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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και τον 

μοναδικό εξωτερικό ελεγκτή των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα για 

περισσότερο από 200 χρόνια. Παρά τη σημασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν 

διενεργηθεί θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες αναφορικά με τη χρησιμότητά του   

,ειδικότερα, στις μονάδες υγείας. Για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη εργασία, η οποία 

εκπονήθηκε με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, έχει σκοπό να 

παρουσιάσει την συμβολή των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα νοσοκομεία. 

Ειδικότερα επιμέρους στόχοι, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, για το κατά πόσο 

γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητα καθώς και η συμβολή των κάθε μορφής 

δημοσιονομικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση η οποία σχετίζεται με την διασφάλιση των δημόσιων πόρων, την ενίσχυση 

της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης στο Δημόσιο. Τέλος, θα 

προβάλει συμπεράσματα και προτάσεις, για την επόμενη μέρα των ελέγχων  

δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια επικαιρότητα διαρκώς μεταβαλλόμενη όπου ήδη, 

έχει καταργηθεί ο προληπτικός στο δημόσιο, οι εξελίξεις τρέχουν και το μέλλον 

«γεννά» πολλά ερωτηματικά. 

  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εξωτερικός Έλεγχος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδικοί Έλεγχοι, 

Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα, Νοσοκομείο. 
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ABSTRACT 

 

The Court of Auditors is the Supreme Financial Court and the only external auditor of 

public finances in Greece for more than 200 years. Despite the importance of the 

Court of Auditors, no theoretical and empirical research has been carried out on its 

usefulness, in particular, in health units. For this reason, the specific work done by the 

bibliographic review method aims to present the contribution of Court's audits to 

hospitals. Particularly specific goals are to draw conclusions on whether the 

usefulness and the contribution of all forms of financial audits by the Court of 

Auditors to sound financial management related to the safeguarding of public funds, 

the enhancement of transparency and the treatment of mismanagement in the State. 

Finally, there will be conclusions and recommendations for the next day of the audits 

as current affairs are constantly changing, where the preventive in the public sector 

has already been abolished, the developments are running and the future generates 

many questions.  

 

KEYWORDS: External Auditor, Court of Audits , Special Controls, International 

Auditing Standards, Hospital. 
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Εισαγωγή  

 

    Στην Ελλάδα της κρίσης όπου η έξαρση της διαφθοράς είναι τεράστια, ο έλεγχος 

που θα  διασφαλίζει το δημόσιο χρήμα κατά τρόπο διαφανή, αποτελεί αδήριτη 

ανάγκη. Άξιο απορίας όμως αποτελεί το γεγονός γιατί οι υπέρμαχοι της κατάργησης 

του προληπτικού ελέγχου κατά το πέρασμα του χρόνου δεν σπεύδουν να θωρακίσουν 

τα επιχειρήματά τους με την εκπόνηση μίας μελέτης όπου: α) θα μπορούσε να 

καταδειχθεί η σχέση κόστους οφέλους από την κατάργησή του και β) εάν οι 

συνθήκες κάτω από τα οποίες απομακρύνθηκαν τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τους ex-ante ελέγχους επικρατούν ή όχι στη χώρα μας! 

    Παρόλα αυτά, το τρίτο μνημόνιο (Ν. 4337/17), κατήργησε τον προληπτικό έλεγχο 

στο Δημόσιο ενώ, βρισκόμαστε στο 2018, ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική 

κατάργησής τού. Πρέπει λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει μια ξεκάθαρη 

στρατηγική, τόσο σε γενικό επίπεδο σχετικά με την αποστολή του, όσο και σε ειδικό 

επίπεδο σχετικά με τους στόχους και το πρόγραμμα, που θα πρέπει να ακολουθήσει 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. 

    Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

που είναι ο μοναδικός, συνταγματικά κατοχυρωμένος, εξωτερικός ελεγκτής του 

Δημοσίου και να φανεί τόσο η συμβολή και η χρησιμότητα όλων των ειδών του 

ελέγχου του, στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και ιδίως στις μονάδες υγείας, 

όσο και ο εκσυγχρονισμός του. 

    Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον εξωτερικό ελεγκτή, τις ιδιότητές και 

θα παρουσιαστεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οργάνωση, η λειτουργία και οι 

αρμοδιότητές του. Στα επόμενα δύο κεφάλαια γίνεται μια σημαντική αναφορά στον 

Προληπτικό – Προσυμβατικό και τον Κατασταλτικό Έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Εν συνεχεία στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Με αφορμή τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο οι στοχευμένοι 

έλεγχοι, και αναλύονται συγκεκριμένα δύο όπως αυτοί πραγματοποιήθηκαν στα 

νοσοκομεία Αχέπα και Ιπποκράτειο. Στο τελευταίο κεφάλαιο εμφανίζονται οι 

σκέψεις και τα συμπεράσματα για τα είδη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και τα 

αποτελέσματα που έχουν αυτοί στα νοσοκομεία καθώς και προτάσεις για το «αύριο» 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   



2 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο Εξωτερικός Έλεγχος και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Bασικές έννοιες 

 

     Το κράτος στοχεύει στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον μέσω της προώθησης της 

παιδείας, την προστασία της παιδείας, την επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης , την 

εξασφάλιση της κοινωνικής γαλήνης. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω δύο 

δημόσιων αγαθών. Το πρώτο είναι το δημόσιο χρήμα  που προκύπτει από τη 

φορολόγηση, το δε δεύτερο είναι η δημόσια εξουσία, η οποία με βάση τον νόμο, 

ορίζεται ως ο περιορισμός της ιδιωτικής ελευθερίας προς όφελος του γενικότερου 

δημοσίου συμφέροντος. Και τα δύο υπάγονται σε έλεγχο. Συγκεκριμένα η δημόσια 

εξουσία, ως άυλη, για να ελεγχθεί αρκεί συνήθως η δημόσια δράση να είναι  

διαφανής ώστε να καταγγέλλονται οι όποιες παρεκβάσεις. 

    Αντίθετα το δημόσιο χρήμα είναι μετρήσιμο και ποσοτικός προσδιορισμένο και 

κάθε χρόνο στη Βουλή ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του Κράτους όπου εγκρίνονται 

οι δημόσιες δαπάνες και υπολογίζονται τα έξοδα. Με την λήξη της ετήσιας 

διαχείρισης, η εκάστοτε Κυβέρνηση αποδίδει, τον λογαριασμό της διαχείρισης της, 

στη Βουλή. Με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά διευκολύνεται η καθιέρωση ενός 

συστηματικού, τακτικού και καθολικού ελέγχου της διαχείρισης. Έτσι έχουν 

αναπτυχθεί Ελεγκτικοί Θεσμοί που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση και πληροφόρηση όλων όσων ενδιαφέρονται να 

ενημερωθούν γι αυτήν. 

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικός Ελεγκτής εξετάζει τεχνοκρατικά τον 

απολογισμό της Κυβέρνησης και ενημερώνει για την ακρίβεια και την πληρότητα 

των πληροφοριών το Κοινοβούλιο. Παρατηρείται στροφή του ενδιαφέροντος σε δύο 

φαινόμενα που συνιστούν το αποκορύφωμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας: τη 

διαφθορά και τη σπατάλη. 

     Όπως αναφέρει ο Σαρμάς (2006) ο έλεγχος αν και ξεκίνησε μέσω της κρατικής 

διαχείρισης, επιστημονικά αναπτύχθηκε μέσα από τις εμπειρίες και τι διάφορες 

προκλήσεις  που εμφανίστηκαν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα ο     

δημοσιονομικός έλεγχος διενεργούμενος από κρατικούς ελεγκτικούς θεσμούς, ως 

εξωτερικός έλεγχος, εισάγει πρότυπα αλλά και μεθόδους της ιδιωτικής ελεγκτικής.   
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    Ο Έλεγχος προϋποθέτει ένα ελεγχόμενο, ένα ελεγκτή και το αντικείμενο του 

ελέγχου με βάση το οποίο λογοδοτεί στον ελεγκτή ο ελεγχόμενος. Σε κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα όλοι  χρειάζονται και όλοι χρησιμοποιούν τον έλεγχο και 

λειτουργεί αποτρεπτικά στις δυνάμεις της αποδιάρθρωσης. Πρέπει να τον 

«βλέπουμε» από μία θετική σκοπιά και να αξιολογούμε τις σωστές του διαστάσεις. 

Αποτελεί στην ουσία  όπως αναφέρει και ο Ντζανάτος (2009), ένα μηχανισμό 

αρνητικής εντροπίας σύμφωνα με όρους της φυσικής, που φυσικά απορροφά 

ενέργεια . 

    Ως έλεγχος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( κεφ. 

11, σελ.15) νοείται « η επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών ενός 

φορέα ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές εκτελούνται ή λειτουργούν σύμφωνα με τους 

στόχους, τον προϋπολογισμό τους κανόνες και τα πρότυπα. Στόχος της επισκόπησης 

αυτής είναι να εντοπίζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν αποκλίσεις που 

ενδέχεται να απαιτούν διορθωτικές ενέργειες. ». 

     Είναι σημαντικό να διαχωριστούν και να αποσαφηνιστούν δύο βασικοί όροι  

«internal autid» και «external audit»  οι οποίοι αποδίδονται στα Ελληνικά ως 

«εσωτερικός  έλεγχος»  και «εξωτερικός έλεγχος»  αντίστοιχα. 

    Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ( Institute of Internal Auditors –

IIA’s) ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως εξής: « Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία 

ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτική δραστηριότητα με σκοπό 

να προστεθεί αξία και να βελτιωθούν οι λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά έναν 

οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του με μία συστηματική και πειθαρχημένη 

προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης των κινδύνων, τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση των διαδικασιών.». 

    O Καραμάνης (2008) αναφέρει ότι ο εξωτερικός έλεγχος σε μία οικονομική 

μονάδα αποτελεί μία δραστηριότητα που εκτελείται από έναν ανεξάρτητο 

επαγγελματία από την οικονομική μονάδα που ελέγχει, δηλαδή δεν συνδέεται με 

καμία σχέση εργασίας με αυτή, και διενεργείται για λογαριασμό τρίτων. 

 

Σύγχρονη Ελεγκτική  

 

     Στο δημόσιο τομέα ο έλεγχος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συστημική 

διαδικασία μέσα από την οποία ο ελεγκτής  αποκτά και αξιολογεί τα  ελεγκτικά 
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τεκμήρια έχοντας ως στόχο να προσδιορίσουν αν οι πληροφορίες ή οι πραγματικές 

συνθήκες συμμορφώνονται με καθορισμένα κριτήρια
1
. 

     Η σύγχρονη ελεγκτική καθώς εφαρμόζεται στην δημοσιονομική διαχείριση και 

έχει, σύμφωνα με τον Σαρμά (2006), ως πυλώνες πέντε βασικές προϋποθέσεις ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι της. Πρώτη προϋπόθεση είναι ότι ο ελεγκτής κατά τον 

έλεγχό του δεν ασχολείται μόνο με τις πλημμέλειες, τις παραλείψεις και τα λάθη της 

διαχείρισης που ελέγχει αλλά εστιάζει στις αιτίες που αυτά οφείλονται. Στο σύγχρονο 

δημοσιονομικό περιβάλλον ο ελεγκτής οφείλει να αναζητήσει τις αιτίες των 

διαφόρων αδυναμιών που διαπιστώνει. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η 

δράση του δεν είναι κυρωτική αλλά θεραπευτική. Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι 

η αναζήτηση από τον ελεγκτή ουσιωδών ευρημάτων ελέγχου και να διαχωρίζει τα 

ουσιώδη και σημαντικά από τα ανούσια. Βέβαια οι ανωτέρω επιλογές έχουν κάποια 

βάση υποκειμενισμού και μπορεί αυτό που είναι σημαντικό, σπουδαίο, ουσιώδες ή 

αδιάφορο για ένα ελεγκτή δεν είναι αναγκαίως τέτοιο για όλους. Τρίτη βασική 

προϋπόθεση στην σύγχρονη ελεγκτική είναι ότι ο ελεγκτής δεν γίνεται να ασκήσει 

πλήρη και εξοντωτικό έλεγχο επί του συνόλου της ελεγκτέας ύλης. Στη σύγχρονη 

ελεγκτική υπάρχει η παραδοχή ότι όλα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και ότι 

υπάρχει περιορισμός στην ύλη που πρέπει να ελεγχθεί. Ο Ελεγκτικός Κίνδυνος τόσο 

σε επίπεδο ελεγκτικού θεσμού όσο και επίπεδο ελεγκτή αποτελεί αναγκαία συνέπεια.  

 

Τεκμηρίωση και Δειγματοληψίες 

 

    Ο ελεγκτής πρέπει να στηρίζει την γνώμη του σε επαρκή αποδεικτικά μέσα. 

Συγκεκριμένα τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να στηρίζονται τόσο στα διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί αλλά και στις οικείες απαιτήσεις που προκύπτουν από 

την νομολογία των δικαστηρίων σχετικά με τις υποχρεώσεις του ελεγκτή. Ένας 

ελεγκτής όταν η κρίση του αποβαίνει θετική, τα πράγματα είναι απλά αφού αρκεί να 

προκύπτει ότι προέβη στις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες οι οποίες θεμελιώνουν 

το συμπέρασμά του. Ενώ αντίθετα όταν οδηγείται σε αρνητική γνώμη ή όταν έχει 

επιφυλάξεις ως προς την νομιμότητα των πράξεων ή την ορθή δημοσιονομική 

διαχείριση πρέπει να έχει την ικανότητα να δικαιολογήσει τη θέση του και να 

τεκμηριώσει τα ευρήματά του. Μια τέτοια κρίση για ένα ελεγχόμενο που δεν 

                                                           
1
 Εγχειρίδιο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κεφ. 4: « Ελεγκτικές διαδικασίες» σελ. 7-9. 
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βασίζεται σε επαρκή και πειστικά τεκμήρια είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει την 

αντίσταση του ελεγχόμενου ο οποίος θα προσπαθήσει να καταρρίψει τα πορίσματα 

και να αποδείξει τα αντίθετα. Εύκολα γίνεται αντιληπτό από τον ελεγκτή ότι μια 

αρνητική κρίση  ελλοχεύει κινδύνους και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι η 

κρίση του αυτή θα προκαλέσει αντίδραση και θα πρέπει να μπορεί να την στηρίξει 

δεόντως με περισσότερη ανάλυση ή ακόμα να είναι προετοιμασμένος να την 

αποσύρει. Αντίθετα μια θετική κρίση ακόμα και όταν είναι λανθασμένη και δεν 

στηρίζεται σε επαρκείς αποδείξεις δεν θα προκαλέσει αντίδραση στον ελεγχόμενο. 

Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι αν ο έλεγχος καταλήξει σε θετικό συμπέρασμα που δεν 

είναι ακριβές και αυτό αποδειχθεί μέσω άλλης διαδικασίας τότε θα πληγεί η 

αξιοπιστία του Ελεγκτικού θεσμού. Άρα τόσο η τεκμηρίωση της θετικής ελεγκτικής 

κρίσης όσο και η τεκμηρίωση της αρνητικής ελεγκτικής κρίσης είναι εξίσου 

σημαντικές.     

    Η τεκμηρίωση του ελέγχου αναφέρεται καταρχήν στο να τεκμηριώσει κάθε 

εύρημα ατομικώς. Δηλαδή να αποδείξει ότι ο ελεγχόμενος παραβιάζει ένα κανόνα 

που οφείλει να τηρεί στη διαχείρισή του και προκύπτει από τα στοιχεία που έχει 

συλλέξει ο ελεγκτής. Δευτερευόντως να τεκμηριώσει τα γενικά συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξε συνολικά ο διεξαχθείς έλεγχος.  

    Οι Mautz-Sharaf, (1970) αναφέρουν ότι στον σύγχρονο δημοσιονομικό έλεγχο ο 

ελεγκτής οφείλει να διαμορφώσει μια γνώμη για το ελεγχθέν αντικείμενο που θα 

στηρίζεται σε αυτό που αποκαλείται εύλογη βεβαιότητα, δηλαδή θα έχει αναπτύξει 

τη βεβαιότητα ότι έχει ξεπεραστεί το επίπεδο των βασικών του αμφιβολιών.  

 

 Η Λειτουργική Ανεξαρτησία ενός εξωτερικού Ελεγκτή 

  

    Σε κάθε κράτος υπάρχει ένας ελεγκτικός θεσμός που έχει ως στόχο να ελέγχει τη 

δημόσια διαχείριση και είναι ανεξάρτητος από την Κυβέρνηση. Σε κάθε χώρα ο 

θεσμός αυτός είναι διαφορετικός ως προς την φύση και την οργάνωσή του καθώς και 

ως προς τις αρμοδιότητές του και τον τρόπο οργάνωσής του. Εκτός όμως από τις 

όποιες διαφορές εντοπίζονται,  υπάρχει μία βασική ομοιότητα, ότι όλοι οι ελεγκτικοί 

θεσμοί αυτού του είδους, είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία. 

Επίσης ως προς τις αρμοδιότητες τους έχουν μία κοινή βάση: ελέγχουν την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού και παρουσιάζουν τα πορίσματα του ελέγχου στο πολιτικό 
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όργανο που αποφαίνεται επί της ορθής εκτελέσεως του προϋπολογισμού (Ρίζος, 

2015).   

    Η λειτουργική ανεξαρτησία ενός Ελεγκτικού θεσμού είναι αρκετά δύσκολο να 

γίνει αντιληπτή. Πρωτίστως σημαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν επεμβαίνει αλλά ούτε και 

παρεμβαίνει στην άσκηση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων. Σε καμία δημοκρατική 

χώρα ο τρόπος λειτουργίας ενός ελεγκτικού θεσμού, το πρόγραμμα ελέγχου που θα 

εκτελέσει, τα πορίσματα, τα συμπεράσματα που θα συντάξει δεν μπορούν να 

υπαγορευθούν από την Κυβέρνηση,  ή να συμπληρωθούν από αυτή. 

    Παρόλα αυτά όμως μια Κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να επηρεάσει τον τρόπο 

λειτουργίας ενός ελεγκτικού θεσμού. Μπορεί με διάφορες νομοθετικές 

μεταρρυθμίσεις να μειώσει τις ελεγκτικές εξουσίες, ή το ελεγκτικό έργο να το 

«μπλοκάρει»  και να το εμφανίσει ως πολύπλοκο και αναποτελεσματικό. Αυτό 

μπορεί να συμβεί εάν π.χ. μειωθούν οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό του κράτους 

για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του ελεγκτικού θεσμού ή ακόμα αν 

προκαλέσουν  ‘‘πάγωμα’’ των προσλήψεων, ώστε να καθυστερήσουν οι έλεγχοι ή να 

υπάρχει ανεπάρκεια προσωπικού για συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου. Είναι γεγονός 

πραγματικό ότι μια Κυβέρνηση εάν και εφόσον το επιθυμεί είναι δυνατόν, να 

ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κωλυσιεργεί το έργο ενός ελεγκτικού θεσμού και 

να επηρεάζει την ανεξαρτησία του (Σαρμάς, 2006). 

    Αποδέκτης των υπηρεσιών ενός ελεγκτικού θεσμού είναι το Κοινοβούλιο το οποίο 

επηρεάζει και αυτό με τη σειρά του την ανεξαρτησία του ελεγκτικού θεσμού ενώ η 

μεταξύ τους συνεργασία μπορεί να εμφανίσει δυσκολίες.  

    Ο Ρίζος (2015) αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο, σε όλες τις δημοκρατικές χώρες, 

αποτελεί το κορυφαίο όργανο ελέγχου,  που ψηφίζει τον προϋπολογισμό αλλά και 

τους νόμους. Είναι το όργανο που μπορεί να ανατρέψει κυβερνήσεις ή ακόμα και να 

τις αναδείξει. Οι εκθέσεις ενός ελεγκτικού θεσμού αντιμετωπίζονται και 

αξιοποιούνται πολιτικώς από το Κοινοβούλιο. Ελλοχεύει λοιπόν σύμφωνα με το 

Σαρμά (2006) ο κίνδυνος, το Κοινοβούλιο να μεταβάλλει την ελεγκτική αρχή σε 

μέσω εξυπηρέτησης των πολιτικών της σκοπιμοτήτων.   

    Στην Ευρώπη διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τρείς τρόποι με τους οποίους 

οργανώνονται οι θεσμοί εξωτερικού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος: η γερμανική η 

βρετανική κα ιη γαλλική. Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ακολουθεί το γαλλικό 

πρότυπο και μάλιστα το ξεπερνά. Με βάση τη γαλλική παράδοση ο ελεγκτικός 



7 

 

θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα έχει 

στελέχη δικαστικούς λειτουργούς και σε περίπτωση που διαπιστώσει διαχειριστικό 

έλλειμμα, έχει την εξουσία να εκδίδει καταλογιστικές πράξεις.  

 

Οι Ευθύνες και η Δεοντολογία ενός Δημοσιονομικού Ελεγκτή 

 

    Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα δημοσιονομικός ελεγκτής δίνει συμβουλές , 

διατυπώνει παρατηρήσεις και λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του , μπορεί να 

εμφανίζεται ως ανώτερος έναντι του ελεγχόμενου. Μπορεί κάποια θέματα να τα 

χειριστεί με επιείκεια και κάποια άλλα όχι, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Έχει 

λοιπόν στα χέρια του μια δύναμη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταλλαχθεί και να 

εμφανιστεί ως αδυναμία. Αρκεί να ανακαλυφθεί ένα λάθος που του ξέφυγε και 

αμέσως δημιουργούνται αισθήματα καχυποψίας, ανευθυνότητας ακόμα και 

επαγγελματικής ανεπάρκειας.  

    Οι κανόνες δεοντολογίας που έχουν αναπτυχθεί έχουν ως στόχο να προστατέψουν 

τον ελεγκτή κατά την άσκηση του ελεγκτικού του έργου από τον πειρασμό να 

καταχραστεί την ελεγκτική του εξουσία. Επίσης αποσκοπούν στο να προστατέψουν 

τους ελεγκτές σε περίπτωση απροσεξίας ή λάθους. Με βάση αυτούς ο ελεγκτής δεν 

ξεχνά  θεμελιώδεις αξίες που τον βοηθούν στο να εκτελέσει τις ελεγκτικές του 

αρμοδιότητες ενώ σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζει δυσκολία ή εμφανίζονται 

αμφισβητούμενες περιστάσεις να μπορέσει να τις διαχειρισθεί
2
.  

