θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ δνθηκαδφκελνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Απηφ απνδείρηεθε, φηαλ θαηά ην χληαγκα ηνπ 1844, ελψ ε ηφηε εζλνζπλέιεπζε
θαηήξγεζε φια ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, κε ην άξζξν 87 ηνπ πληάγκαηνο θαζηέξσζε καδί κε ηελ ηζνβηφηεηα ησλ
ππνινίπσλ δηθαζηψλ θαη ηελ ηζνβηφηεηα, ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ, κειψλ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ηαζκφο ζηελ καθξφρξνλε ηζηνξία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππήξμε ην έηνο 1864,
θαζψο κε ην λφκν ΜΓ΄ «Πεξί εμειέγμεσο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπληάμεσλ
ππφ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ» ηεο 13εο Μαξηίνπ, αλαηέζεθε ζην δηθαζηήξην ε
νκψλπκε επζχλε.
Άιιε ζεκαληηθή ζηηγκή, ππήξμε ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ ΑΤΟΕ΄ ην 1887, απφ ηνλ ηφηε
ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ Υαξίιαν Σξηθνχπε, κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ν πξνιεπηηθφο
έιεγρνο ησλ δαπαλψλ. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 98
ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, παχζεθε αληηζπληαγκαηηθά ην 1985 θαη επαλήιζε ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 1990.
Με ην νξγαλσηηθφ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ζηηο 4/6 Ηνπιίνπ 1923 θαη ην αληίζηνηρν
εθηειεζηηθφ ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1923, αλαζπγθξνηήζεθαλ νη δηθαζηηθνί ζρεκαηηζκνί,
νη Διεγθηέο νλνκάζηεθαλ χκβνπινη θαη νξηνζεηήζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
δηθαζηεξίνπ. Με ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 321/1969, ε απνθέληξσζε έγηλε πξάμε γηα ην
δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην, θαζψο ν πξνιεπηηθφο θαη ηκήκα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ
ειέγρνπ, δηελεξγείηαη απφ ηα αξκφδηα Κιηκάθηα (πιένλ Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ), πνπ
εδξεχνπλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ.
3.2. Η θύζη ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος
Όπσο καο πιεξνθνξνχλ ηα πξναλαθεξφκελα πξαθηηθά ηεο δηεκεξίδαο ζπδεηήζεσλ,
αθηεξσκέλσλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ησλ Διεγθηηθψλ πλεδξίσλ Διιάδνο
θαη Γαιιίαο, ε ζπλεζηζκέλε αληίιεςε πσο ην Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί δηθπέο
φξγαλν, ηφζν δηνηθεηηθφ φζν θαη δηθαζηηθφ δελ είλαη νξζή.
Ζ απνθιεηζηηθά δηθαζηηθή θχζε ηνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί εμεηάδνληαο ην νξγαληθφ
(ηππηθφ) θξηηήξην σο εμήο: α) απφ ηηο, ππφ ηνπ ηΔ θξηλφκελεο σο απαξάδεθηεο,
αηηήζεηο αθπξψζεσο πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ην ζθεπηηθφ
πσο ελψπηνλ ηνπ ηΔ, ζχκθσλα κε ην χληαγκα θαη ηε λνκνζεζία, πξνζβάιινληαη
πξάμεηο δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη φρη δηθαζηεξίσλ θαη β) απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ΄
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ηκήκαηνο, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «δηθαζηηθή εμνπζία», ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, πνπ
πεξηιακβάλεη ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηνλ
Άξεην Πάγν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξάηεηαο
Ζ κνλαδηθά δηθαζηηθή θχζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, επηβεβαηψλεηαη θαη κε ηελ
εμέηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ (νπζηαζηηθνχ) θξηηεξίνπ σο εμήο: α) απφ ηηο απνθιεηζηηθά
δηθαζηηθέο θαη φρη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθεί ην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην,
β) απφ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ
πξνιεπηηθφ κα θαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν θαη γ) απφ ην γεγνλφο, φηη ε έθζεζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ επί ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ
ηνπ Κξάηνπο, φπσο θαη ε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο ηε Βνπιή επί λνκνζρεδίσλ γηα
απνλνκή ζπληάμεσλ, δελ είλαη βεβαίσο δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα, παξά έρεη
κφλν επνπηηθφ ραξαθηήξα.

3.3. ημεπινή διάπθπυζη Δλεγκηικού ςνεδπίος
Σν αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί
ζηε ζπληαγκαηηθή ηνπ απνζηνιή σο εγγπεηήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη
ζεκαηνθχιαθαο

ηεο

ρξεζηήο

δηαρείξηζεο

ηνπ

δεκνζίνπ

ρξήκαηνο

θαη

ηεο

δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ζεζκνζέηεζε ζαθείο θαλφλεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Έηζη κε ηελ ππ’ αξ. ΦΓ8/65456/24.9.2014 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ (Φ.Δ.Κ. 3139/Β/21-11-2014), εγθξίζεθε ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ
φξηδε φηη:
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο δηθαηνδνηηθέο, ειεγθηηθέο θαη
γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε Οινκέιεηα, Σκήκαηα θαη Κιηκάθηα, επηθνπξείηαη δε
απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ θαη ηηο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ.
Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ιεηηνπξγεί ζε ζρεκαηηζκνχο κείδνλνο θαη
ειάζζνλνο ζπλζέζεσο. Ζ κείδσλ Οινκέιεηα ζπγθξνηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ
ηεο (Πξφεδξν, Αληηπξνέδξνπο, πκβνχινπο) θαη ην Γξακκαηέα. Ζ ειάζζσλ Οινκέιεηα
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 19 επηπιένλ κέιε, ελαιιάμ, θαηά ζπλεδξίαζε, απφ
ηνπο Αληηπξνέδξνπο θαη πκβνχινπο κε πεξηηηή ή δπγή, αληηζηνίρσο, αξίζκεζε θαηά
ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο (πξψηε θαη δεχηεξε ζχλζεζε). Σεθκήξην αξκνδηφηεηαο
εηζάγεηαη ππέξ ηεο ειάζζνλνο Οινκέιεηαο, ε νπνία κε επηθχιαμε, είλαη αξκφδηα γηα
θάζε ππφζεζε, δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή.
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ηε κείδνλα δηνηθεηηθή Οινκέιεηα ππάγνληαη ηδίσο: α) νη γλσκνδνηήζεηο επί
ζπληαμηνδνηηθψλ λνκνζρεδίσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θδ΄ ηνπ
Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην), β) νη γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ πνπ
ζέηνπλ νη Τπνπξγνί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θε΄ εδ. α΄ ηνπ Κψδηθα
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, γ) νη γλσκνδνηήζεηο επί λνκνζρεδίσλ πνπ
ξπζκίδνπλ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ζέκαηα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ
ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ηα νπνία ππνβάιινληαη ελψπηφλ ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. θε΄ εδ. γ΄ ηνπ Κψδηθα Νφκσλ
γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 176 ηνπ
λ.4270/2014, δ) νη ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ηελ ειάζζνλα
Οινκέιεηα ή εηζάγνληαη απεπζείαο απφ ηνλ Πξφεδξν, ιφγσ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή
απφ ην Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε) νη ππνζέζεηο
πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ απφ ην αξκφδην Κιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ή ην
αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ιφγσ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή
γεληθφηεξεο ζεκαζίαο απηψλ, ζη) ε δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ λνκνζρεδίσλ ή ησλ
ζρεδίσλ ινηπψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ κείδνλνο
ζπνπδαηφηεηαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Σα ζρέδηα ξπζκίζεσλ θαη ηα ινηπά
δεηήκαηα κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ,
άιισο κε πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ή
νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Οινκέιεηαο θαη δ) νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε Οινκέιεηα
απνθαίλεηαη ζε πκβνχιην.
ηε κείδνλα δηθαζηηθή Οινκέιεηα ππάγνληαη: α) αηηήζεηο αλαίξεζεο ππέξ ηνπ
λφκνπ, β) αηηήζεηο αλαίξεζεο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ γηα εθδίθαζε απφ ηελ
ειάζζνλα Οινκέιεηα ή απεπζείαο απφ ηνλ Πξφεδξν ιφγσ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο, γ)
ππνζέζεηο πξφηππεο δίθεο θαη δ) πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα
Σκήκαηα.
ην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθηφο απφ ηελ Οινκέιεηα, ιεηηνπξγνχλ νθηψ Σκήκαηα,
απφ ηα νπνία ην έλα κείδνλνο (επηακεινχο) ζχλζεζεο θαη δψδεθα Κιηκάθηα. Ο αξηζκφο
θαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Κιηκαθίσλ θαζνξίδνληαη ζην
λφκν θαη ζηηο νηθείεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ. Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δχλαηαη λα απνθαζίδεη
γηα θάζε δηθαζηηθφ έηνο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ
ηνπ δηθαζηεξίνπ: α) ηελ εληαία ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξσλ Σκεκάησλ ή Κιηκαθίσλ, κε
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κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο, β) ηε ιεηηνπξγία ελφο Σκήκαηνο ή Κιηκαθίνπ ζε
πεξηζζφηεξνπο ππνζρεκαηηζκνχο θαη γ) ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ελφο ε
πεξηζζνηέξσλ Κιηκαθίσλ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο απφ άιια
Κιηκάθηα ή Δπηηξνπέο.
Ζ Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηελ ππ’ αξ. 15686/2002 απφθαζή ηεο,
θσδηθνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηηο 48208/1965, 7035/1991, 3786/1992, 15778/1992 θαη
16031/1993 πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηεο, θαζνξίδνληαο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ
Σκεκάησλ σο αθνινχζσο:
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η Σκήκαηνο ππάγνληαη α) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ. πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε
λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ ζε απνδνρέο γεληθά,
απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ. απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηα
λνζήιεηα απηψλ, ακνηβέο δηθεγφξσλ θαζψο θαη ηηο θξαηήζεηο ζ' απηέο, β) ε εθδίθαζε
έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή
θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ θαη αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.)
ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή
πιηθνχ) ηνπ δεκνζίνπ θαη απφ ηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη γ) ε εθδίθαζε
έλδηθσλ κέζσλ θαηά Πξάμεσλ Απνθάζεσλ ηνπ Α΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΗ Σκήκαηνο ππάγεηαη ε εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή
βνεζεκάησλ δειαδή εθέζεσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.
α) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πνιηηηθψλ
ζπληάμεσλ (πνιηηηθέο ζπληάμεηο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Σκήκαηνο Α΄ ηνπ π.δ.
166/2000, ζπληάμεηο πξνζσπηθνχ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ π.δ. 167/2000), φπσο απηή θάζε
θνξά ηζρχεη, β) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3163/1955 ηνπ λ.δ. 4277/1962 θαη ηνπ λ.δ. 4579/1966, φπσο θάζε
θνξά ηζρχνπλ, γ) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ ζε βάξνο
ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1086/1971 θαη ηνπο λ.2435/1996 θαη
2557/1997, φπσο απηφ θάζε θνξά ηζρχεη, δ) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ
απνλνκή ζπληάμεσλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2084/1992, ε) ζε
θάζε άιιε δηαθνξά ή ππφζεζε δηθαηνδνζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αλαθχπηεη
απφ ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ δπλάκεη δηαηάμεσλ εηδηθψλ λφκσλ, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο
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πνπ θαηά ηελ απφθαζε απηή ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΗΗ Σκήκαηνο θαη ζη) ζε
αγσγέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 Δηζ ΝΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 4/2001 απφθαζε ηνπ
Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ πληάγκαηνο ή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 904 Α.Κ., θαζψο θαη θάζε άιιε αγσγή, εθφζνλ ε ππνθείκελε ζρέζε ησλ
αμηψζεσλ ησλ αλσηέξσ αγσγψλ είλαη ε απνλνκή πνιηηηθψλ ζπληάμεσλ.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΗΗ Σκήκαηνο ππάγεηαη ε εθδίθαζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ ή
βνεζεκάησλ δειαδή εθέζεσλ, αλαθνπψλ θαη αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ
θ.ιπ. α) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνπο λφκνπο 1543/1985, 1813/1988 θαη
1863/1989, φπσο απηνί θάζε θνξά ηζρχνπλ, β) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε
λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πνιεκηθψλ ζπληάμεσλ ηνπ π.δ. 168/2000, φπσο απηή θάζε
θνξά ηζρχεη, γ) ζε δηαθνξέο απφ ηε λνκνζεζία ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ (ζπληάμεηο
Σκήκαηνο Β΄ ηνπ π.δ. 166/2000), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη θαη δ) ζε αγσγέο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 Δηζ. ΝΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 4/2001 απφθαζε ηνπ
Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ πληάγκαηνο ή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 904 Α.Κ., θαζψο θαη θάζε άιιε αγσγή, εθφζνλ ε ππνθείκελε ζρέζε ησλ
αμηψζεσλ ησλ αλσηέξσ αγσγψλ είλαη ε απνλνκή πνιεκηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ
ζπληάμεσλ ή ησλ πξνο απηέο εμνκνηνπκέλσλ (ι.ρ. αληηζηαζηαθψλ θιπ.).
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΗV Σκήκαηνο ππάγεηαη α) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ. πνπ ππάγνληαη κε
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ
αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ
κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ ππάγνληαη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η Σκήκαηνο, β) ε εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ
(εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ,
αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ
Ο.Σ.Α. θαη ησλ ινηπψλ λ.π.δ.δ., πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ
ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα πξνπιεξσκήο Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ.) θαζψο θαη
απφ έιεγρν ησλ ππνιφγσλ ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, γ) ε εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή
βνεζεκάησλ θαηά πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
θαη δ) ε εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ.
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ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ V Σκήκαηνο ππάγεηαη α) Ζ άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (αξρηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απηψλ) πξνπιεξσκήο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, επηηξνπηθψλ,
παγίσλ πξνθαηαβνιψλ, απνθαηάζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ζπκςεθηζηηθψλ
(άξζξ. 7 παξ. 2, 38, 42, 46, 48 θαη 52 ηνπ λ.2362/1995, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη), β) ε
πξνεμέηαζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ζρεηηθήο επ' απηψλ
έθζεζεο ηνπ πλεδξίνπ, γ) ε επεμεξγαζία θαη ε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο εηήζηαο
έθζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξ. 42 ηνπ π.δ. 774/1980), δ) ε εθδίθαζε
έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο,
αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ
ππνιφγσλ απφ ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ
παγίσλ πξνθαηαβνιψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη απφ δηαρεηξίζεηο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη
ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ζε δηαθνξέο θαηαινγηζκνχ, χζηεξα απφ έιεγρν
ινγαξηαζκψλ, ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη
ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο δπλάκεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ζε δηαθνξέο
θαηαινγηζκνχ εηο βάξνο ζπνπδαζηψλ ή ζπνπδαζηξηψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ ή εηο βάξνο ππαμησκαηηθψλ θαη αμησκαηηθψλ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ ή ζσκάησλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο
ηνπ ζην ζηξάηεπκα γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ιφγνπο, ε) ε
εθδίθαζε ππνζέζεσλ (έλδηθσλ κέζσλ ή αηηήζεσλ πεξί θαηαινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ
Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε
ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ (ππαιιήισλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ
αζθαιείαο) δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα θάζε δεκία πνπ απφ δφιν ή ακέιεηα πξνθιήζεθε
ζην θξάηνο.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ VΗ Σκήκαηνο ππάγεηαη α) ε εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά
πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ Γ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, β) ε εθδίθαζε θάζε
αηηήζεσο ή έλδηθνπ βνεζήκαηνο πξνβιεπφκελνπ θαηά λφκν θαηά Πξάμεσο (ή
Πξαθηηθνχ) Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ζπκβάζεσλ
κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο, γ) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε
ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε θάζε κνξθήο ηίηινπ πιεξσκήο
δαπαλψλ λ.π.η.δ. πνπ ππάγεηαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δ) ε εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαη'
απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
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αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ λ.π.η.δ. πνπ
ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ θάζε ηίηιν
πξνπιεξσκήο λ.π.η.δ.).
Με ηελ ππ’ αξ. ΦΓ8/22431/06.10.2004 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ (Φ.Δ.Κ. 1620/Β΄/01-11-2004), ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ε
πξνγελέζηεξε ΦΓ8/15686/08.07.2002 (ΦΔΚ 1242 η.Β΄) απφθαζή ηεο σο εμήο:
χζηεζε ην VII Σκήκα θαη ηξνπνπνίεζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ IV θαη VII
Σκεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ IV

Σκήκαηνο ππήρζεζαλ α) ε

άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε
ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. Β΄
βαζκνχ (απφ ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν) θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ., πνπ
ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ
αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή
ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο
πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η θαη VII Σκήκαηνο, β) ε εθδίθαζε ελδίθσλ
κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά
πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο αλαζηνιψλ θ.ι.π.) ζε
δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή
πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ λ.π.δ.δ. πιελ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
δηαθνξέο απφ εληάικαηα πξνπιεξσκήο Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ. πιελ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ) θαζψο θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνιφγσλ ησλ εηδηθψλ
ινγαξηαζκψλ, γ) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θαηά πξάμεσλ απνθάζεσλ
ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ Ο.Σ.Α. Α΄
βαζκνχ θαη δ) ε εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Β΄
βαζκνχ θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ., πιελ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ VII Σκήκαηνο ππήρζεζαλ α) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη ε
γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ
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ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο,
εθηέιεζε έξγσλ, θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ
θάζε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η θαη IV
Σκήκαηνο, β) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή
πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ
αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θ.ιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ
πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα
πξνπιεξσκήο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ), γ) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θαηά
πξάμεσλ απνθάζεσλ ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξνχλ
Ο.Σ.Α.