       Η δραστηριότητα του ελεγκτή, ως λειτούργημα, διέπεται τόσο από νομικούς 

κανόνες που καλείται να εφαρμόσει όσο και από κανόνες δεοντολογίας που 

εφαρμόζονται για να καλύψουν το κενό των νομικών κανόνων. Δεν είναι εύκολο να 

διαχωριστεί η εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας από την εφαρμογή των νομικών 

κανόνων κατά την δραστηριότητα του ελεγκτή. Οι κανόνες δεοντολογίας 

ισοδυναμούν με θεμελιώδεις αξίες, που πρέπει να διέπουν το λειτούργημα ενός 

ελεγκτή, όπως π.χ. η τήρηση της πειθαρχίας, (ευρύτερη από αυτή του ποινικού ή 

αστικού δικαίου) κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Η μη τήρηση της πειθαρχίας 

επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις. Επίσης, με βάση την δεοντολογία, ένα ελεγκτής 

πρέπει να είναι ακέραιος και μάλιστα να ζει και να οργανώνει την ζωή του κατά 

                                                           
2
 Εγχειρίδιο Ελέγχου Κεφάλαιο 4 σελ. 37-39. 
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τέτοιο τρόπο, ώστε σε οποιοδήποτε εξωτερικό παρατηρητή να μην προκαλεί ουδεμία 

καχυποψία ότι δεν είναι ακέραιος
3
.  

    Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ΙΝΤΟSAI οι θεμελιώδεις επαγγελματικές 

αξίες που πρέπει να διέπουν τον ελεγκτή και αποτελούν τη βάση της επαγγελματικής 

του ηθικής είναι η επιμέλεια, η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία, και  η 

αμεροληψία. Οι προαναφερθείσες αξίες όταν αφομοιωθούν από τον ελεγκτή παύουν 

να είναι αξίες και αποτελούν πλέον αρετές. 

    Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως δημόσιο ελεγκτικό θεσμό, η ανεξαρτησία είναι 

κατοχυρωμένη θεσμικά μέσα από το Σύνταγμα. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος σύμφωνα με την Δεοντολογία. Δεν πρέπει να αναπτύσσει σχέσεις με 

τους ελεγχόμενους, να ζητά συμβουλές από αυτούς, ή να δέχεται δώρα πέρα των 

εθιμοτυπικών. Δεν αρκεί να πιστεύει ο ίδιος ότι έχει καθαρή τη συνείδησή του αλλά 

θα πρέπει να μην δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις σε εξωτερικούς παρατηρητές. Θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος προς κάθε κατεύθυνση. Όσοι 

ενοχλούνται ή βάλλονται από την εργασία του θα προσπαθήσουν να κριτικάρουν το 

ελεγκτικό του έργο και να εκμεταλλευθούν τα όποια λάθη ανακαλυφθούν με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

      Όπως αναφέρει και ο Σαρμάς (2006, σελ.126 ) «Η Δεοντολογία που επιβάλλεται 

στον ελεγκτή είναι να εφαρμόσει πιστά τα ελεγκτικά πρότυπα και τις βέλτιστες 

πρακτικές και τότε θα έχει αποτέλεσμα, δηλαδή, θα εντοπίσει τα προβλήματα που 

αποτελούν το κανόνες προς τις πλημμέλειες των λογαριασμών. Η ευθύνη του 

ελεγκτή περιορίζεται έτσι στο χώρο εκείνο του ευλόγως αναμενόμενου  από αυτόν. 

Δεν ενεργεί πλημμελώς αν δεν εντοπίζει κάθε πλημμέλεια, αν δεν βρει τις ποινικώς 

κολάσιμες πράξεις που κρύβονται στους λογαριασμούς, αν δεν διαπιστώσει μεταξύ 

αυτού που αποτυπώνεται στους λογαριασμούς και της πραγματικότητας. Αλλά 

ενεργεί πλημμελώς όταν συνήθεις πλημμέλειες των λογαριασμών δεν έρχονται στην 

επιφάνεια.». 

     Ο ελεγκτής στην καθημερινότητα του κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του 

έργου έρχεται αντιμέτωπος με ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Η βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης για ένα έργο που εμφανίζει ουσιώδεις πλημμέλειες, η λανθασμένη τήρηση 

των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας από την επιτροπή διεξαγωγής τους 

διαγωνισμού για την ανάθεση μιας υπηρεσίας, η ψευδής δήλωση προϋπηρεσίας που 

                                                           
3
 Εγχειρίδιο Ελέγχου Κεφάλαιο 4 σελ. 13-22. 
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αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εις βάρος τρίτου ή 

συναλλασσόμενου δημιουργούν το αίσθημα της απάτης. Η καχυποψία και η αφέλεια 

αποτελούν ελαττώματα για ένα άτομο και μειονεκτήματα για  έναν ελεγκτή. Βέβαια 

ένας ελεγκτής πολύ εύκολα από κατήγορος μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος αν 

ελέγξει λογαριασμούς ή πράξεις και δεν εντοπίσει την οφθαλμοφανή πλημμέλεια που 

εσωκλείουν. Ακόμα μπορεί να κριθεί κατηγορούμενος αν ο εισαγγελέας πειστεί ότι 

ενήργησε προς όφελος του αυτουργού λόγω δωροδοκίας ή παράβασης καθήκοντος     

    Η υπηρεσιακή ικανότητα να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεί μια βασική αρετή, 

και θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία για να εκτελεί το έργο 

του. Ο Ελεγκτικός  θεσμός πρέπει να επιλέξει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα 

προκειμένου να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Υποχρέωση του 

ελεγκτικού θεσμού είναι να εκπαιδεύει και να ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό του 

και οφείλει να ακολουθεί μια πολιτική εκπαίδευσης που θα έχει ως βάση κοινή 

αντιμετώπιση σε όμοια ζητήματα. Την ίδια βέβαια ενημέρωση πρέπει να  έχει και ο 

ελεγκτής όπου οφείλει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται προκειμένου να 

συμβαδίσει με τις εξελίξεις και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύγχρονο 

δημοσιονομικό περιβάλλον για να εκτελέσει το ελεγκτικό του έργο. Η ικανότητά του 

να διακρίνει το ορθό από το λάθος, να μπορεί να συνεκτιμά και να αξιολογεί όλα τα 

δεδομένα  χαρακτηρίζεται ως ακεραιότητα στο χώρο της ηθικής. 

    Ένας ελεγκτής ελέγχει πολλές πράξεις. Κατά τον έλεγχο δεν λαμβάνει υπόψη μόνο 

συγκεκριμένους λόγους μη νομιμότητας που αφορούν αυτές τις πράξεις. Επομένως 

για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και να τα ασκήσει επιτυχώς  θα 

πρέπει να έχει την ικανότητα να επικεντρώνεται σε ότι είναι σημαντικό και να 

επιλέγει ότι είναι ουσιαστικό. Τα ανωτέρω αποτελούν αρετές ενός καλού ελεγκτή, 

που αναπτύσσονται βάση της εμπειρίας του, και καλλιεργούνται διαρκώς καθ’ όλη 

την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. 

    Επιγραμματικά και με απλά λόγια, ο ελεγκτής δεν εφαρμόζει τους νόμους αλλά 

ελέγχει εάν εφαρμόσθηκαν σωστά. Κατά τον δημοσιονομικό έλεγχο σπάνια υπάρχει 

μία μόνο λύση στους λογαριασμούς, στην νομιμότητα ή την ορθή δημοσιονομική 

διαχείριση. Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να μπορεί να 

διακρίνει και στο τέλος να αποφανθεί ότι ο ελεγχόμενος φορέας έχει πράξει εντός του 

ορίου εφαρμόζοντας μια λύση που μπορεί να τεκμηριώσει.
4
 

                                                           
4
  Εγχειρίδιο Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου Κεφ.3-4. 
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Η Αντιμετώπιση της Ελεγκτικής ως Επιστήμη 

 

    Αυτή η αντιμετώπιση για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αποτελεί το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελεγκτικής και την διαφοροποιεί από τη επιστήμη της 

λογιστικής, της οικονομίας και της νομικής. 

Θα ήταν αστοχία αν θεωρούσαμε ότι η ελεγκτική  με την νομική είναι δύο 

δραστηριότητες που μπορούν να συγκριθούν. Ο κλάδος της νομικής είναι αυτόνομος  

και για να χαρακτηριστεί κάποιος ως νομικός, δεν χρειάζεται άλλες γνώσεις εκτός 

από αυτές που διδάσκει η ίδια η νομική.  

    Η ελεγκτική χρησιμοποιεί γνώσεις από άλλες επιστήμες για να παράγει το 

ελεγκτικό της έργο. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οι γνώσεις των άλλων 

επιστημών πχ. των μαθηματικών, της στατιστικής όταν χρησιμοποιούνται εντός της 

ελεγκτικής χρησιμοποιούνται με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή μεταμορφώνονται.  

    Με άρτιο τρόπο παρουσιάζει την οπτική αυτή ο Σαρμάς (2006, σελ 140) όπου  

αναφέρει ότι: «Η Ελεγκτική, σε αντίθεση με τη νομική εμφανίζεται ως ένας κλάδος 

γνώσεων που απλώς οργανώνει άλλες γνώσεις. Νομικά, λογιστική, οικονομία, 

πολιτική επιστήμη, στατιστική, μαθηματικά, όλες αυτές οι οργανωμένες σε 

αυτοτελείς επιστήμες γνώσεις, συνεισφέρουν στην ελεγκτική δίνοντας της 

ουσιαστικό περιεχόμενο. Χωρίς αυτές η ελεγκτική είναι ένα κέλυφος άνευ ουσίας. Η 

ελεγκτική συνδέει τα ανωτέρω σε σύστημα και χρησιμοποιεί από αυτά ότι της 

χρειάζεται έτσι όπως της είναι αναγκαίο.». 

  

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Ιστορική Αναδρομή – Εξέλιξη και Συνταγματική Κατοχύρωση  

 

    Στην Γαλλία λειτουργούσε από το 1808, η Cour des comptes, ένα δικαστήριο των 

λογαριασμών, που αποτελούσε την εξέλιξη του ειδικού βασιλικού συμβουλίου και 

εξέταζε του λογαριασμούς των υπολόγων. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το Ελεγκτικό 

Συνέδριο το 1833
5
, κατά το Γαλλικό πρότυπο και αποτελεί έναν από τους 

αρχαιότερους Θεσμούς του Ελληνικού Κράτους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

                                                           
5
 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 32/7.10-19.10.1833)παρ.3, 16 εδάφιο α και  παρ. 26 εδάφιο α. 
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από τότε 200 και πλέον χρόνια, λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς να υπάρχει μία μέρα 

διακοπής, παρά τις πολιτικές μεταπτώσεις που έλαβαν χώρα σε αυτό το μακρύ 

χρονικό διάστημα, και τις όποιες δυσαρέσκειες προκλήθηκαν από την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του. Το 1887
6
 του ανατέθηκε η αρμοδιότητα να ελέγχει τις δαπάνες 

του κράτους και εν συνεχεία το 1936 του ανατέθηκε επιπλέον η αρμοδιότητα να 

ελέγχει τις δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
7
. Ως συνταγματικός 

Θεσμός κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά με το Σύνταγμα του 1952
8 

και 

αναγνωρίστηκε η αυτοτέλειά του απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια η 

αναγνώρισή του ως Δικαστήριο της χώρας επήλθε με το Σύνταγμα του 1975 όπου 

στο άρθρο 98 ρυθμίζονται όσα αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου 

συμπεριλήφθηκε στο Ε τμήμα του Συντάγματος, σχετικά με την Δικαστική Εξουσία,  

και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο σχετικά με την Οργάνωση και Δικαιοδοσία 

των Δικαστηρίων. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και την 

τροποποίηση του άρθρου 98, επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, και επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρει και ο Μηλιώνης (2002), η δικαστική 

αποστολή του παίρνοντας πλέον την μορφή που έχει μέχρι σήμερα. 

 

Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

    Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως προκύπτει τόσο από το 

συνταγματικό κείμενο όσο και από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων, 

διακρίνονται σε τρία μέρη: τις γνωμοδοτικές, τις δικαστικές και τις ελεγκτικές
9
. Στον 

τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου ασκεί δύο αρμοδιότητες την «ελεγκτική » και 

την «κυρωτική». Στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με τον Ρίζο (2015), 

υπάγονται: α) ο έλεγχος των δαπανών του κράτους των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμων 

στο καθεστώς αυτού του ελέγχου, β) ο κατασταλτικός έλεγχος όλων των 

λογαριασμών ή απολογισμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και για 

τους φορείς που έλαβαν επιχορήγηση ή από τον κρατικό προϋπολογισμό 

χρηματοδότηση, γ) ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας που αφορούν 

                                                           
6
 Άρθρο 3 εδάφιο α του  Ν. ΑΥΟΖ /1877 (ΦΕΚ136/3-6-1887). 

7
 Άρθρο 2 παρ.5 του Α.Ν. 281/1936 (ΦΕΚ Α 473 / 27-10-1936). 

8
 Άρθρο 98 του Συντάγματος 1952.   

9
 Πράξη 133/1995 IV Τµήµα. 
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προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και έργα, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το 

Δημόσιο. Επίσης στην ελεγκτική  αρμοδιότητά του υπάγεται: δ) ο έλεγχος του 

Γενικού Απολογισμού και ισολογισμού του κράτους η οποία συνοδεύεται από την 

σχετική έκθεση στη Βουλή συμπεριλαμβανομένης και της Διαδήλωσης 
10

. 

    Με αποφάσεις της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει γίνει δεκτό 

ερμηνευτικά ότι η Ελεγκτική του αρμοδιότητα διαχωρίζεται σε δύο φάσεις και 

συγκεκριμένα: α) στον έλεγχο των δαπανών του κράτους και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα νομικά τους πρόσωπα, και β) στον έλεγχο των 

«Λογαριασμών των υπολόγων εν γένει», δηλαδή στον έλεγχο του Απολογισμού και 

ισολογισμού του κράτους και στη ‘‘Διαδήλωση’’, την σχετική έκθεση προς τη 

Βουλή. Η κυρωτική του αρμοδιότητα έγκειται στην εκδίκαση δημοσιονομικών 

παρεμβάσεων αφού έχει ήδη προηγηθεί ο απαιτούμενος (βάση της ελεγκτικής του 

αρμοδιότητας) δημοσιονομικός έλεγχος .    

    Οι γνωμοδοτικές
11

 αρμοδιότητες του Ε Σ, διακρίνονται στις γνωμοδοτήσεις επί 

των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, στη σύνταξη και υποβολή έκθεσης στη Βουλή 

για τον απολογισµό και ισολογισµό του Κράτους,
12

 στην ετήσια έκθεση επί των 

πεπραγµένων και στη γνωμοδότηση επί «των παρά των Υπουργών τιθέμενων 

θεµάτων». Με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κριθεί ότι, 

συνταξιοδοτικός νόµος, ο οποίος εκδίδεται χωρίς την προηγούμενη σχετική 

γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στερείται κύρους λόγω 

αντισυνταγµατικότητας και δεν εφαρµόζεται
13

.  

 

Οργάνωση και Λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

  

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας ,για 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στη συνταγματική του αποστολή ως εγγυητή του 

Κράτους Δικαίου, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κανόνες, που θα είναι σαφής  για την 

εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, οι οποίοι θα στηρίζονται στις αρχές της 

ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά την κατανομή και αξιολόγηση 

του δικαστικού του έργου.  

                                                           
10

 Άρθρο 31  Ν. 4270/2014. 
11

 Άρθρο 98 παρ.1 περιπτώσεις δ και ε  του Συντάγματος. 
12

 Άρθρο 79 παρ.7 του Συντάγματος. 
13

 Αποφάσεις Ολοµ. Ελ. Συν. 55/1976, 1403/1997, Πρακτικά 16/1998. 
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    Στον κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (ΦΕΚ 3139/21-11-2014 τεύχος Β) 

αναφέρεται ότι οι κανόνες αυτοί «Θα πρέπει να διασφαλίζουν την ορθολογική  

διάρθρωση των εσωτερικών του δομών και τη διαρκή βελτίωση της ποιοτικής και 

ποσοτικής στάθμης της δικαστικής ύλης να μεριμνούν, για την επίτευξη ευθυδικίας 

και ταχυδικίας κατά την απονομή της δικαιοσύνης καθώς και την αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δικαστών κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων.». 

    Επίσης με τον ανωτέρω κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των ελεγκτικών δικαιοδοτικών, 

γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων, η συγκρότηση της ολομέλειας των Δικαστικών 

σχηματισμών, η σύνθεσή τους, οι αρμοδιότητές τους,  η αξιολόγηση των και ο 

απολογισμός του Δικαστικού έργου κλπ.  

    Η συγκρότηση των δικαστικών σχηματισμών, η λειτουργία των τμημάτων και η 

κατανομή των υποθέσεων και γενικότερα ο προγραμματισμός του έργου του 

δικαστηρίου   γίνεται με  απόφαση της Ολομέλειας που εκδίδεται μετά από εισήγηση 

του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκδίδεται στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως . 

    Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός από την Ολομέλεια λειτουργούν 8 τμήματα και 12 

κλιμάκια που αποτελούν δικαστικοί σχηματισμοί όπου, η σύνθεσή τους και οι 

αρμοδιότητές τους, καθορίζονται στο νόμο, στις οικείες κανονιστικές πράξεις και 

στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
14

. Πιο συγκεκριμένα αξίζει 

να αναφερθούν τα πιο σημαντικά, με τις αρμοδιότητές τους, τα οποία είναι: 

 Α Κλιμάκιο: Η παρακολούθηση δημοσίων εσόδων, η εποπτεία δημοσίων 

υπολόγων και εγγυήσεων αυτών. Ο Έλεγχος των λογαριασμών της δημοσίας εν 

γένει διαχειρίσεως. Καταλογισμοί.
15

 

 Β΄ Κλιμάκιο: Ο έλεγχος απολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Οργανισμών, Ειδικών Ταμείων, αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών και εκτός 

του δημοσίου προϋπολογισμού ειδικών λογαριασμών.
16

 

                                                           
14

Απόφαση αρίθμ. ΦΓ8/65456/2014.  
15

Απόφαση αριθμ . 7818/1979. 
16

Απόφαση αριθμ. 18621/1990.  



14 

 

 Γ΄ Κλιμάκιο: υπάγεται η άρση της αμφισβητήσεως ύστερα από αίτηση του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του υπαλλήλου, σχετικά με τον καθορισμό της 

πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας αυτού για τη συμπλήρωση της 35ετίας.
17

  

 Δ Κλιμάκιο: Ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η παρακολούθηση όλων των 

ελέγχων που διενεργούνται κατά οποιοδήποτε τρόπο και έχουν ως αντικείμενο τις 

εισπράξεις για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και θέματα που 

σχετίζονται με την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με τους 

άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς και με τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα των κρατών - μελών της Ε.Ο. Κοινότητας.   

 Ο έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, υπάγεται: α) 

για την εκτέλεση έργων στο  Ε΄ Κλιμάκιο β) για τις προμήθειες αγαθών  στο ΣΤ΄ 

Κλιμάκιο γ) για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. 

και τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει 

το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ στο  Ζ΄ Κλιμάκιο.
18

  

    Εν συνεχεία με νεότερες αποφάσεις της Ολομέλειας συστάθηκαν επιπλέον πέντε 

σημαντικά κλιμάκια προληπτικού ελέγχου δαπανών. Στις αρμοδιότητες αυτών των 

Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών υπάγονται :  

α) στο Ι Τμήμα, η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμφιβολίες 

Επιτρόπων για δαπάνες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ αποδοχές κλπ υπαλλήλων 

Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ..  

β) στο IV Τμήμα, η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμφιβολίες 

Επιτρόπων των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ..  

γ) Στο V Τμήμα, η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμφιβολίες 

Επιτρόπων ως προς τη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (για 

δημόσιες επενδύσεις, επιτροπικά, πάγιες προκαταβολές κλπ).  

δ) στο VI Τμήμα, η άρση των διαφωνιών και η γνωμοδότηση σε αμφιβολίες 

Επιτρόπων σχετικά με δαπάνες ΝΠΙΔ και ε) στο VΙΙ Τμήμα η άρση των διαφωνιών 

και η γνωμοδότηση σε αμφιβολίες Επιτρόπων για δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
19

  

                                                           
17

 Άρθρο 1 παράγραφο Ι  του Ν. 1232/1982 «επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964» και απόφαση αρίθμ. 5152/1982. 
18

 Απόφαση αρίθμ. ΦΓ8/16805/99 και άρθρο 2 του Ν. 3310/2005. 
19

 ΦΕΚ (1213 Β, 11-4 2012) « Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/ 16805/1999 καθώς 
και της υπ’ αρίθμ. ΦΓ8/15686/8.7.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο Προληπτικός – Προσυμβατικός Έλεγχος 

 

Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

Αντικείμενο Προληπτικού 

 

    Η μακρόχρονη πορεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

καταδεικνύει ότι λειτουργεί ως «θεματοφύλακας» της νομιμότητας των δημοσίων 

δαπανών. Υπάρχουν δύο τρόποι με βάση το χρονικό σημείο πραγματοποίησης των 

δαπανών. Ο ένας από αυτούς είναι ο προληπτικός (a priori) έλεγχος, σύμφωνα με τον 

οποίο επιτυγχάνεται η ασφάλεια των συναλλαγών, προλαμβάνεται έγκαιρα η 

πραγματοποίηση μη νόμιμων δαπανών και προστατεύονται οι διατάκτες από 

καταλογισμούς εις βάρος τους για δαπάνες οι οποίες θα κριθούν μη νόμιμες κατά την 

διενέργεια κατασταλτικού (a posteriori) ελέγχου.
20

 

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο ειδικότερα  διενεργεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες του 

δημοσίου των Ο.Τ.Α. η άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη 

σε αυτό σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 του Συντάγματος. Ο νομοθέτης με 

την ως άνω συνταγματική διάταξη, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες 

δημοσιολογιστικούς κανόνες, και στηριζόμενος στις γενικές αρχές της ελεγκτικής, 

θέλησε να καθιερώσει των έλεγχο των διατακτών, δηλαδή τον έλεγχο, με την ευρεία 

έννοια του όρου, των Διαχειριστών του Δημόσιου Χρήματος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ( Ρίζος, 2015). 

    Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου δαπανών αποτελούν οι εντελλόμενες 

δαπάνες δια μέσου τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕ), ή χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) η Επιτροπικών ενταλμάτων με τα οποία 

μεταβιβάζονται οι πιστώσεις από τους κύριους στους δευτερεύοντες διατάκτες.
21

 

    Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από τους Επιτρόπους
22

 οι οποίοι είναι γενικοί 

διευθυντές στις κατά τόπους Υπηρεσίες Επιτρόπων οι οποίες είναι εγκατεσπαρμένες 

στα Υπουργεία και στους Νομούς. Ο Μηλιώνης (2002) θεωρεί ότι ο προληπτικός 

                                                                                                                                                                      
ΦΓ8/22431/6.10.2004 και ΦΓ8/52557/6.12.2006 αποφάσεις της Ολομέλειας για τη Συγκρότηση των 
κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού». 
20

 Πρακτικά της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19
ης

 Γεν. Συν. /25-5-1979 & 30-5-1979. 
21

 Άρθρο 31 παρ.1 Ν. 4129/2013. 
22

 Άρθρα 22 και 31 Ν. 4129/2013.  
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αποτελεί κάθετο έλεγχο της δημοσιονομικής δραστηριότητας των διοικητικών 

οργάνων και αναφέρεται σε δαπάνες που εντέλλονται με χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής ή προπληρωμής και εξοφλούνται κατόπιν εντολής του διατάκτη προς τον 

ταμία. 

    Παρά το γεγονός ότι ο προληπτικός έλεγχος είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος 

ωστόσο υπάρχουν δαπάνες που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου. Έτσι από τον 

προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρούνται διάφορες πληρωμές που 

διενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία και τους 

Ειδικούς Ταμίες.
23

 Για τις δαπάνες αυτές ασκείται κατασταλτικός Έλεγχος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
24

 Επίσης δαπάνες όπως η 

γραφική ύλη, η καθαριότητα, κλπ ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από 

τις Υπηρεσίες δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), και δεν υπόκεινται στο προληπτικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
25

 Επομένως, σύμφωνα με τον Μηλιώνη (2012) 

μεγάλο τμήμα των κρατικών δαπανών εξαιρείται του προληπτικού ελέγχου και 

υπερβαίνει το μισό σχεδόν των κρατικών δαπανών κάθε χρόνο. 

    Με την έκδοση του ΠΔ 136/ 2011 (, ΦΕΚ-267 Α/31-12-11) ο προληπτικός έλεγχος 

διενεργείται : « ..ι) Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης … από του ποσού των δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000) € και άνω.  ιι) Δαπάνες ΝΠΔΔ (όπου ασκείται προληπτικός 

έλεγχος): από του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ και άνω. …2.α. Κατ’ 

εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης δημόσιων έργων, 

μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει 

τα όρια της προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται προληπτικά, κατά την υποβολή 

του πρώτου λογαριασμού και μόνο, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Κατά τον ίδιο 

τρόπο ελέγχονται και οι τυχόν παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καθώς και οι συμπληρωματικές συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών και έργων..». Επίσης με το ανωτέρω Προεδρικό διάταγμα ο 

προληπτικός έλεγχος  διενεργείται, για το πρώτο χρηματικό ένταλμα, σε δαπάνες που 

αφορούν μισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού, πρόσθετες αμοιβές όπως π.χ. η 

                                                           
23

 Άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 2892/01. 
24

 Άρθρο 37 του Ν 2362/95 όπως ισχύει, άρθρο 14 παρ.6 του Ν.2892/01, Άρθρο 45 παρ.10  του                 
Ν.  4071/12. 
25

 Άρθρο 30 παρ.2 Ν. 4129/2013.  
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υπερωριακή απασχόληση ή η αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία καθώς και για 

επιχορηγήσεις ΝΠΙΔ.
26

 

    Στην συνέχεια ένα χρόνο μετά, το 2013 και ειδικά για τις δαπάνες των 

νοσοκομείων του Εθνικού συστήματος υγείας με νεότερη διάταξη νόμου το γενικό 

ισχύον όριο των 10.000 ευρώ για την υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών 

μειώθηκε στις 5.000 ευρώ.
27

 

 

Διαδικασία του Προληπτικού Ελέγχου   

 

Με την έκδοση της ανάληψης υποχρέωσης από τον διατάκτη βεβαιώνεται η 

υποχρέωση του νομικού προσώπου έναντι τρίτων και εκδίδεται το σχετικό χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής. Εν συνεχεία το Χρηματικό ένταλμα αποστέλλεται στις κατά 

τόπους υπηρεσίες Επιτρόπων όπου ασκείται ο εν λόγω έλεγχος από τους 

Επιτρόπους.
28

 Αν διαπιστωθεί από τον Επίτροπο ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες 

προϋποθέσεις και η δαπάνη είναι κανονική προβαίνει στη θεώρηση του χρηματικού 

εντάλματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις ή παρανομίες
29

 

συντάσσεται πράξη επιστροφής με την οποία αρνείται τη θεώρηση όπου αναφέρονται 

οι διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παρανομίες. Η πράξη άρνησης θεώρησης του 

χρηματικού εντάλματος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται στην 

αρχή που το εξέδωσε. 

    Αν οι απόψεις του επιτρόπου γίνουν αποδεκτές από τον διατάκτη το χρηματικό 

ένταλμα ακυρώνεται και ματαιώνεται η διενέργεια της δαπάνης. Αυτό άλλωστε είναι 

και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προληπτικού ελέγχου αφού προλαμβάνεται η 

εκτέλεση μιας παράνομης δαπάνης πριν εκταμιευθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όταν 

δηλαδή ο διατάκτης έχει διαφορετική γνώμη από αυτή του Επιτρόπου, τότε 

επαναφέρεται το Χρηματικό Ένταλμα προς θεώρηση στην υπηρεσία επιτρόπου με 

έγγραφο του διατάκτη, στο οποίο διατυπώνονται οι αντιρρήσεις του επί των 

παρατηρήσεων του επιτρόπου. Με την επανυποβολή του εντάλματος προσκομίζεται 

                                                           
26

 Πρακτικά 24
ης

 Γεν Συν.26-10-2011 και της 28
ης

 Γεν Συν. 7-12-2011 σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε 
το Π.Δ. 136/2011. 
27

 Άρθρο 55 παρ.1 Ν. 4075/2012. 
28

 Άρθρο 31 παρ1 και 2 Ν. 4129/2013. 
29

 Άρθρο 28 παρ1.β Ν. 4129/2013. 
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απαραιτήτως
30

 και αποδεικτικό κοινοποίησης της πράξης από την αρμόδια 

οικονομική υπηρεσία του διατάκτη προς τον φερόμενο ως δικαιούχο του χρηματικού 

εντάλματος. Εάν παρόλα αυτά ο Επίτροπος εμμένει στην άρνηση θεώρησης τότε 

υποβάλει με αιτιολογημένη Έκθεση Διαφωνίας τον φάκελο στο αρμόδιο κλιμάκιο 

του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να επιλυθεί η ανακύπτουσα 

δημοσιολογιστική διαφορά. Το κλιμάκιο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης μπορεί αν 

ανακύψουν ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας, να 

παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια με πρακτικό που επέχει θέση εισήγησης. Η 

γνώμη της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το Κλιμάκιο. Εν συνεχεία η ολομέλεια 

αναπέμπει την υπόθεση στο κλιμάκιο για περαιτέρω εξέταση.
31

 

    Από την στιγμή που ο φάκελος της διαφωνίας περιέλθει στο κλιμάκιο καμία 

αρμοδιότητα  δεν έχει πλέον η υπηρεσία επιτρόπου. Έτσι ο φάκελος όταν περιέλθει 

στο κλιμάκιο χρεώνεται από τον πρόεδρο του κλιμακίου σε δικαστή ο οποίος 

εισηγείται με έκθεσή του επί του ζητήματος της διαφωνίας. Το κλιμάκιο με 

αιτιολογημένη δικαστική του πράξη του λύνει την δημοσιολογιστική διαφορά είτε 

υπέρ της θεώρησης του χρηματικού εντάλματος αποδεχόμενο τις απόψεις του 

διατάκτη είτε κατά της θεώρησης αυτού συμφωνώντας με την διαφωνία του 

επιτρόπου. Μετά την έκδοση της πράξης ο φάκελος αποστέλλεται στην αρμόδια 

υπηρεσία επιτρόπου όπου εκτελείται υποχρεωτικά και αμέσως.  

    Αν κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου καταδειχθεί η τέλεση ποινικώς 

κολάσιμης πράξης, τότε γίνεται ανακοίνωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα, τον Υπουργό 

Οικονομικών, και τον οικείο διατάκτη.
32

 

    Όταν υπάρχει αμφιβολία του Επιτρόπου ως προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης 

τότε το χρηματικό ένταλμα θεωρείται και αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα το οποίο 

μετά από αξιολόγηση του φακέλου και των στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτόν 

ανακοινώνει την περίπτωση αυτή στον αρμόδιο υπουργό και τον υπουργό 

οικονομικών.
33

 Αν ο Επίτροπος έχει αμφιβολίες για την θεώρηση ή μη του 

                                                           
30

 Άρθρο 77 παρ.2 Ν. 4055/2012. 
31

 Άρθρο 32 Ν.4129/2013. 
32

 Άρθρο 32 παρ4 Ν. 4129/2013. 
33

 Άρθρο 28 παρ.6 Ν. 4129/2013. 
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χρηματικού εντάλματος και δεν μπορεί να αποφασίσει μπορεί, εκ των προτέρων να 

ζητήσει την γνώμη του αρμόδιου κλιμακίου με την σχετική έκθεση
34

. 

    Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί αν το κρίνει αναγκαίο σε 

περιπτώσεις εκθέσεων αμφιβολιών των επιτρόπων λόγω σοβαρότητας ή γενικότητας 

του θιγόμενου ζητήματος να συγκαλέσει γι’ αυτό την γνώμη της ολομέλειας του  

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η γνώμη αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα Κλιμάκια και 

Τμήματα. 

 

Ανάκληση Πράξης Θεώρησης  Χρηματικού Εντάλματος  

 

    Σύμφωνα με  Πρακτικά
35

 της ολομέλειας ο προληπτικός έλεγχος ως διαδικασία 

είναι αποκλειστική και δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων, 

αφού όλες οι σχετικώς εκδιδόμενες πράξεις, μέσα στις οποίες εμπεριέχεται και η 

πράξη θεώρησης χρηματικού εντάλματος, είναι πράξεις δικαστικές
36

 τόσο κατά το 

οργανικό, όσο και κατά το λειτουργικό κριτήριο. 

    Ένα χρηματικό ένταλμα αποκτά νομική ισχύ από την στιγμή που θα θεωρηθεί από 

το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πράξη θεώρησης του χρηματικού 

εντάλματος προσδίδει σε αυτό τεκμήριο δαπάνης και εκτελεστότητα. Άρα ένα 

Χρηματικό ένταλμα πριν την θεώρησή του από τον Επίτροπο δεν συνιστά διοικητική 

πράξη και δεν μπορεί να ακυρωθεί. Επομένως η θεώρηση του χρηματικού 

εντάλματος από τον Επίτροπο δεν μπορεί να ανακληθεί ή να αμφισβητηθεί από τη 

Διοίκηση.
37

 Με την πράξη θεώρησης το χρηματικό ένταλμα, ως νόμιμος πλέον τίτλος 

πληρωμής, εφόσον εξοφληθεί στον δικαιούχο ή σε άλλο πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από αυτόν και αποδοθούν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων απαλλάσσεται 

κάθε ευθύνης ο υπόλογος- διαχειριστής (ταμίας).   

    Ωστόσο εάν η θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο στηρίχθηκε 

σε ψευδή ή πλαστά έγγραφα ή σε δικαιολογητικά που είναι ανύπαρκτα, ή ακόμα 

προσκομισθούν έγγραφα που είναι υψίστης σημασίας τότε κατά το στάδιο του 

                                                           
34

 Άρθρο 32 παρ.5 Ν. 4129/2013, Πρακτικά ΚΠΕΔ VII Τμ 15
ης

 Συν/26-6-14 και Πρακτικά Ι τμ Συν   
14/28-6-11  Θέμα Β, Συν. 18

η
 /3-7-2007 θέμα Γ,  VII τμ. Συν.4

η
 /8-2-2011 θέμα Α, Συν 4

η
/5-2-2013      

θέμα Α. 
35

 Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν. της 23ης Γεν.Συν. στις 2-6-1997. 
36

 Αρθ.15 παρ.1, 2, 19, 21, 22, 28, 29, 30 ΠΔ 774/80  και 160,161, 162 και 163 ΠΔ 1225/81. 
37

 Πρακτικά  Ολομέλειας 23
ης

  Συν. 18-6-1952,  27
ης

 Γεν.Συν. 27-7-1978 Θέμα Β΄, Ι τμ.211/1971, 
305/1978,  920/1981,  557 και  666/1982. 
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επακολουθητικού κατασταλτικού ελέγχου δύναται να γίνουν οι ενέργειες εκείνες που 

θα οδηγήσουν στην αναθεώρηση της πράξης.
38

  

    Πιο Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση του iv τμήματος 869/2012 

(σελ. 4): « …Όπως παγίως γίνεται δεκτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η πράξη 

θεώρησης Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δεν μπορεί να ανακληθεί …..παρά 

μόνο, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 

29 του ΠΔ/ΤΟΣ 774/1980 λόγους, μπορεί να αναθεωρηθεί ……από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το οποίο επιλαμβανόμενο της εκδίκασης του ασκηθέντος ένδικου 

βοηθήματος της αναθεωρήσεως και αγόμενο στην κατ’ ουσίαν παραδοχή αυτής, 

μπορεί να προβεί στην αναθεώρηση της προσβαλλόμενης οικείας πράξης θεώρησης 

του εντάλματος και συναφώς στον καταλογισμό του αχρεωστήτως λαβόντως.».  

 

Ανάκληση Πράξης Κλιμακίου Κατά τον Προληπτικό  

 

    Ο διατάκτης της δαπάνης αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται 

με αίτησή του να ζητήσει ανάκληση της αρνητικής πράξης του κλιμακίου λόγω 

«πλάνης περί το δίκαιο» ή αναφέροντας πραγματικά γεγονότα και περιστατικά εφόσον 

όμως δεν έχουν θεμελιωθεί «εκ της πράξεως» δικαιώματα αστικής ή διοικητικής 

φύσεως. Οι αιτήσεις ανάκλησης υποβάλλονται στην γραμματεία του αρμόδιου 

τμήματος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών. Οι αιτήσεις ανάκλησης εξετάζονται από 

το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφαινόμενο σε σύμβουλο. Δεύτερη 

αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται.
39

 

    Αν ανακύψουν ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας ή  γενικότερης σημασίας το τμήμα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιλαμβάνεται την αίτηση ανάκλησης μπορεί να 

παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια με πρακτικό το οποίο επέχει θέση εισήγησης, 

η οποία αναπτύσσεται από το δικαστή που ορίζεται εισηγητής με το ίδιο πρακτικό. Η 

Ολομέλεια αφού εκφέρει γνώμη, η οποία είναι υποχρεωτική, την αναπέμπει στο τμήμα 

για περαιτέρω εξέταση.
40

  

 

                                                           
38

 Πρακτικά Ολομ. 3
ης

 Γεν. Συν. /23-2-2005, Πράξεις ΚΠΕΔ VII τμήμα 38 και 87/2012. 
39

 Άρθρο 32 Ν. 4129/2013 και άρθρο 77 παρ. 4 Ν. 4055/2012. 
40

 Άρθρο 41 παρ. 2  Ν. 4489/2017. 
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Η Πορεία Κατάργησης του Προληπτικού Ελέγχου 

 

    Αν και η σημασία του προληπτικού ελέγχου είναι μεγάλη οι προσπάθειες για την 

κατάργησή του είναι πολλές και συνεχόμενες.  Ήδη όπως αναφέρει η Μαραγκού 

(2017) από το 1979, ο τότε Υπουργός οικονομικών,
41

 πρότεινε να καταργηθεί ο 

προληπτικός έλεγχος προκειμένου να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να 

επιταχυνθούν οι πληρωμές στους πιστωτές του Δημοσίου  και να γίνει προσαρμογή  

στα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονταν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας. Η Ολομέλεια από τότε γνωμοδοτούσε τεκμηριωμένα υπέρ της 

συνέχισης του προληπτικού ελέγχου ενώ, εξήρε τα αποτελέσματα του εν λόγω 

ελέγχου σύμφωνα με τα όσα είχαν διατυπωθεί στην υποβληθείσα έκθεση επί των 

πεπραγμένων του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή. Συγκεκριμένα τότε μόνο 

επεστράφησαν για τα έτη 1976 και 1977: α) 3.884 χρηματικά εντάλματα από 

Παρέδρους και Επιτρόπους συνολικού ποσού 469.256.348 δραχμές (1.377.127,95 

ευρώ) και β) 449 πράξεις από το αρμόδιο τμήμα συνολικού ποσού 79.764.856 

δραχμές ( 225.282,04 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη του 

πρόταση ο τότε Υπουργός Οικονομικών δεν είχε καταθέσει καμία μελέτη όπου θα 

αποτυπωνόταν, οι προκαλούμενες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, συνέπειες
42

. 

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, το έτος 2014, υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες 415.321 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 

216.387.609.629,19 ευρώ και από αυτά επεστράφησαν αθεώρητα 10.087 χρηματικά 

εντάλματα, συνολικού ποσού 581.735.767,05 ευρώ λόγω παραβάσεων, ελλείψεων 

κλπ. Κάποια από αυτά τα χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και στάλθηκαν 

στα αρμόδια κλιμάκια προληπτικού ελέγχου δαπανών.  Από αυτά κρίθηκαν μη 

νόμιμα ΧΕ συνολικού ποσού 95.728.724,17ευρώ.
43

  

    Μέχρι και σήμερα η Ολομέλεια γνωμοδοτεί υπέρ της συνέχισης του 

προληπτικού
44

. Έχει ζητήσει από τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες να 

επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους ιδιαίτερα εν όψει του δυσμενούς 

                                                           
41

 Είχε συσταθεί ομάδα εργασίας με την αρίθμ. 74061/27-5-1978 απόφασή του για τροποποίηση του 
Δημόσιου Λογιστικού. 
42

 Πρακτικά 19
ης

 Έκτακτης Γενικής Συνεδρίασης 25-5-79, 20
ης

 Γε.Συν.30-5-79 Θέμα Δ και της 10
ης

  Γεν. 
Συνεδρίασης 2-3-83 Θέμα Β. 
43

 Ετησία Έκθεση 2014 σελ 8-9. 
44

 Πρακτικά της 16ης Γενικής Συνεδρίασης 18-9-2013 Θέμα Α, Πρακτικά 26ης Γεν. Συνεδρίασης 17-
12-2014. 
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οικονομικού γίγνεσθαι.
45

 Περαιτέρω δε με νεότερα πρακτικά της, η Ολομέλεια, 

θεωρεί ότι ο προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος προβλέπεται από τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα, και ότι, τόσο η διακήρυξη της Λίμα όσο και το θεμελιωτικό 

κείμενο των ελεγκτικών προτύπων, αναφέρει τον προληπτικό έλεγχο ως αποδεκτό 

είδος δημοσιονομικού ελέγχου, και επιπλέον ότι οι έλεγχοι συμμόρφωσης (σχετικά 

με κανόνες νομιμότητας) ασκούνται μέσω θεσμών προληπτικού ελέγχου.
46

 

  

Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Εισαγωγή  

 

    Το 1993 εμφανίζεται για πρώτη φορά  ο έλεγχος νομιμότητας  των δημοσίων 

συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος, για 

εκτέλεση προμηθειών ή έργων πριν την υπογραφής τους. Η  διαδικασία αυτή του 

ελέγχου, έχει ως αντικείμενο να ελεγχθεί η νομιμότητα του σχεδίου των δημοσίων 

συμβάσεων, η διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε του σχεδίου σύμβασης, ενώ 

έπρεπε να δοθεί απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο εντός της αυστηρής 

προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών.
47

 

    Η Τροβά (2005) θεωρεί ότι η άσκηση συγκεκριμένου είδους ελέγχου, 

δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υπάρχει μια ορθολογική και αποτελεσματική 

χρήση του δημοσίου χρήματος και, μέσω της πρόληψης της σύναψης άκυρων 

συμβάσεων, να αποφευχθεί η παράνομη εκταμίευση δημόσιου χρήματος, να παταχθεί 

η διαφθορά και να δημιουργηθεί ένα κράτος δικαίου βασιζόμενο σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναλλασσομένους πολίτες και τις αναθέτουσες αρχές.       

Η  αρμοδιότητα  αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανήκε στη διακριτική ευχέρεια του 

Υπουργού  μέχρι την 28-9-1999 και  δεν περιελάμβανε τον έλεγχο των συμβάσεων 

υπηρεσιών.  

    Μετά με τον Ν 2741/99 ΦΕΚ (ΦΕΚ 199 Α) στο άρθρο 8, αναφέρεται ότι 

διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη 

σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις προμήθειες αγαθών
48

, 

                                                           
45

 Πρακτικά 19
ης

 Γενικής Συνεδρίασης 14-10-2015 θέμα Α. 
46

 Πρακτικά 22
ης

 Γενικής Συνεδρίασης 19-11-2014 θέμα Α. 
47

 Άρθρο 15 του Ν. 2145/1993. 
48

 Άρθρο 1 Ν. 2286/ 1995. 
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έργων (από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς), 

καθώς και για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ για τις προμήθειες, 2.900.000 ευρώ για τα έργα 

και, 1.500.000 ευρώ για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη 

διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. 

    Τελικά ο προσυμβατικός έλεγχος κατοχυρώθηκε με το Σύνταγμα του 2001 (άρθρο 

98 εδάφ. β΄ παρ. 1), λόγω του αποτελεσματικού ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί  

επιτυχώς, από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι το χρόνο αυτό. Η ανωτέρω συνταγματική 

διάταξη, ενισχύθηκε από μία σειρά διατάξεων νόμων
49

 μέσα από τους οποίους 

εξαπλώθηκε σε όλη την διοίκηση, και ρυθμίστηκε πλήρως η  αρμοδιότητα και η 

διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

    Η σημαντική αυτή νομοθετική καινοτομία αποτέλεσε  ουσιαστικό βήμα στον 

τομέα της διαφάνειας, την αμεροληψία της διοίκησης, την ίση μεταχείριση των 

διαγωνιζομένων και τη προστασία του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την αρίθμ. 