Α΄ βαζκνχ θαη δ) ε εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ

Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ.
Ζ ηειεπηαία απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ θαζφξηζε ηηο
αξκνδηφηεηεο

ησλ

Σκεκάησλ,

φπσο

ηζρχνπλ

κέρξη

θαη

ζήκεξα,

είλαη

ε

ΦΓ8/52557/06.12.2006 (Φ.Δ.Κ. 62/Β΄/25-01-2007). Μ’ απηή θαζνξίζηεθαλ πσο:
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ IV Σκήκαηνο ππάγνληαη πιένλ α) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη
ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ (απφ ηεο ππαγσγήο ηνπο
ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν) θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ., πιελ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ Ο.Σ.Α.
Α΄ βαζκνχ πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ
ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ αμηψζεηο απφ πξνκήζεηεο, εθηέιεζε έξγσλ, θάζε θχζεσο
εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο
αμηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η θαη VII Σκήκαηνο, β) ε εθδίθαζε
ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή
θαηά πξάμεσλ Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο αλαζηνιψλ θιπ.) ζε
δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή
πιηθνχ) ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ λ.π.δ.δ. πιελ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα πξνπιεξσκήο Ο.Σ.Α. Β΄
βαζκνχ θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ. πιελ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ) θαζψο θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ
ππνιφγσλ ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, γ) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ
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θαηά Πξάμεσλ - Απνθάζεσλ ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πιελ απηψλ
πνπ αθνξνχλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο θαη δ) ε εθδίθαζε
ησλ αηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ
αξρψλ πεξί θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ λ.π.δ.δ., πιελ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ VΗΗ Σκήκαηνο ππάγνληαη πιένλ α) ε άξζε ησλ δηαθσληψλ θαη
ε γλσκνδφηεζε ζε ακθηβνιίεο Δπηηξφπσλ σο πξνο ηε ζεψξεζε ή κε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο 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, θάζε θχζεσο εξγαζίεο ή
ππεξεζίεο, απφ κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη απφ θάζε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο αμηψζεηο
πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Η θαη IV Σκήκαηνο, β) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ
ή βνεζεκάησλ (εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο ή θαηά πξάμεσλ
Δπηηξφπσλ, αλαθνπψλ, αηηήζεσλ αλαζεσξήζεσο, αλαζηνιψλ θιπ.) ζε δηαθνξέο πνπ
αλαθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ (ρξεκάησλ, αμηψλ ή πιηθνχ) ησλ
δεκνζίσλ ππνιφγσλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο, πνπ
ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνξέο απφ εληάικαηα
πξνπιεξσκήο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ), γ) ε εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ θαηά
πξάμεσλ - απνθάζεσλ ηνπ Β΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ αθνξνχλ
Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπο θαη δ) ε εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ
ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη άιισλ αξρψλ πεξί
θαηαινγηζκνχ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ.
Όζνλ αθνξά ζηελ νξγαληθή δηάξζξσζε ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ, απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. ΦΓ8/40719/29.06.2017 (ΦΔΚ
2969/Β/30.08.2017) απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ φκνηα ππ’ αξ. ΦΓ8/7791/22.02.2006 απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ππάξρνπλ 3
Τπεξεζίεο Γεληθψλ πληνληζηψλ Δπηηξφπσλ, νη πξντζηάκελνη ησλ νπνίσλ εγνχληαη ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ. Οη 3 απηέο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ θαη 3
νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ θαηεγνξίαο Γ.Δ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ
πληνληζηψλ, ζπλίζηαληαη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ
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Τπεξεζηψλ Δπηηξφπσλ, θαζψο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηεο
πξναλαθεξφκελεο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη ησλ άξζξσλ 124 έσο 130 ηνπ π.δ.
1225/1981 (Α΄ 304), ζηελ επηζεψξεζε απηψλ. Οη Γεληθνί πληνληζηέο αζθνχλ επίζεο
πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ην άξζξν 104 παξ.1 ηνπ λ.2812/2000. Οη παξαπάλσ
αξκνδηφηεηεο θαη ε θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ πληνληζηψλ Δπηηξφπσλ,
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ19.
Αθνινπζνχλ νη 20 ππεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο, πνπ ελέρνπλ
ζέζεηο 20 Δπηηξφπσλ, 41 Σκεκαηαξρψλ, 117 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ, 2 ππαιιήισλ
θαηεγνξίαο ΣΔ, 184 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΓΔ θαη 64 ππαιιήινπο ΤΔ θαηεγνξίαο.
Αληίζηνηρα ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηα Τπνπξγεία ειέγρνληαη απφ 19 ππεξεζίεο
Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ 19 ζέζεηο
Δπηηξφπσλ, 19 Σκεκαηαξρψλ, 42 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ, 19 ππαιιήισλ
θαηεγνξίαο ΓΔ θαη 11 ζέζεηο ππαιιήισλ ΤΔ θαηεγνξίαο.
Γηα ηνλ έιεγρν λ.π.δ.δ. θαη Οξγαληζκψλ ππάξρνπλ 7 Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ, ζηηο
νπνίεο πθίζηαληαη νη ζέζεηο 7 Δπηηξφπσλ, 7 Σκεκαηαξρψλ, 17 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο
ΠΔ, 8 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΓΔ θαη 3 ζέζεηο ππαιιήισλ ΤΔ θαηεγνξίαο.
Οη Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ ζε δήκνπο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο είλαη 9 θαη ζε απηέο
νξγαληθά αλήθνπλ 9 Δπίηξνπνη, 9 Σκεκαηάξρεο, 39 ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ θαη 9
ππάιιεινη ΓΔ θαηεγνξίαο.
Σέινο, γηα ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ
ειιεληθνχ Κξάηνπο, ην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή έρνπλ επσκηζηεί 56 Τπεξεζίεο
Δπηηξφπσλ, νη νπνίεο νξγαληθά δηαζέηνπλ 56 Δπηηξφπνπο, 52 Σκεκαηάξρεο, 218
ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ, 88 ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΓΔ θαη 8 ππαιιήινπο ΤΔ
θαηεγνξίαο.
πλνιηθά νη νξγαληθέο ζέζεηο δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
δηαξζξψλνληαη ζε 3 ζέζεηο Γεληθψλ πληνληζηψλ, 111 Δπηηξφπσλ, 128 Σκεκαηαξρψλ,
433 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ, 2 ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΣΔ, 311 ππαιιήισλ
θαηεγνξίαο ΓΔ θαη 86 ππαιιήισλ ΤΔ θαηεγνξίαο.
Σν γεληθφ ζχλνιν ινηπφλ, δηακνξθψλεηαη ζε 1.074 ζέζεηο ππαιιήισλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ, απφ ηηο νπνίεο θαιχπηνληαη νη 636, δειαδή έλα πνζνζηφ
19
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πεξίπνπ 59,22 %. Οη 636 απηνί δηθαζηηθνί ππάιιεινη ζηεξίδνπλ επηθνπξηθά ην έξγν
ησλ ελ ελεξγεία 134 δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ20.
3.4. Κώδικαρ δεονηολογίαρ ελεγκηών ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος
χκθσλα κε ην λέν εγρεηξίδην ειέγρνπ

ηνπ

αλσηάηνπ

δεκνζηνλνκηθνχ

δηθαζηεξίνπ21, νη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν αλάκημεο ζηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο
δηθαζηηθνί ππάιιεινί ηνπ, νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ πσο α) πξναζπίδεηαη ε
αλεμαξηεζία, ε αθεξαηφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη β) παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε
ερεκχζεηαο, φζνλ αθνξά ζηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηά
ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία.
Γηα ην ζθνπφ απηφ νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο, εθαξκφδνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο,
επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη δένπζαο πξνζνρήο, ερεκχζεηαο θαη ηεο ελ γέλεη νξζήο
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Οη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ είλαη πνιινί.
εκαληηθφηεξνη εμ’ απηψλ είλαη
εθθνβηζκνχ

ηνπ

ειεγθηή,

γ)

ν θίλδπλνο α) πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο, β)
εμνηθείσζεο

κε

ηνλ

ειεγρφκελν

θνξέα,

δ)

απηναμηνιφγεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο πξνεγνχκελσλ ειεγθηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη ε) ππεξάζπηζεο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ ειεγρφκελνπ ζε ζεκείν πνπ λα
βάιιεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ.
Οη πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα αλαθχςνπλ, θαηά ηελ
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαλφλσλ θαη δενληνινγηψλ, απφ ηα
κέιε ησλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη α) ζε νπζηψδε πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά, β) ζε εζηθά δεηήκαηα, γ) ζηηο κε απηά ζπλδεφκελεο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη
δ) ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγνχζεο σο εζσηεξηθέο
δηθιείδεο αζθαιείαο22.

20

Ππωσ προκφπτει από τθν εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακών
Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
21

Ελ.Συν. εγχειρίδιο ελζγχου κεφ. 3 ςελ. 3-4.

22

Ελ.Συν. εγχειρίδιο ελζγχου κεφ. 3 ςελ. 7-8.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ

4:

Ο

ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ

ΔΛΔΓΥΟ

ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
4.1. Πποληπηικόρ έλεγσορ δαπανών
χκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ πληάγκαηνο, γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο
εηξήλεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ην Κξάηνο πξνγξακκαηίδεη θαη
ζπληνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα ν
δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο
πνιηηεχκαηνο.
Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαθξίλεηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ (ex
ante) δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, πνπ αζθείηαη πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη
ηνλ θαηαζηαιηηθφ (ex post) πνπ αζθείηαη εθ ησλ πζηέξσλ.
Σα αίηηα ζέζπηζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη πνιιά.
Μηα πξνζπάζεηα ζχλνςεο απηψλ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο:
i) Ζ ζπλεγνξία ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ απνδεθηψλ ησλ σθειεκάησλ ησλ,

σο

δηθαηνχρσλ ηεο δαπάλεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ είζπξαμε θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ε
νπνία πξνζθξνχεη ζηελ πεξηνξηζκέλε επάξθεηα θαη ζηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία ηνπ
αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο.
ii) Οη παξελέξγεηεο ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (βι. παξάξηεκα),
θαζψο ε ππέξκεηξε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ
ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη κε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σν
πξψην είδνο δαλεηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε έληνθα γξακκάηηα ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ, απνξξνθψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θεθάιαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. πλέπεηα απηήο ηεο ζηξέβισζεο
απνηειεί ε θάκςε παξαγσγήο θαη επαθφινπζα ε αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο
θπθινθνξίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σν δεχηεξν είδνο δαλεηζκνχ, ν εμσηεξηθφο,
νδεγεί ζε αχμεζε, φπσο είλαη θπζηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, λέν
δαλεηζκφ, αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ελ ζπλερεία αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη
ηνπ πιεζσξηζκνχ.
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iii) Ζ πξφιεςε ηεο πιεξσκήο παξάλνκσλ θαη κε θαλνληθψλ δαπαλψλ, ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο νδεγεί ζε πξφιεςε ηεο δεκηάο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
Μηα κνξθή πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είλαη θαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) πνπ θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά βάζεη ηεο
δηάηαμεο ηνπ εδ. β΄, παξ, 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο, ελφςεη ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη θαηάξηηζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Δηδηθά φκσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νη δαπάλεο ησλ δήκσλ,
ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ
θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ησλ
δεκνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ. αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 1 έσο 3 ηνπ
άξζξνπ 169 ηνπ Κ.Γ.Κ.23
Οη ζχλδεζκνη, ηα δεκνηηθά ιηκεληθά ηακεία θαη ηα ηδξχκαηα είλαη λ.π.δ.δ., ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245, 226, 244 θαη 243 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαη ζπλεπψο ππάγνληαη
ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ24.
Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, 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 ην
πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (5.000,00 €) θαη άλσ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.25
Καη' εμαίξεζε, δαπάλεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εθηέιεζεο δεκφζησλ
έξγσλ, κειεηψλ ή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ
ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ειέγρνληαη πξνιεπηηθά, θαηά ηελ
ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ θαη κφλν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ. Καηά ηνλ
ίδην ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηάζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ,
θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
23

Άρκρο 275 του ν.3852/2010 και άρκρο 33 παρ. 1 του ν.4129/2013.

24

Ελ.Συν. Ολ. πρακτικά 5/09.02.2011.

25

Άρκρο 1 παρ. 1α εδ. iii του π.δ. 136/2011.
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Διέγρνληαη, επίζεο πξνιεπηηθά, αλεμαξηήησο ρξεκαηηθνχ πνζνχ νη δαπάλεο γηα: i)
κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην ρξεκαηηθφ
έληαικα ii) πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία) θαη iii)
επηρνξεγήζεηο ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ26.
Γπζηπρψο, κε ην άξζξν 31 παξ. α πεξ. αα ηνπ λ.4270/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 10 παξ. 10 ηνπ λ.4337/2015, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017, θαηά παξέθθιηζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4129/2013, δελ αζθείηαη πιένλ πξνιεπηηθφο έιεγρνο
ζηηο δαπάλεο ηνπ Κξάηνπο. Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2019, δελ ζα αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο νχηε ζηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ
ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
4.2. Καηαζηαληικόρ έλεγσορ
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ,
λ.π.δ.δ., λ.π.η.δ.27, Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ (δήκνη θαη πεξηθέξεηεο), ζηνλ εθηφο
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο
επίζεο ζε θάζε θνξέα πνπ έιαβε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ28. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο φζνλ αθνξά ζηα λ.π.η.δ., ην Διεγθηηθφ
πλέδξην εθαξκφδνληαο ηε ζεσξία ηνπ «δεκφζηνπ ρξήκαηνο», δέρεηαη πσο
θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κφλν εθφζνλ
δέρνληαη επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ29.
Ο εθάζηνηε θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, είηε κε ηελ έθδνζε «απαιιαθηηθήο» πξάμεο, κε ηελ νπνία
θεξχζζνληαη νη ινγαξηαζκνί «σο νξζψο έρνληεο», είηε κε ηελ έθδνζε θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο, κε ηελ νπνία θαηαινγίδνληαη νη ππφινγνη γηα ηα δηαπηζησζέληα ειιείκκαηα.
Ο θαηαζηαιηηθφο

έιεγρνο

πνπ

δηελεξγείηαη

είλαη

εηήζηνο, ηαθηηθφο

θαη

δεηγκαηνιεπηηθφο, εθηφο αλ θαηά ηε δηελέξγεηά ηνπ πξνθχςνπλ ιφγνη πνπ ζα

26

Άρκρο 1 παρ. 2 του π.δ. 136/2011.

27

Ελ.Συν. Ολ. πρακτικά 5/10-03-2005.

28

Άρκρο 1 παρ. 1 περ. β ν.4129/2013.

29

Ελ.Συν. Ολ. πρακτικά 5/10-03-2005.

34

επηβάιινπλ ηε γελίθεπζή ηνπ30. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη έθηαθηνο γεληθφο ή ζεκαηηθφο ή
εηδηθφο.
χκθσλα κε ην λέν εγρεηξίδην ειέγρνπ

ηνπ

αλψηαηνπ

δεκνζηνλνκηθνχ

δηθαζηεξίνπ31, θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν εμεηάδνληαη ηδίσο α) ε ηήξεζε ηεο αξρήο
ηεο

ρξεζηήο

δεκνζηνλνκηθήο

δηαρείξηζεο,

φπσο

εμεηδηθεχεηαη

ζηηο

αξρέο

νηθνλνκηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, β) ε νξζή ηήξεζε ηνπ
θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ινγηζηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, γ) ε ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ,
ψζηε λα απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ελεξγεηψλ, δ) ε λφκηκε ιήςε δαλείσλ, παξνρή εγγπήζεσλ θαη ε
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ε) ε εθαξκνγή ηεο γεληθήο αξρήο ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, ζη) ε έγθαηξε θαη θαλνληθή απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ εηζπξαηηφκελσλ
δηθαησκάησλ θαη ε είζπξαμε θαη δηαρείξηζε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή άιισλ εηδηθψλ
εζφδσλ ή εζφδσλ απφ δάλεηα ή εζφδσλ απφ νθεηιέο θαη πξφζηηκα ζε βάξνο ηξίησλ, δ)
ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα θαη ε) ε ζπκκφξθσζή ηνπ ζε
πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο δήκνπ, πνπ δελ ππάγεηαη ζε
πξνιεπηηθφ έιεγρν, πθίζηαηαη ν θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 4 ηνπ λ.2307/1995. Ο ηακίαο δήκνπ,
αλ θξίλεη πσο θάπνην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πάζρεη ζε λνκηκφηεηα ή
θαλνληθφηεηα, κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ηνπ, εθζέηνληαο γξαπηψο ηνπο ιφγνπο
αληίξξεζήο ηνπ ζηνλ δήκαξρν. Αλ ν δήκαξρνο εκκείλεη ζηελ πξφζεζή ηνπ λα πιεξσζεί
ν θεξφκελνο σο δηθαηνχρνο, απνξξίπηνληαο ηηο αηηηάζεηο, δίλεη γξαπηή εληνιή ζηνλ
ηακία θαη ν ηειεπηαίνο σο εληεηαικέλνο ππάιιεινο πξνρσξά ζηελ εμφθιεζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Ακειιεηί ν ηακίαο, ακέζσο κεηά ηε ζρεηηθή εμφθιεζε,
ππνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν Υ.Δ. ζηελ νηθεία ππεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ, γηα θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζηαιηηθφ έιεγρν. Ο Δπίηξνπνο, εθφζνλ δερζεί
ηνπο ιφγνπο άξλεζεο εμφθιεζεο ηνπ Υ.Δ., πνπ είρε ππνβάιιεη ν ηακίαο ζην δήκαξρν,
ζπληάζζεη Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ32, ην νπνίν απεπζχλεη ζηνπο ππεχζπλνπο
30

Άρκρα 39 και 51 του ν.4129/2013.

31

Ελ.Συν. εγχειρίδιο ελζγχου κεφ. 2 ςελ. 5.

32

Άρκρο 38 παρ. 4 του ν.4129/2013.

35

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιείκκαηνο. Αλ ην έιιεηκκα δελ αλαπιεξσζεί, ηφηε θαη’
εθαξκνγή ηνπ λ.4055/2012, ν Δπίηξνπνο εθδίδεη ζρεηηθή θαηαινγηζηηθή πξάμε.
Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ηνπ Δι.πλ. ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ θαηαζηαιηηθφ
έιεγρν, θαζψο ε Οινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ33 κε πξαθηηθά ηεο θαζνξίδεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ Δπηηξφπσλ θαη απνθαίλεηαη επί δεηεκάησλ κείδνλνο
ζπνπδαηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο, θαηαξηίδεη ην εηήζην πξφγξακκα
θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ δείγκαηνο θαη
εγθξίλεη ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο34.
Ο Πξφεδξνο ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, φηαλ θξίλεη απαξαίηεηε ηε ζχγθιεζε ηεο
Οινκέιεηαο εμαηηίαο ηεο ζνβαξφηεηαο θαη γεληθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο35, πξνβαίλεη ζ’
απηή, ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ νκάδεο θαη ζπλεξγεία επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη δίλεη
εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα έθηαθησλ δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ.
Οη γεληθέο αξρέο, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε ειέγρεηαη θαηαζηαιηηθά, είλαη ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθφηεξα ε νηθνλνκηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη ε νξζή ηήξεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ησλ ινγαξηαζκψλ, ελψ ζπγρξφλσο ειέγρνληαη νη πξάμεηο λφκηκεο δηαρείξηζεο ηεο
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ιήςεο δαλείσλ θαη απφδνζεο ησλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ.
Δηδηθή πεξίπησζε θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ινγαξηαζκψλ Ο.Σ.Α. είλαη απηή, ησλ
νπνίσλ ηα ζηνηρεία θαηαζηξάθεθαλ νιηθά ή κεξηθά ζην Διεγθηηθφ πλέδξην απφ
αλψηεξε βία ή ηπραίν γεγνλφο θαη ησλ νπνίσλ ε απψιεηα ή θαηαζηξνθή δηαπηζηψλεηαη
κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4129/2013, ν έιεγρνο ησλ
δηαρεηξίζεσλ ελεξγείηαη κε απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη απνθάζεηο απηέο, πνπ εθδίδνληαη
χζηεξα

απφ

πξφηαζε

ηεο

αξκφδηαο

Τπεξεζίαο

Δπηηξφπνπ

ηνπ

αλψηαηνπ

δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ, θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ δηαρεηξίζεσλ απηψλ,
ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε αλαπιήξσζε εθείλσλ πνπ απσιέζζεθαλ ή

33

Άρκρο 4 του ν.4129/2013.

34

Άρκρο 67 του ν.4129/2013.

35

Άρκρο 131 παρ. 3 του π.δ. 1225/1981.