2822/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ. 8) « ο σκοπός 

του ελέγχου παραμένει -και μετά τη συνταγματική του κατοχύρωση- πρωτίστως και 

πρωταρχικώς η προστασία του δημοσίου χρήματος και η εμπέδωση της αρχής της 

διαφάνειας ως προς τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους, το δε Ελεγκτικό 

Συνέδριο ασκεί δικαστικό καθήκον εκτίμησης και εξακρίβωσης ως προς τη 

νομιμότητα των αποτελεσμάτων της διοικητικής δραστηριότητας.»  Μέσα από τα 

στατιστικά στοιχεία διαφαίνεται η ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη του 

συναλλασσόμενου πολίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1999 μέχρι το 2010 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος για 10.000 και πλέον σχέδια συμβάσεων από τα οποία 

απορρίφθηκαν περίπου 1000 ( Τροβά, 2005).   

 

 Όρια Υπαγωγής στον Προσυμβατικό  

 

    Πλέον ο έλεγχος για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ καθώς και για τους  ΟΤΑ και τα 

νομικά τους πρόσωπα, ασκείται από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι από 200.000€ μέχρι 500.000€ 

                                                           
49

 Ν. 2947/2001 (άρθρ. 6,7), Ν. 3060/2002 (άρθρ. 2), Ν. 3193/2003 (άρθρ. 19),  Ν. 3433/2006, και  Ν. 
3014/2007. 



24 

 

χωρίς το ΦΠΑ, και μεγαλύτερη αυτού του ποσού από τα αρμόδια κλιμάκια
50

 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.
51

 

    Το αρμόδιο κλιμάκιο διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο για προμήθειες αγαθών
52

, 

παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει 

το 1.000.000€ χωρίς το Φ.Π.Α.. Όσον αφορά δε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, 

εργασίες, προγράμματα, η παροχή υπηρεσιών καθώς και όσα από αυτά συνάπτονται 

στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων
53

, εμπίπτουν στον προσυμβατικό 

έλεγχο, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000€ 

χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 35 παρ.3 του Ν.4129/13). Οι προγραμματικές συμβάσεις, που 

αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού είναι 

ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 35 παρ.4 Ν.4129/13) υπόκεινται στον 

εν λόγω έλεγχο.  

    Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν 4129/13 «Υπάγονται υποχρεωτικά σε 

προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο (…) και οι συμβάσεις που συνάπτει 

το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» (πρώην Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής 

Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων) με δικαιούχους για την εκτέλεση των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού 

μεγαλύτερου ή ίσου των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.7…. οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων 

αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης ιδιωτικής 

περιουσίας του Δημοσίου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο 

ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 εφόσον το τίμημα ή το 

χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ…8 οι 

συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δρομολογίων στις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του 

ν. 3511/2006 (Α΄ 258), μπορούν να συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί 

προηγουμένως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητάς τους, 

σχέδιο σύμβασης με το σχετικό φάκελο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω 

                                                           
50

 α) για την εκτέλεση έργων το  Ε΄ Κλιμάκιο β) για τις προμήθειες αγαθών  το ΣΤ΄ Κλιμάκιο γ) για τις 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από το Δημόσιο το  Ζ΄ Κλιμάκιο. 
51

 Άρθρο 35 και  36 Ν. 4129/2013. 
52

 Άρθρο 1 Ν.2286/1995. 
53

 Παρ4 Άρθρου 35  του Ν. 4129/2013. 
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ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος 

υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων 

ημερών από την υπογραφή της. Εάν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν 

υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.». 

    Ακόμα οι συμβάσεις, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού, που έχουν εξαιρεθεί γιατί είναι 

απόρρητες
54

 υπάγονται σε έλεγχο όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το 

ποσό του 1.000.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. καθώς επίσης και οι συμβάσεις ανεξαρτήτως 

ποσού  που συνάπτονται ύστερα από απευθείας ανάθεση ή επαναληπτικό διαγωνισμό 

και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν αντικείμενο του αρχικού διαγωνισμού που 

λόγω ποσού υπαγόταν αρχικά στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
55

 

    Για την υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο ως προϋπολογιζόμενη
56

 δαπάνη 

θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην διακήρυξη σύμφωνα με την οποία 

δημοπρατείται ένα έργο, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ποσό της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
57

 Συμβάσεις οι οποίες 

υπολείπονται του ποσού του 1.000.000 ευρώ και είναι  σε επέκταση, βάσει όρου της 

διακήρυξης, αρχικών συμβάσεων (που δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο λόγω ποσού) 

υπάγονται σε έλεγχο από το αρμόδιο κλιμάκιο.
58

  

 

Χρονικό Σημείο - Διαδικασία Ελέγχου   

 

    Ο έλεγχος των σχεδίων συμβάσεων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν την 

έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων και έχει ως στόχο να προληφθεί η 

καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας και επομένως να αποφευχθεί η σύναψη 

άκυρων συμβάσεων. Έχει δηλαδή ως βασική προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν θα είναι με βάση την σύμβαση που θα ελεγχθεί και θα κριθεί ως νόμιμη 

αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση ο έλεγχος θα είναι κατασταλτικός και επομένως 

                                                           
54

 Ν. 2286/1995 και ΠΔ 370/1995. 
55

 Πράξη 280/2008 Ζ Κλιμ. Ελ. Συν.  
56

 Πράξη 57/2010 ΣΤ Κλιμ. Ελ. Συν .  
57

 Πράξη 15/2005  Ζ Κλιμ.  Ελ. Συν. 
58

 Πράξη 264/2010 Ζ Κλιμ  Ελ. Συν. 
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θα αντίκειται στις σχετικές διατάξεις.
59

 Αφορά συμβάσεις που είναι υπό εκτέλεση 

των οποίων οι εργασίες θα εκτελεστούν και όχι συμβάσεις που έχουν ελεγχθεί ολικώς 

ή μερικώς καθόσον κάτι τέτοιο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της 

σύμβασης.
60

  

    Οι Επίτροποι στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και 

τα Κλιμάκια αποφαίνονται οριστικά για το αποτέλεσμα του ελέγχου διενεργώντας 

πρωτογενή και καθολικό έλεγχο των στοιχείων του φακέλου.  

    Όπως προαναφέρθηκε ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε τριάντα μέρες χωρίς όμως να 

συνυπολογίζεται, όπως αναφέρει ο Μηλιώνης (2012), και το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την διατύπωση των σκέψεων του εισηγητή μέχρι και την δημοσίευση 

της απόφασης. Επίσης η προθεσμία αυτή έχει ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό 

χαρακτήρα. Τυχόν δε παραβίασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του 

Κλιµακίου
61

. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν έχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

εκδίδει προδικαστική απόφαση και διατάσσει την συμπλήρωση του φακέλου με τα 

ελλείποντα στοιχεία κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό.
62

 

     Με τον έλεγχο αυτό δεν επιλύονται ιδιωτικές ή διοικητικές διαφορές, δεν 

ελέγχεται η σκοπιμότητα των πράξεων της διοίκησης και δεν υποκαθίστανται η 

δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων. Επίσης δεν ελέγχεται η ορθότητα των τεχνικών
63

 

και ουσιαστικών κρίσεων της διοίκησης εφόσον αυτές έχουν επαρκή αιτιολογία και 

δεν υπερβαίνουν τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας.
64

 

    Ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες είναι εκείνες με τις οποίες νοθεύεται ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός, η διαφάνεια της όλης διαδικασίας ή δεν εξασφαλίζεται το δημόσιο 

συμφέρον π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος (Ράικος, 2014). Έτσι π.χ. ουσιώδη 

νομική πλημμέλεια δεν διαπιστώνεται αν η αναθέτουσα αρχή στηρίχθηκε σε 

ερμηνεία νόμου που εφαρμόσθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες.  

    Κατά τον έλεγχο το αρμόδιο Κλιμάκιο ή ο Επίτροπος δεν αποφαίνονται σχετικά με 

όλα τα νομικά ζητήματα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

                                                           
59

 Απόφαση Ολομ. Ελ. Συν 2822/2011. 
60

 Πράξη 12/2014 Ε Κλιμ. Ελ. Συν. 
61

 Πράξη 284/2005 Ε΄Kλιμ. Ελ. Συν.  
62

 Πράξη 103/2003 VI τμ. Ελ. Συν. 
63

 Πράξη 2012/2010 VI Κλιμ. Ελ. Συν. 
64

 Πράξη VI 2495/2009 Τμ. Ελ. Συν. 
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διαγωνισμού γιατί έτσι θα μεταβαλλόταν σε γνωμοδοτικό όργανο
65

 της διοίκησης. 

Έτσι με βάση όλα τα ανωτέρω, χρηματικό ένταλμα που αφορά δαπάνη ποσού άνω 

των 200.000 ευρώ και δεν ελέγχθηκε το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή του 

είναι μη νόμιμο καθώς η παράλειψη αυτή οδηγεί σε άκυρη σύμβαση και επομένως σε 

μη νόμιμη δαπάνη.
66

 Ο έλεγχος είναι καθολικός αυτεπάγγελτος και πλήρης.
67

 Η 

θετική ή αποφατική κρίση εξαρτάται από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως σε σχέση 

με τις πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν. Η πράξη αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα 

ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει με τηλεομοιοτυπία όλους όσους συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό.  

 

Αίτηση Ανάκλησης Πράξεων Επιτρόπων και Κλιμακίων  

 

    Σε περίπτωση που η πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου παρουσιάζει πλημμέλειες, οι 

οποίες πλήττουν την νομιμότητα της, δίνεται η δυνατότητα από την νομοθεσία στην 

αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αίτηση ανάκλησης κατά της πράξης του Κλιμακίου ή 

του Επιτρόπου. Η αίτηση υποβάλλεται στην γραμματεία του αρμόδιου τμήματος από 

κάθε ένα (Πούλης, 2013) που έχει έννομο συμφέρον ή από το Γενικό Επίτροπο 

Επικρατείας χάριν του δημοσίου συμφέροντος.  

    Σπουδαίο έννομο συμφέρον νοείται αυτό που είναι προσωπικό, άμεσο και ενεστώς 

δηλαδή, η παραδοχή των λόγων ανάκλησης συνεπάγεται ευθέως ευμενή μεταβολή 

στη θιγείσα από την πληττόμενη πράξη νομική η πραγματική κατάσταση του 

αιτούντος.
68

 

    Ανάκληση μιας πράξης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα 

ή το νόμο δηλαδή όταν έχει σχηματιστεί εσφαλμένη κρίση από τα στοιχεία του 

φακέλου για τα πραγματικά περιστατικά ή όταν έχει γίνει από το κλιμάκιο 

παρερμηνεία του νόμου η πλημμελή εφαρμογή του.
69

 

                                                           
65

 Πράξη 172/2009 Ζ κλιμ. Ελ. Συν. 
66

 Πράξη 171/2013 ΚΠΕΔ VII Tμήμ. Ελ. Συν.  
67

 Πράξη 89/2008  VI Τμ. Ελ. Συν. 
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 Αποφάσεις VI Τμ. 53, 130/2010 Ελ. Συν. 
69

 Πράξεις VI Τμ. 1,3,5,6,10,14/2002 Ελ. Συν.  
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    Η αναθέτουσα αρχή έχει την υποχρέωση να απέχει από την κατάρτιση της 

σύμβασης μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία για την αίτηση ανάκλησης ή μέχρι να 

εκδοθεί από το τμήμα η σχετική πράξη σε περίπτωση άσκησης αίτησης ανάκλησης.
70

   

    Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται στην γραμματεία του αρμόδιου τμήματος  εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε ημερών η οποία (προθεσμία) ξεκινά από την κοινοποίηση της 

πράξης στον φορέα που ελέγχθηκε το σχέδιο σύμβασης.  Η κοινοποίηση μπορεί να 

γίνει με οποιοδήποτε μέσο.
71

 Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η αίτηση 

ανάκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη όμως, μπορεί να γίνει αναστολή της 

προθεσμίας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Μπορεί να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία π.χ. 

η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος δεν ήταν σε θέση να 

καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση αυτή.
72

 

    Η αίτηση ανάκλησης εκδικάζεται από το τμήμα  εντός της προθεσμίας των τριάντα 

ημερών. Μια αίτηση ανάκλησης απορρίπτεται και κρίνεται ως απαράδεκτη όταν 

στρέφεται κατά μίας πράξης της οποίας ο έλεγχος απέβη θετικός ή όταν στρέφεται 

κατά μιας πράξης που δεν υφίστανται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά την 

ελεγχθείσα διαδικασία και δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου 

σύμβασης.
73

 Αν η αίτηση είναι βάσιμη το τμήμα ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη και σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική τότε το τμήμα προβαίνει σε έλεγχο 

νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης. 

    Το κλιμάκιο προβαίνει σε αρνητική κρίση όταν το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης 

είναι υπογεγραμμένο ή όταν ο Επίτροπος ή το Κλιμάκιο κρίνουν ότι δεν κωλύεται η 

υπογραφή του υποβληθέν σχεδίου σύμβασης υπό την προϋπόθεση να εκπληρωθούν 

συγκεκριμένοι όροι.
74

 

    Με τον Ν. 4146/2013 (άρθρο 73 παρ.2) περιορίστηκε ο αριθμός των προσώπων 

που νομιμοποιούνται να ασκήσουν ένδικα μέσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

Δελλή (2013), απέκλεισε αυτούς που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό καθώς και 

τρίτους οι οποίοι για λόγους ιδιωτικού συμφέροντος προσδοκούσαν μέσα από την 

κρίση του κλιμακίου, ότι θα έχουν μια επιπλέον ευκαιρία σε περίπτωση μη 

υπογραφής της σύμβασης, να επιλεγούν ανάδοχοι στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας.  
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 Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν της 23
ης

 Γεν. Συν. στιε 29-9-2004. 
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 Αποφάσεις VI Τμ. 207/1996, 126/2005 Ελ. Συν. 
72

 Απόφαση VI 4869, 4083, 3639 και 24/2013 , 20 και 2701/2014, 1535/2015 Ελ. Συν. 
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 Άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 4146/2013 , Αποφάσεις VI Τμ.4922/13 και 953/2014 Ελ. Συν. 
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 Αποφάσεις VI Τμ. 2490/2013, 2026/2014,1175/2015  Ελ. Συν. 
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Σύμφωνα με τον Κούρτη (2008) η αίτηση ανάκλησης κοινοποιείται, με επιμέλεια του 

αιτούντος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και σε 

άλλους που κατά την κρίση του Προέδρου του Τμήματος έχουν έννομο συμφέρον 

ενώ άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται. 

     Τελικά ο νομοθέτης προέβλεψε την δυνατότητα να ασκηθεί η αίτηση ανάκλησης 

και αναθεώρησης σε περίπτωση αρνητικής γνώμης για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος και επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων 

συμβάσεων.
75

 

 

Η Αίτηση Αναθεώρησης και η Σύσταση του Νέου Τμήματος 
Επταμελούς Σύνθεσης  

 

    Με το άρθρο 14 του Ν. 3932/2011 επιτρέπεται η αίτηση αναθεώρησης κατά των 

Αποφάσεων του Τμήματος επί των αιτήσεων ανάκλησης. Η αίτηση αναθεώρησης  

εξετάζεται από το αρμόδιο Τμήμα Επταμελούς σύνθεσης που συγκροτείται από τον 

Πρόεδρο του Δικαστηρίου με έξι μέλη, τα οποία ορίζονται από την Ολομέλεια του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ των αρχαιότερων Συμβούλων με ισάριθμους 

αναπληρωματικούς. 

    Η αίτηση αναθεώρησης μπορεί να ασκηθεί από τον αναθέτων φορέα, το Δημόσιο, 

από αυτόν που έχει παρέμβει κατά την εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης ή από το 

Γενικό Επίτροπο Επικρατείας: α) για πλάνη περί τα πραγματικά γεγονότα ή λόγω 

λογιστικού λάθους, β) αν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα, γ) αν η απόφαση 

στηρίχθηκε σε καταθέσεις  ψευδομαρτύρων ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον όμως η 

ψευδομαρτυρία ή τα πλαστά έγγραφα αναγνωρίστηκαν δικαστικά.
76

 

    Η προθεσμία για την αίτηση αναθεώρησης είναι 15 ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης απόφασης και κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση, με επιμέλεια 

του αιτούντος, στο Δημόσιο και σ’ αυτούς που συμμετείχαν στην αίτηση ανάκλησης 

όπως επίσης σε οποιονδήποτε άλλο διατάξει την γνωστοποίηση ο πρόεδρος του 

τμήματος. 

    Το τμήμα δικάζει την αίτηση αναθεώρησης σε δημόσια συνεδρίαση και μπορεί μία 

φορά: α) να αναβληθεί η συζήτηση και β) να εκδοθεί μη οριστική απόφαση. Αν 
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 Άρθρο 75 παρ.2 Ν.4146/2013. 
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 Άρθρο 48 Ν. 4129/2013. 
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εκδοθεί αναβλητική απόφαση λόγω έλλειψης στοιχείων τότε μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε ημερών πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου. Όποιος έχει 

σπουδαίο έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει παρέμβαση (εγγράφως ή προφορική) 

μέχρι να συζητηθεί η αίτηση αναθεώρησης σε δημόσια συνεδρίαση.
77

  

    Η απόφαση επί της αίτησης αναθεώρησης εκδίδεται σε τριάντα μέρες από την 

συζήτησή της. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν έχει εκδοθεί  η 

πράξη του κλιμακίου ή η απόφαση του τμήματος τότε η υπόθεση με πράξη του 

προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισάγεται ενώπιων του τμήματος επταμελούς 

σύνθεσης. Πλέον το τμήμα αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την ελεγχόμενη 

σύμβαση,  και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την άρση της αμφισβήτησης και για 

κάθε αμφιβολία σχετικά με την έννοια των διατάξεων του νόμου που προκύπτει από 

την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών του κλιμακίου. Κατά των αποφάσεων 

του τμήματος επταμελούς σύνθεσης δεν χωρεί αίτηση αναθεώρησης.
78

 

    Περαιτέρω δε, στην παρ.11 του άρθρου 14 του Ν. 3932/2011 αναφέρεται  «Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 2 (δύο) μηνών…, το Δημόσιο και οι αναθέτουσες αρχές 

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενώπιον του ως άνω Τμήματος επταμελούς σύνθεσης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για λόγους εξαιρετικούς και συνδεόμενους με το δημόσιο 

συμφέρον, αίτηση επανελέγχου συμβάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί από τα 

αρμόδια Κλιμάκια ή το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,….. υπό την προϋπόθεση 

αφ’ ενός ότι δεν έχουν ακόμη υπογραφεί τα οικεία σχέδια των συμβάσεων αυτών και 

αφ’ ετέρου ότι έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Δημοσίου ή της 

αναθέτουσας αρχής νέα στοιχεία σχετικά με την υπό κατάρτιση σύμβαση ή με άλλη 

σύμβαση οποιουδήποτε αντικειμένου με τον ίδιο συμβαλλόμενο». 

    Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου στόχος δεν είναι να 

ελεγχθούν οι πράξεις των κλιμακίων ή οι αποφάσεις των τμημάτων αλλά να 

ελεγχθούν τυχόν νέα στοιχεία σχετικά με την σύμβαση και το πρόσωπο του 

αντισυμβαλλομένου.
79
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 Άρθρο 36 παρ.5 και άρθρο 37 παρ.6-7 Ν. 4129/2013. 
78

 Άρθρο 37 παρ.8 Ν. 4129/2013. 
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 Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν. 2η Συν. 163/2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο κατασταλτικός Έλεγχος 

 

Σκοπός Περιεχόμενο και Έκταση  

 

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως προαναφέρθηκε βάση του άρθρου 98 του 

Συντάγματος διενεργεί και κατασταλτικό (a posteriori) έλεγχο στις δαπάνες του 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α βαθμού, ΝΠΙΔ, στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό 

με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» καθώς 

και σε οποιοδήποτε φορέα χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό.
80

   

    Αρχικά το Ελεγκτικό Συνέδριο ερευνούσε την νομιμότητα και κανονικότητα όσων 

δημοσιονομικών πράξεων δεν είχαν ελεγχθεί προληπτικά.
81

 Δηλαδή ό έλεγχος των 

λογαριασμών, εφόσον είχαν ελεγχθεί προληπτικά, περιοριζόταν στο εάν 

εξοφλήθηκαν νόμιμα οι τίτλοι πληρωμής και αν αποδόθηκαν νόμιμα οι κρατήσεις. 

Επίσης γινόταν παρακολούθηση όσον αφορά το σκέλος των εσόδων της ίδιας 

χρήσης. 

    Πλέον ελέγχεται και δίνεται περισσότερη προσοχή: α) στη τήρηση της αρχής της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ειδικότερα στην αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα και οικονομικότητα, β) στην ορθή τήρηση του ισχύοντος 

λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, γ) στην τήρηση και ενημέρωση των 

λογαριασμών ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών 

πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών, δ) στην νόμιμη λήψη δανείων, ε) στην 

νόμιμη διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας, στ) στην έγκαιρη απόδοση των 

υπέρ τρίτων κρατήσεων, ζ) στη συμμόρφωση του φορέα σε υποδείξεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.
82
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  Άρθρο 1 και 34  Ν. 4129/2013,  Άρθρο 10 παρ. 10  Ν. 4337/2015, Πρακτικά Ολομ. Ελ.Συν. 5
ης

 Γεν. 
Συν./10-3-2005, 28

ης
 Γεν.Συν./2-7-1997 θέμα Α, 11

ης 
Γεν. Συν./4-5-1998.  
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 Άρθρο 39 και 51 Ν. 4129/2013. 
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Διαδικασία Άσκησης Κατασταλτικού Ελέγχου  

 

    Ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές υπαλλήλους οι οποίοι στελεχώνουν τις κατά 

τόπους Υπηρεσίες Επιτρόπων ή συγκροτούνται ομάδες ελέγχου ή συνεργεία 

επιτόπιου ελέγχου. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Ν. 4129/2013 κατά την 

άσκηση του ελέγχου αυτού, ο Επίτροπος έχει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν τα 

Kλιμάκια και οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Κατά την διάρκεια του 

ελέγχου μπορεί να ζητηθεί από τις αρμόδιες  υπηρεσίες, τους υπολόγους καθώς και 

από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία που είναι απαραίτητη ή 

ακόμα να διενεργηθεί και επιτόπια έρευνα.  

    Όταν υπάρχουν ελλείψεις ή αμφιβολίες κατά την επεξεργασία των λογαριασμών 

εκδίδεται φύλλο μεταβολών και ελλείψεων που αποστέλλεται στην αρμόδια 

υπηρεσία προκειμένου να αναπληρώσει τις ελλείψεις και να παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να 

παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν ο υπόλογος απαντήσει και υποβληθούν 

σχετικά στοιχεία τότε η Υπηρεσία Επιτρόπου ή το Κλιμάκιο τις αποδέχεται ή τις 

αντικρούει αιτιολογημένα και προβαίνει στην έκδοση καταλογιστικής πράξης.
83

 

    Αν προκύψουν αμφιβολίες κατά την επεξεργασία των λογαριασμών ο αρμόδιος 

Επίτροπος μπορεί με έκθεσή του να ζητήσει την γνώμη του αρμόδιου κλιμακίου και 

ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν κρίνει ότι το εν λόγω Θέμα είναι υψίστης 

σημασίας και σπουδαιότητας, να προκαλέσει την γνώμη της Ολομέλειας. 

    Εάν διαπιστωθεί ποινικώς κολάσιμη πράξη κατά την επεξεργασία των 

λογαριασμών τότε αυτή ανακοινώνεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, στον Υπουργό ή 

άλλο αρμόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο υπόλογος, καθώς και στον Πρόεδρο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

    Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με πράξη που εκδίδεται από τον αρμόδιο Επίτροπο με 

την οποία οι ελεγχθέντες λογαριασμοί κλείνουν είτε, ως «ορθώς έχοντα» αν δεν 

υπάρχει πρόβλημα, είτε με καταλογισμό των υπολόγων για τα ελλείμματα που έχουν 

διαπιστωθεί.
84

 

    Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους ασκούνται όλα 

τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τη νομοθεσία (Ν.4129/13). Ο έλεγχος αυτός 
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 Άρθρο 161 ΠΔ 1225/1981 και άρθρο 46  Ν. 4129/2013. 
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 Άρθρο 46  Ν. 4129/2013. 
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είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός έκτος αν στην περίπτωση του 

δειγματοληπτικού ελέγχου προκύψουν λόγοι που επιβάλλουν την γενίκευσή του. 

Επίσης μπορεί να είναι έκτακτος, γενικός, ειδικός ή θεματικός και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα καθώς και τα όσα ορίζονται στον 

Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
85

 

    Για να διενεργηθεί ο έλεγχος πρέπει οι δημόσιοι υπόλογοι να υποβάλλουν τους 

μηνιαίους ή ετήσιους λογαριασμούς ή αλλιώς τους απολογισμούς τους.
86

 Σε 

περίπτωση που αυτοί δεν κατατίθενται εμπρόθεσμα επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος 

του υπαλλήλου που λογοδοτεί. 

 

Διατάκτες   

 

    Οι δημόσιοι υπόλογοι και οι διατάκτες διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα  και  

συμμετέχουν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

    Οι διατάκτες, όπως αναφέρει και η Ντούνη (2000), με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών διαθέτουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις για ορισμένη χρονική περίοδο 

ανά κατηγορίες η ομάδες δαπανών μέσα στο ποσοστό διάθεσης που ορίζεται κάθε 

φορά. 

    Συγκεκριμένα στο άρθρο 65 του Ν. 4270/2014: « 1…Κύριος διατάκτης είναι ο 

διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες 

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

ακολουθώντας….Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή 

του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα.». Εν συνεχεία ξεκαθαρίστηκε με 

νεότερο νόμο ότι ο ορισμός του δευτερεύοντος διατάκτη γίνεται με απόφαση του 

κύριου διατάκτη.
87

 

     Ένα βασικό σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι το ασυμβίβαστο για τον διατάκτη 

που είναι ταυτόχρονα και προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί 

στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου 

οικονομικών υπηρεσιών και ταυτίζεται με τον διατάκτη ή είναι αρμόδιος για ενέργεια 
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 Άρθρο 39 και 51 Ν. 4129/2013. 
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 Άρθρο 43 και 44 Ν. 4129/2013. 
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που συνδέεται με την ανάληψη υποχρέωσης ή τείνει προς αυτή τότε υποχρεούται να 

εκχωρήσει στον αντικαταστάτη του την αρμοδιότητα που έχει για την ανάληψη 

υποχρέωσης και την δέσμευση της πίστωσης. Η μη τήρηση της εν λόγω διαδικασίας 

συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Επίσης υπάρχει και το ασυμβίβαστο που αναφέρεται 

στα καθήκοντα του διατάκτη και του δημόσιου υπολόγου. Πιο συγκεκριμένα αν στα 

καθήκοντα του δημόσιου υπολόγου εμπλακεί ο διατάκτης τότε αυτός ευθύνεται ως 

δημόσιος υπόλογος.   

    Ο Διατάκτης οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού την επίτευξη των στόχων του σε συνεργασία πάντα με 

τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. Έτσι αν διαπιστώσει ότι υπάρχει 

σύγκρουση συμφερόντων στην ανάληψη υποχρέωσης  που πρόκειται να προβεί 

οφείλει να απόσχει από αυτήν. Σύγκρουση συμφερόντων στοιχειοθετείται όταν: α) 

προσωπικό συμφέρον του διατάκτη συνδέεται με την ανάληψη υποχρέωσης, β) όταν 

υπάρχει συγγένεια με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους (σύζυγος ή συγγενής εξ 

αίματος κλπ ) και γ) υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος δεσμός.
88

  

    Οι διατάκτες διαφέρουν από τους δημόσιου υπολόγους αφού αυτοί αναλαμβάνουν 

τις σχετικές υποχρεώσεις, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους απευθείας από τον 

Προϋπολογισμό του Φορέα τους και ακολουθούν τους προβλεπόμενους από το νόμο 

δημοσιολογιστικές διαδικασίες ενώ οι δημόσιοι υπόλογοι ενεργούν τις πληρωμές ή 

εισπράττουν δημόσια έσοδα.   

 

Δημόσιοι Υπόλογοι 

 

    Με τον όρο δημοσιονομική ευθύνη νοείται η ευθύνη των προσώπων που 

διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και υποχρεούνται να αποδώσουν λογαριασμό για την 

διενεργηθείσα από αυτά διαχείριση καθώς και να αναπληρώσουν το έλλειμμα που 

τυχόν διαπιστωθεί σε αυτήν. 

    Στενά συνδεδεμένη με την δημοσιονομική ευθύνη είναι ή έννοια του δημοσίου 

υπολόγου. Με βάση το δημόσιο λογιστικό
89

 υπόλογοι είναι οι εντεταλμένοι για την 

είσπραξη των εσόδων ή την πληρωμή των εξόδων του δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και 

όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, έστω ακόμη και αν δεν έχουν νόμιμη εξουσιοδότηση, 
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διαχειρίζονται αξίες ή υλικά αυτών (de facto υπόλογοι), και κάθε άλλο πρόσωπο, που 

ειδικώς από το νόμο θεωρείται δημόσιος υπόλογος.
90

 Για την πρόκτηση της ιδιότητας 

του υπολόγου αρκεί το πραγματικό γεγονός της διενέργειας διαχειριστικών πράξεων, 

που, ακόμα και όταν λαμβάνει χώρα καθ’ υπέρβαση των περιγραφόμενων στο νόμο 

αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του υπολόγου, καθιστά αυτόν υποκείμενο 

καταλογισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί στη διαχείρισή του έλλειμμα. Έτσι 

λόγου χάρη διαχειριστικές πράξεις συνιστούν η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, η 

εκκαθάριση δαπάνης, η πληρωμή δαπάνης χωρίς την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων ή χωρίς την ύπαρξη νόμιμων δικαιολογητικών.
91

 

    Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε: α) υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής,
92

 

β) διαχειριστές πάγιων προκαταβολών, γ) φοροτεχνικούς και τελωνειακούς 

υπολόγους, δ) ειδικούς ταμίες, ε) υπολόγους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

και ΟΤΑ και στ) διαχειριστές έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
93

 

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι υπόλογοι είναι και: α) τα μέλη των συλλογικών 

οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ, εφόσον διαχειρίζονται την κινητή και ακίνητη περιουσία 

του νομικού προσώπου καθώς επίσης και οι ταμίες των ΝΠΔΔ ως εκ της φύσεως των 

καθηκόντων τους
94

 και β) τα μέλη του ΔΣ των ΝΠΙΔ που είτε επιχορηγούνται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό είτε πρόκειται για ΝΠΔΔ που με ειδική διάταξη νόμου 

έχουν υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
95

. Επίσης 

(Κούρτης, 2004) τα όργανα των Ειδικών Λογαριασμών που έχουν συσταθεί στα ΑΕΙ 

για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας καθίστανται υπόλογοι και 

καταλογίζονται σε περίπτωση διαχειριστικού ελλείμματος
96

 όπως επίσης και ο 

πρόεδρος ή ταμίας Ι. Μονής.
97

 

    Η νόμιμη ανάθεση διαχειριστικών καθηκόντων καθιστά το δημόσιο λειτουργό, 

υπάλληλο ή ιδιώτη, Υπόλογο de jure. Ενώ η μη νόμιμη, για οποιοδήποτε λόγο, 

άσκηση διαχείρισης δημοσίου πλούτου καθιστά τον ασκούντα αυτήν υπόλογο de 
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facto
98

. H συνύπαρξη υπολόγου de jure και de facto  δεν αποκλείεται και τούτο λόγω 

της ειδικής ευθύνης που δημιουργείται ατομικά για τον καθένα που διαχειρίζεται  

δημόσια περιουσία. Σημειωτέον ότι ο de facto υπόλογος δεν είναι ταυτόσημος με τον 

Συνευθυνόμενο που όμως και αυτός καταλογίζεται επί διαχειριστικού ελλείμματος. Η 

διαφορά εντοπίζεται στο ότι ο de facto λειτουργεί ο ίδιος ως διαχειριστής και εκτελεί 

άμεσα  διαχειριστικές πράξεις, ενώ ο Συνευθυνόμενος αναμιγνύεται στη διαδικασία 

τόσο αποφασιστικά, που χωρίς την συνδρομή αυτού δεν θα υπήρχε το διαπιστούμενο 

διαχειριστικό έλλειμμα.
99

     

 

Ευθύνες - Υποχρεώσεις 

 

    O υπόλογος ευθύνεται για κάθε έλλειψη χρημάτων, αξιών, ενσήμων ή υλικού που 

διαπιστώνεται στη διαχείρισή του, καθώς και για κάθε ανοίκεια πληρωμή, δηλαδή, 

για πληρωμή που είτε δεν ανάγεται στην αρμοδιότητά του, είτε δεν στηρίζεται σε 

νόμιμα  δικαιολογητικά, είτε, τέλος, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν 

τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.
100

 Στην με αριθμό 941/2013 απόφαση του vii 

τμήματος  αναφέρεται: « Η ευθύνη του υπολόγου, κατά το κρατούν σύστημα της 

νόθου αντικειμενικής ευθύνης, τεκμαίρεται και εκτείνεται σε κάθε πταίσμα, 

εξικνούμενη μέχρι του βαθμού της ελαφριάς αμέλειας. Απαλλάσσεται μόνον αν ο 

ίδιος επικαλεσθεί και αποδείξει ότι καμία απολύτως υπαιτιότητα ως προς την 

επέλευση του ελλείμματος δεν τον βαρύνει.». 

    Ο υπόλογος όταν προβλέπει, γνωρίζει και αποδέχεται τη μη νόμιμη διαχείριση έχει 

δόλια συμπεριφορά. Βαριά αμέλεια τον χαρακτηρίζει όταν ως υπόλογος η 

συμπεριφορά του αποκλίνει και παρουσιάζει ασυνήθιστη εκτροπή από τους κανόνες 

επιμέλειας που ισχύουν για τον μέσο εκπρόσωπο του οικείου κύκλου 

δραστηριοτήτων. Ελαφριά αμέλεια παρουσιάζει η συμπεριφορά του υπολόγου όταν 

δεν δείχνει την προσοχή του μέσου συνετού ανθρώπου του ίδιου κύκλου 

επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
101
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    Η άσκηση της διαχείρισης είναι ένα πραγματικό γεγονός που συνεπάγεται τις 

ακόλουθες συνέπειες για τον υπόλογο: οφείλει να χρησιμοποιεί προσηκόντως και 

σύμφωνα με το δημόσιο σκοπό τους τα χρήματα, τις αξίες ή τα υλικά του νομικού 

προσώπου και γενικά να αποδίδει λογαριασμό για τη διαχείρισή του. Η παραβίαση 

αυτών των υποχρεώσεων συνιστά έλλειμμα στην διαχείρισή του για το οποίο 

ευθύνεται ο υπόλογος.
102

 Περαιτέρω δε, υποχρεούται να διαφυλάσσει αυτά με 

ασφάλεια τηρώντας του ισχύοντες κανονισμούς, τυχόν δε παραβίαση της 

υποχρέωσης αυτής προκαλεί απώλεια χρημάτων ή υλικού για την οποία ανακύπτει 

ευθύνη του υπολόγου, ελαφρώς διαφοροποιημένη από την αντίστοιχη του 

ελλείμματος (ως προς τον βαθμό υπαιτιότητας).
103

 

 

Έλλειμμα –Έννοια και Είδη   

 

    Ως έλλειμμα χρηματικής διαχείρισης, νοείται η επί ελάτων αδικαιολόγητη 

διαφορά, η οποία διαπιστώνεται μεταξύ της ποσότητας των χρημάτων που έπρεπε, 

σύμφωνα με τους τηρούμενους λογαριασμούς και με βάση τα νόμιμα διαχειριστικά 

στοιχεία, να υπάρχει σε δεδομένη χρονική στιγμή και εκείνης που πράγματι υπάρχει. 

Συναφώς δε, έλλειμμα είναι και κάθε πληρωμή που διενεργήθηκε χωρίς πλήρη και 

νόμιμα δικαιολογητικά. Μη νόμιμα δικαιολογητικά είναι και εκείνα που 

αποδεικνύονται ως πλαστά ή εικονικά, βεβαιώνουν δηλαδή πραγματικά γεγονότα 

αναληθή.
104

 Τέλος, η εκκαθάριση της δαπάνης και η έκδοση (υπογραφή), μετά  από 

έλεγχο νομιμότητας ενός  χρηματικού εντάλματος συνιστά πράξη διαχείρισης, με 

συνέπεια, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική δαπάνη στηρίζεται σε μη 

νόμιμα (πλαστά ή εικονικά) δικαιολογητικά, να υφίσταται αντίστοιχο έλλειμμα στη 

χρηματική διαχείριση, καταλογιστέο από το αρμόδιο όργανο σε βάρος του 

λειτουργού, υπαλλήλου ή οργάνου που προέβη στην έκδοση του τίτλου πληρωμής.
105

   

    Περαιτέρω, έλλειμμα νοείται και κάθε έλλειψη χρημάτων, αξιών, ενσήμων ή 

υλικού, που εμφανίζεται στη δημόσια διαχείριση και διαπιστώνεται κατά τη νόμιμη 

διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχειρίσεως που θεωρείται 
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έλλειμμα από το νόμο, όπως κάθε πληρωμή που έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά, που αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν 

τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου, καθώς και κάθε πληρωμή 

που έχει γίνει αχρεωστήτως από υπαιτιότητα του υπολόγου είτε είναι άσχετη προς το 

σκοπό της διαχείρισης.
106

 

    Το έλλειμμα άλλοτε μπορεί να επάγεται ισόποση ζημία σε βάρος της περιουσίας 

του φορέα, στην αποκατάσταση της οποίας αποσκοπεί ο καταλογισμός του υπολόγου  

(πραγματικό ή ουσιαστικό έλλειμμα) και άλλοτε μπορεί να οφείλεται σε τυπικές 

παραλείψεις κατά την διενέργεια των δαπανών ή παραλείψεις σχετικά με την 

κανονική τήρηση των λογαριασμών, χωρίς όμως να συνεπάγεται πραγματική ζημία 

του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου.  Για παράδειγμα τυπικό έλλειμμα συνιστά η 

μη τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων για την πραγματοποίηση των δαπανών, η 

πραγματοποίηση δαπανών για τις οποίες δεν υφίσταται η σχετική πίστωση, η 

διενέργεια δαπανών που είναι άσχετες με την διαχείριση του.
107

 Ενώ πραγματικό 

έλλειμμα είναι εκείνο το χρηματικό ποσό που θα έπρεπε να υπάρχει στη χρηματική 

διαχείριση σύμφωνα με τα εξαγόμενα από τους τηρούμενους λογαριασμούς στοιχεία. 

    Η διάκριση αυτή έγκειται στην δυνατότητα να μπορεί να μειωθεί το καταλογιστέο 

ποσό και μόνο για την περίπτωση του τυπικού ελλείμματος κατ’ εφαρμογή της 

συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας.
108

  

 

Καταλογιστική Πράξη  

  

    Πριν την έκδοση της καταλογιστικής πράξης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία 

της προηγούμενης ακρόασης.
109

 Έτσι ο υπόλογος καλείται να αναπληρώσει το 

έλλειμμα ή να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αποκρούσει με 

επιχειρήματα την ύπαρξη ελλείμματος απαντώντας στο Φύλλο Μεταβολών και 

Ελλείψεων που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία. Έτσι πριν τον επικείμενο 

καταλογισμό τίθεται υπ΄όψιν του καταλογιζόμενου προσώπου, και εφόσον ζητηθεί 

όλος ο φάκελος, τα ποσά που θα καταλογισθούν και αναλύονται τα ευρήματα του 
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ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον υπόλογο να εκφράσει τις 

αντιρρήσεις του, να αναλύσει τις απόψεις του σχετικά με το αποδιδόμενο σε αυτόν 

ποσό του ελλείμματος. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή τότε η καταλογιστική 

πράξη που θα εκδοθεί θα είναι άκυρη. Δηλαδή το δικαίωμα της προηγούμενης 

ακρόασης, που στηρίζεται στην βασική αρχή της προστασίας της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματώνεται με την σύνταξη και 

κοινοποίηση του Φ.Μ.Ε. στον υπόλογο.
110

 

    Η καταλογιστική πράξη του Κλιμακίου ή του Επιτρόπου πρέπει να 

περιλαμβάνει
111

   όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που να καθιστά τον διοικούμενο 

γνώστη της αιτίας για την οποία αυτός καταλογίζεται, δηλαδή τα νομικά και ιστορικά 

αίτια που δικαιολογούν την ενοχή του. Σε περίπτωση δε καταλογισμού, πρέπει να 

υπάρχουν όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν τον υπόχρεο και ως υπόλογο καθώς και 

όλα τα στοιχεία που αιτιολογούν το ύψος του καταλογιζόμενου ποσού. Αν δεν 

περιλαμβάνονται αυτά τα ουσιώδη στοιχεία μέσα στην πράξη καταλογισμού τότε 

αυτή θεωρείται άκυρη αφού, το Ελεγκτικό Συνέδριο στερείται την δικονομική 

δυνατότητα αναπλήρωσης της ελλείπουσας αιτιολογίας.
112

  

 

Έφεση  

 

     Μέσα από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων δημιουργούνται 

δημοσιονομικές διαφορές οι οποίες, ερευνώνται από δικαστικό σχηματισμό μέσω της 

έφεσης που αποτελεί κύριο ένδικο βοήθημα. Η έφεση στρέφεται κατά μίας 

δημοσιονομικής- διοικητικής καταλογιστικής πράξης και όχι κατά μιας δικαστικής 

απόφασης και αποτελεί σύμφωνα με την νομική ορολογία « προσφυγή ουσίας».
113

 

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, αποτελεί ένδικο βοήθημα και όχι ένδικο μέσο. Μια 

υπόθεση εκδικάζεται με τη έφεση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και μόνο η 

απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης.
114
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    Επιτρέπεται να ασκηθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον δηλαδή υπόλογο, 

συνευθυνόμενο κλπ καθώς και από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας.
115

 Επίσης 

στρέφεται κατά του Δημοσίου και όχι κατά αυτού που εξέδωσε την προσβαλλόμενη 

καταλογιστική πράξη.
116

Ακόμα στρέφεται κατά φυσικού η νομικού προσώπου για το 

οποίο έχει επιβληθεί καταλογισμός. Ο πρόεδρος του τμήματος μπορεί να διατάξει την 

κλήτευση και άλλων που έχουν έννομο συμφέρον, το δε έννομο συμφέρον πρέπει να 

υφίσταται σωρευτικά: α) κατά της προσβαλλόμενης πράξης, β) την κατάθεση έφεσης 

και γ) τη συζήτηση αυτής. Εάν γίνει άρση καταλογισμού εκλείπει το έννομο 

συμφέρον.
117

 

    Με την έφεση, όπως μνημονεύει η Μαραγκού (2017), προσβάλλονται  

καταλογιστικές πράξεις ( Επιτρόπων, Κλιμακίων  κλπ) οι οποίες επιβάλλουν μια 

υποχρέωση, (αναπλήρωση ενός ελλείμματος, η επιστροφή χρήματος που 

καταβλήθηκε αχρεωστήτως), δηλαδή έχουν  οικονομικό αντικείμενο και επιβάλλουν 

πάντα επιστροφή χρηματικού ποσού. 

     Η προθεσμία για να ασκηθεί μία έφεση δεν είναι ενιαία αλλά παρουσιάζει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται τόσο από τον εκκαλούντα όσο και από 

την προσβαλλόμενη πράξη.  Η προθεσμία κατά των καταλογιστικών πράξεων των 

κλιμακίων ήταν ετήσια, για το καθένα που αφορούσε ο καταλογισμός, και έξι μήνες 

για τον Υπουργό που αφορούσε η διαχείριση ( άρθρα 15 και 30 ΠΔ 774/80 και 56 

του  Ν 2362/95). Για τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας η προθεσμία ορίστηκε σε ένα 

έτος ( Άρθρο 37 Ν. 2721/1997). 

    Πλέον με το άρθρο 68 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α): «Κατά καταλογιστικών 

πράξεων … Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,… επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση 

από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία 

αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την 

αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης. Εάν ο έχων έννομο 

συμφέρον για την άσκηση έφεσης διαμένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσμία 

ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες…..» και στο άρθρο 80 του Ν. 4129/2013:  « …33. 

Με την άσκηση της έφεσης εξαντλείται η αρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την 

καταλογιστική πράξη.». 
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    Ως ημερομηνία άσκησης της έφεσης είναι εκείνη που φέρει η πράξη κατάθεσης 

του δικόγραφου  στην γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δημόσια αρχή (άρθρο 52 του ΠΔ 1225/1981). Αν η έφεση είναι εμπρόθεσμη 

ελέγχεται αυτεπαγγέλτως ενώ αν είναι εκπρόθεσμη αυτό οδηγεί στο απαράδεκτο της 

έφεσης. Εάν στις δίκες αυτές διάδικος είναι  το Δημόσιο τότε οι προθεσμίες δεν 

τρέχουν κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών και αναστέλλονται οι  

προθεσμίες που είχαν αρχίσει πριν από τις διακοπές αυτές (άρθρο 12 Ν. 3314/2006). 