36

θαηαζηξάθεθαλ, ηνπο ππφρξενπο θαη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, θαζψο θαη
θάζε άιιε ρξήζηκε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ έιεγρν.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πξνθχπηεη, φηη ην αλψηαην
δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην εθδηθάδεη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο
ινγαξηαζκψλ,

δεκφζηαο

δηαρείξηζεο,

δεκνζίσλ

ειιεηκκάησλ

αιιά

θαη

απφ

θαηαινγηζκνχο γηα απψιεηα ή αλνίθεηα εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, αθφκε θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
Ωο ινγαξηαζκφο λνείηαη, φρη κφλν ε ινγνδνζία ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ, αιιά θαη
νπνηαδήπνηε, αλεμαξηήησο εηδηθφηεξνπ ηχπνπ, απεηθφληζε εζφδσλ θαη εμφδσλ
δεκφζηαο δηαρείξηζεο, αθφκε θαη ε θαηαγξαθή ησλ εθηακηεχζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία
ελφο θαη κφλν δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Δπηβεβιεκέλε θξίλεηαη φρη κφλν ε επαιήζεπζε
ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πεξηέρεη ν ινγαξηαζκφο, αιιά θαη θάζε έξεπλα
δηαπίζησζεο λνκηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζηα νπνία απηφο ζηεξίδεηαη. Άξα δηαθνξέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο κε ηελ ηαθηνπνίεζε δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλήθνπλ ζηελ δηθαηνδνζία απηνχ, εάλ κεηά
ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν δηαπηζησζεί, πσο ηα ζηνηρεία πνπ ν ινγαξηαζκφο εκπεξηέρεη είλαη
εζθαικέλα ή κε λφκηκα36.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ δχλαηαη λα
δεηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπο ππνιφγνπο, θαζψο θαη απφ
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία ή ζηνηρείν, αλ δε
ζπληξέρεη πεξίπησζε, κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη επηηφπηα έξεπλα37.
4.3.

Δςθύνερ ςπολόγυν

Πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππαιιήισλ Ο.Σ.Α., έρνπλ επζχλε έλαληη ηνπ δεκνζίνπ γηα θάζε ζεηηθή δεκηά, πνπ
πξνήιζε απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 38. Οη
ππάιιεινη Ο.Σ.Α. επζχλνληαη θαη γηα ηηο απνδεκηψζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ θαηέβαιιε ν

36

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 1104/2007, 2310/2009.

37

Άρκρο 38 παρ. 3 του ν.4129/2013.

38

Άρκρο 68 του ν.4129/2013 και Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 717/2010.
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Οξγαληζκφο, εμαηηίαο παξάλνκσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπο, φηαλ απηέο πξνήιζαλ
απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα39.
Βαξηά ακέιεηα ππάξρεη, φρη κφλν φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε θαηά ηηο ζπλαιιαγέο
απαηηνχκελε γεληθά επηκέιεηα ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θαη επζπλείδεηνπ αλζξψπνπ40, αιιά
θαη φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη νχηε ε ζηνηρεηψδεο επηκέιεηα, ηελ νπνία αμηψλεη ν λφκνο
απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο εληφο ηνπ θχθινπ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο41. Γφινο ππάξρεη, φηαλ ν ππάιιεινο θαθφβνπια θαη εθ πξνζέζεσο
πξνμέλεζε δεκηά ζην δεκφζην κε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ42.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην απνθαίλεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ησλ
Ο.Σ.Α. χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εθπξνζψπνπ θάζε νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
100 ηνπ λ.1188/1981 (Α' 204).
Ο θαηαινγηζκφο αζηηθήο επζχλεο ησλ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ
IV Σκήκαηνο.
Οη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη, ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα κέιε ηεο
δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, νη πξφεδξνη θνηλνηήησλ, ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
θαζψο θαη νη ζχκβνπινη δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, νη ηνπηθνί ζχκβνπινη θαη νη
πάξεδξνη νθείινπλ λα απνδεκηψζνπλ ην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα γηα θάζε ζεηηθή δεκία,
πνπ πξνμέλεζαλ εηο βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. Οη αλσηέξσ
δελ ππέρνπλ επζχλε απνδεκίσζεο έλαληη ηξίησλ. Ζ δεκία θαηαινγίδεηαη ζηα πξφζσπα
απηά κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηξηκεινχο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηείηαη ζηελ
έδξα θάζε λνκνχ ή λνκαξρίαο κε απφθαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη
απνηειείηαη απφ α) ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ ή ηεο λνκαξρίαο, β)
ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη γ) ηνλ Πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. ηνπ λνκνχ43. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.
11 ηνπ λ.3731/2008, ε πξναλαθεξφκελε αζηηθή επζχλε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ππφθεηηαη
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Άρκρο 100 του ν.1188/1981.

40

Άρκρο 330 του Α.Κ.

41

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1349/1989.

42

Ελ.Συν. Τμ. V απόφ. 2164/2013.

43

Άρκρο 141 παρ. 1 και 2 του ν.3463/2006.
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ζε ηξηεηή παξαγξαθή, ε νπνία αξρίδεη κε ηε ιήμε ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο
πεξηφδνπ.
Σα ππνθείκελα ζε θαηαινγηζκφ θπζηθά πξφζσπα, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α) ζηνπο δεκνζίνπο ππνιφγνπο (βι. παξάξηεκα), κε ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ (δεκφζηνο ππάιιεινο, ππάιιεινο ή πνιίηεο), ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί
λφκηκα ή κε, πεξηιεπηηθά ηα θαζήθνληα α) ηεο δηελέξγεηαο ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ
πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, β) ηεο ηήξεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, γ) ηεο ηήξεζεο
ησλ νξηδφκελσλ απφ ην λφκν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο «θηλήζεηο» θαη δ) ηεο ζχληαμεο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ
ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο 44.
Ζ δηάθξηζε ησλ ππνιφγσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κπνξεί
λα γίλεη θαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) ππφινγνη Υ.Δ. πξνπιεξσκήο θαη πξνζσξηλψλ, β)
ππφινγνη θνξνηερληθνί θαη ηεισλεηαθνί, γ) εηδηθνί ηακίεο, δηαρεηξηζηέο πάγησλ
πξνθαηαβνιψλ, δ) ππφινγνη λ.π.δ.δ. θαη Ο.Σ.Α. θαη ηέινο ζη) δηαρεηξηζηέο έξγσλ
πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ45.
ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ ππφινγνη ζεσξνχληαη ν δήκαξρνο ή ν
αληηδήκαξρνο, φηαλ ζηνλ ηειεπηαίν έρνπλ κεηαβηβαζηεί νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο46 ή
φηαλ απηφο λφκηκα αλαπιεξψλεη47, ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ν
πξντζηάκελνο ηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο θαη ν ηακίαο

ηνπ δήκνπ48. Δηδηθφηεξα ν

δήκαξρνο επζχλεηαη σο ππφινγνο, θαζψο εληέιεη ηελ εθηέιεζε δαπαλψλ ηνπ δήκνπ,
πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζή ηνπο θαη εθδίδεη ηα ζρεηηθά Υ.Δ.49 Αληηζέησο, ηα κέιε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δε ζπγθεληξψλνπλ ζηα πξφζσπά ηνπο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
δεκνζίνπ ππνιφγνπ, νχηε θαλ ηνπ ζπλεπζπλφκελνπ, θαζψο κφλν εγθξίλνπλ ηνλ
απνινγηζκφ δηαρείξηζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ρσξίο απηή ε έγθξηζε
44

Άρκρο 150 παρ. 1 του ν.4270/2014, 32 του ν.δ.496/1974 και 44 παρ. 2 του ν.4129/2013.

45

Άρκρα 54 του ν.2362/1995 και 150 του ν.4270/2014.

46

Άρκρο 115 παρ. 3 του π.δ. 410/1995.

47

Άρκρο 117 του π.δ. 410/1995.

48

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 2075, 3075/2010.

49

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 3289, 1614/2011 και 1808/2014.
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λα απαιιάζζεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ππνιφγνπο απφ ηηο επζχλεο ηνπο50. Όηαλ φκσο ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ε δεκαξρηαθή επηηξνπή, απνθαζίδνπλ ή εγθξίλνπλ κε πξάμεηο
ηνπο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ, γηα ηηο νπνίεο ηα κέιε ηνπο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο, αθφκε θαη λα θαηαςεθίζνπλ ηε δηελέξγεηά
ηνπο αλ ηηο ζεσξνχλ παξάλνκεο, ηφηε ελεξγνχλ πξάμεηο δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ
ηνπ δήκνπ θαη ζεσξνχληαη ππφινγνη51.
β) ηνπο ζπλεπζπλφκελνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο αλάκημεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε
δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία εάλ θαη εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε αλάκημε επελεξγεί
απνθαζηζηηθά ζηελ εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, επεξεάδεη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή
ηεο δηαρείξηζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ρσξίο απηή δελ ζα κπνξνχζε λα πεξαησζεί ε
δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία θαη νδεγεί ελ ηέιεη ζην έιιεηκκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ν
ζπλεπζπλφκελνο επζχλεηαη αιιειεγγχσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο κε
ηνλ ππφινγν θαη πσο ην έιιεηκκα κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζε βάξνο θαη ησλ δχν
ππεπζχλσλ αιιά θαη κφλν ζηνλ ζπλππεχζπλν, αλ ην δηθαζηήξην έηζη θξίλεη52.
Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλεπζπλφκελσλ είλαη ηα
κέιε ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πξνκεζεηψλ53 θαη ππάιιεινη πνιενδνκίαο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηνί ζπληάζζνπλ πιαζηέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα
ηελ θαηαβνιή αρξεσζηήησο ιεθζέλησλ πνζψλ ζε έηεξνπο ππαιιήινπο 54.
γ) χκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο, ππφινγνο ζεσξείηαη θαη φπνηνο ιακβάλεη
ρξήκαηα, πιηθά ή αμίεο ηνπ δεκνζίνπ κε ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ή αλάισζήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ55. Καη’ απηή ηελ εξκελεπηηθή εθδνρή
ππφινγνη είλαη θαη νη αρξεσζηήησο ιαβφληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ππάιιεινη αιιά
θαη ηδηψηεο, αθφκε θη αλ δελ ελήξγεζαλ θακία πξάμε δηαρείξηζεο, κε ην ζθεπηηθφ πσο ν
θαηαινγηζκφο, σο πξάμε ηαθηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ, εθδηδφκελε ζε βάξνο ησλ

50

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1763/2010.

51

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 1487, 1492/2000 και Τμιμα VII απόφ. 2219/2006.

52

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1456/2008.

53

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 1573, 1616/2008.

54

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1456/2008.

55

Ελ.Συν. Τμιμα V απόφ. 604/2003.
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αρξεσζηήησο

ιαβφλησλ,

απνζθνπεί

ζε

αλαπιήξσζε

ηνπ

δηαπηζησζέληνο

ειιείκκαηνο56.
Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 παξ. 1 θαη 54 παξ. 4 ηνπ
λ.2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ άξζξσλ 96 θαη 152 παξ. 4
ηνπ λ.4270/2014 νξίδνπλ, πσο ζε πεξίπησζε κε λφκηκσλ πιεξσκψλ, ην πξνθαινχκελν
έιιεηκκα θαηαινγίδεηαη απφ ηνπο δηαηάθηεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο θαη ην
Διεγθηηθφ πλέδξην, ηφζν ζηα ππεξεζηαθά φξγαλα, ηα νπνία ζπλέπξαμαλ ζηελ
παξάλνκε εθηακίεπζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, φζν θαη ζηνπο αρξεσζηήησο ιαβφληεο.
Αρξεσζηήησο ιαβφληεο είλαη θαη ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο
δεκφζην ρξήκα γηα ηελ απφζβεζε έλαληη απηψλ ππνρξέσζεο ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία
φκσο, θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο δελ πθίζηαηαη δηφηη νπδέπνηε γελλήζεθε, ή
κεηαγελέζηεξα θαη πξν ηεο θαηαβνιήο απνζβέζηεθε ή δηφηη ε θαηαβνιή ηειεί ππφ
αλαβιεηηθή αίξεζε κε πιεξσζείζα.
Σν αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην φκσο, εθαξκφδνληαο α) ηελ αξρή ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηειεπηαία πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνχκελσλ ιεηηνπξγψληαο κε επηείθεηα θαη β) ηελ
αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ θαηέιεμε
πσο φηαλ ηα αρξεσζηήησο ιεθζέληα πνζά αθνξνχλ ζε απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, γηα ηηο
νπνίεο α) έρεη παξέιζεη ηθαλφο ρξφλνο απφ ηελ είζπξαμή ηνπο, β) έρνπλ ιεθζεί
θαιφπηζηα θαη γ) ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αλππέξβιεησλ νηθνλνκηθψλ
δπζρεξεηψλ, κε άκεζε δπζκελή επίδξαζε ζηα κέζα δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, ηφηε απηά δελ πξέπεη λα αλαδεηνχληαη. Ζ ηζρχο ησλ ηξηψλ αλσηέξσ
πξνυπνζέζεσλ είλαη απαξαίηεην λα εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα57.
Δηδηθή κλεία αμίδεη λα γίλεη γηα ηνπο θαηαινγηζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ, αηξεηψλ
θαη κε, σο απνηέιεζκα ηεο κε νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θιεξνδνηεκάησλ.
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2, 32, 69, 82, 96, 101, 102 θαη 104
ηνπ α.λ.2039/1939 πξνθχπηεη, πσο ε πεξηνπζία πνπ θιεξνδνηείηαη ζε ήδε πθηζηάκελα
λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ εθπιήξσζε θνηλσθεινχο ζθνπνχ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη
εηδηθά ν ηξφπνο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, ζπληζηά πεξηνπζία, κε ηελ έλλνηα ηνπ
θεθαιαίνπ απηνηεινχο δηαρείξηζεο, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηε ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ
56

Ελ.Συν. Ολ. πρακτικά 12/16-06-2010.

57

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1246/2014.
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λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη δηελεξγνχληεο πξάμεηο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο απηήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο είζπξαμεο θαη δηάζεζεο εζφδσλ απφ ηελ εθκίζζσζε
αθηλήησλ, επζχλνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο πξνθιήζεθε απφ
παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο. ηελ έλλνηα απηή εληάζζεηαη θαη ε κε δηάζεζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζφδσλ γηα ην ζθνπφ πνπ είρε νξίζεη ν θιεξνδφηεο. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε, νη δηαρεηξηζηέο επζχλνληαη αθφκε θαη γηα ειαθξά ακέιεηα, αθνχ ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή απνηειεί επζεία παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ α.λ.2039/193958.
Ζ αξκνδηφηεηα θαηαινγηζκνχ αλήθεη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο,
εθφζνλ ε εθπιήξσζε ζθνπνχ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ λνκφ59 θαη
αζθείηαη φρη κφλν ζε βάξνο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ απηνηεινχο θεθαιαίνπ, δειαδή ησλ
δηαρεηξηζηψλ θαη ηεο ινηπήο πεξηνπζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ60 αιιά θαη ζε βάξνο
ησλ ελ ηνηο πξάγκαζη δηαρεηξηζηψλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε
δηαρείξηζε απηνχ κε ή ρσξίο λφκηκε εμνπζηνδφηεζε61.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο
ηνπ δηαζέηε, απνζαθελίδεη πσο ε δηαρεηξηζηηθή επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη παξάιιεια δελ απνδέρεηαη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηνπ ζθνπνχ
γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθε ε πεξηνπζία, αθφκε θη αλ απηφο ν ζθνπφο είλαη επίζεο
θνηλσθειήο62.
Έιιεηκκα είλαη ε επί έιαηηνλ αδηθαηνιφγεηε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο
πνζφηεηαο ρξεκάησλ ή πιηθψλ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν δεκφζηνο ππφινγνο θαη απηψλ πνπ
έπξεπε λα ππάξρνπλ κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απνδίδεη θαη ηα λφκηκα
παξαζηαηηθά πνπ επηζπλάπηεη θαη πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ειιεηκκάησλ απνηεινχλ νη αλνίθεηεο πιεξσκέο,
δειαδή απηέο: α) πνπ έγηλαλ ρσξίο ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ή ηνπο λφκηκνπο ηίηινπο,
β) γηα ηηο νπνίεο δελ ηεξήζεθαλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, π.ρ. δελ ππήξμε δηάζεζε
πίζησζεο (βι. παξάξηεκα) γ) πνπ δελ αλάγνληαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνιφγνπ ή πνπ
έγηλαλ αρξεσζηήησο ππ’ απηφλ, δ) πνπ είλαη άζρεηεο κε ην ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο θαη
58

Ελ.Συν. Τμ. IV απόφ. 1211/2007.

59

Άρκρο 46 παρ. 21 του ν.3220/2004.

60

Ελ.Συν. Τμ. IV απόφ. 3398/2011.

61

Ελ.Συν. Τμ. IV απόφ. 3763/2013.