    Όταν γίνεται η έφεση, η υπόθεση μεταβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα. Με το ΠΔ 

1225/81 δεν καθορίζονται ξεκάθαρα οι λόγοι της έφεσης που θα  οδηγήσουν στην 

ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης .  

    Νομολογιακά οι λόγοι έφεσης έτσι όπως διαμορφώθηκαν επιγραμματικά είναι :  

Α) η αναρμοδιότητα που υφίσταται όταν η προσβαλλόμενη καταλογιστική πράξη 

εκδίδεται από άλλο όργανο από αυτό που το έχει εκδώσει. Ο καταλογισμός των 

υπολόγων η συνευθυνόμενων γίνεται από αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

είτε από επιθεωρητές ή διατάκτες.
118

 

Β) η έλλειψη τήρησης ουσιώδους τύπου της καταλογιστικής διαδικασίας ή η 

πλημμελής τήρησή της, πχ δεν τηρήθηκε η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης 

του καταλογιζόμενου προσώπου. Πρόκειται για ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα που δεν πρέπει να παραβιάζεται κατά την διαδικασία ελέγχου, μιας 

χρηματικής διαχείρισης, και της πιθανής έκδοσης καταλογιστικής πράξης.
119

 

Γ) Βασικός λόγος για να ακυρωθεί μία καταλογιστική πράξη είναι η έλλειψη της 

ιδιότητας του υπόλογου ή του συνευθυνόμενου στο πρόσωπο που πρόκειται να 

καταλογιστεί. Σύμφωνα με την νομολογία υπόλογοι είναι όσοι εκδίδουν χρηματικά 

εντάλματα, όσοι διαχειρίζονται λογαριασμούς και συνεπώς ευθύνονται για 

οποιοδήποτε έλλειμμα που προκύπτει από τις πράξεις και την διαχείρισή τους, ο 

προϊστάμενος ταμειακής υπηρεσίας, ο ταμειακός υπάλληλος κλπ.
120
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διεθνή 
Ελεγκτικά  Πρότυπα 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Εισαγωγή- Ιστορική Αναδρομή  

 

    Η δομή του ΕΕΣ αναπτύχθηκε παράλληλα με την εξέλιξη της ΕΕ. Από εννέα Μέλη 

και 120 υπαλλήλους το 1977, έχει πλέον 28 Μέλη, τοποθετημένα σε πέντε τμήματα,  

και σχεδόν 900 υπαλλήλους (επαγγελματικό και διοικητικό προσωπικό) από όλα τα 

κράτη μέλη.
121

 

    Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει οργανωθεί με βάση το γαλλικό πρότυπο 

αλλά δεν εκδίδει καταλογιστικές πράξεις και οι αρμοδιότητες που ασκεί δεν  είναι 

δικαιοδοτικές. Η ανεξαρτησία των μελών του είναι όπως των δικαστών ενώ 

διορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν 

γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Σαρμά (2006, 

σελ.113) «Η βασική του  αρμοδιότητα είναι η έκδοση της δήλωσης περί την 

αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών της Ενώσεως και την νομιμότητα και 

κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πράξεων. Η δήλωση 

αξιοπιστίας, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, μαζί με την πληροφόρηση που την 

στηρίζει, δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κάθε φθινόπωρο και καλύπτουν το σημαντικότερο μέρος της έκθεσης.». Το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πρωταρχικό ρόλο και μάλιστα καίριας σημασίας 

αφού μεταξύ των είκοσι πέντε ανώτατων θεσμών  δημοσιονομικού ελέγχου πρέπει να 

εναρμονίσει τόσο την ελεγκτική μεθοδολογία όσο και τις τεχνικές ελέγχου.  

    Επηρεασμένο από τα τρία ελεγκτικά πρότυπα συγκροτήθηκε στηριζόμενο από  τις 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας του γαλλικού προτύπου, τη μεθοδολογία του βρετανικού και 

την εσωτερική οργάνωση του γερμανικού. Η Συνθήκη που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα δεν αναφέρει κοινούς ελέγχους μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών 

ελεγκτικών θεσμών προτρέπει όμως σε μία  μεταξύ τους συνεργασία που στηρίζεται 

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Η πολυετής αυτή συνεργασία αποτέλεσε 

τη βάση για να εναρμονιστούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές ελέγχου εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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    Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί κόμβο επικοινωνίας για τους 

Ελεγκτικούς θεσμούς των Κρατών μελών, τους συμβουλεύει,  φέρνει τα κράτη μέλη 

σε επαφή μεταξύ τους, τους προμηθεύει με πρότυπα βέλτιστων πρακτικών, και 

δημιουργεί την βάση για την εφαρμογή μια ενιαίας κοινής ελεγκτικής γλώσσας, η  

οποία θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο μια μελλοντικής εναρμόνισης των ελεγκτικών 

πρακτικών. 

 

 Οργανωτική Δομή -Τμήματα και Επιτροπές 

 

    Το ΕΕΣ  ως συλλογικό όργανο αποτελείται όπως ήδη έχει αναφερθεί από 28 Μέλη, 

ένα από κάθε κράτος μέλος.  Αυτά τα  Μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν 

διαβούλευσης, για εξαετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Εν συνεχεία τα μέλη με 

τη σειρά τους  εκλέγουν  τον/την Πρόεδρο για τριετή ανανεώσιμη θητεία. 

    Ο/Η Πρόεδρος  ως πρώτος ή μεταξύ ίσων (primus inter pares), προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του ΕΕΣ. Κύριος ρόλος του είναι η ορθή διαχείριση του οργάνου και 

των δραστηριοτήτων ενώ μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του.Είναι 

οργανωμένο σε πέντε Τμήματα το κάθε τμήμα έχει Μέλη και ελεγκτικό προσωπικό 

όπου τα Μέλη κάθε Τμήματος εκλέγουν μεταξύ τους τον/την πρόεδρο του Τμήματος 

με θητεία διετή. «Κάθε Τμήμα έχει Δύο  τομείς αρμοδιότητας την έγκριση ειδικών 

εκθέσεων, ειδικών ετήσιων εκθέσεων και γνωμών κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων 

σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι 

οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια του Συνεδρίου.».
122

 

    Η ολομέλεια του Συνεδρίου που απαρτίζεται από τα 28 του μέλη συνεδριάζει  δύο 

φορές το μήνα για να εγκρίνει διάφορα έγγραφα, όπως ετήσιες δημοσιεύσεις του ΕΕΣ 

( ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 

Ανάπτυξης ).  

    Υπάρχει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας Ελέγχου που αποτελείται από το 

Μέλος που είναι υπεύθυνο για να αξιολογήσει την ποιότητα ελέγχου ενώ υπάρχουν 

και δύο ακόμα μέλη από οποιοδήποτε Τμήμα. Η εν λόγω επιτροπή είναι υπεύθυνη 

για την μεθοδολογία και τα πρότυπα που θα ακολουθηθούν στους ελέγχους του ΕΣ, 

για την βελτίωση και την ανάπτυξη του ελέγχου καθώς και για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του ελέγχου.  
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    Τέλος υπάρχει η Διοικητική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους Προέδρους των τμημάτων καθώς επίσης 

και το Μέλος που είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του 

ελέγχου. Η συγκεκριμένη επιτροπή επιλαμβάνεται των αποφάσεων και των 

διοικητικών θεμάτων που σχετίζονται με θέματα επικοινωνίας και στρατηγικής.   

    Στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εργάζονται, όπως 

αναφέραμε πιο πριν, 900 υπάλληλοι  στους τομείς της διοίκησης, της μετάφρασης και 

φυσικά του ελέγχου. Συγκεκριμένα διαθέτει 23 μεταφραστές για τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ, ώστε να μπορούν να διαβάζουν τις δημοσιεύσεις, στη γλώσσα της 

επιλογής τους, όλοι οι πολίτες της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαιρείται 

σε δέκα διοικητικές και ελεγκτικές διευθύνσεις οι οποίες, με τη σειρά τους, 

συγκροτούν ευέλικτες ομάδες βάσει έργων, και εφαρμόζει την πολιτική ίσων 

ευκαιριών αφού εργάζονται ισάριθμα άνδρες και γυναίκες. Είναι αξιοθαύμαστο ότι 

το απασχολούμενο αυτή τη στιγμή ανθρώπινο δυναμικό του, χαρακτηρίζεται για την 

εμπειρία του, το υψηλό γνωστικό υπόβαθρο και υπηρετεί με αφοσίωση και 

προσήλωση τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2013–2017 

(πραγματοποιήθηκε το 2014) και με βάση παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για το ρόλο του, οδήγησε στην ανάγκη, για μεταρρύθμιση στην 

εσωτερική οργανωτική δομή του. Τέσσερις είναι οι  βασικές αρχές αυτής της 

μεταρρύθμισης : 1) Καλύτερη προβολή του ρόλου και του έργου του, 2) σύμφωνα με 

την προτεραιότητα των ελεγκτικών έργων του να υπάρχει ευέλικτη κατανομή των 

πόρων, 3) ταχεία προσαρμογή σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και 4) 

έγκαιρη ολοκλήρωση των προϊόντων.
123

 

 

Η Συνεργασία των Δύο Θεσμών  

 

    Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται να συνεργάζεται με τα αντίστοιχα 

εθνικά ανώτατα όργανα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 της 

Συνθήκης. 

     Εθνικό ελεγκτικό όργανο είναι και το Ελεγκτικό Συνέδριο που λειτουργεί σε ένα 

κράτος μέλος με οποιαδήποτε οργανωτική μορφή  και με αναγκαίες αρμοδιότητες . 
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Βέβαια η  έννοια των αρμοδιοτήτων αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο των ελέγχων 

που εκτελεί και αναφέρονται: α) στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (νομιμότητα 

κανονικότητα) και β) στο σύνολο των δημοσιονομικών πράξεων  (τους 

λογαριασμούς των εσόδων και των δαπανών). Τα εθνικά ελεγκτικά όργανα 

συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατηρώντας την ανεξαρτησία 

τους με έντονο το πνεύμα της εμπιστοσύνης (Κούρτης, 2004).  

    Η συνεργασία περιλαμβάνει την διενέργεια κοινών ελέγχων μεταξύ του 

ευρωπαϊκού και του εθνικού ελεγκτικού θεσμού. Περιλαμβάνει ακόμα τη συμμετοχή 

του εθνικού θεσμού, σε έλεγχο που διενεργείται από όργανα, για λογαριασμό του 

Ευρωπαϊκού ή ακόμα τη χρησιμοποίηση στοιχείων ή ελέγχων που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τον εθνικό ελεγκτικό θεσμό και αφορούν κοινοτικά κονδύλια. 

    Διακρίνονται δύο επίπεδα συνεργασίας. Το πρώτο αφορά την διοργάνωση των 

συνεδριάσεων των προέδρων η εκπροσώπων  των Εθνικών Οργάνων ελέγχου με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπάρχουν ανταλλαγές ιδεών και 

ενεργειών κοινού συμφέροντος. Οι  συνεδριάσεις γίνονται από το 1993 και μετά, 

περισσότερες από μια φορά το χρόνο και διοργανώνονται από την επιτροπή 

συνδέσμων και από ομάδες εργασίες που έχουν συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Οι 

σύνδεσμοι λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος για την μεταξύ τους συνεργασία.   

    Το δεύτερο στάδιο συνεργασίας πραγματοποιείται σε αναπτυξιακό επίπεδο για την 

διενέργεια επιτόπιων ελέγχων μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών και του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναλυτικότερα μία ανώτατη ελεγκτική αρχή 

αναλαμβάνει τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στις εθνικές διοικητικές αρχές κα το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι επεμβάσεις του στα κράτη μέλη γίνονται μέσω 

της εθνικής ανώτατης  ελεγκτικής αρχής σε τακτά χρονικά διαστήματα ακόμα και 

όταν δεν έχει το ίδιο αρμοδιότητα σε αυτό τον τομέα  (πχ έλεγχο των τελικών 

δικαιούχων ).
124

 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι  για τον σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχου 

του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου συνέβαλε ουσιαστικά η συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο 

του Ετήσιου προγράμματος ελέγχου στην Ελλάδα, για την εκπόνηση ειδικών 

ελέγχων σε φορείς ή υπηρεσίες υψηλού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος σε 

συνδυασμό με τον έλεγχο των εσόδων και τον έλεγχο των συστημάτων ελέγχου, 
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μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού. Πιο συγκεκριμένα υπήρχε συνεργασία 

των Εκπροσώπων και μεταφορά των γνώσεών τους όπως πχ για την ελεγκτέα ύλη, 

την επιλογή των κριτηρίων απόδοσης  με τις ομάδες εργασίας που θα εκτελούσαν 

τους ειδικούς ελέγχους. Επαγωγικά προκύπτει ότι, το ανθρώπινο δυναμικό του 

Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάλληλοι και δικαστικοί λειτουργεί είτε 

συμμετέχουν σε ελέγχους που διενεργούνται από κοινού στη χώρα μας και 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους είτε συμπράττουν στους 

ελέγχους που διενεργούνται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Δ κλιμάκιο συστάθηκε με απόφαση της 

Ολομέλειας
125

 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχοντας  στην αρμοδιότητα του θέματα που 

σχετίζονται  γενικά με τους ελέγχους που διενεργούνται για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα καθώς και θέματα που αφορούν τις σχέσεις και τις συνεργασίες με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα καθώς και με 

άλλους Διεθνείς Ελεγκτικούς Οργανισμούς. Με νεότερη απόφαση της Ολομέλειας
126

 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ανατέθηκαν επιπλέον αρμοδιότητες. Στην ουσία  το 

Δ΄ κλιμάκιο  του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί γέφυρα μεταξύ των 

αρμόδιων ελληνικών αρχών, σε επίπεδο Υπουργείων, και του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Εμπόδια - Νομικοί Περιορισμοί 

 

    Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επηρεάζεται από τους 

νομικούς περιορισμούς που εντοπίζονται. Συγκεκριμένα οι εκθέσεις ελέγχου 

ορισμένων εθνικών ανώτατων ελεγκτικών θεσμών δεν γίνεται να υποβληθούν στο 

Ευρωπαϊκό ελεγκτικό Συνέδριο πριν την οριστικοποίησή τους. Η αιτία αν και απλή 

είναι υψίστης σημασίας αφού ισχύει το απόρρητο των εγγράφων. Επιπλέον το 

χρονοδιάγραμμα (εκ του νόμου) απόδοσης των λογαριασμών που έχουν κάποιες 

εθνικές ανώτατες ελεγκτικές αρχές είναι τελείως διαφορετικό από αυτό του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν 

η εργασία των ελεγκτικών αρχών γινόταν με βάση τις πράξεις από το στάδιο της 

λογιστικής τους καταχώρησης.  Επίσης υπάρχει διαφορά ως προς τις εξουσίες που 
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έχουν οι εθνικές ανώτατες ελεγκτικές αρχές σε σχέση με αυτές του Ευρωπαϊκού οι 

οποίες είναι πιο περιορισμένες. Μεγάλο ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο αποτελεί το διαπιστωμένο γεγονός ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν οι 

επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που είναι αποδέκτες ποσών από κοινοτικές επιχορηγήσεις 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος των υποκείμενων 

πράξεων.
127

 

   Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά της 29ης 

Μαρτίου 2017 σελ. 86), «Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα 

ήταν μάλιστα ιδιαιτέρως χρήσιμη στον χώρο του ελέγχου και της πιστοποίησης των 

ετήσιων λογαριασμών του Κράτους, εφόσον αυτοί εκδίδονται σύμφωνα με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα οπότε και πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά 

πρότυπα, προκειμένου η πιστοποίησή τους να τυγχάνει διεθνούς αξιοπιστίας.». 

    Με βάση τον Ν. 3038/2002 έχει αυξηθεί η δραστηριότητα του Ελληνικού 

Ελεγκτικού συνεδρίου στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου όμως 

σημαντική είναι και η συμβολή στον προγραμματισμό και σχεδιασμό μιας κοινής 

δημοσιονομικής πολιτικής στις Κοινότητες  στα πλαίσια της συνεργασίας του με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και Ελεγκτικά Ιδρύματα των άλλων κρατών μελών. 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ   

  

Γενικά 

 

    Για να διενεργηθεί το ελεγκτικό έργο δημιουργούνται κανόνες από διεθνείς 

οργανώσεις, επαγγελματικά σωματεία ή ακόμα και από ερευνητές που είναι γενικά 

αποδεκτοί. Οι κανόνες αυτοί είναι στην ουσία ένα σύνολο οδηγιών που βοηθούν να 

διεξαχθεί ορθά η ελεγκτική εργασία. Γενικότερα παρατηρείται μια ομογενοποίηση 

στη ελεγκτική εργασία. Ωστόσο η διεθνής αξιοπιστία ενός ελεγκτικού συστήματος 

εξαρτάται από το εάν το παραγόμενο ελεγκτικό του έργο πραγματοποιείται με βάση 

κανόνες που θεωρούνται διεθνώς ως ορθές πρακτικές για την ολοκλήρωση της 

διενέργειας του ελέγχου. 

    Στις ιδιωτικές εταιρείες ο έλεγχος στηρίζεται και πραγματοποιείται με βάση τα 

διεθνή πρότυπα που έχουν ως στόχο την διατήρηση μια διεθνούς αντίληψης για την 
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ποιότητα του ελέγχου ενώ γενικότερα οι απαιτήσεις διεθνώς συμπληρώνονται από 

νομοθεσίες εθνικές που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις αυστηρού περιεχομένου όπου και 

όποτε κρίνεται αναγκαίο. Ο Δημοσιονομικός έλεγχος στηρίζεται στα πρότυπα που 

ισχύουν και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και έχει ως βάση διεθνή πρότυπα που 

προέρχονται είτε από επαγγελματικές υποχρεώσεις δημοσίου τομέα είτε από 

οργανώσεις ιδιωτικού ελεγκτικού χώρου. 

 

INTOSAI- IFAC 

 

     Υπάρχουν δυο  κυρίως  φορείς που παράγουν τα ελεγκτικά πρότυπα: το ΙΝΤΟSAI  

 (International Organization of Supreme Audit Institutions),  όπου μεταφράζεται ως 

διεθνή οργάνωση των ανωτάτων θεσμών του δημοσιονομικού ελέγχου  και το IFAC 

(Ιnternational Federation of Accountant) όπου μεταφράζεται ως διεθνή οργάνωση 

ορκωτών λογιστών, και αφορά ελέγχους λογαριασμών ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

     Το ΙΝΤΟSAI,  όπως αναφέρει ο Σαρμάς (2006), αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο 

και έχει αναπτύξει τέτοια ελεγκτικά πρότυπα, οδηγίες ελέγχου και κατευθυντήριες 

γραμμές που αφενός από την μία μεριά στηρίζονται στην ιδιαιτερότητά του δημοσίου 

και αφετέρου στη προσαρμογή των ιδιωτικών ελεγκτικών προτύπων στο 

δημοσιονομικό περιβάλλον. Η ιδιωτική ελεγκτική έχει επηρεάσει την δημοσιονομική 

κατά τρόπο καθοριστικό και ουσιαστικό. Το ΙΝΤΟSAI απευθύνεται σε ελεγκτές 

ανωτάτων κρατικών θεσμών δημοσιονομικού ελέγχου. 

     Το IFAC απευθύνεται σε ελεγκτές ιδιωτικών επιχειρήσεων. Βέβαια κάποια στιγμή 

όσο οι ελεγκτές ιδιωτικών επιχειρήσεων θα κληθούν να συμμετέχουν στην διενέργεια 

ενός ελέγχου κάποια δημόσια υπηρεσίας άλλο τόσο και οι ελεγκτές των ανώτατων 

κρατικών θεσμών δημοσιονομικού ελέγχου θα κληθούν να διενεργήσουν ένα έλεγχο 

σε κάποιο οργανισμό του ιδιωτικού τομέα. Οι διαφορές μεταξύ των ελεγκτικών 

προτύπων δεν είναι διακριτές και αυτό συμβαίνει διότι τα κείμενα με τα οποία 

διατυπώνονται τα ανωτέρω ελεγκτικά πρότυπα έχουν γραφθεί κατά τέτοιο τρόπο 

γενικό ώστε αυτός που τα εφαρμόζει να έχει κατά βάση μεγάλο βαθμό διακριτικής 

ευχέρειας.  

    Η Εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων αποτελεί έκφραση της 

ανεξαρτησίας ενός ελεγκτικού θεσμού, αφού η εφαρμογή αυτών υποδηλώνει μια 

διαδικασία που  δεν έχει καθορισθεί από εθνικές αρχές με  νομοθετήματα, αλλά 
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στηρίζεται σε όσα επικρατούν σε διεθνές επίπεδο όπου η τεχνική του ελέγχου έχει ως 

βάση την επαγγελματική κρίση και εμπειρία και όχι πολιτικές σκοπιμότητες. Πέρα 

από το ζήτημα της ανεξαρτησίας του ελεγκτικού θεσμού ο σεβασμός των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων είναι και ζήτημα που αφορά την ποιότητα του ελέγχου, 

εξεταζόμενη με βάση κοινώς αποδεκτά επαγγελματικά κριτήρια ποιότητας  

(Ντζανάτος, 2009). 

 

Διάθρωση του  ΙΝΤΟSAI 

 

     H επιτροπή ελεγκτικών προτύπων το 1992 στην πόλη Ουάσιγκτον των Ηνωμένων 

Πολιτειών εξέδωσε κατά το ΧΙV συνέδριο  το κείμενο των ελεγκτικών προτύπων 

INTOSAI το οποίο τροποποιήθηκε αργότερα στο Κάϊρο το 1992. Τα κείμενο αυτό 

έχει τέσσερα μέρη. 

    Ο Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών (International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) προχώρησε στην έκδοση 

προτύπων ελέγχου για του Ανώτατους Ελεγκτικούς Θεσμούς και συγκεκριμένα  τα  

ISSAIs δηλαδή τα διεθνή πρότυπα ελέγχου των Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών 

(International Standards of SAIs).
128

 

    Το  Ελεγκτικό   Συνέδριο σύμφωνα με  τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του 

Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί χρηματοοικονομικούς 

έλεγχους και  ελέγχους συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, και με βάση το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου που 

καταρτίζει. 