62

Ελ.Συν. Τμ. IV απόφ. 5006/2013.
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ε) πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ βαζηθή αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ 63, δειαδή δελ
εληάρζεθαλ ζηνπο ζσζηνχο θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ (βι. παξάξηεκα), ελψ ηδηαίηεξε
πεξίπησζε ειιείκκαηνο απνηειεί ην πξνεξρφκελν απφ θινπή.
Ο εθάζηνηε ππφινγνο, είλαη παξάιιεια ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεκάησλ
θαη πιηθψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη64, εθηφο αλ έρεη επηδείμεη ηελ «ελ ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ».
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φηαλ δειαδή πξνθχςεη απψιεηα ή θζνξά ηνπο, αξκφδηνο
γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ ππνιφγνπ είλαη ν Δπίηξνπνο ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ65.
Ο ππφινγνο, εθηφο απφ αζηηθή επζχλε βαξχλεηαη θαη κε εηδηθή επζχλε γηα θάζε
πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ, πνπ αθφκε θαη απφ ειαθξά ακέιεηα ζα νδεγήζεη ζε
ειιεηκκαηηθή δηαρείξηζε. Διαθξά ακέιεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 330 ηνπ Α.Κ.,
ππάξρεη, φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε αμηνχκελε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο επηκέιεηα ηνπ κέζνπ
ζπλεηνχ θαη επζπλείδεηνπ αλζξψπνπ. Βαξηά ακέιεηα ππάξρεη, φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη
νχηε ε θνηλή επηκέιεηα, ηελ νπνία αμηψλεη ν λφκνο απφ φια ηα θπζηθά πξφζσπα, κε
απνηέιεζκα ε ακειήο ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνιφγνπ λα θαζίζηαηαη ζνβαξή θαη
αζπλήζηζηε. Γφινο ππάξρεη απφ ηνλ ππφινγν, φηαλ απηφο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ, πσο ε δηαρείξηζε πνπ αζθεί ζηνρεχεη θαη επηθέξεη παξάλνκα
απνηειέζκαηα66.
εκεησηένλ, πσο ε επζχλε ηνπ ππνιφγνπ γηα απνθαηάζηαζε ειιείκκαηνο είλαη
εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηπρφλ πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ67.
Ο ππφινγνο απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο δεκφζηνπ
ρξήκαηνο ή πιηθψλ θαηά ηε δηαρείξηζή ηνπ, φηαλ α) «ζπλεκνξθψζε πιήξσο πξνο ηα
θεθαλνληζκέλα»68, δειαδή ζε θάζε πθηζηάκελε λνκηθή, θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή
ξχζκηζε πνπ θαζνξίδεη ηξφπνπο αζθαινχο θχιαμεο ησλ ρξεκάησλ, αμηψλ θαη πιηθνχ
ηεο δηαρείξηζεο θαη επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο επηπιένλ, ελδεηθλπφκελεο απφ ηηο
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πεξηζηάζεηο, ελέξγεηεο απηνχ γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελεο απψιεηαο ηνχησλ θαη β)
«επέδεημε ηελ ελ ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ», δειαδή ηελ επηκέιεηα πνπ επηδεηθλχεη θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ, βάζεη ησλ αηνκηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ ελψ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ειιείκκαηνο φηαλ «θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο
ζπλαιιαγέο».
Πεξαηηέξσ, ν δεκφζηνο ππφινγνο απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ηνπ θαη φηαλ πθίζηαηαη
δηαθνπή ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ θαη ηνπ
ειιείκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε δηαρείξηζε, εάλ ηπρφλ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ
απηψλ γεγνλφηα πνπ νθείινληαη ζε ελέξγεηεο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη σο έθηαθηα θαη
αζπλήζηζηα πεξηζηαηηθά, άζρεηα κε ηη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ππνιφγνπ, είλαη ηθαλά
λα δεκηνπξγήζνπλ ην ελ ιφγσ έιιεηκκα69.
4.4. Καηαλογιζμόρ
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα δηελεξγνχληα ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν φξγαλα ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαπηζηψλνπλ ειιείκκαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζε «θαθή»
δηαρεηξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνιφγνπ, φπσο π.ρ. είλαη ηα ειιείκκαηα πνπ
νθείινληαη ζηελ κε θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ. Σα ειιείκκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο «ηππηθά».
Απ’ ηελ άιιε ν ππφινγνο, έρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ππφ ην
πξίζκα εμέιημεο ηεο θξαηηθήο δξάζεο, ιεηηνπξγεί πιένλ πεξηζζφηεξν σο απνδέθηεο
ππνρξεψζεσλ θαη ιηγφηεξν σο ππνθείκελν δηθαησκάησλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ, ν Παπατσάλλνπ (2003) ζεσξεί πσο ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απνθηά
ηδηαίηεξν λφεκα, νξίδνληαο ηα απψηεξα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο θξαηηθήο πεξηνξηζηηθήο
επέκβαζεο ζηα ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα.
Έηζη ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην, φηαλ εθδηθάδεη εθέζεηο ππνιφγσλ
θαηά θαηαινγηζηηθψλ ζε βάξνο ηνπο πξάμεσλ, γηα ηελ χπαξμε «ηππηθψλ» ειιεηκκάησλ,
πξέπεη λα ζπλεθηηκά ην χςνο ησλ θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ, ην βαζκφ ππαηηηφηεηαο ησλ
ππνιφγσλ πνπ θαηαινγίζζεθαλ, ηελ έθηαζε απφθιηζήο ηνπο απφ ηε δεκνζηνλνκηθή
λνκηκφηεηα, ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηεο εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθήο
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παξάβαζεο θαη εάλ δηαπηζηψζεη πσο ην χςνο ησλ θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ βξίζθεηαη
ζε δπζαξκνλία κε ηα αλσηέξσ, λα ην πξνζαξκφζεη αλαιφγσο70.
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, πξηλ εθδηθάζεη ηηο πξναλαθεξφκελεο εθέζεηο, εξεπλά
απηεπαγγέιησο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θαηαινγίδνληνο νξγάλνπ, θαζψο ηπρνχζα έιιεηςή
ηεο αλάγεηαη ζε έιιεηςε λνκηκφηεηαο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο 71.
Γηα λα εμαρζεί θαηαινγηζηηθφ ζπκπέξαζκα, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δηελεξγνχλ ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπο, είηε επηηφπηα ζην θαηάζηεκα ηνπ ειεγρφκελνπ Ο.Σ.Α. ηελ πεξίπησζε
ειιείκκαηνο ζπληάζζεηαη έγγξαθν, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη

αλαιπηηθά νη

δηαπηζησζείζεο δεκνζηνλνκηθέο αλσκαιίεο, ην επνλνκαδφκελν Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη
Διιείςεσλ72. Σν Φ.Μ.Δ. θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα, φπσο εληφο ελδεηθηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ, είηε απνδερφκελνη
ηηο αηηηάζεηο ησλ ειεγθηψλ λα αλαπιεξψζνπλ ην έιιεηκκα, είηε αξλνχκελνη ηηο
αηηηάζεηο λα ηηο αληηθξνχζνπλ εκπεξηζηαησκέλα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη
απαληήζεηο ησλ ππνιφγσλ εμεηάδνληαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη εθφζνλ θξηζνχλ επαξθείο, νη ινγαξηαζκνί ηνπ Ο.Σ.Α.
θεξχζζνληαη «νξζψο έρνληεο» κε πξάμε ηνπ Δπηηξφπνπ. Γηαθνξεηηθά, ν Δπίηξνπνο
πξνβαίλεη ζε έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο73.
Με ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ππνιφγνπο λα αληηθξνχζνπλ ηηο αηηηάζεηο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην Φ.Μ.Δ., ηθαλνπνηείηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο,
σο ερέγγπν ηεο επηηαγήο ηνπ πληάγκαηνο γηα πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
Ζ θαηαινγηζηηθή πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ ή ηνπ Δπηηξφπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηαινγίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία,
ην απαηηνχκελν ηζηνξηθφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ νδήγεζαλ ζην έιιεηκκα,
θαζψο θαη ηε λνκηθή αηηηνινγία πνπ θαζηζηνχλ ηελ ελνρή ησλ ππνιφγσλ απηαπφδεηθηε.
Μεηαμχ απηήο πεξηιακβάλνληαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππνιφγνπ γηα ηνπο
θαηαινγηζζέληεο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ην χςνο ηνπ
θαηαινγηδφκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ζ αηηηνινγία ζπληζηά νπζηψδε ηχπν ηεο πξάμεο
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ηνπ θαηαινγηζκνχ θαη ε έιιεηςή ηεο επηθέξεη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο, αθνχ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην ζηεξείηαη ηεο δηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο αλαπιήξσζήο ηεο74.
Δπίζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ηεζείζα κεληαία πξνζεζκία, απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ζηνπο ππνιφγνπο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ,
ηα έλδηθα κέζα πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηε
ζρεηηθή πξνζεζκία άζθεζεο απηψλ75.
Ζ θαηαινγηζηηθή πξάμε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ θαηαινγηδφκελν76 θαη είλαη
εθηειεζηή77. Ακέζσο κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε θνηλνπνίεζή ηεο απνζηέιιεηαη ζηνλ
πξντζηάκελν ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ., κε ζθνπφ ηε βεβαίσζε ηνπ θαηαινγηζζέληνο
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ελψ παξάιιεια θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο
Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηπρφλ άζθεζε απ’ απηφλ έλδηθσλ κέζσλ78.
Ζ απψιεηα ή έιιεηςε ρξεκάησλ, πιηθψλ, αμηψλ ή δηθαηνινγεηηθψλ ζε Ο.Σ.Α. (π.ρ.
απφ θινπή, ιεζηεία, ππξθαγηά θ.ν.θ.), δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα
θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν δήκαξρνο λα δηαηάμεη ηε
δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ζα είλαη ε δηαπίζησζε ησλ
ζπλζεθψλ, θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε ε απψιεηα. Αθνινχζσο ε πνξηζκαηηθή
έθζεζε ηεο Δ.Γ.Δ., ζπλεπηθνπξνχκελε απφ φια ηα ζρεηηθά ληνθνπκέληα, δηαβηβάδεηαη
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηνπ νπνίνπ ηα Κιηκάθηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ απαιιαγή ή κε
ησλ ππνιφγσλ απφ ηε ζρεηηθή επζχλε.
Αλ ε θαηαινγηζηηθή πξάμε απνδίδεη επζχλεο ζηνπο ππνιφγνπο εμαηηίαο δφινπ ή
βαξηάο ακέιεηαο, ηφηε ζε βάξνο ηνπο θαηαινγίδνληαη θαη νη πξνζαπμήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ δεκφζην ινγηζηηθφ γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ
εζφδσλ79. Αλ νη ππφινγνη απνδείμνπλ πσο δελ είραλ δφιν ή βαξηά ακέιεηα
απαιιάζζνληαη ησλ πξνζαπμήζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θάζε πεξίπησζε, ζηηο
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο δελ επηβάιινληαη ηφθνη.
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4.5. Νομιμοποιηηικέρ διαηάξειρ
Καηά ηε δεθαεηία 2000 – 2010 ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηεο Διιάδαο
ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, φπσο ηα ζρέδηα «Καπνδίζηξηαο» θαη
«Καιιηθξάηεο» θαη ν ππνρξεσηηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ ησλ Ο.Σ.Α. Α΄
βαζκνχ. ηελ πξνζπάζεηα «αλαγέλλεζεο» ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θξίζεθε φηη ζα
ζπλέβαιιε θαη ε δεκνζηνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο, θαηά ην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ.
Με ην ζθεπηηθφ απηφ θαη ην άξζξν 26 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ.3274/2004, ν λνκνζέηεο
πξνζπάζεζε λα απαιιάμεη ηα κέιε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ απφ ην
άγνο ηνπ θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο, γηα δαπάλεο γηα ηηο
νπνίεο ηεξήζεθαλ κελ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, πιελ φκσο γηα ηππηθέο ειιείςεηο
θαηαινγίζηεθαλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Έηζη ζεσξήζεθαλ λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2003 απφ λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, λ.π.δ.δ. απηψλ, θαζψο
θαη ζπλδέζκνπο πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α., ζε βάξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, εθφζνλ
ζσξεπηηθά α) ην είδνο ηεο δαπάλεο πξνβιεπφηαλ απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ή
αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή απνζηνιή ησλ παξαπάλσ
θνξέσλ, β) είραλ εγθξηζεί θαη βεβαησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, γ) απνδείρηεθε κε
θάζε πξφζθνξν κέζν φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν δηελεξγήζεθαλ είρε εθπιεξσζεί
θαη δ) δελ είραλ αθπξσζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία80.
Με παξαπιήζην ζθεπηηθφ ςεθίζηεθε ν λ.3801/2009, ζην άξζξν 34 ηνπ νπνίνπ
θαζνξίζηεθε πσο ζεσξνχληαη λφκηκεο νη δαπάλεο, πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ 1ε
Ηνπιίνπ ηνπ 2005 απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηνπο δήκνπο, ηηο θνηλφηεηεο θαη
ηνπο ζπλδέζκνπο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, εθφζνλ απηέο αθνξνχζαλ άζθεζε
αξκνδηνηήησλ πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ξεηψο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή αλ, παξά ηε
ξεηή πξφβιεςή ηνπο, ζπλέηξεμαλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, νη
νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: α) λα αθνξνχζαλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηεο,
παξνρή ππεξεζηψλ, κηζζψκαηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο, πνπ παξαζρέζεθαλ ζε λνκηθά
πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ησλ θνξέσλ ή ζε θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπο, β) λα είραλ
θαηαβιεζεί νη νηθείεο δαπάλεο σο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, δειαδή
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εσο ηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 2009, γ) λα είρε βεβαησζεί απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη ηα
νηθεία φξγαλα ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ
εξγαζζέλησλ θαη δ) λα κελ είραλ αθπξσζεί απφ ηνλ αξκφδην γεληθφ γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο νη ζρεηηθέο πξάμεηο.
Καηαινγηζκνί, νη νπνίνη έγηλαλ γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο, ζε βάξνο ησλ αηξεηψλ
εθπξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ
Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, εθφζνλ δελ είραλ εθηειεζζεί σο ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λ.3801/2009 ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2009, δελ εθηεινχλην θαη ηα ηπρφλ βεβαησζέληα
πνζά δηαγξάθνληαλ.
Αθνινχζσο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ λ.3838/2010, νη ξπζκίζεηο ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ λ.3801/2009 εθαξκφζηεθαλ θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ
κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2005. Έηζη θαιχθηεθε λνκνζεηηθά ην ελαπνκείλαλ ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ππνπ. Γ2 ηνπ λ.4093/2012, λνκηκνπνηήζεθαλ δαπάλεο
θνξέσλ ηεο γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.2362/1995 (Α' 247), φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3871/2010 (Α' 141) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 50
ηνπ λ. 3943/2011 (Α' 66), πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαζ'
ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαλ απφ ηηο πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ δηαηάμεηο. Ζ πιεξσκή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ επεηξάπε θαη' εμαίξεζε, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθείσλ θνξέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2012 θαη 2013, ππφ ηελ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θαη
θαλνληθφηεηαο απηψλ.
Κιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ αμίδεη λα αλαθέξνπκε, πσο
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4325/2015 άξζεθε ην αμηφπνηλν ησλ πξάμεσλ, πνπ
έιαβαλ ρψξα κέρξη ηε δεκνζίεπζε, ζηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 2015, ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη
έπαπζαλ νξηζηηθά νη πνηληθέο, πεηζαξρηθέο δηψμεηο θαζψο θαη

θάζε δηαδηθαζία

θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο αηξεηψλ εθπξνζψπσλ θαη ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ
ππαιιήισλ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, επί ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ
α) κε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ επί ππνζέζεσλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (λ.π.δ.δ. θαη λ.π.η.δ.)
θαη β) κε ηελ παξάηαζε ηζρχνο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ.
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4.6. Γημοζιοποίηζη ηυν επγαζιών ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος
4.6.1. Δηήζια έκθεζη
Έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ησλ Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ
ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαηππψλεη κία θνξά θαη’ έηνο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (π.δ.
774/1980) θαη ήδε ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λφκνπ 4129/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ π.δ.
1225/1981, ηελ Γεληθή ΄Δθζεζή ηεο, ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηψλ ηνπ αλψηαηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο
ηεο. εκεηψλεη ηηο παξαβάζεηο, νη νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο
ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ
δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ ησλ λ.π.δ.δ. θαη Ο.Σ.Α. ή άιισλ ζρεηηθψλ κε ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαηάμεσλ. Τπνδεηθλχεη ηα κέζα, ηα νπνία
θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξεί απνηξεπηηθά ηεο επαλαιήςεσο ησλ παξαβάζεσλ απηψλ θαη
αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο ηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα
γίλνπλ ζηε λνκνζεζία, πνπ αθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ επί ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
Κξάηνπο, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, γλσζηνπνηνχληαη απαξαίηεηα, πξηλ
απφ ηελ εγρείξηζε ηεο έθζεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζηνπο
δηαηάθηεο Τπνπξγνχο κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οη απαληήζεηο ησλ Τπνπξγψλ
πεξηιακβάλνληαη ζε ηδηαίηεξν ηεχρνο θαη απνζηέιινληαη κε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, κέζα ζε δηάζηεκα δχν κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο, ζηνλ
Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηηο δηαβηβάδεη, καδί κε ηελ
Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. Ζ Δηήζηα
Έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ καδί κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηαηαθηψλ Τπνπξγψλ
ζπλδεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο81.
4.6.2. Γιαδηλώζειρ
Ο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο νινθιεξψλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνινγηζκνχ
θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ε ζρεηηθή
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απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Με

ηνλ

απνινγηζκφ

παξνπζηάδνληαη

ηα

ζηνηρεία

εθηέιεζεο

ηνπ

θξαηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ θαη επηηειείηαη ε ινγνδνζία ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηηο αξρηθέο
πξνβιέςεηο. Με ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο ππφινηπεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
παξνπζηάδεηαη κηα δνκεκέλε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη επίδνζεο θαη
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ
ζχζηεκα ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο ηξνπνπνηεκέλεο ηακεηαθήο βάζεο.
Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε παξαβνιή ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ γεληθνχ ηζνινγηζκνχ πξνο
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ειέγμεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα βηβιία
πνπ ηεξνχληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην επηζηξέθεη
ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο καδί
κε ηηο ζρεηηθέο δηαδειψζεηο ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 76
παξ.1 ηνπ λ.2362/199582.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΑ ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ ΔΠΙ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ
5.1. Έθεζη
5.1.1. Δίδορ καηαλογιζηικήρ ππάξηρ
Ζ έθεζε απνηειεί ην θχξην έλδηθν βνήζεκα, κε ην νπνίν νη θαηαινγηζζέληεο
ππφινγνη πξνζπαζνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ επ’ σθειεία ηνπο ηελ θαηαινγηζηηθή πξάμε ή
αθφκε θαη λα ηελ θαηαξγήζνπλ. Με ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο, ε δεκνζηνλνκηθή
δηαθνξά πνπ έρεη θαηαδεηρηεί κέζσ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, θξίλεηαη ζε πξψην θαη
ηειεπηαίν βαζκφ ελψ ε εθδηδφκελε απφθαζε ππφθεηηαη κφλν ζε αίηεζε αλαίξεζεο83.
Γηα ηελ απνδνρή εθδίθαζεο ηεο έθεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ζε Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο,
πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ζηε λνκηκνπνίεζε γηα ηελ άζθεζή
ηεο, ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη ζηελ θαηαβνιή παξαβφινπ.
Θα πξέπεη νη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο:
α) λα έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο Δπηηξφπνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κεηά
απφ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ84 θαη λα αλαθέξνληαη ζε ππνιφγνπο ή εθθαζαξηζηέο (βι.
παξάξηεκα) απνδνρψλ ή αρξεσζηήησο ιαβφληεο. Οη δχν ηειεπηαίνη θαηαινγίδνληαη
κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη θαηαβάιινληαλ παξαλφκσο ρξεκαηηθά πνζά,
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε Υ.Δ. ηα νπνία δελ ππφθεηλην ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν
απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην85,
β) λα πξφθεηηαη γηα Πξάμεηο Κιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί
θαηφπηλ αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο86,
γ) λα πξφθεηηαη γηα πξάμεηο, κε ηηο νπνίεο ν δηαηάθηεο (βι. παξάξηεκα) ηνπ Ο.Σ.Α.
θαηαιφγηζε ηνπο ππεχζπλνπο γηα παξάλνκεο ή αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο δαπάλεο,
ζηαζεξνχ θαη πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα87 θαη ηέινο
83

Άρκρο 109 π.δ. 1225/1981.
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Άρκρα 1 και 46 του ν.4129/2013.
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Άρκρα 33 του ν.2362/1995 και 96 του ν.4270/2014 και παρ. 1 περ. ικ και 46 του ν.4129/2013.
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Άρκρο 48 του ν.4129/2013.
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δ) λα πξφθεηηαη γηα πξάμεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο εθδφζεθαλ
βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαπιήξσζε ειιείκκαηνο ή δεκίαο.
Γεληθφ θαλφλα απνηειεί, πσο ε παξαδεθηή πξνζβνιή κε έθεζε, άξλεζεο αλάθιεζεο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνζθφκηζε λέσλ θαη νπζησδψλ
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη ζε λνκηθή κφλν επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο88.
5.1.2. Νομιμοποίηζη για ηην άζκηζη έθεζηρ
Ζ λνκηκνπνίεζε απηή δηαθξίλεηαη ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή. Δλεξγεηηθά γηα ηελ
άζθεζε έθεζεο, λνκηκνπνηνχληαη νη άκεζα θαηαινγηζζέληεο αιιά θαη νη θαζνιηθνί
ηνπο δηάδνρνη. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε ζρεηηθή έθεζε λνκηκνπνηνχληαη θαη ν
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη ν Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
Παζεηηθά γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ε νπνία αλαθέξεηαη
ζε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε Ο.Σ.Α., λνκηκνπνηείηαη ν Ο.Σ.Α. ππέξ ηνπ νπνίνπ
θαηαινγίζηεθαλ ηα ρξεκαηηθά πνζά.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έθεζεο, φπσο καο πιεξνθνξεί ε Μαξαγθνχ (2016), πξέπεη λα
πθίζηαηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ζπγρξφλσο ηηο ζηηγκέο έθδνζεο ηεο θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο, θαηάζεζεο ηεο έθεζεο θαη ηέινο θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο.
5.1.3. Πποθεζμία
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ην πξφζσπν ηνπ
εθθαινχληα θαη κε ην είδνο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο πνπ πξνζβαιιφηαλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζεζκία γηα έθεζε θαηά θαηαινγηζηηθψλ Πξάμεσλ
Κιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ήηαλ εηήζηα γηα ηνπο θαηαινγηζζέληεο θαη
εμάκελε γηα ην λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείην ν θαηαινγηζκφο. Οκνίσο
εμάκελε πξνζεζκία ππήξρε θαη φηαλ νη εθθαινχληεο αζθνχζαλ έθεζε θαηά
θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ κνλνκειψλ ή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο λνκηθνχ
πξνζψπνπ89.
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Ελ.Συν. Τμιμα I απόφ. 2463/2011.
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Ελ.Συν. Τμιμα Ι απόφ 2456/2011.
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Άρκρα 15 παρ. 13 και 30 παρ. 4 του π.δ. 774/1980 και 56 παρ. 12 του ν.2362/1995.
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Γηα ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε πξνζεζκία
ήηαλ πάληα εηήζηα90.
Δλαξκνλίδνληαο ηηο δηαηάμεηο κε ην πλεχκα ηεο ηζνλνκίαο, ν λνκνζέηεο εμίζσζε
φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα εκεξψλ απφ
ηελ επίδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο91, ελψ κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε επέθεξε
αιιαγή ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζηηο εμήληα εκέξεο92 κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο ζηελ άζθεζε έθεζεο δηακέλεη εθηφο Διιάδαο, νπφηε ε
πξνζεζκία επηκεθχλεηαη ζηηο ελελήληα εκέξεο.
5.1.4. Καηαβολή παπαβόλος
Ζ πιεξσκή παξαβφινπ, φπσο είλαη θπζηθφ, εθιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε ηνπ
παξαδεθηνχ άζθεζεο έθεζεο, δεδνκέλνπ φηη απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή ησλ
απεξίζθεπησλ θαηαζέζεσλ εθέζεσλ εθ κέξνπο ησλ θαηαινγηζζέλησλ, πξνζηαηεχνληαο
θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη
επηηαρχλνληαο ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο.
Ζ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηεί κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε
ηεο έθεζεο. Μεηά απφ αίηεζε ησλ ππφρξεσλ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, κπνξεί
λα ρνξεγεζεί πελζήκεξε πξνζεζκία παξάηαζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ93.
Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ θαζνξίζηεθε ζην 1% επί ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ,
ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε πηζαλέο πξνζαπμήζεηο γηα ην πνζφ απηφ. Αλψηαην
χςνο παξαβφινπ δελ πθίζηαηαη, φκσο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ππεξβαίλεη ηα 1.500,00
€, ηφηε ην επηπιένλ ρξεκαηηθφ πνζφ θαηαινγίδεηαη κε ηελ απφθαζε, αλ ε έθεζε πνπ
αζθήζεθε απνξξηθζεί ή γίλεη ελ κέξεη δεθηή94. Οη αζθνχληεο ηελ έθεζε έρνπλ δηθαίσκα
λα ππνβάιινπλ, ζηνλ Πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ,

αίηεκα πεξί κε θαηαβνιήο

παξαβφινπ, ηζρπξηδφκελνη ιφγνπο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο95.
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Άρκρο 37 του ν.2721/1997.
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Άρκρο 67 παρ. 8 του ν.3842/2010.
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Άρκρο 68 παρ. 1 και 110 παρ. 16 του ν.4055/2012.
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Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 2242/2014.
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Άρκρα 57 παρ. 3 του ν.3659/2008 και 73 παρ. 3 του ν.4129/2013.
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Άρκρο 123 του π.δ. 1225/1981 και 276 του ν.2717/1999.
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Ζ πιεξσκή παξαβφινπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ην δεκφζην θαη γηα ηα λ.π.δ.δ.., ελψ απφ
ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ απαιιάζζεηαη θαη ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο
Δπηθξαηείαο.
5.1.5. Νόμιμερ αιηίερ έθεζηρ
Όπσο είλαη επλφεην, ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο έθεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ην
δηθαζηήξην λα απνθαλζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο, δεδνκέλνπ φηη ε θείκελε λνκνζεζία δελ
θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο έθεζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηπρνχζεο λνκηθέο
θαη νπζηαζηηθέο πιεκκέιεηεο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο.
Βαζηθφηεξε πιεκκέιεηα ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο θαζίζηαηαη ελδερφκελε
αλαξκνδηφηεηα ηνπ εθδίδνληνο ηελ πξάμε νξγάλνπ, θαζψο αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ
θαηαινγηζκφ ππνιφγσλ, ζπλεπζπλφκελσλ θαη αρξεσζηήησο ιαβφλησλ, είλαη θαηά
πεξίπησζε, ηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη δηαηάθηεο, νη νηθνλνκηθνί
επηζεσξεηέο θ.ν.θ.
Αθνινπζνχλ νη πεξηπηψζεηο πιεκκειεηψλ, θαηά ηηο νπνίεο νη θαηαινγηζζέληεο δελ
ζπγθεληξψλνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππνιφγσλ ή έζησ ησλ
ζπλεπζπλφκελσλ. Οη ππφινγνη, φπσο πξνείπακε, κπνξεί λα θαηέρνπλ de jure ηελ
ηδηφηεηα, δειαδή λα αζθνχλ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαηφπηλ αλάζεζεο ζε απηνχο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ή λα ηελ θαηέρνπλ de facto, δειαδή λα έρνπλ
δηελεξγήζεη πξάμεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή λα έρνπλ αλακηρζεί ζε απηέο ρσξίο
ηε λφκηκε αλάζεζε96.
Ηδηαίηεξε πεξίπησζε πιεκκέιεηαο απνηειεί ε πξνζαχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο κε
ηφθνπο, νπφηε γηα ην ηκήκα απηφ ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ζεκειηψλεηαη ιφγνο
έθεζεο γηα παξάβαζε λφκνπ.
Οκνίσο, παξάβαζε λφκνπ θαη ζπλεπψο βάζηκν ιφγν έθεζεο ζπληζηά θαη ε
παξάβαζε δεδηθαζκέλνπ, φηαλ θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν εμεηάδεηαη ε χπαξμε
δηθαηψκαηνο ηνπ δαλεηζηή Ο.Σ.Α., γηα ην νπνίν δηθαίσκα έρνπλ απνθαλζεί ηα θαηά ην
λφκν αξκφδηα δηθαζηήξηα97.
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Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 439/2012.
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Ελ.Συν. Τμιμα Ι απόφ. 1807/2011.
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Πεξαηηέξσ, ην χληαγκα, ζην άξζξν 20 παξ. 1, ζεκειηψλεη ηελ έλλνκε πξνζηαζία
ησλ πνιηηψλ, άξα θαη ησλ ππνιφγσλ, απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, ζηηο αίζνπζεο ησλ
νπνίσλ νη θαηαινγηζζέληεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ
λα ππεξαζπίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ππεξάζπηζή ηνπο
είλαη εχινγε ινηπφλ, ε ελζσκάησζε ζηελ θαηαινγηζηηθή πξάμε ηεο ζρεηηθήο
αηηηνινγίαο, ε νπνία πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ επάξθεηα, ζαθήλεηα θαη εηδηθφηεηα,
ηφζν σο πξνο ηε λνκηθή ηεο βάζε φζν θαη σο πξνο ηελ ηζηνξηθή αηηία ηνπ
θαηαινγηζκνχ, άιισο γελλάηαη λφκηκε αηηία έθεζεο.
Νφκηκε αηηία έθεζεο ζπληζηά επίζεο θαη ε παξάβιεςε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ
δηαηάμεσλ ησλ δαπαλψλ Ο.Σ.Α., θαηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο.
Δπίζεο λφκηκε αηηία έθεζεο, γηα παξάβαζε λφκνπ, ζεσξείηαη ε έθδνζε
θαηαινγηζηηθήο

πξάμεο,

εηο

βάξνο

ππαιιήινπ,

κε

ζθνπφ

ηελ

επηζηξνθή

δεδνπιεπκέλσλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, θαη’ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 904 ηνπ Α.Κ., ην
Γεκφζην ζα νδεγεζεί ζε αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ, εμαηηίαο ηεο ελ ηνηο πξάγκαζη
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ππαιιήινπ.
Σέινο, λφκηκε αηηία έθεζεο, ζηνρεχνπζα ζηελ θαηάπησζε ηεο θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο, απνηειεί ε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο
ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο γηα ηνπο θαηαινγηζζέληεο98.
Δπεηδή φκσο ην έλδηθν βνήζεκα ηεο έθεζεο ζπληζηά πξνζθπγή νπζίαο, γη’ απηφ θαη
ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο, ζα εμεηάζεη θαη
ζα αμηνινγήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα ζεκεία ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο πνπ
ε έθεζε πξνζβάιιεη. Δπί παξαδείγκαηη, νη θαηαινγηζζέληεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
έθεζε, επηθαινχκελνη νπζηαζηηθφ ζθάικα ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ χςνο ηνπ
ειιείκκαηνο ή ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηνπ.
Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ απφδεημε ππαηηηφηεηαο ησλ θαηαινγηζζέλησλ,
φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξφθιεζε ηνπ ειιείκκαηνο, θαζψο ε χπαξμε ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ ππνιφγνπ απφ κφλεο ηεο δελ αξθεί γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ λνκηθνχ θαη
νπζηαζηηθνχ κέξνπο ηνπ θαηαινγηζκνχ. Καη’ απηή ην ζθεπηηθφ, ε αηνκηθή
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ζπκπεξηθνξά ησλ εθθαινχλησλ θαη ν βαζκφο ππαηηηφηεηάο ηνπο έρεη δεζπφδνπζα
ζεκαζία99.
Αληηζέησο, δελ ζπληζηνχλ ιφγν άξζεο ππαηηηφηεηάο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα
βάζηκνπο ιφγνπο απνδνρήο έθεζεο, νη επηθιήζεηο θφξηνπ εξγαζίαο απφ ηνπο
θαηαινγηζζέληεο κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή άζθεζε θαζεθφλησλ εθ κέξνπο ηνπο100.
Όζνλ αθνξά ζηνπο εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ, ε ππαηηηφηεηά ηνπο εμαληιείηαη ζηνλ
έιεγρν ηνπ θχξνπο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, κφλν γηα ηα εμσηεξηθά ηνπο
ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη ππνγξαθέο, νη αξηζκνί πξσηνθφιινπ θαη νη
ρξνλνινγίεο έθδνζεο101. Αληηζέησο κε ηνλ δήκαξρν, πνπ σο εθθαζαξηζηήο απνδνρψλ
ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, έρεη θαη ηε ηειηθή επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ
θχξνπο θαη ηεο νπζηαζηηθήο λνκηκφηεηαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ102.
5.1.6. Γιαδικαζία έθεζηρ
θνπφο ηνπ λνκνζέηε, κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο έθεζεο, είλαη ε πξνζθπγή ζηε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη ε δηαζθάιηζε απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Γη’ απηφ ζην άξζξν 25
ηνπ π.δ.1225/1981 νξίδεη, πσο ην δηθαζηήξην κεξηκλά εμ’ επαγγέικαηνο γηα ηε γεληθή
πξφνδν ηεο δίθεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηαρχηεξε νινθιήξσζή ηεο, ζην άξζξν 27
νξίδεη πσο ην δηθαζηήξην εμεηάδεη ηηο εηζαγφκελεο ζ’ απηφ ππνζέζεηο θαη απνπζία
δηαδίθσλ, ρσξίο απηφ λα ηεθκαίξεη ηελ ελνρή ηνπο θαη ηέινο κε ην άξζξν 70 ηνπ ηδίνπ
π.δ. θαζνξίδεηαη, πσο ην δηθαζηήξην, κε ζηφρν ηελ νξζφηεξε θξίζε ηνπ, δχλαηαη
απηεπάγγειηα λα απνθαζίδεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν. ’ απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δεηήζεη απφ
θάζε δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή θαη απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πιεξνθνξίεο
θαη ζηνηρεία πνπ ζα ην νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα ζε νξζή θξίζε.
ηελ εθδίθαζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ αλψηαηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ,
δηάδηθνη είλαη ην δεκφζην θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ή θαηά ηνπ νπνίνπ
99
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εθδφζεθε ε θαηαινγηζηηθή πξάμε103. Αλ εθδηθάδεηαη θαηαινγηζκφο ππέξ λ.π.δ.δ..
δήκνπ, ηφηε δηάδηθνο είλαη θαη ν δήκνο104.
εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, φζνλ αθνξά ζηελ αθπξφηεηα ηνπ δηθνγξάθνπ, επήιζε κε
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4055/2012, φηαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 απηνχ
θαζνξίζηεθε, πσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο αζθνχκελεο απφ
ηνπο θαηαινγηζζέληεο έθεζεο, είλαη ε ππνγξαθή ηεο απφ δηθεγφξν.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ην παξαδεθηφ ηεο έθεζεο, είλαη επίζεο ε παξάζηαζε
δηθεγφξσλ πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ηνπο δηαδίθνπο. Ζ πιεξεμνπζηφηεηα απνδεηθλχεηαη
είηε εγγξάθσο, είηε κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
πξψηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο105.
Οη θαηαινγηζζέληεο πνπ αζθνχλ έθεζε, πξέπεη λα θξνληίζνπλ, φπσο εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο έθεζήο
ηνπο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, λα θνηλνπνηήζνπλ αληίγξαθν απηήο ζηνλ ππέξ νπ ν
θαηαινγηζκφο Ο.Σ.Α. Οη ελέξγεηεο απηέο, φπσο είλαη επλφεην, ζθνπφ έρνπλ αθελφο κελ
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο λνκηθήο άκπλαο ηνπ εθεζηβαιιφκελνπ, αθεηέξνπ δε ζηελ ρξνληθά
ζχληνκε επίιπζε ηεο δηθαζηηθήο δηαθνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θξίλεηαη σο
απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο106.
Ζ ίδηα ηαθηηθή κε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πξνζεζκίεο, αθνινπζείηαη θαη φηαλ
πξνζηίζεληαη πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο λένη ιφγνη ηζρπξνπνίεζήο ηεο. Οη λένη ιφγνη
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ δηθφγξαθν ζην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ
δηθαζηήξην, δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο, ελψ
αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ζα πξέπεη λα επηδνζεί θαη ζηνλ εθεζίβιεην εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο νθηψ εκεξψλ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε ππνβνιή107.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, παξνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ λα παξέκβεη ζηε δίθε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 14 ηνπ π.δ.1225/1981.
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Φηάλνληαο ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ π.δ. 1225/1981, απηή δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α) ζαλάηνπ θάπνηνπ
δηάδηθνπ ή λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, β) κεηαβνιήο ηεο ηθαλφηεηαο παξάζηαζεο
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο δηαδίθνπο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, γ) κεηαβνιήο ηεο
ηθαλφηεηαο εθπξνζψπεζεο ησλ δηαδίθσλ απφ νπνηνλδήπνηε νξηζκέλν πιεξεμνχζην θαη
δ) αλ πεζάλεη, απνιπζεί, εθπέζεη, παξαηηεζεί ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ ή απνιέζεη ελ
γέλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ εθπξνζψπεζε θαη παξάζηαζε ηνπ δηαδίθνπ ν δηθαζηηθφο
πιεξεμνχζηνο ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
Δπαλάιεςε ηεο δηαθνπείζαο δίθεο επηηξέπεηαη κεηά απφ δήισζε ηνπ δηθαηνχκελνπ
ζε επαλάιεςε απηήο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθην δίκελν απφ ηε δηαθνπή ηεο,
κπνξεί ν Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ λα νξίζεη λέα δηθάζηκν108.
Γελ είλαη ακειεηέν θαη ην ελδερφκελν θαηάξγεζεο ηεο δίθεο ζε πεξίπησζε πνπ ν
εθθαιψλ παξαηηεζεί ηεο άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε
πσο ε παξαίηεζή ηνπ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο ηεο έθεζεο. Γηα
λα γίλεη απνδεθηή απφ ην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην παξαίηεζε πνπ έπεηαη ηεο πξψηεο
ζπδήηεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζεη θαη ν αληίδηθνο109.

5.2. Αίηηζη αναζηολήρ
5.2.1. Δίδορ πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ
Γηα λα αλαζηαιιεί ε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ έθεζε θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο, απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Ζ απφθαζε απηή
εθδίδεηαη, κεηά απφ δηεμαγσγή ζρεηηθήο δίθεο, εθφζνλ ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαηαηεζεί ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Γηα ηελ απνδνρή εθδίθαζεο ηεο αλαζηαιηηθήο αίηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ, πξέπεη λα ηεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ζηε
λνκηκνπνίεζε γηα ηελ άζθεζή ηεο, ζηελ άζθεζε έθεζεο, ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο
ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη ζηελ θαηαβνιή παξαβφινπ.

108

Άρκρο 76 του π.δ. 1225/1981.

109

Άρκρο 77 του π.δ. 1225/1981.
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Ζ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο αλαζηνιήο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, φπσο είλαη
επλφεην, πξνυπνζέηεη θαηαινγηζηηθή πξάμε. Καηά ζπλέπεηα ε έθζεζε απνηειεζκάησλ
ειέγρνπ110 ή ε πνξηζκαηηθή έθζεζε111 επεηδή πξσηίζησο ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ
ραξαθηήξα, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξαδεθηφ ιφγν θαηάζεζεο αίηεζεο
αλαζηνιήο.
5.2.2. Νομιμοποίηζη για ηην άζκηζη
Ννκηκνπνίεζε, γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο, παξέρεηαη κφλν ζηνπο
θαηαινγηζζέληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηά κφλαο ή απφ θνηλνχ, φηαλ
εθθηλνχλ απφ ίδηα λνκηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε, δειαδή απνηεινχλ ππνθείκελα θνηλήο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο112.
5.2.3. Άζκηζη έθεζηρ
Αίηεζε αλαζηνιήο δελ λνείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη αζθεζεί λνκφηππα έθεζε
θαηά θαηαινγηζηηθήο πξάμεο113. εκεησηένλ, πσο ε ηζρχο ηεο αλαζηαιηηθήο απφθαζεο
εθηείλεηαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο έθεζεο.
5.2.4. Πποθεζμία
Γελ πξνβιέπεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζεζκία, φκσο εμαηηίαο ηνπ παξεπφκελνπ
ραξαθηήξα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, σο πξνο ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο, είλαη ινγηθφ
πσο δχλαηαη λα αζθεζεί κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ηειεπηαίαο.
5.2.5. Καηαβολή παπαβόλος
Ζ θαηαβνιή παξαβφινπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 3
ηνπ λ.4055/2012 θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 20,00 €, πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηεί κέρξη
ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Αλ ε αίηεζε γίλεη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη δεθηή, ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ
αηηνχληα.
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Απόφ. Ελ.Συν. Τμ. Ι απόφ. 1568/2011.

111

Απόφ. Ελ.Συν. Τμ. Ι απόφ. 711/2012.
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Άρκρο 12 του π.δ. 1225/1981.
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Άρκρα 51 του π.δ. 1225/1981 και 84 του ν.4129/2013.
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5.2.6. Νόμιμα αίηια αναζηολήρ
ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζέηνληεο ηελ αίηεζε αλαζηνιήο απνδείμνπλ, φηη πηζαλή
ζπλνιηθή ή κεξηθή απνδνρή ηεο έθεζήο ηνπο απφ ην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην, δελ ζα
είρε σο παξεπφκελν απνηέιεζκα ηελ επαλφξζσζε ηεο δεκίαο πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί
νηθνλνκηθά νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο, απηφ απνηειεί λφκηκν αίηην αλαζηνιήο. Ζ πξναλαθεξφκελε αλεπαλφξζσηε
βιάβε ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ π.δ. 1225/1981, λα απνδεηρζεί κε
ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ νη αηηνχληεο ζην δηθαζηήξην.
5.2.7. Γιαδικαζία αναζηολήρ
Όπσο είλαη θπζηθφ, δηάδηθνη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθαξκνγήο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, είλαη νη δηάδηθνη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο.
Ζ εγθπξφηεηα ηνπ δηθνγξάθνπ απαηηεί, ην αξγφηεξν ηελ εκέξα εθδίθαζεο ηεο
ππφζεζεο, ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ παξαδεθηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ππνγξαθή ηνπ
αηηνχληα ή ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, εηδάιισο απνξξίπηεηαη114.
5.3. Πποζυπινή διαηαγή
Με ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ,
ππάξρεη ην κέηξν ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ε νπνία εθδίδεηαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
φπσο θαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο. Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη, πσο απνθεχγεηαη ην
ρξνλνβφξν ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο ε απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο
αλαζηνιήο.

5.4. Ανακοπή
5.4.1. Δίδορ πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ
Πξφθεηηαη πεξί έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαηά ησλ πξάμεσλ δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. Με
ηελ εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο, ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην έρεη ηε
δπλαηφηεηα, δηελέξγεηαο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ηεο πξνζβαιιφκελεο
θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, νπφηε κπνξεί λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζή ηεο, αθφκε θαη ζε
κεξηθή ή νιηθή αθχξσζή ηεο.
114

Ελ.Συν. Τμ. Ι απόφ. 816/2011.
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Ζ αξκνδηφηεηα εθδίθαζεο αλαθνπψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηθαζηηθψλ ηνπ
ζρεκαηηζκψλ115.
Γηα ηελ απνδνρή εθδίθαζεο αλαθνπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ζηε λνκηκνπνίεζε
γηα ηελ άζθεζή ηεο, ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη ζηελ
θαηαβνιή παξαβφινπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ.2719/1999),
αλαθνπή ρσξεί θαηά θάζε πξάμεο πνπ εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαη, ηδίσο, θαηά α) ηεο πξάμεο ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ
εζφδνπ, β) ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, γ) ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, δ) ηεο
έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ θαη ε) ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Δπίζεο θαηά α) ηεο αξλεηηθήο
δήισζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ σο ηξίηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974), εθφζνλ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη β) ηεο δήισζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ ηεισλείνπ, γηα ηελ χπαξμε
απαίηεζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνλνκίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 62 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.
ηε δηθαηνδνζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγεηαη ε εθδίθαζε αλαθνπψλ, εθφζνλ
ε ππνθείκελε ζρέζε έρεη ραξαθηήξα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν
ινγαξηαζκψλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, ππνιφγσλ Ο.Σ.Α. ή άιισλ λ.π., θαηά ην άξζξν 98
παξ. 1 εδ. γ ηνπ πληάγκαηνο.
5.4.2. Νομιμοποίηζη για ηην άζκηζη
χκθσλα κε ην άξζξν 219 παξ. 1 ηνπ Κ.Γ.Γ., λνκηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε
αλαθνπήο, φπνηνο έρεη άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο, δειαδή ππαξθηφ θαηά ην ρξφλν
άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, έλλνκν ζπκθέξνλ ή απηφο γηα ηνλ νπνίν
αλαγλσξίδεηαη ηέηνην δηθαίσκα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ.
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 216
ηνπ Κ.Γ.Γ. πξνθχπηεη, πσο ζε δίθε επί αλαθνπήο θαηά πξάμεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο,
πνπ επηζπεχδεηαη επηκειεία ησλ νξγάλσλ ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο Ο.Σ.Α. θαη κε
115
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ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, λνκηκνπνηείηαη κφλνλ ν
Ο.Σ.Α. σο δηάδηθνο, εθπξνζσπνχκελνο εηδηθά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ηακεηαθήο ηνπ
ππεξεζίαο.
5.4.3. Πποθεζμία
Δίηε πξφθεηηαη γηα άζθεζε αλαθνπήο θαηά πξάμεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, είηε γηα
άζθεζε αλαθνπήο θαηά θαηαζρεηήξηνπ εγγξάθνπ, ππάξρεη ηξηαθνλζήκεξε πξνζεζκία
γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηφηε πνπ ν νθεηιέηεο
έιαβε πιήξε γλψζε ηεο χπαξμεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξάθσλ απηψλ116.
5.4.4. Καηαβολή παπαβόλος
Γηα ηε λνκφηππε άζθεζε αλαθνπήο απαηηείηαη λα έρεη θαηαηεζεί ην λφκηκν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 277 ηνπ Κ.Γ.Γ., παξάβνιν. Ηδηψηεο δηάδηθνο, πνπ αζθεί αλαθνπή
ελψπηνλ Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην λφκηκν
παξάβνιν κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ή ην αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ απφ
ηελ επνκέλε απηήο117.
5.4.5. Νόμιμα αίηια ανακοπήρ
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 73 παξ. 2 θαη 75 παξ. 1 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, πσο γηα λα πξνβεί ην δηθαζηήξην ζε αθχξσζε νηαζδήπνηε
πξάμεο αλαγθαζηηθήο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ α) παξάιεηςε ή
ειάηησκα ηεο πξάμεο θαη απφδεημε απηψλ, β) βιάβε ηνπ νθεηιέηε ή εθείλνπ πνπ
δηαηείλεηαη αθπξφηεηα θαη αδπλακία απνθαηάζηαζεο απηήο κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν πέξαλ ηεο αθπξφηεηαο.
5.4.6. Γιαδικαζία ανακοπήρ
Πξνθεηκέλνπ ην δηθφγξαθν ηεο αλαθνπήο λα είλαη απνδεθηφ, πξέπεη λα έρεη έλαλ
ηνπιάρηζηνλ παξαδεθηφ ιφγν118.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 31 ηνπ π.δ. 1225/1981, ην δηθφγξαθν
ηεο αλαθνπήο πξέπεη λα αλαγξάθεη α) ηελ Οινκέιεηα ή ην Σκήκα ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ
116
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απεπζχλεηαη, β) ην είδνο ηνπ, γ) ηα ζηνηρεία ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ λνκίκσλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ελψ γηα λνκηθά πξφζσπα ηελ
επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπο, δ) ην αληηθείκελφ ηνπ θαη ε) ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν ζχληαμήο
ηνπ, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ
πιεξεμνπζίνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ηνπ δεκνζίνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ απηνχ. Δπίζεο πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λνκίκνπ
αληηπξνζψπνπ ή ηνπ πιεξεμνχζηνχ ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ πιεξεμνχζηνπ κπνξεί λα γίλεη
εγγξάθσο ή κε πξνθνξηθή δήισζε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηελ
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
Σν άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ π.δ. 1225/1981, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ην
άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ λ.4055/2012, θαζφξηζε πσο νη αζθνχκελεο κεηά ηελ 2α Απξηιίνπ
2012 αλαθνπέο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ζε πεξίπησζε πνπ ππνγξάθνληαη κφλν
απφ ηνλ αηηνχληα θαη απηφο δελ παξαζηαζεί κε δηθεγφξν ελψπηνλ ηνπ αλψηαηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ119.
Ο δηάδηθνο πνπ αζθεί ηελ αλαθνπή, κπνξεί λα παξαηηεζεί απ’ απηήλ κε πξνθνξηθή
ηνπ δήισζε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. πλαίλεζε ηνπ αληηδίθνπ δελ είλαη απαξαίηεηε, αλ ε
παξαίηεζε απφ ην έλδηθν βνήζεκα γίλεη πξηλ ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απφ ην
δηθαζηήξην, ελψ είλαη πξναπαηηνχκελε αλ ε παξαίηεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην120.

5.5. Αίηηζη αναθεώπηζηρ
5.5.1. Δίδορ αναθευπούμενηρ απόθαζηρ
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κεηά ηελ έθδνζε κηαο ηειεζίδηθεο απφθαζεο, ελδέρεηαη
λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία, πνπ ζέηνπλ ελ ακθηβφισ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
θνηλνχ πεξί δηθαίνπ αηζζήκαηνο. Γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πθίζηαηαη ην έλδηθν κέζν
ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ λ.4129/2013, νη θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ησλ
Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππφθεηληαη ζε αίηεζε αλαζεψξεζεο, πνπ
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Ελ.Συν. Τμ. Ι απόφ. 6402/2015.

120

Ελ.Συν. Τμ. Ι απόφ. 1658/2008.
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αζθείηαη είηε απφ ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο, είηε απφ ηνλ ππφινγν ή ηνλ
εγγπεηή ηνπ, είηε απηεπαγγέιησο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Γηα ηελ απνδνρή εθδίθαζεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο αλαζεσξνχκελεο απφθαζεο,
ζηε λνκηκνπνίεζε γηα ηελ άζθεζή ηεο, ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο ρξνληθήο πξνζεζκίαο
θαη ζηελ θαηαβνιή παξαβφινπ.
ην άξζξν 48 ηνπ λ.4129/2013 νξίδεηαη, πσο νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ Σκεκάησλ
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ππφθεηληαη ζην έθηαθην έλδηθν κέζν ηεο αλαζεψξεζεο, ην
νπνίν αζθείηαη ζην Σκήκα πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε. Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ ελ
ιφγσ έλδηθνπ κέζνπ ράλεηαη, αλ ε δηθαζηηθή απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε, είηε
επεηδή παξήιζε ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαζεψξεζεο, είηε επεηδή
εθδφζεθε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ121.
5.5.2. Νομιμοποίηζη για ηην άζκηζη αίηηζηρ αναθεώπηζηρ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην, ην έλδηθν κέζν αζθεί ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ή ν
αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ηέινο ν ελδηαθεξφκελνο.
5.5.3. Πποθεζμία
Αίηεζε αλαζεψξεζεο επηηξέπεηαη λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππφινγν ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο α) ιφγσ πιάλεο πεξί ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή ιφγσ ινγηζηηθνχ ιάζνπο, β) αλ πξνζαρζνχλ λέα θξίζηκα
έγγξαθα, γ) αλ ε πξάμε ζηεξίρζεθε ζε θαηαζέζεηο καξηχξσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα
ςεπδνξθία ή απαιιάρζεθαλ αιιά ε ςεπδνξθία αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά θαη δ) αλ ε
πξάμε ζηεξίρζεθε ζε πιαζηά έγγξαθα, εθφζνλ ε πιαζηνγξαθία αλαγλσξίζηεθε
δηθαζηηθά έζησ θαη ζην ζθεπηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο. Αλ ε
παξαπάλσ εηήζηα πξνζεζκία παξέιζεη, αίηεζε αλαζεψξεζεο επηηξέπεηαη ζηηο δχν
ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο θαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηφηε πνπ ν αηηψλ έιαβε γλψζε φηη
αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά ε πιαζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ ή ε ςεπδνξθία. ηηο ίδηεο
πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη θαη ε απηεπάγγειηε αλαζεψξεζε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ
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Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 99/2002.
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δηθαζηήξην έιαβε γλψζε, φηη αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά ε πιαζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ ή
ε ςεπδνξθία122
5.5.4. Καηαβολή παπαβόλος
Ζ αίηεζε αλαζεψξεζεο ηνπ ππνιφγνπ ή ηνπ εγγπεηή είλαη απαξάδεθηε αλ δελ
πξνζαξηάηαη ζε απηή γξακκάηην είζπξαμεο απφ ην δεκφζην ηακείν γηα ηελ θαηαβνιή
παξαβφινπ ίζνπ πξνο ην 10% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ κε ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο
πνζνχ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 15,00 €. Σν
παξαπάλσ πνζφ κπνξεί λα απμάλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αλ ε αίηεζε αλαζεψξεζεο γίλεη δεθηή ελ κέξεη
ή ζην ζχλνιν, ην Διεγθηηθφ πλέδξην δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ. Αλ
απνξξηθζεί ε αίηεζε, ην παξάβνιν θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ123.

5.6. Αίηηζη αναίπεζηρ
5.6.1. Δίδορ αναιπεζιβαλλόμενηρ απόθαζηρ
Πξφθεηηαη γηα ην έλδηθν κέζν, ην νπνίν αζθείηαη ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο, θαηά
νξηζηηθήο απφθαζεο Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 115 ηνπ π.δ. 1225/1981 αζθείηαη πεξηνξηζηηθά γηα θάπνηνλ
απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) θαθή ζχλζεζε ηνπ δηθάζαληνο Σκήκαηνο β) παξάβαζε
νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη γ) εζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειή εθαξκνγή
ηνπ δηέπνληνο ηελ επίδηθε ππφζεζε λφκνπ.
Γηα ηελ απνδνρή εθδίθαζεο αίηεζεο αλαίξεζεο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο, ζηε
λνκηκνπνίεζε γηα ηελ άζθεζή ηεο, ζηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη
ζηελ θαηαβνιή παξαβφινπ.
Οη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ Σκεκάησλ ηνπ αλψηαηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ
πνπ βάιινληαη κε ην έλδηθν κέζν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο,
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Άρκρο 48 παρ. 3 και 4 του ν.4129/2013.

123

Άρκρο 48 παρ. 7 του ν.4129/2013.
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νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε αλαθνπή γηα ην ιφγν ηεο κε θιήηεπζεο δηαδίθνπ, λφκηκεο ή
κε, πνπ δελ παξέζηε ζηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο124.
εκεησηέν επίζεο, πσο νη απνθάζεηο απηέο ζα έρνπλ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε
αηηηνινγία, ε νπνία ζα έρεη απαγγειζεί ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 125 θαη ζα αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά α) ππνζέζεηο δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ, θαζψο θαη
κε ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ ησλ Ο.Σ.Α. ή άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη β) ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή
ζηξαηησηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ
λ.π.δ.δ., γηα θάζε δεκία πνπ απφ δφιν ή ακέιεηα πξνθιήζεθε ζην Κξάηνο, ζηνπο Ο.Σ.Α.
ή ζε άιια λ.π.δ.δ.126.
5.6.2. Νομιμοποίηζη για ηην άζκηζη αίηηζηρ αναίπεζηρ
Ζ αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ην Γεληθφ
Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ή
λ.π.δ.δ.127. Σν έλλνκν ζπκθέξνλ πξέπεη λα ππάξρεη ζσξεπηηθά ηφζν θαηά ηελ άζθεζε
ηεο αίηεζεο, φζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε απηήο θαη εσο ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφ ην
δηθαζηήξην απφθαζεο128.
Αλ ν αλαηξεζείσλ απνβηψζεη κεηά ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ν
θιεξνλφκνο, σο θαζνιηθφο δηάδνρνο, ζπλερίζεη ηε δίθε, ζα πξέπεη θαη ν ηειεπηαίνο λα
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζή ηεο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηε
ζπδήηεζή ηεο129.
5.6.3. Πποθεζμία
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη 60 εκεξψλ θαη αξρίδεη γηα
ην Γεκφζην, ηα λ.π.δ.δ., ηνπο Ο.Σ.Α., ηα λ.π.η.δ. πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή
θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο
124

Άρκρα 91 και 102 του π.δ. 1225/1981.
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Άρκρο 93 παρ. 3 του Συντάγματοσ.
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Άρκρο 98 παρ.1 περ. ςτ΄ και η΄ του Συντάγματοσ.

127

Άρκρο 87 παρ. 2 του ν.4129/2013.
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Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 2070/2010.

129

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1762/2010.
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απφθαζεο ζηελ ππεξεζία ηνπο θαη γηα ηνλ ηδηψηε δηάδηθν απφ ηελ επίδνζε ή ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιεπζε ή ηελ απνδεδεηγκέλα πιήξε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο. Δάλ ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο δηακέλεη
ζηελ αιινδαπή, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε 90 εκέξεο130.
Ζ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, αλάγεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ ηεο
αίηεζεο αλαίξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ εμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηήξην.
Σπρφλ δηαπίζησζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο αηηήζεσο σο απαξάδεθηεο131.
5.6.4. Καηαβολή παπαβόλος
Όπσο ε κε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ επηθέξεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο
αίηεζεο αλαίξεζεο σο απαξάδεθηεο, νκνίσο θαη ε νιηθή ή ε ελ κέξεη παξάιεςε
θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ πξνζδίδεη ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ ζην έλδηθν κέζν,
κε άκεζν επαθφινπζν ηελ απφξξηςή ηνπ132.
Μφλε εμαίξεζε, αλ ν Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ρνξεγήζεη ζηνλ ηδηψηε
δηάδηθν ην επεξγέηεκα ηεο πελίαο133.
Σν παξάβνιν, αλ ε αίηεζε αλαίξεζεο γίλεη δεθηή ή ππνβιεζεί παξαίηεζε ή
θαηαξγεζεί ε δίθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνδίδεηαη ζε απηφλ πνπ ην θαηέβαιε. Αλ
απνξξηθζεί, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ αλ γίλεη δεθηή ελ κέξεη, ην παξάβνιν
απνδίδεηαη θαηά έλα κέξνο ηνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Οη έλλνκεο απηέο ζπλέπεηεο επέξρνληαη αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ξεηή δηάηαμε
ζηελ απφθαζε. Σν δηθαζηήξην επίζεο κπνξεί, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα δηαηάμεη
ηελ απφδνζε ηνπ παξαβφινπ αθφκα θαη φηαλ απνξξίπηεηαη ε αίηεζε. Μπνξεί φκσο θαη
λα δηαηάμεη ην δηπιαζηαζκφ ηνπ παξαβφινπ αλ ε αίηεζε είλαη πξνδήισο απαξάδεθηε ή
αβάζηκε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην επηπιένλ πνζφ πνπ θαηαινγίδεηαη εηζπξάηηεηαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ134.
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Άρκρο 87 παρ. 3 του ν.4129/2013.
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Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 22/2005 και 514/2011.
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Άρκρο 73 του ν.4129/2013.
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Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 889/1993.
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Άρκρο 73 παρ. 4 και 5 του ν.4129/2013.
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5.6.5. Γιαδικαζία αίηηζηρ αναίπεζηρ
Γεληθά ζηηο δίθεο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηάδηθνη είλαη ην δεκφζην θαη
ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ππέξ ή θαζ’ ψλ εμεδφζε ή έρεη ζπλέπεηεο ε
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή απφθαζε. Ηθαλφο λα είλαη δηάδηθνο, είλαη ν έρσλ ηελ
ηθαλφηεηα λα είλαη ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ135.
πλεπψο, ζηηο δίθεο ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ, δηάδηθνη
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη νη θαζνιηθνί δηάδνρνη θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζην νπνίν
αθνξά θαη έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ε πξάμε ή απφθαζε, πνπ πξνζβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ136.
Σν έλδηθν κέζν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο αζθείηαη κε δηθφγξαθν, πνπ πξέπεη λα
θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή ζε
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή, ε νπνία νθείιεη λα δηαβηβάζεη ην δηθφγξαθν ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην ακειιεηί. Ζ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ δηθαζηηθνχ
επηκειεηή137. Ζ αλαγξαθή ελφο ηνπιάρηζηνλ ιφγνπ, απφ απηνχο πνπ πεξηνξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 115 ηνπ π.δ. 1225/1981, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
εγθπξφηεηαο ηνπ δηθνγξάθνπ138.
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, εθηφο αλ άιισο
εηδηθψο νξίδεηαη. Δάλ εθ ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο
ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο δελ είλαη επρεξήο, δχλαηαη λα δηαηαρζεί, θαη' αίηεζε ελφο
εθ ησλ δηαδίθσλ, ε ελ φισ ή ελ κέξεη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο, ππφ ηνλ φξν παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη άλεπ εγγχεζεο ή λα
εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο εθ ηεο παξνρήο εγγχεζεο ππφ ηνπ ληθήζαληνο
δηαδίθνπ139.
Αλ ε αίηεζε αλαίξεζεο γηα εζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
γίλεη δεθηή, ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνθαζίδεη πεξαηηέξσ γηα ηελ
ππφζεζε, εθηφο αλ απηή ρξήδεη δηεξεχλεζεο θαηά ην πξαγκαηηθφ ηεο κέξνο, νπφηε ηελ
135

Άρκρο 8 του π.δ. 1225/1981.

136

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 176/2010.

137

Άρκρο 117 του π.δ. 1225/1981.

138

Ελ.Συν. Ολ. απόφ. 1285/2002.

139

Άρκρο 112 παρ. 1 και 2 του π.δ. 1225/1981.
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αλαπέκπεη ζην αξκφδην Σκήκα. Αλ ε απφθαζε αλαηξεζεί γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν,
ε Οινκέιεηα αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην Σκήκα πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε γηα ηελ εθ
λένπ εμέηαζή ηεο140.
Αλ ε Οινκέιεηα θξαηήζεη ηελ ππφζεζε γηα λα ηελ εθδηθάζεη, ηφηε ελεξγεί σο
δηθαζηήξην ηεο νπζίαο θαη θξίλεη εθ λένπ ηελ ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεη
κηα εληαία απφθαζε γηα ηελ αλαηξεηηθή απφθαζε αιιά θαη γηα ην αξρηθφ έλδηθν
βνήζεκα, ε νπνία δελ κπνξεί πιένλ λα πξνζβιεζεί κε λέα αίηεζε αλαίξεζεο, θαζψο
απηφ δελ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ141.

140

Άρκρο 87 παρ. 4 του ν.4129/2013.

141

Ελ.Συν. Ολ. αποφ. 447/2000 και 99/2002.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ

6:

Ο

ΤΓΥΡΟΝΟ

ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ

ΔΛΔΓΥΟ
6.1. Η ζύγσπονη ελεγκηική
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ αξκά (2006),
είλαη ηα ερέγγπα, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Πξψηε
πξνυπφζεζε είλαη ε βαζχηεξε αλαδήηεζε, απφ ηνλ ειεγθηή, ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ
ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο, θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. Γεχηεξε, είλαη ε
αλαδήηεζε επξεκάησλ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρξήζηε ηεο έθζεζεο,
φζν ππνθεηκεληθφ θαη αλ απηφ αθνχγεηαη. Σξίηε βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε απνδνρή,
πσο δελ πξέπεη λα αζθεζεί πιήξεο θαη εμαληιεηηθφο έιεγρνο, πξνυπφζεζε πνπ πεγάδεη
απφ ηε βαζηθή αξρή ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο, πσο «Γελ είλαη δπλαηφ αιιά δελ είλαη
θαη ζθφπηκν λα ειεγρζνχλ φια».
Με βάζε ην θξηηήξην ηεο πιεξφηεηαο, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο: α) ζηνλ θαζνιηθφ έιεγρν, φπνπ αδηαθξίησο θάζε ζηνηρείν ηνπ ινγαξηαζκνχ
ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν, β) ζηνλ επηιεθηηθφ έιεγρν ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο ησλ πξάμεσλ
δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, κε ηνλ νπνίν δελ ζπλάγνληαη αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη γ) ζηνλ επηιεθηηθφ έιεγρν ελφο
δείγκαηνο ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, πνπ κπνξεί κελ λα κελ
εμαληιεί ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ειεγθηηθά, είλαη φκσο ηέηνηα ε ηερληθή κε ηελ νπνία
δηεμάγεηαη, πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, κε θάπνηα ζηαηηζηηθά
ζθάικαηα, γηα ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο.
Ζ ζχγρξνλε ειεγθηηθή, φπσο πξνείπακε, πξνθξίλεη σο πην αμηφινγε ηελ ηξίηε
θαηεγνξία ειέγρνπ, θαζψο επηηξέπεη εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηελ θξίζε
γηα ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο κε ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ειεγθηηθψλ
κέζσλ.
Ζ δεηγκαηνιεςίεο, κε ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ην πξνο έιεγρν δείγκα ησλ πξάμεσλ
δηαρείξηζεο, δηαρσξίδνληαη ζε ζηαηηζηηθέο θαη κε. Οη ηειεπηαίεο εδξάδνληαη ζηελ
επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη αζθαιψο πξνυπνζέηνπλ εκπεηξία ζηελ άζθεζε
ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ, εηδάιισο εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Οη ζηαηηζηηθέο
δεηγκαηνιεςίεο αληηζέησο, ζηεξίδνληαη ζην καζεκαηηθφ θεθάιαην ησλ πηζαλνηήησλ θαη
εμειίζζνληαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην, θαζνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα ειεγρζεί. ην δεχηεξν ζηάδην, ην πξναλαθεξφκελν
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πιήζνο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, ελψ ζην ηξίην, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηηο
ειεγκέλεο πξάμεηο θαη ηα ππφινηπα ινγαξηαζκψλ αλάγνληαη ζην ζχλνιν ηεο
ειεγρφκελεο χιεο.
Μέρξη πνηνχ ζεκείνπ φκσο είλαη δηαηεζεηκέλε ε ζχγρξνλε ειεγθηηθή λα ζπζηάζεη
ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα κηαο εθηίκεζεο πξνο ράξηλ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ;
Σν φξην ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ζέηεη ε ιεγφκελε «εχινγε βεβαηφηεηα», ε
νπνία πνζνηηθνπνηείηαη απφ ηε ζχγρξνλε ειεγθηηθή ζην 95%. Δχινγε βεβαηφηεηα, είλαη
κε άιια ιφγηα, κηα βεβαηφηεηα πσο ε ειεγθηηθή γλψκε πνπ εθθέξεηαη είλαη θαηά 95%
νξζή, θάηη πνπ αληεζηξακκέλν καο δίλεη πνζνζηφ θηλδχλνπ ζθάικαηνο 5%.
Δμππαθνχεηαη, πσο φηαλ ν ζχγρξνλνο ειεγθηήο εληνπίδεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε
λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο δηαρείξηζεο ή θξίλεη ηελ δηαρείξηζε
ελ γέλεη σο κε νξζή, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηα επξήκαηα πνπ ηνλ
νδήγεζαλ ζ’ απηή ηελ θξίζε.
Αλαιπηηθφηεξα, επεηδή ζηηο ζχγρξνλεο εθζέζεηο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ηα
επξήκαηα ηνπ ειεγθηή απνηεινχλ αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ απφ ηνλ ειεγρφκελν, ζα
πξέπεη ηα ηειεπηαία λα κελ απνηεινχλ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, λα ζηεξίδνληαη ηζρπξά
ζηε λνκνζεζία θαη ζηε λνκνινγία ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ζηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο
πείξαο θαη ινγηθήο.
Οη δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο ησλ επξεκάησλ θαη ηεο ειεγθηηθήο γλψκεο εηδηθφηεξα,
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηθαλνχ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο
αλάιπζεο ζηνηρείσλ.
ηηο δηαδηθαζίεο εχξεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ (βι. παξάξηεκα) κε νξζήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ειεγρφκελνο θνξέαο. Ζ αμηνιφγεζε απηή
αλάγεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο: α) ζηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, β) ζηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ λα αληαπεμέιζεη ζην ξφιν ηνπ θαη γ)
ζηελ απφδεημε πσο ην ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε, είηε πξνιεπηηθά είηε
θαηαζηαιηηθά.
Όηαλ αληηζέησο θαηαιήμεη ν ειεγθηήο ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δεκνζηνλνκηθή
δηαρείξηζε ήηαλ νξζή, αξθεί λα ηεθκεξηψλεη, πσο πξνέβε ζηηο δένπζεο ειεγθηηθέο
ελέξγεηεο.
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Σν INTOSAI, (International Organisation of Supreme Audit Institutions), θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ XIV ζπλεδξίνπ ηνπ ην 1992, θαζηέξσζε ηα δηεζλή ειεγθηηθά
πξφηππα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία παγθφζκηα απνδεθηή ειεγθηηθή «γιψζζα», θαζψο ε
παγθνζκηνπνίεζε πξνρσξνχζε ήδε κε γνξγνχο ξπζκνχο. Δλ ζπλερεία, ην 2004 θαη κε
βάζε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα, εμέδσζε νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπο, κε ζθνπφ ηε
ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.
Οη βαζηθέο αξρέο ησλ ειεγθηηθψλ απηψλ πξνηχπσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) ζηελ
αλάγθε νη ειεγθηέο λα εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα ηνπ INTOSAI, β) ζηελ απαίηεζε λα κελ
ππάξρνπλ πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζην ειεγθηηθφ έξγν, γ) ζην απηνλφεην ηεο απφδνζεο
ινγαξηαζκνχ δηαρείξηζεο απφ ηνπο ππνιφγνπο, δ) ζηελ ππνρξέσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ λα
παξέρνπλ ζηνπο ειεγθηέο ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο, ε) ζηελ ππνρξέσζε ησλ
δηαρεηξηζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξφζθνξν ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζη) ζηελ ππνρξέσζε
ησλ δηαρεηξηζηψλ λα ηεξνχλ αθξηβείο ινγαξηαζκνχο, δίλνληαο κέζσ απηψλ αθξηβή
εηθφλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαηάζηαζεο, δ) ζηελ απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη έλα
θαηάιιειν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο θαθνδηαρείξηζεο,
εμαηηίαο ζθαικάησλ ή αλνκηψλ, ε) ζηελ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ππέξ ηεο πξφζβαζεο
ηνπ ειεγθηή ζηα ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο πνπ απηφο θξίλεη απαξαίηεηα, ζ) ζην φηη ηα
ειεγθηηθά ηδξχκαηα, κέιε ηνπ INTOSAI, πξέπεη λα έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ν
δηεζλήο νξγαληζκφο θξίλεη απαξαίηεηεο θαη η) ζην φηη ηα ειεγθηηθά ηδξχκαηα, κέιε ηνπ
INTOSAI, πξέπεη λα εγθαζηδξχζνπλ ηερληθέο πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ ηα ίδηα ιακβάλνπλ.
Οη παξαπάλσ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ
απαηηνχλ κφλν απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα απφ ηα ζηειέρε ησλ ειεγθηηθψλ ηδξπκάησλ,
αιιά θαη πςειέο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ηηο νπνίεο ηαμηλφκεζε ην INTOSAI ζηνλ
θψδηθα

δενληνινγίαο

ηνπ

σο

εμήο:

α)

αλεμαξηεζία,

β)

αθεξαηφηεηα,

γ)

αληηθεηκεληθφηεηα, δ) ακεξνιεςία θαη ε) επηκέιεηα.

6.2. Ο ζύγσπονορ καηαζηαληικόρ έλεγσορ ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη θαη νη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα ησλ αλσηάησλ ειεγθηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη ζε εηήζηα βάζε
απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, απνηεινχλ ηκήκα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ, ην
νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ αλσηάηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ.
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Σν εηήζην πξφγξακκα κε ηε ζεηξά ηνπ, απνηειεί κέξνο ηνπ ηεηξαεηνχο
πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο δπλεηηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ εθηίκεζε
ησλ πφξσλ, πιηθψλ θαη κε, ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Πεξαηηέξσ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, σο αλψηαην Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην,
ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ.4055/2012 (ήδε άξζξν 40
παξ. 1 θαη 2 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην - λ.4129/2013), ζηε
δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ ζε ηνκείο πςεινχ ειεγθηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη
έιεγρνη απηνί, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αλεμάξηεηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, δχλαληαη λα είλαη είηε νη «θιαζζηθνί» θαηαζηαιηηθνί
έιεγρνη, δειαδή πεξί ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ινγαξηαζκψλ θαζψο
θαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο θαλνληθφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο
δαπάλεο, είηε επηδφζεσλ, δειαδή έιεγρνη πεξί ηνπ εάλ επηηεχρζεθαλ νη ζθνπνί γηα ηνπο
νπνίνπο δηαηέζεθαλ νη δεκφζηνη πφξνη142.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθπνλείηαη πξφγξακκα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ143 είλαη:
α) ξπζκίζεηο θαη πξνβιέςεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξα 39 θαη 40 ηνπ
λ.4129/2013), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην αλαηίζεηαη ε εθπφλεζε
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφδνζεο θαη ειέγρνπ
ζπζηεκάησλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ
INTOSAI.
β) πεξηνξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνπ επαλαιακβάλνληαη εηεζίσο, πνιιέο θνξέο
ζε ηνκείο ρσξίο ηδηαίηεξν ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ θαη επηθέληξσζε ζε ζηνρεπκέλνπο
ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ πςεινί δεκνζηνλνκηθνί θίλδπλνη,
γ) πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ κε επηινγή ηνπ ειεγθηένπ αληηθεηκέλνπ βάζεη
κεζνδνινγίαο αλάιπζεο θηλδχλνπ. θνπφο ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ είλαη λα εληνπηζζνχλ
θαη λα ειεγρζνχλ νη θνξείο ή ε δεκνζηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε πςειφ θίλδπλν144.
χκθσλα κε ην λέν εγρεηξίδην145, ν έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ
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ηεθκεξίσλ,

πνπ

ζηφρν

έρνπλ

λα

δηαπηζηψζνπλ

αλ

πξαγκαηηθέο

ζπλζήθεο

ζπκκνξθψλνληαη ζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
Ο ζχγρξνλνο έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνυπνζέηεη επαγγεικαηηθά πξφηππα, ε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηε δηελέξγεηά ηνπ αιιά θαη
ζηα πνξίζκαηα απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ην ΗNTOSAI αλέπηπμε ηα Γηεζλή Πξφηππα ησλ
Αλσηάησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (Γ.Π.Α.Δ.Η.), ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξα
επίπεδα.
Αλαιπηηθφηεξα ππάξρεη ην Γ.Π.Α.Δ.Η. 1 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηδξπηηθέο αξρέο θαη ην
Γ.Π.Α.Δ.Η. 2 πνπ νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νξζή ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ
Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ. Έπνληαη ηα Γ.Π.Α.Δ.Η. 3 θαη 4, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο
κεκνλσκέλνπο ειέγρνπο θαη πεξηιακβάλνπλ αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο αξρέο,
πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ146.
Με ηα λέα δεδνκέλα, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
i) ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο, νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θνξέσλ ζπκκνξθψλνληαη κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζέζε θαη απφδνζε, νη ηακεηαθέο ξνέο θαη άιια ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ,
ii) ζηνπο ειέγρνπο επηδφζεσλ, νη νπνίνη εμεηάδνπλ αλ νη δεκφζηνη θνξείο εθηεινχλ
ηνπο ζθνπνχο ηνπο εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε ν ζηφρνο θαη ηα εξσηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα, θνλδχιηα θ.ν.θ. ηνπ δεκφζηνπ θνξέα θαη
iii) ζηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο, κε ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη αλ ην αληηθείκελν
ειέγρνπ

αθνινπζεί

ζπγθεθξηκέλεο

λνκηθέο

θαη

θαλνληζηηθέο

δηαηάμεηο,

επαγγεικαηηθά πξφηππα θ.ν.θ., πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο
θξηηήξηα νξζήο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν αληηθείκελν εδψ κπνξεί π.ρ. λα
είλαη δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα θαη
θαζνξίδεηαη απφ ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ.
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Ζ παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα δχν έηε κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, θαζψο ην δηάζηεκα απηφ ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, αιιά παξάιιεια ρξεζηκεχεη σο κέζν άζθεζεο
πίεζεο πξνο ηνλ ειεγρζέληα θνξέα γηα ηελ έγθαηξε πινπνίεζή ηνπο147.
Οη αλαζέζεηο ειέγρνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν ηχπνπο148:
i) ζηηο αλαζέζεηο πηζηνπνίεζεο, ζηηο νπνίεο ν ππεχζπλνο θνξέαο αμηνινγεί ην
αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ βάζεη θξηηεξίσλ θαη παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο
ειεγθηέο, νη νπνίνη ελ ζπλερεία ζπγθεληξψλνπλ ηα απαξαίηεηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα
γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ ρνξεγεζέλησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ii) ζηηο αλαζέζεηο ππνβνιήο έθζεζεο, φπνπ νη ειεγθηέο κεηξνχλ θαη αμηνινγνχλ ην
αληηθείκελν ειέγρνπ βάζεη θξηηεξίσλ, γηα ηελ επηινγή ησλ νπνίσλ εθηηκήζεθαλ
πξσηνγελψο νη θίλδπλνη θαη ηα κεγέζε. Ζ ππνβιεζείζα έθζεζε παξνπζηάδεη ην
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε κνξθή επξεκάησλ, ζπζηάζεσλ ή γλψκεο.
Οη αλαζέζεηο πηζηνπνίεζεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο αλαζέζεηο ππνβνιήο
εθζέζεσλ, σο πξνο ην φηη νη πξψηεο αλαθέξνληαη ζε αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ νη
δεχηεξεο ζε αμηνιφγεζε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ.
Ο λένο ηξφπνο ειέγρνπ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ149 φπσο:
i) νξηδφληηεο ή δηαρξνληθέο αλαιχζεηο, φπσο ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ κε αληίζηνηρεο πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ζχγθξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζεσξεηηθήο βάζεο (πξνυπνινγηζκνχ) κε ηηο
αληίζηνηρεο ηνπ απνινγηζκνχ, αιιά θαη απφιπηε ή πνζνζηηαία ζχγθξηζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα κε αληίζηνηρεο άιισλ
θνξέσλ ηνπ ηδίνπ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ
ii) αλαιχζεηο κε αξηζκνδείθηεο, φπσο δηαρξνληθή ζχγθξηζή ηνπο αιιά θαη ζχγθξηζή
ηνπο κε αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο νκνεηδψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηέινο
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iii) αλαιχζεηο ινγηθφηεηαο, θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ζεσξεηηθφο ππνινγηζκφο
θάπνησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη αθνινπζεί ζχγθξηζε ηνπ
εμαγφκελνπ απνηειέζκαηνο κε ηα πξαγκαηηθά κεγέζε.
Ζ ρξήζε φκσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα πξέπεη λα αλάγεηαη ζε
παλάθεηα απφ ηνπο ειεγθηέο, θαζψο νη ηειεπηαίεο, ζε πεξίπησζε απάηεο, εχθνια
παξαπνηνχληαη. Αληηζέησο νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο π.ρ. ν αξηζκφο
ησλ ππαιιήισλ, ησλ νρεκάησλ θ.ν.θ. παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαπνίεζε150.

6.3. Γομή και επικοινυνία ελεγκηικήρ ομάδαρ
ηνπο ειέγρνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εκπιέθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέξε151: α) νη
ειεγθηέο, β) ν ππεχζπλνο θνξέαο, πνπ ζπλήζσο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ ειέγρνπ, κε ηελ έλλνηα ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπζηάζεσλ θαη γ) νη ζθνπνχκελνη ρξήζηεο, ζηνπο νπνίνπο
απεπζχλεηαη ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ην λνκνζεηηθφ ζψκα,
ηνπο επνπηηθνχο θνξείο αιιά θαη ην επξχ θνηλφ.
Ζ ζχγρξνλε ειεγθηηθή νκάδα πεξηιακβάλεη152 ηνλ ππεχζπλν ιεπηνκεξνχο
επηζθφπεζεο, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ επηθεθαιή ηνπ ειέγρνπ.
Ο ππεχζπλνο ιεπηνκεξνχο επηζθφπεζεο δηαζέηεη επαξθή θαη θαηάιιεια πξνζφληα
θαη ζπκκεηέρεη άκεζα ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, πξαγκαηνπνηψληαο ιεπηνκεξή
επηζθφπεζε ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πςεινχ θηλδχλνπ.
Ο επηβιέπσλ δηαζέηεη πέξαλ ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ ιεπηνκεξνχο
επηζθφπεζεο θαη αλψηεξε εκπεηξία, ελψ ζπκκεηέρεη ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κφλν
ζηηο πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνρέο.
Ο επηθεθαιήο ηνπ ειέγρνπ, είλαη Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κε ηελ
εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαηεπζχλεη ηελ ειεγθηηθή νκάδα επνπηεχνληαο ην έξγν
ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληάζζεη ηε έθζεζε ειέγρνπ.
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ,
ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο εξγαζίαο ζπκκεηέρεη θαη ν αλεμάξηεηνο επηζεσξεηήο, πνπ κπνξεί
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λα είλαη έλα θπζηθφ πξφζσπν (π.ρ. Γεληθφο πληνληζηήο) ή νκάδα αηφκσλ (π.ρ. αξκφδην
ηκήκα) ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Σα άηνκα απηά, κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία
πνπ δηαζέηνπλ ζε ειεγθηηθέο εξγαζίεο, δελ κεηέρνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ, παξά έρνπλ
σο αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ηειηθήο έθζεζεο.
Ζ επηθνηλσλία ησλ ειεγθηψλ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα είλαη θάηη
παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε, θαζψο είλαη ακνηβαία επσθειήο. Δίλαη επσθειήο γηα ηνπο
ειεγθηέο, θαζψο κέζσ απηήο δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα
αιιά θαη ε άληιεζε πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, ελψ εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαζίζηαηαη
θαη γηα ηνλ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ, αθνχ νη εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη πξνιακβάλνπλ
ζθάικαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εμαηηίαο π.ρ. ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ηεο
λνκνζεζίαο, έιιεηςεο ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εμεηαδφκελσλ θαθέισλ ή αθφκε
θαη εζθαικέλσλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ.
Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθή ή έγγξαθε, φκσο γηα επλφεηνπο ιφγνπο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ αληηθεηκέλσλ ελδείθλπηαη
λα πξαγκαηνπνηείηαη εγγξάθσο, ηεξνπκέλσλ κάιηζηα ησλ αληίζηνηρσλ απνδεηθηηθψλ153.

6.4. Ολοκλήπυζη ηος ζύγσπονος ελέγσος
6.4.1. Αςηοαξιολόγηζη
Πξηλ ηε δηαηχπσζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο, ε ειεγθηηθή νκάδα πξέπεη λα
απηναμηνινγήζεη ηελ εξγαζία ηεο. Ζ απηναμηνιφγεζε νθείιεη, ζχκθσλα κε ην λέν
εγρεηξίδην ειέγρνπ154, λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ηηο
επηδξάζεηο εληνπηζκέλσλ ζθαικάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δεκφζηνπ
θνξέα.
Αθνινπζεί ε θαηάξηηζε ηνπ ππνκλήκαηνο νινθιήξσζεο ειέγρνπ ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο θηλδχλνπ,
αλαζεψξεζεο νπζηψδνπο κεγέζνπο θαη αλεθηνχ ζθάικαηνο, ηα ζεκαληηθά ινγηζηηθά
θαη ειεγθηηθά δεηήκαηα πνπ επηιχζεθαλ, ε ηειηθή επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηα πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα θαη
θπζηθά ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.
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Δθηφο φκσο απφ ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ ππνκλήκαηνο θαη κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε
ηεο ειεγθηηθήο έθζεζεο/γλψκεο, ε ειεγθηηθή νκάδα νθείιεη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα κνξθψζεη άπνςε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ απφ κειινληηθά γεγνλφηα, πηζαλέο ή
πξαγκαηηθέο αμηψζεηο, πνπ ζε πξψηε αλάγλσζε δελ εκθαλίδνληαη, δηελέμεηο κε άιινπο
δεκφζηνπο θνξείο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα π.ρ. θνξνινγηθά πξφζηηκα θαη
πξνζαπμήζεηο ή πξνζαπμήζεηο ζηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εγγπήζεηο ή
δεζκεχζεηο ππέξ ηξίησλ, ζπκβφιαηα κειινληηθήο ππνρξέσζεο θ.ν.θ.155
6.4.2. Έκθεζη ελέγσος επί ηυν οικονομικών καηαζηάζευν
θνπφο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ είλαη ε θνηλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηηεπρζεί νξζφηεξε κειινληηθή δεκνζηνλνκηθή
δηαρείξηζε. Οη εθζέζεηο απηέο έρνπλ σο απαξαίηεην ζηνηρείν ηε ζαθή θαη αληηθεηκεληθή
δηαηχπσζε ησλ ειεγθηηθψλ επξεκάησλ, θάηη πνπ ιεηηνπξγεί σο δηθιείδα αζθαιείαο ηεο
πςειήο ηνπο πνηφηεηαο. Σν Γ.Π.Α.Δ.Η. 1700 «Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» πξνάγεη ηε ζπλέπεηα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, απμάλνληαο
έηζη ηελ αμηνπηζηία ηεο, εθφζνλ ν έιεγρνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Δ.
Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν φζνη έιεγρνη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαζίζηαληαη δηαθξηηνί απ’ ηνπο ππφινηπνπο θαζψο δίλνπλ
έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξήζηε θαη ζηνλ εληνπηζκφ αζπλήζηζησλ πεξηζηάζεσλ,
άξα θαη ζηελ απνθπγή παξφκνησλ κειινληηθψλ ζθαικάησλ.
Όηαλ ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη πσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξηηζκέλεο,
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο, ηφηε εθθξάδεη κε δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε.
Αληίζεηα, φηαλ ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη πσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
νπζησδψο εζθαικέλεο, ηφηε αλ νη επηπηψζεηο ησλ ζθαικάησλ, ππαξθηψλ ή πηζαλψλ
είλαη δηάρπηεο επί ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδεη αξλεηηθή γλψκε θαη
ζε αληίζεηε πεξίπησζε γλψκε κε επηθχιαμε.
Ζ αδπλακία απφθηεζεο θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηάρπζε πηζαλψλ ή ππαξθηψλ επηπηψζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ
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θαηαζηάζεσλ, νδεγεί ζε αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλππαξμία δηάρπζεο νδεγεί ζε γλψκε κε επηθχιαμε156.
6.4.3. Έκθεζη ελέγσος ζςμμόπθυζηρ
Ζ έθζεζε απηή απνηειεί ην φξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαγθαίαο
κειινληηθήο ζπκκφξθσζεο ηνπ ειεγρφκελνπ δεκφζηνπ θνξέα, δηακέζνπ ηεο ιήςεο
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ζε παξαηεξήζεηο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο. Δλλνείηαη πσο γηα ηελ
κειινληηθή ζπκκφξθσζε θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηάζεσλ
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επαλειέγρνπ απφ ηελ ίδηα ή άιιε ειεγθηηθή νκάδα.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηεο αξρέο ηεο πιεξφηεηαο,
αληηθεηκεληθφηεηαο, επηθαηξφηεηαο θαη αληηπαξάζεζεο. Ζ πιεξφηεηα δηαζθαιίδεηαη κε
ηελ επαξθή λνκηθή θαη νηθνλνκνηερληθή ηεθκεξίσζε ησλ ειεγθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ,
ε αληηθεηκεληθφηεηα κε ην λα κελ εκθηινρσξνχλ εκπάζεηεο, πξνθαηαιήςεηο αιιά θαη
επκέλεηεο ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, ελψ ε αξρή ηεο αληηπαξάζεζεο ηθαλνπνηείηαη φηαλ
πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο δηαζηαπξψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη απαληήζεηο ηνπ.
Σέινο, επίθαηξε ραξαθηεξίδεηαη ε έθζεζε, φηαλ παξνπζηάδεηαη ζε εχινγν ρξφλν απφ
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο157.
Φπζηθά θαη ηα δχν είδε εθζέζεσλ απνζθνπνχλ, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζηελ νξζή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ειεγρφκελσλ
θνξέσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θάπνηεο θνξέο, ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
δηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο νπφηε ε γλψκε ηνπ ειεγθηή σο
πξνο ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θνξέα ελζσκαηψλεηαη σο μερσξηζηφ ηκήκα ζηελ έθζεζή ηνπ
επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο επηιέμεη ηε ζχληαμε
δχν δηαθνξεηηθψλ εθζέζεσλ, δένλ είλαη ε έθζεζή ηνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε λα
εκπεξηέρεη θαηάιιειεο αλαθνξέο ζηελ έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ158.
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6.4.4. Καηαλογιζμόρ
Ζ δηαδηθαζία ηνπ θαηαινγηζκνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα Γ.Π.Α.Δ.Η. φκσο νη αξρέο
ηεο ζηεξίδνληαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηε
δηαθάλεηα ζηελ πξσηχηεξε εξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, φζν θαη ηα δηθαηψκαηα
ηνπ ειεγρφκελνπ δεκφζηνπ θνξέα θαη ησλ ππνιφγσλ ηνπ.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε απηνηέιεηά ηεο 159,
θαζψο απηή εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, είηε
απηνί αλήθνπλ ζην είδνο ησλ εθζέζεσλ ζπκκφξθσζεο είηε ζην είδνο ησλ εθζέζεσλ επί
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,

απνζθνπεί

ζηελ

απνθαηάζηαζε

ηνπ

δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο απφ ηνπο ππνιφγνπο, αλεμαξηήησο επηπέδνπ νπζηψδνπο
ζθάικαηνο. Δμάιινπ ε θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
ακθηζβεηνχληαη φπσο είλαη ινγηθφ απφ ηνπο ππνιφγνπο, κε εηδηθή δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεθε ζην 6ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ σο αξκφδηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Διεγθηηθφ πλέδξην δηελεξγεί ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν, ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο παξάιιεια κε ηε
γλψκε πνπ ζα δηαηππψζεη ή ηελ έθζεζε πνπ ζα ζπληάμεη, ζα απνθαλζεί θαη γηα ηελ
νξζφηεηα ή κε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θνξέα εθδίδνληαο, ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε, ζρεηηθή θαηαινγηζηηθή πξάμε160. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ, φπσο
π.ρ. ζηνπο ζηνρεπκέλνπο, είλαη εθηθηή ε έθδνζε απηνηεινχο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ηνπ
Δπηηξφπνπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
Οη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα (κε ηελ επξεία έλλνηα), δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηεμαγφκελνπ ειέγρνπ. Ωζηφζν, ζθνπφο φισλ είλαη ε ρξεζηή
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη φηαλ νη έιεγρνη δηαζθαιίδνπλ α)
αληηθεηκεληθέο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε επαξθή ειεγθηηθά
ηεθκήξηα β) ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαη γ) ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
δεκνζίνπ, κέζσ ηεο παξνρήο γλψζεσλ.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη κφλν,
αληηκεηψπηζε πεξηνξηζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο
βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ζηελ παξάζεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο ηα ηειεπηαία
δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά αθήλνληαο απαξαβίαζηα επαίζζεηα
δεδνκέλα, πξνζσπηθά θαη κε, γηα δηάθνξνπο ειεγρφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πινχζηα επξήκαηα ησλ θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ ηνπ
αλψηαηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ θαηαιήμακε ζην δηάθνξν ελ κέξεη ζπκπέξαζκα
ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία, πσο ε κνξθή θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ φπσο
εθαξκφδεηαη ζε άιια θξάηε, ε νπνία δελ θαηαινγίδεη ρξεκαηηθά πνζά ζηνπο αξκφδηνπο
ππνιφγνπο, παξά κφλν εληνπίδεη ηηο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο δεκφζησλ θνξέσλ,
θνηλνπνηψληαο ηα θαηλφκελα θαθνδηαρείξηζεο ζηα θνηλνβνχιηα, ζα είρε ην ιηγφηεξν
δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Κη απηφ γηαηί ρσξίο νξαηέο λνκηθέο
ζπλέπεηεο, ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα ζηήξηδε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απιά θαη κφλν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο
κέζσ ηνπ Σχπνπ, ε νπνία ελ ζπλερεία ζα δεηνχζε απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο
θαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.
Ζ νινθιήξσζε επίζεο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ
δαπαλψλ ηνπ, κε ηελ επξεία έλλνηα, δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο 31/12/2018, κε ην πξφζρεκα
ηεο γξαθεηνθξαηηθήο θαζπζηέξεζεο, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη επηβαξπληηθά φζνλ
αθνξά ζηελ πνζφηεηα αιιά θαη ζηελ αλαιπηηθφηεηα ησλ κειινληηθψλ θαηαζηαιηηθψλ
ειέγρσλ, γηα λα κελ αλαθέξνπκε πσο αλακέλεηαη λα αλνίμεη ν αζθφο ηνπ Αηφινπ ζε
θαηλφκελα νηθνλνκηθήο θαθνδηνίθεζεο.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε απμεκέλε, κεηαμχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειεγθηψλ, απνδνρή
ηνπ ζπλδπαζκνχ θαηάξγεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηνπ
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πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ελδερφκελε πηνζέηεζή ηνπ θαίλεηαη λα έρεη πνιιαπιά
νθέιε. Σν αληηθείκελν ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ εληζρχεηαη, φηαλ κεηψλνληαη ηα
ρξεκαηηθά φξηα απφ ηα νπνία εθθηλεί ε εθαξκνγή ηνπ, ελψ ζηα πξναλαθεξφκελα νθέιε
ζπγθαηαιέγνληαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα, ε
απειεπζέξσζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ θαηαζηαιηηθφ
έιεγρν αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαδφρσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε ην δένληα ηξφπν.
Γφθηκε είλαη, αθνχ πξψηα θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά, ε ελαζρφιεζε ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ κε ην χζηαην θαη ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηάδην ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ, απηφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά θαη ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή
εξγαζία, εληνπίζηεθε, φηη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ ησλ Αλψηαησλ
Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ, βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Έλαο απφ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ είλαη
λα εληαρζεί ζηαδηαθά ζε απηφ ην ζχλνιν ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ αλσηάηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηεξίνπ, θαζψο θαη λα δηελεξγνχληαη ζηνρεπκέλνη έιεγρνη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θαη ελδηαθέξνληεο ειεγρφκελνπο
θνξείο.
Ωο πεδίν κειινληηθήο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε απεηθφληζε ησλ
επξεκάησλ, κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄
βαζκνχ, αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο ειεγρφκελσλ θνξέσλ, γηα έλα επξχ ρξνληθφ
δηάζηεκα ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ επεξρφκελε θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ
ειέγρνπ, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
Δλ θαηαθιείδη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, πσο ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ εθηφο ηνπ
απηαπφδεηθηνπ απνηξεπηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα ιεηηνπξγεί

θαη «παηδαγσγηθά»,

θξνληίδνληαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εκπεδψλνληαο
έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην Κξάηνο. Αο κελ μερλάκε πσο θαηά ηνλ
Αξηζηνηέιε, ε εμνπζία έρεη ηε δχλακε λα δηαθζείξεη ηνπο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο, ε
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαζπάζηζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο
γεληθφηεξα, απαηηεί πξσηίζησο απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ
θαλφλσλ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηεί απαξέγθιηηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Δπμηνεία όπυν
Αλάιεςε ππνρξέσζεο: Δίλαη ε πξάμε, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ην Γεκφζην ή ην
λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν εθπξνζσπεί ν δηαηάθηεο, πσο ζα θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζε
ηξίηνπο. Π.ρ. ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνκήζεηαο αγαζψλ θ.ν.θ.
Απνινγηζκφο: Ο ινγαξηαζκφο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Αξηζκνδείθηεο: Δίλαη πειίθα ή πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε επηιεγκέλσλ
αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θπξίσο θαηαζηάζεσλ, ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ.
θνπφο ηνπο είλαη ε απνθφκηζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ελ
γέλεη θαηάζηαζε ηνπ θνξέα.
Γεκφζηνο ππφινγνο: Σν θπζηθφ πξφζσπν (δεκφζηνο ππάιιεινο, ππάιιεινο ή πνιίηεο),
ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί λφκηκα ή κε, πεξηιεπηηθά ηα θαζήθνληα α) ηεο δηελέξγεηαο
ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, β) ηεο
ηήξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, γ)
ηεο ηήξεζεο ησλ νξηδφκελσλ απφ ην λφκν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο «θηλήζεηο» θαη δ) ηεο ζχληαμεο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ
ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο.
Γηάζεζε πίζησζεο: Ζ ινγηζηηθή δέζκεπζε ελφο ηκήκαηνο ή θαη φινπ ηνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ πνπ έρεη εγγξαθεί ζε έλαλ θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γηαηάθηεο: Σν φξγαλν εθείλν ζην νπνίν ν ζπληαθηηθφο ή ν θνηλφο λνκνζέηεο έρεη
αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Π.ρ. νη ππνπξγνί, νη δηνηθεηέο νξγαληζκψλ, νη δήκαξρνη θαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’
απηνχο φξγαλα.
Δθθαζάξηζε δαπάλεο: Δίλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ πιεξσηένπ πξνο ηξίηνπο ρξεκαηηθνχ
πνζνχ, γηα ηελ νπνία ην Γεκφζην ή ην λνκηθφ πξφζσπν είρε δεζκεπηεί κε ηελ αλάιεςε
ππνρξέσζεο, κεηά ην ζπλππνινγηζκφ ηπρφλ θξαηήζεσλ, παξαγξαθψλ θ.ν.θ.
Διεγθηηθφ ηεθκήξην: Δίλαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ην αληηθείκελν ειέγρνπ είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα
ηηζέκελα θξηηήξηα.
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Δληνιή πιεξσκήο: Ζ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ δηαηάθηε πξνο ηνλ ππφινγν λα
εμνθιήζεη ηνλ δηθαηνχρν, ψζηε ην Γεκφζην ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπείηαη
απφ ηνλ δηαηάθηε, λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε.
Ηζνινγηζκφο: Λνγηζηηθφο πίλαθαο πνπ απνηππψλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Κσδηθφο αξηζκφο εμφδνπ ή εζφδνπ: Αξηζκφο πνπ «νλνκαηνδνηεί» ηελ θαηεγνξία
εμφδσλ ή εζφδσλ θαη εθθξάδεη ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ.
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