    Τα διεθνή πρότυπα ελέγχου του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών 

Θεσμών είναι διαρθρωμένα σε επίπεδα σχηματίζοντας μια ιεραρχία τεσσάρων 

βαθμίδων.  

    Το επίπεδο 1( ΔΠΑΙ 1) με τίτλο  «Θεμελιώδεις αρχές»  (Founding Principles, 

ISSAI-1), περιλαμβάνει τις ιδρυτικές αρχές,  σύμφωνα με τη  διακήρυξη της Λίμα 

(ISSAI-1) για ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς Ανώτατους Ελεγκτικούς Θεσμούς 

και τις  κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο του δημοσίου τομέα. 
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     Αναλυτικότερα αναφέρονται οι βασικές αρχές (δέκα στο σύνολο) των ελεγκτικών 

προτύπων, δηλαδή αναφέρονται λογικά αξιώματα, απαιτήσεις και θεμελιώδεις 

αποδοχές που βοηθούν στην ανάπτυξη των ελεγκτικών προτύπων ή βοηθούν τους 

ελεγκτές να σχηματίσουν άποψη σχετικά με τα πεπραγμένα εκεί όπου δεν υπάρχουν 

ειδικά ελεγκτικά πρότυπα. Έτσι πιο συγκεκριμένα αποτυπώνονται η αρχή της  

ανεξάρτητης κρίσης του ελεγκτή (πρώτη), το γεγονός ότι όποιος διαχειρίζεται 

δημόσιο πλούτο θεωρείται αυτονόητο ότι θα αποδώσει λογαριασμό για την 

διαχείρισή, ότι οφείλει να δίνει επαρκείς πληροφορίες, και να χρησιμοποιεί 

πρόσφορα λογιστικό σύστημα δίνοντας μια πιστή κατάσταση των λογαριασμών. 

Επίσης αναφέρεται η ύπαρξη, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που 

ελαχιστοποιεί τα σφάλματα και τις παρανομίες, καθώς και η ύπαρξη νομοθεσίας που 

διευκολύνει τον ελεγκτή.  

    Στο επίπεδο 2 με τίτλο «Προαπαιτούμενα για τη λειτουργία των Ανωτάτων 

Ελεγκτικών Θεσμών» (Prerequisites for the Functioning of Supreme Audit 

Institutions, ISSAIs 10-99), ορίζονται οι  προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία των 

Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων  και ειδικότερα οι αρχές ανεξαρτησίας τους, της 

διαφάνειας, της λογοδοσίας οι κανόνες δεοντολογίας, της ακεραιότητας και 

επαγγελματικής επάρκειας των ελεγκτών τους καθώς και της ποιότητας των ελέγχων 

που διεξάγουν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα. 

    Αναλυτικότερα, αναφέρονται «τα γενικά πρότυπα» και μνημονεύονται δύο 

κατηγορίες , η πρώτη έχει τίτλο «γενικά πρότυπα για την κυβερνητική ελεγκτική» και 

αναφέρει βασικούς κανόνες σχετικά με το πώς θα επιλεγεί το προσωπικό που θα 

ασκήσει τον έλεγχο, πως θα γίνει η εκπαίδευσή του, ο τρόπος συγκρότησης των 

ελεγκτικών  κλιμακίων  με προσωπικό  κατάλληλο, καθώς και ο έλεγχος ποιότητας. 

Στην επόμενη ενότητα που έχει τίτλο «πρότυπα με ηθική σημασία»  μνημονεύονται  

«οι αρετές» που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα ελεγκτή  ενός θεσμού που είναι 

μέλος του ΙΝΤΟSAI. Μια βασική αρετή είναι π.χ. η αποφυγή καταστάσεων 

σύγκρουσης καθηκόντων. 

    Στο επίπεδο 3 με τίτλο «Θεμελιώδεις Ελεγκτικές Αρχές» (Fundamental Auditing 

Principles, ISSAIs 100-999), αναπτύσσονται οι κατευθυντήριες αρχές που αφορούν  

μεμονωμένους ελέγχους, περιλαμβάνονται, οι γενικές αναγνωρισμένες αρχές για 

ανεξάρτητο και αποτελεσματικό έλεγχο του δημοσίου τομέα και γενικότερα 

αναπτύσσονται περισσότερο οι αρχές των δύο προηγούμενων επιπέδων.  Ειδικότερα 

το ΔΠΑΙ 100 θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζονται σε όλα τα είδη 
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ελέγχου στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το περιεχόμενό τους. 

Ακολούθως τα ΔΠΑΙ 200, 300 και 400 αξιοποιούν και αναπτύσσουν τις ανωτέρω 

θεμελιώδεις αρχές των επιπέδων 1 και 2 στους χρηματοοικονομικούς ελέγχους, στους 

ελέγχους επιδόσεων και στους ελέγχους συμμόρφωσης. 

    Αναλυτικότερα στο επίπεδο τρια αναπτύσσονται έξι ειδικά πρότυπα που 

εφαρμόζονται στον κυβερνητικό έλεγχο. Περιληπτικά μπορούμε να πούμε ότι 

αναφέρονται σε ένα καλά σχεδιασμένο έλεγχο ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα 

αποτελεσματικότητα και οικονομία, στην επίβλεψη των ελεγκτών από 

προϊσταμένους, στο να ληφθεί υπ΄όψιν η αποτελεσματικότητα του  εσωτερικού 

ελέγχου, στην έκταση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που αφορά τον έλεγχο 

νομιμότητας κανονικότητας των λογαριασμών, στην ελεγκτική τεχνική και τα 

χαρακτηριστικά της και τέλος στις αρμοδιότητες του ελεγκτή σύμφωνα με τις οποίες 

πρέπει να ελέγξει αν ο ελεγχόμενος ακολούθησε τα ελεγκτικές αρχές που είναι 

γενικώς αποδεκτές σχετικά με την προετοιμασία των λογαριασμών του.  

    Στο επίπεδο 4 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου» (Auditing Guidelines, 

ISSAIs 1000-5999), μεταφράζει και αναλύει τις κατευθυντήριες και θεμελιώδεις 

αρχές που μνημονεύονται στο επίπεδο 3. Εξειδικεύονται σε πιο συγκεκριμένες και 

λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε καθημερινή 

βάση, ως σημεία αναφοράς, κατά τη διεξαγωγή των χρηματοοικονομικών ελέγχων 

(ΔΠΑΙ 200), των ελέγχων επιδόσεων (ΔΠΑΙ- 300) και των ελέγχων συμμόρφωσης 

(ΔΠΑΙ400) ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις αρχές του ΔΠΑΙ 

100.  

    Αναλυτικά οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου του επιπέδου 4 

διαρθρώνονται: α) σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου (ISSAIs 1000-4999), 

που περιέχουν τις διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την 

διενέργεια των προαναφερόμενων ελέγχων και β) σε κατευθυντήριες γραμμές για 

ειδικότερα ή συγκεκριμένα θέματα (ISSAIs 5000-5999), που περιλαμβάνουν οδηγίες 

για εξειδικευμένα ή άλλα σημαντικά θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από 

τους Ελεγκτικούς Θεσμούς κατά την διαδικασία εκπλήρωσης των ανωτέρω 

ελέγχων.
129

 

    Το τέταρτο μέρος λοιπόν αναφέρεται στα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στις 

ελεγκτικές εκθέσεις που αφορούν την κυβερνητική δραστηριότητα. Ειδικότερα η 
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έκθεση που θα ετοιμάζεται από τον ελεγκτή θα πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή, με 

πληροφόρηση που στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, να είναι αντικειμενική, 

δίκαιη, χωρίς αοριστίες και σκοτεινά σημεία. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στους 

στόχους του ελέγχου,  να καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα- συμπέρασμα, μία γνώμη και 

να περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα μη συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα.
130

      

  

 Η Εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο   

 

     Ο χρόνος και η έκταση εφαρμογής των διεθνών αυτών ελεγκτικών προτύπων μετά 

την έγκρισή τους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε ανωτάτου ελεγκτικού 

θεσμού που θα θελήσει να τα υιοθετήσει και να τα ενσωματώσει στην εσωτερική του 

λειτουργία και πρακτική.  

    Λόγω της φύσης και της δομής κάποιων ανωτάτων οργάνων εξωτερικού ελέγχου 

(της δημοσιονομικής διαχείρισης που ασκούν το Κράτος) δεν ισχύουν όλα τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών για όλες 

τις πτυχές της εργασίας τους. Για παράδειγμα, η δικαστική φύση των πράξεων στις 

οποίες προβαίνουν Ανώτατοι Ελεγκτικοί Θεσμοί που ακολουθούν το δικαστηριακό 

μοντέλο καθιστούν, κάποιες πτυχές της εργασίας τους ριζικά διαφορετικές από τους 

χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης και απόδοσης που 

διεξάγουν Ανώτατοι Ελεγκτικοί Θεσμοί που οργανώνονται ως ανεξάρτητες αρχές. 

    Οι έλεγχοι που διενεργούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου του Διεθνούς 

Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών οδηγούν κατά κανόνα στην έκφραση 

γνώμης για το αν και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι 

ελεγχόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα δίνουν την πραγματική και αξιόπιστη εικόνα 

της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης ή στη σύνταξη ειδικής εκθέσεως, όταν 

αντικείμενο του ελέγχου είναι η διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης του 

ελεγχόμενου φορέα στο ρυθμιστικό – κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

του (έλεγχος συμμόρφωσης). 

    Εν κατακλείδι οι ελεγκτικοί θεσμοί, που είναι μέλη  του ΙΝΤΟSAI, πρέπει να 

έχουν τέτοιες  αρμοδιότητες που το INTOSAI θεωρεί ως βασικές αρμοδιότητες  για 

κάθε ελεγκτικό θεσμό και τέλος οι ελεγκτικοί θεσμοί πρέπει να προωθήσουν, για τον 
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έλεγχο της ορθότητας των μέτρων, τεχνικές που έχουν απώτερο σκοπό την παραγωγή 

αποτελεσμάτων.   

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εφαρμόσει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα προχώρησε 

στην έκδοση ενός εγχειριδίου ελέγχου που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ελεγκτές 

του να πραγματοποιήσουν ελέγχους υψηλής ποιότητας, βασιζόμενο στις αρχές που 

στηρίζεται το Δικαστήριο τόσο για τους εν λόγω ελέγχους όσο και για τις διαδικασίες 

που εφαρμόζονται. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ελεγκτές να παράγουν ελέγχους 

με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό. 

    Το εγχειρίδιο αυτό επικεντρώνεται: α) «στην προσέγγιση βάση κινδύνου», β) στην 

χρήση της «ορθής κρίσης».
131

 Περαιτέρω όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

«Το  εγχειρίδιο  ελέγχου  πρέπει  να  παραμείνει  ένα  «ζωντανό  έγγραφο»,  το  οποίο

να ενημερώνεται  συστηματικά  με  όποιες  τροποποιήσεις  λαμβάνουν  χώρα  και το 

αφορούν (π.χ.  νέα  νομοθεσία  περί  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  επικαιροποίηση    

των  Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, έκδοση ή ανανέωση εσωτερικών διαδικασιών κ.ά..

Μακροπρόθεσμα  το  εγχειρίδιο  αποσκοπεί  στην  ενίσχυση  της  αποδοτικότητας 

του έργου  του  Ελεγκτικού Συνεδρίου,  μέσω  και  της  υιοθέτησης  της  νέας 

μεθοδολογίας ελέγχου κατά τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού 

Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, (INT.O.S.A.I.), στην προώθηση χρήσιμων 

συστάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφορικά 

με τη βελτίωση αναβάθμισης της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς 

επίσης και στην ενθάρρυνση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω 

της έκδοσης έγκαιρων, σαφών, αξιόπιστων και ευανάγνωστων εκθέσεων ελέγχου, 

στοιχεία τα οποία θεωρούνται υψίστης σημασίας για την βελτίωση του αντίκτυπου 

των διενεργούμενων ελέγχων.».
132

 

    Βασικός στόχος είναι να πραγματοποιηθούν υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικοί έλεγχοι καθώς και έλεγχοι συμμόρφωσης με οικονομικό, 

αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο προσδιορίζοντας τις αρχές και τους κανόνες 

που διέπουν την προσέγγιση  του Δικαστηρίου καθώς και των ελεγκτών του στους εν 

λόγω ελέγχους  και τις εφαρμοστέες αναγκαίες διαδικασίες. 
133
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στην Ελλάδα  

 

    Η  υγειονομική  περίθαλψη  στην  Ελλάδα  αποτελεί  κοινωνικό  αγαθό. 

Το  Σύνταγμα  αναγνωρίζει  και καθιερώνει  την  ευθύνη  της  Ελληνικής  Πολιτείας  

να  παρέχει  υγειονομικές  υπηρεσίες  στους  πολίτες  της και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 21 παρ.3 ορίζεται ότι: « Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών…». 

    Το Ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ε.Σ.Υ. μέσω του 

οποίου παρέχεται υγειονομική  περίθαλψη  σε  όλους  τους  πολίτες  ανεξαιρέτως 

επί ίσοις όροις και χωρίς να γίνεται από μέρους του οποιαδήποτε επαγγελματική, 

κοινωνική ή οικονομική   διάκριση. Συγκεκριμένα το 2005 ψηφίστηκε
134

 το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας  σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκε ότι η επικράτεια διαιρείται σε 

επτά
 
υγειονομικές περιφέρειες. Όργανα διοίκησης της Δ.Υ.ΠΕ. είναι: (α) ο Διοικητής 

της Υγειονομικής Περιφέρειας και (β) οι δύο (2) Υποδιοικητές της Υγειονομικής 

Περιφέρειας
135

. Υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο  Υγείας (Υπουργείο Υγείας ) όπου 

εγκρίνει οικονομικά και οργανωτικά ζητήματα που θέτει ο διοικητής του 

Νοσοκομείου. Ενώ το Συμβούλιο Υγειονομικής Περιφέρειας ασχολείται με την  

ανάπτυξη της Υγειονομικής Πολιτικής, συντονίζει τις διοικήσεις των νοσοκομείων 

και εναρμονίζεται με τις πολιτικές υγείας. Η κάθε Δ.Υ.Π.Ε. έχει δικό της 

προϋπολογισμό. Σκοπός της Δ.Υ.Π.Ε. είναι: α) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, 

εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της 

λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης . 

     Ως τέτοιοι νοούνται τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, καθώς και τα ΝΠΔΔ - 

ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. 

    Το  Ε.Σ.Υ.  αποτελεί  ένα  ενιαίο  και  αποκεντρωμένο  σύστημα, με κύριο στόχο 

την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και οργανώνεται σε τρία επίπεδα:  

 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας π.χ. Κέντρα Υγείας 

 Δευτεροβάθμια υγειονομική Περίθαλψη πχ Νοσοκομεία  
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 Τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη όπως π.χ. τα Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία. 
136

  

    Η  παροχή  των  υπηρεσιών υγείας από το  Ε.Σ.Υ. χρηματοδοτείται κυρίως από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Διοικητική Δομή  Νοσοκομείων  Ε.Σ.Υ.Κ.Α. 

 

    Τα Νοσοκομεία αποτελούν Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
137

 με δικό τους 

αρχείο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, 

σφραγίδα ενώ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 

αρμόδιων Υπουργών μπορεί να ιδρύονται νέα, να καταργούνται, ή ακόμα και να 

συγχωνεύονται ολικά η μερικά.
138

 Ανάλογα με το είδος της νοσηλείας που παρέχουν 

διακρίνονται σε ειδικά  (όταν παρέχουν νοσηλεία σε ασθενή για μια μόνο θεραπευτική 

κατηγορία) και γενικά (όταν παρέχουν νοσηλεία σε ασθενή σε περισσότερες 

θεραπευτικές κατηγορίες).  

Όργανα Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής 

του Νοσοκομείου.     Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία των μελών είναι 

διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα και έκτακτα έπειτα 

από πρόσκληση του προέδρου.
139

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1) δημιουργεί, μειώνει ή συγχωνεύει μονάδες ή 

τμήματα του Νοσοκομείου, 2) εγκρίνει τον οργανισμό, τον προϋπολογισμό του 

νοσοκομείου κα τις τροποποιήσεις του, 3) εγκρίνει το συνολικό προγραμματισμό 

προσλήψεων, 4) εγκρίνει το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και το υποβάλει στην 

οικεία ΔΥΠΕ, 5) εγκρίνει τη σκοπιμότητα έργων, μελετών, προμηθειών μέχρι του 

ποσού των 60.000€ ετησίως, 6) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, 7) 

αποφασίζει για αποδοχή δωρεών και χρηματοδοτήσεων, 8) εγκρίνει το επιχειρησιακό 

σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου, 9) εγκρίνει τη δημιουργία, συγχώνευση ή μείωση 
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των τμημάτων του Νοσοκομείου και 10) εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης.  

Βέβαια η τελική έγκριση όλων αυτών γίνεται από την αρμόδια ΔΥΠΕ.  

    Ο Διοικητής του Νοσοκομείου:1) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, 

την οργάνωση, τον συντονισμό, όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου, 2) εκπονεί το 

επιχειρησιακό σχέδιο δράσης και το υποβάλει στο ΔΣ, 3) εισηγείται στο ΔΣ για: (ι) 

τη συγχώνευση ή δημιουργία τμημάτων του νοσοκομείου, (ιι) την αναδιάταξη, 

ανέγερση, επέκταση κτηριακών και λοιπών υποδομών του νοσοκομείου, (ιιι) τον 

ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων,  (iv) το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και τις 

τροποποιήσεις του, (v) τον προϋπολογισμό τις αναμορφώσεις, τον ισολογισμό και 

τον απολογισμό του εκάστοτε οικονομικού έτους του, (vi) τη σκοπιμότητα και τον 

τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός 

τύπου, 4) αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού, τοποθετήσεις προϊσταμένων, 

5) ελέγχει μηνιαίως την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την γενικότερη 

οικονομική λειτουργία του φορέα, 6) συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

διαχείριση και τον εκ νέου σχεδιασμό διαφόρων προγραμμάτων δράσης για το 

νοσοκομείο, 7) επεξεργάζεται: (ι) τον οργανισμό και άλλα θεσμικά κείμενα του 

νοσοκομείου και (ii) τις προτάσεις και τα αιτήματα των υπηρεσιών πριν τα υποβάλει 

στα αρμόδια όργανα, 8) υποβάλει προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων του νοσοκομείου, 9) εκπροσωπεί το νοσοκομείο δικαστικώς και 10) 

αξιολογεί και επεξεργάζεται όλες τις προτάσεις –αιτήματα των υπηρεσιών  και του 

προσωπικού του νοσοκομείου και εν συνεχεία τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα. 

Τέλος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται τόσο  από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του νοσοκομείου, όσο και από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 

περιφέρειας.
140

 

 

Ειδικοί Έλεγχοι 

 

    Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο όπως είναι ήδη γνωστό ελέγχει κατασταλτικώς 

όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και 

100 κρατικά νοσοκομεία. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός. 

Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται ο τρόπος με τον 
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οποίο θα ελεγχθούν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
141

  Οι ανωτέρω έλεγχοι 

διενεργούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες από τους Επιτρόπους οι οποίοι 

επικουρούνται στο έργο τους από τους ελεγκτές. Κάθε ένα νομικό Πρόσωπο πρέπει 

να ελέγχεται ( από τον Επίτροπο) μια φορά στα τέσσερα χρόνια όπου διενεργείται 

έλεγχος νομιμότητας κανονικότητας από τον Επίτροπο και όταν διαπιστωθεί 

έλλειμμα  προβαίνει σε καταλογισμούς ποσών στον υπεύθυνο του ελλείμματος . 

    Εκτός από τον «κλασικό» κατασταλτικό έλεγχο, η εκπόνηση ενός ετήσιου 

προγράμματος ελέγχου όπως προκύπτει από τον Οργανισμό του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διενεργείται σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού 

των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI).
142

  

    Κύριος λόγος του προγράμματος αυτού είναι η επικέντρωση του ελέγχου σε 

φορείς υψηλού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος και υψηλού δημοσιονομικού 

κινδύνου με ταυτόχρονο περιορισμό στους ετήσιους τακτικούς σε  φορείς που 

παρουσιάζουν χαμηλό ελεγκτικό ενδιαφέρον. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση συστημικών παθογενειών και αδυναμιών του 

συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης  

     Όπως άλλωστε αναφέρει και η Ολομέλεια (Πρακτικά 5
ης

 Γεν.Συν. 29-3-2017, 

σελ.5) «Οι εισαχθέντες στοχευμένοι έλεγχοι, υπό την οπτική που εξετέθη, αποτελούν 

συμπλήρωμα των λοιπών ελέγχων, καλύπτοντας τα κενά που αυτοί εμφανίζουν, ιδίως 

ως προς την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας 

των εσωτερικών ελέγχων προς εντοπισμό και θεραπεία των προβλημάτων 

διαχείρισης.». 

    Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος ελέγχου είναι η εισαγωγή νέων μορφών 

κατασταλτικού ελέγχου που θα αναβαθμίσουν και  θα ανακατανείμουν το έργο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με ένα πιο ορθολογικό τρόπο. Οι νέοι αυτοί έλεγχοι πρέπει να 

επεκταθούν στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του 

φορέα. Δηλαδή να γίνεται έρευνα στην ελεγχόμενη υπηρεσία ως προς την οργάνωσή 

της καθώς και την τάση που έχει να παρουσιάζει σφάλματα και διάφορες 

δημοσιονομικές ελλείψεις. Η εύρεση ενός συγκεκριμένου ελλείμματος ή μιας μη 
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νόμιμης δαπάνης και ο καταλογισμός αυτής δεν είναι ο κύριος στόχος. Στην 

περίπτωση αυτή κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. 
143

 

    Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική κρίση που, αν και ακόμα 

δεν έχει ξεπερασθεί, ανέδειξε δυστυχώς την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. 

Έτσι καταφαίνεται η ανεπάρκεια του ελέγχου, και οι όποιες αδυναμίες του, είτε 

ασκείται από εξωτερικό ελεγκτή όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε από Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι ο υπερπενταπλασιασμός 

της φαρμακευτικής δαπάνης επί μια δεκαετία (2002-2012) αν και νομότυπος δεν 

κίνησε καμία υποψία ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών ούτε στον Εξωτερικό 

Ελεγκτή. 

    Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο πλέον να εδραιωθεί τόσο 

στα μάτια της κοινής γνώμης και του απλού πολίτη όσο και στα μέλη του 

Κοινοβουλίου ως ένα θεσμικό όργανο που συνεισφέρει ουσιαστικά και 

αποτελεσματικά στην προστασία του δημόσιου χρήματος και την βελτίωση της 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

   Αλλωστε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Πρακτικά της  25ης Γενικής 

Συνεδρίασης στις 15-12-2014 σελ.5)θεωρεί  ότι: «Τόσο η εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων όσο και ο ετήσιος 

προγραμματισμός βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι προτεινόμενοι έλεγχοι τόσο για το 2014 όσο και για το 2015 αποτελούν την 

αφετηρία μίας μακροχρόνιας διαδικασίας συλλογής στοιχείων, υψηλού επιπέδου 

ανάλυσης κινδύνων και απόκτησης γνώσης για τους φορείς που υπόκεινται σε έλεγχο 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ετήσιου 

Προγράμματος Ελέγχου είναι να εκτελεστούν σταδιακά στοχευμένοι έλεγχοι για 

όλους τους σημαντικούς ελεγχόμενους φορείς.». Από το 2013 μέχρι και σήμερα 

έχουν πραγματοποιηθεί  και ολοκληρωθεί 14 στοχευμένοι έλεγχοι και εκδόθηκαν 

ισάριθμες εκθέσεις ελέγχου.
144

  

    Υψηλό ελεγκτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νοσοκομεία. Μέσω των ειδικών 

εκθέσεων βασικός στόχος είναι για τους ελεγχόμενους φορείς να πεισθεί η Διοίκηση 

να εφαρμόσει νέες μεθόδους εσωτερικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, να 
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 Πρακτικά Ολομ. Ελ.Συν. της 19ης Συν. στις 30-10-2013. 
144

 Αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΣ «Δραστηριότητες → Ειδικές Εκθέσεις». 



59 

 

αναβαθμιστεί ό έλεγχος σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙNTOSAI, και να προωθηθεί η 

συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.  

    Βασικός στόχος όμως και για το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι να ενισχυθεί η 

κινητικότητα των ελεγκτών μεταξύ των ομάδων εργασίας , να αναπτυχθεί το ομαδικό 

πνεύμα και η συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων (πχ.IT audits). Άμεση συνέπεια αυτών αποτελεί η εσωτερική 

αξιολόγηση εάν δηλαδή εκτελείται το ελεγκτικό έργο με αμεροληψία, ακεραιότητα 

και εάν όντως οι έλεγχοι αυτοί συνεισφέρουν στην ορθή δημοσιονομική διαχείριση 

στηριζόμενοι σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου.  

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω της μεγάλης εμπειρίας του τόσο από τον 

κατασταλτικό έλεγχο και τις καταλογιστικές πράξεις όσο και από τον προληπτικό 

έλεγχο έχει πλήρη επίγνωση των δημοσιονομικών αδυναμιών της διοίκησης και 

αντιλαμβάνεται με ευκολία του τομείς που παρουσιάζουν υψηλό δημοσιονομικό 

κίνδυνο. Δηλαδή γνωρίζει εκ των προτέρων που θα πρέπει να εστιάσει στους 

ελέγχους του. 

    Πολλά είναι τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ελεγκτέο 

αντικείμενο, όπως ποιος θα είναι ο αντίκτυπος από τα ευρήματα στην κοινή γνώμη, 

τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, οι διάφορες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα. Λόγω όμως των ιδιαίτερων 

συγκυριών που επικρατούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η ύφεση που προκλήθηκε 

από την οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία 

θεωρήθηκε τελικά από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά 19ης 

Γεν. Συν. στις 30-10-2013 σελ.14) ότι σημαντικά κριτήρια για να επιλεχθεί το 

ελεγκτέο αντικείμενο είναι: «α) Οικονομική αξία – Σημαντικότητα, β) 

Προτεραιότητα – Επείγον του ελέγχου, γ) Πληροφόρηση (ύπαρξη προηγούμενων 

εκθέσεων), δ) Εφικτό του Ελέγχου και ε) Κοινωνική Προστιθέμενη αξία- 

Δυνατότητα Βελτίωσης.». 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΧΕΠΑ ΕΤΟΥΣ 2012  

 

Γενικά 

 

    Η επιλογή του εν λόγω ελέγχου, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι για το νοσοκομείο 

Αχέπα οι διαδικασίες των εσόδων του χαρακτηρίσθηκαν και αξιολογήθηκαν ως 

προβληματικές. Η Συνολική βαθμολογία του στα κριτήρια ελεγκτέου αντικειμένου 

ήταν υψηλή αφού με κλίμακα από 1-5 ,για το καθένα από τα κριτήρια, συγκέντρωσε 

συνολική βαθμολογία =12 βαθμούς, (Οικονομική αξία- Σημαντικότητα =1, 

Προτεραιότητα-Επείγον του ελέγχου=3, Πληροφόρηση= 2, Εφικτό του Ελέγχου=3, 

Κοινωνική Προστιθέμενη αξία- Δυνατότητα Βελτίωσης=3). 

     Το Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» ανήκει στη Τριτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη.  

Έχει δική του διοίκηση και προϋπολογισμό και τελεί υπό την άμεση εποπτεία του  

Υπουργείου Υγείας (Υ.Υ.). Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται και 

χρηματοδοτείται από το ως άνω Υπουργείο και η διοίκησή του διορίζεται από αυτό. 

Η δομή του Νοσοκομείου
145

 διαιρείται σε 3  υπηρεσίες: α) Ιατρική, β) Νοσοκομειακή 

και γ) Διοικητική. Η λειτουργία του Νοσοκομείου υποστηρίζεται από τις διοικητικές 

υπηρεσίες οι οποίες διαιρούνται περαιτέρω σε τρεις υποδιευθύνσεις: διοικητική, 

οικονομική και τεχνική. Η οικονομική υποδιεύθυνση εποπτεύει την λογιστική 

παρακολούθηση ενώ για την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης υπεύθυνες είναι οι 

νοσηλευτικές και οι ιατρικές υπηρεσίες. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού  

Συμβουλίου εμπίπτει η συνολική λειτουργία  του  Νοσοκομείου. 

    Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με την ειδική αυτή έκθεση διερευνήθηκε κατά πόσο η 

διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 

διακυβέρνησης
146

 και την ισχύουσα νομοθεσία ενώ «Το Πεδίο Ελέγχου 

επικεντρώθηκε στα έσοδα που πηγάζουν από την συνολική λειτουργία του 

νοσοκομείου, τόσο από την παροχή των ιατρικών και παρακλινικών υπηρεσιών όσο 

και από τα λοιπά έσοδα όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, μισθώματα, τόκοι από έσοδα 

από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.).».
147

   

    Ειδικότερα η ομάδα ελέγχου προέβη στον έλεγχο των εσόδων και τον αντίκτυπο 

που έχουν στις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις, 
                                                           
145

 Απόφαση Α3β/21448/1986 ( ΦΕΚ 897Β).   
146

 WWW.ISSAI.ORG. 
147

 Έκθεση Αχέπα  σελ.7. 



61 

 

κατάσταση αποτελέσματος, προϋπολογισμό απολογισμό) της χρήσης του 

οικονομικού έτους 2012 (από 1-1-2012 έως 31-12-2012). Περαιτέρω δε, 

επικεντρώθηκε τόσο στην αξιοπιστία των λογαριασμών που σχετίζονται με τα έσοδα 

όσο και στη συμμόρφωσή τους με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς. Επίσης πραγματοποιήθηκε ο κλασικός έλεγχος σχετικά με την νομιμότητα 

και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.  

     Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε ήταν η σημαντική απώλεια των εσόδων 

λόγω των αδυναμιών της δημόσιας διακυβέρνησης, των διαδικασιών οικονομικής 

πληροφόρησης  του συστήματος εσωτερικού ελέγχου- εσωτερικών δικλίδων. Με 

βάση τα ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι επηρεάζεται η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του νοσοκομείου. 

    Τα βασικά ευρήματα του ελέγχου εντοπίστηκαν στην έλλειψη στρατηγικού 

μάνατζμεντ, στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικών δικλίδων και στις 

αδυναμίες της λογιστικής παρακολούθησης.  

 

Ελλειψη Στρατηγικού Μάνατζμεντ  

 

    Τα πιο σημαντικά ευρήματα για την έλλειψη του στρατηγικού μάνατζμεντ 

αναλύονται σε τέσσερις ενότητες: 

 Η οργανωτική δομή του νοσοκομείου ήταν ανεπαρκής. 

    Πλήρης απουσία διαδικασιών και τεχνικών που σχετίζονται με τον καθορισμό 

στόχων καθώς με τη διαδικασία παρακολούθησης επίτευξης στόχων. Η εφαρμογή 

του βοηθά στο νοσοκομείο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοί του απασχολούνται για 

τους στόχους, και ρυθμίζει τις κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού με βάση το 

συνεχόμενα μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.  

   Μη προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων. 

    Η ύπαρξη στοχοθεσίας και η εφαρμογή των ειδικών τεχνικών και ορθών 

διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, βοηθούν ένα δημόσιο φορέα να λειτουργήσει 

πλήρως,  αποδοτικά και αποτελεσματικά  με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του 

πολίτη. Σε αντίθετη περίπτωση η έλλειψη στοχοθεσίας οδηγεί αναπόφευκτα στην μη 

επίτευξη των σκοπών του Φορέα.  
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Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο, τα απογευματινά ιατρεία λειτουργούσαν τέσσερις 

φορές την εβδομάδα κατά το έτος 2012  ενώ έπρεπε να λειτουργούν σε καθημερινή 

πενθήμερη βάση.
148

 Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχει υστέρηση στα έσοδα του 

Νοσοκομείου και να τα περιορίζει σε σημαντικό βαθμό.   

 Απουσία παρακολούθησης της επίτευξης στόχων. 

    Η έλλειψη στοχοθεσίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες από την πλευρά της 

διοίκησης για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της στις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες του νοσοκομείου και επομένως να βελτιωθούν και τα έσοδα που 

απορρέουν από αυτές. 

 Μη ύπαρξη αξιολόγησης τόσο της λειτουργίας του συστήματος όσο και 

των διαδικασιών των εσόδων.   

     Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Μη  ύπαρξη  τεχνικών  και  διαδικασιών  που  

σχετίζονται  με  την  αυτοαξιολόγηση  επί  της  λειτουργίας  του  συστήματος  και  

των  διαδικασιών  των  εσόδων,  έτσι  ώστε  να  αναγνωρίζονται  οι  ελλείψεις,  τα  

προβλήματα και οι κίνδυνοι, με τελικό σκοπό την ταχύτερη και άμεση αντιμετώπιση 

αυτών. Το γεγονός  αυτό  θα  παρέχει  στη  διοίκηση  του  Νοσοκομείου  τη  

δυνατότητα  για  την  έγκαιρη  επανεξέταση  των  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  

με  τον  κύκλο  εσόδων  και  την  προώθηση  διαγνώσεων  για  τη  βελτιστοποίηση 

τους ».
149

 

 

Αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικών Δικλίδων σχετικά με 
διαδικασία είσπραξης εσόδων 

 

«Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο INTOSAIGOV9000, οι εσωτερικές δικλίδες 

αποτελούν αναπόσπαστη διαδικασία που επηρεάζεται από τη διοίκηση και το 

προσωπικό του φορέα και έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους 

και να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση ότι κατά την διεξαγωγή της αποστολής του 

φορέα επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι αντικειμενικοί στόχοι: εκτέλεση εύρυθμων, 

δεοντολογικών, οικονομικών ,αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών, η 
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 Ν. 2889/2001. 
149

 Έκθεση Αχέπα σελ. 19. 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας, η συμμόρφωση με του ισχύοντες 

νόμους…».
150

 

    Οι εσωτερικές δικλίδες (internal control) περιλαμβάνουν πέντε αλληλένδετες 

συνιστώσες (εκτίμηση κινδύνου, πληροφόρηση και επικοινωνία, περιβάλλον 

δικλίδων, παρακολούθηση και δραστηριότητες δικλίδων) οι οποίες γενικά 

εφαρμόζονται σε όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού και αποτελούν την βάση 

πάνω στην οποία θα αξιολογηθεί το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων. 

Αναλυτικότερα  τα ευρήματα στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων είναι:   

 Πληροφόρηση και επικοινωνία   

    Η Πληροφόρηση είναι απαραίτητη μέσα σε ένα οργανισμό καθώς επίσης και η 

επικοινωνία γιατί συμβάλλουν στην ομαλή ροή της λειτουργίας του οργανισμού. 

Επομένως πρέπει να είναι ακριβής, συγκεκριμένη, εύκολα προσβάσιμη, κατάλληλη 

και επίκαιρη. Έτσι εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι για να έχουμε αξιόπιστες 

πληροφορίες θα πρέπει οι συναλλαγές και οι διάφορες οικονομικές πράξεις να 

καταγράφονται και να ταξινομούνται ορθά. 

     Στο σύστημα εσωτερικών δικλείδων όλες οι οικονομικές πράξεις και συναλλαγές 

καταγράφονται και επισυνάπτονται σε αυτές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα. Η ενημέρωση του προσωπικού του φορέα για τα καθήκοντά του είναι αυτή 

που θα συμβάλει στην ενίσχυση των συνισταμένων του συστήματος εσωτερικών 

δικλίδων. Παράλληλα με την σωστή επικοινωνία όλων των μελών μέσα στον 

Οργανισμό θα γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα του internal control. Τα πιο σπουδαία 

ευρήματα ήταν:  

Α) Η Ανυπαρξία ενός εγχειριδίου για το κύκλωμα των εσόδων. 

     Γενικά δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καμία τυποποιημένη διαδικασία. Η έλλειψη 

αυτή οδηγεί στην ανομοιογένεια των εσόδων αφού, δεν υπάρχει μια τυπικά και 

συστηματοποιημένη μέθοδο για την τιμολόγηση τους. Με ένα καλά δομημένο 

εγχειρίδιο όπου θα καταγράφονται με απλό και συστηματικό τρόπο οι διαδικασίες θα 

μειωνόταν ο όγκος εργασίας του προσωπικού αλλά και η πιθανότητα του λάθους  

(παραλείψεις ,παρατυπίες) σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα θα υπήρχε μεταφορά της 

γνώσης και θα αποκλειόταν η πιθανότητα λόγω συνταξιοδότησης έμπειρων 

υπαλλήλων να αποσυντονιστούν και εν τέλει να υπολειτουργούν τμήματα,  λόγω 

έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού. 
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Β) Έλλειψη επικοινωνίας τμημάτων και λογιστικού κυκλώματος.  

    Το λογιστικό κύκλωμα του Νοσοκομείου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα 

καθόσον δεν υπάρχει ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του παρόλο 

που σημαντικές πληροφορίες πηγάζουν από αυτά. Έτσι η διαδικασία των εσόδων δεν 

είναι ουσιαστικά πλήρης με επίπτωση να μην είναι  πλήρης και οι οικονομικές 

καταστάσεις (ορθή απεικόνιση των εσόδων). 

     Απουσία κατάρτισης Πίνακα Ενηλικίωσης Υπολοίπων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του Νοσοκομείου στα πλαίσια της διοικητικής πληροφόρησης πρέπει να 

συγκεντρώνουν, καταγράφουν  και αξιολογούν τις πληροφορίες εκείνες (πχ οφειλέτη, 

απαίτηση, οικονομικό έτος κλπ) που είναι απαραίτητες για να προβούν σε Πίνακες 

Ενηλικίωσης Υπολοίπων. 

 Περιβάλλον εσωτερικών δικλίδων  

    Το περιβάλλον προσδιορίζει  τη φύση και τη δομή των λειτουργιών του φορέα. 

Στοιχεία του περιβάλλοντος δικλίδων είναι τα εξής: η προσωπική και η  

επαγγελματική ακεραιότητα, η οργανωτική δομή, η φιλοσοφία και οι κατευθυντήριες  

γραμμές  της  διοίκησης (ηγεσία), οι  πολιτικές του ανθρώπινου  δυναμικού καθώς 

και οι πρακτικές που ακολουθεί.     

     Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον έλεγχο σχετικά με τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος δικλίδων  είναι: 

Α) Ανεπαρκής κατάρτιση και έλεγχος προϋπολογισμού.   

    Το  σύστημα εσωτερικών  δικλίδων  των οργανισμών του δημόσιου τομέα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε 

οργανισμού σε συνδυασμό με του κοινωνικούς- πολιτικούς στόχους που καλείται να 

εκτελέσει με την χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος. Η κατάρτιση ενός πετυχημένου 

προϋπολογισμού αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για ένα Νοσοκομείο αφού έχει στα 

‘’χέρια’’ του ένα πολύτιμο εργαλείο για να πετύχει τους στόχους του. Ο 

Προϋπολογισμός του εν λόγω νοσοκομείου δεν ήταν πραγματικός αφού χρειάστηκε 

κατά το έτος 2012 να αναμορφωθεί τρείς φορές. Διαπιστώθηκε ποσοστό επίτευξης  

60,8% επί του συνόλου των εσόδων του. Από αυτά όμως εάν αφαιρεθούν οι  

επιχορηγήσεις τότε το ποσοστό επίτευξης διαμορφώνεται στο 4,5 %.  

Β) Ανεπαρκής οργανωτική δομή στην διαδικασία παρακολούθησης των εσόδων.  

    Εντοπίστηκε η ανυπαρξία τμήματος εσόδων. Είναι αδύνατο να παρακολουθούνται 

τα έσοδα του νοσοκομείου, αφού οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνταν αποσπασματικά 
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από διάφορα τμήματα. Είναι δύσκολη η γενικότερη παρακολούθηση των εσόδων και 

δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης υπό την επίβλεψη ενός 

Προϊσταμένου.   

Γ) Έλλειψη διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. 

    Το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου σε συνδυασμό με την παρουσία του 

μάνατζμεντ διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή ενός συστήματος 

εσωτερικών δικλίδων. Διαμορφώνονται με βάση την ανθρώπινη φύση τις γνώσεις και 

τις ικανότητες του, που εμφανίζει και μεταφέρει μέσα στον εργασιακό του χώρο.  

 Δ) Έλλειψη καταγεγραμμένων αρμοδιοτήτων του προσωπικού.  

    Ένα από τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος των εσωτερικών δικλίδων 

αποτελεί «η δέσμευση της αρμοδιότητας». Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

συγκεκριμένου πλαισίου αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό να 

μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες. Στο 

νοσοκομείο παρατηρήθηκε ότι οι οργανικές θέσεις δεν ήταν κατανεμημένες ανά 

τμήμα ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

τμήματος με απόφαση του Διοικητή.  

Ε) Έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού.  

    Η επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι μηδαμινή, ενώ δεν  υπάρχουν  προγράμματα  

συστηματικής κατάρτισης  των εργαζομένων σε  θέματα εσόδων και χρήσης  νέων 

τεχνολογιών. 

Στ) Έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού.  

    Δεν υφίσταται σύστημα παρακολούθησης, μέτρησης της επίδοσης και  

αξιολόγησης του έργου του υπάρχοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση του προσωπικού 

διενεργείται με τον τρόπο που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα. 

Ζ)  Λειτουργία λογιστικών συστημάτων & ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής 

υποστήριξης σε εξωτερικό συνεργάτη λόγω έλλειψης εξειδικευμένου 

προσωπικού.  

    Το νοσοκομείο εφαρμόζει το απλογραφικό σύστημα που όμως δημιουργεί 

προβλήματα στην κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων αφού δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει αποτελεσματικά τα δραστηριότητες του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, 

η μέθοδος της διπλογραφικής λογιστικής λειτουργεί μέσω μηχανογραφικής γέφυρας,  

η οποία δεν  ενημερώνεται εγκαίρως δημιουργώντας προβλήματα αφού  απαιτείται 
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να προβούν σε διορθωτικές εγγραφές. Κατά τον  έλεγχο διαπιστώθηκε απουσία 

εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής.
151

 Η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού 

εντείνει το πρόβλημα . 

 Παρακολούθηση των εσόδων  

    Η λειτουργία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων παρακολουθείται ώστε να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της για να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Η παρακολούθηση έχει ως κύριο αποστολή να εκτιμηθεί αν 

πραγματοποιούνται οι αντικειμενικοί στόχοι του φορέα. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε:  

Α) Ελλιπής παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των μισθωτηρίων 

συμβολαίων.   

    Η ανεπαρκής παρακολούθησης της πορείας των μισθωτηρίων συμβολαίων έχει ως 

επίπτωση να μην ενεργοποιείται συμβατικός όρος, βάση του οποίου ο μισθωτής σε 

περίπτωση υπερημερίας καταβάλλει νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

Β) Ελλιπής παρακολούθηση των οφειλών των ανασφάλιστων ασθενών. 

    Η βεβαίωση εσόδων για ανασφάλιστους ασθενείς που αφορά παρελθόντα 

οικονομικά έτη στηρίζεται στην πρωτοβουλία  του  αρμόδιου  υπαλλήλου,  χωρίς  να  

υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός προγραμματισμού .   

  Δραστηριότητες των δικλίδων  

    Οι δραστηριότητες εσωτερικών δικλίδων αφορούν όλες τις πτυχές ενός 

οργανισμού, σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις λειτουργίες του. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε προληπτικές δραστηριότητες των δικλίδων όπως: 1) Διαχωρισμό 

δραστηριοτήτων (έγκριση, επεξεργασία, καταχώρηση, αναθεώρηση), 2) επισκόπηση 

της λειτουργικής απόδοσης, 3) διαδικασίες εξουσιοδότησης και έγκρισης, 4) 

διαχωρισμό δραστηριοτήτων, 5) έλεγχο προσβασιμότητας σε πόρους και αρχεία. 

Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Α) Ελλιπής διαχωρισμός δραστηριοτήτων/καθηκόντων. 

    Ο κίνδυνος ενός σφάλματος είναι τεράστιος όταν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός 

των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Επιπρόσθετα δε η απώλεια χρόνου είναι 

τεράστια σε περίπτωση καταγραφής και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων. Στην 

προκειμένη περίπτωση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) καθώς και στα 
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 Π.Δ. 164/2003. 
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Απογευματινά Ιατρεία η ομάδα ελέγχου ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός των καθηκόντων του προσωπικού αφού, οι υπάλληλοι που εκδίδουν 

παραστατικά ταυτόχρονα  εισπράττουν και τα αντίστοιχα ποσά.     

Β) Έλλειψη Προϊσταμένου στα Απογευματινά Ιατρεία –Ολοήμερη λειτουργία 

του Νοσοκομείου. 

    Η Απουσία Προϊσταμένου δυσχεραίνει την παρακολούθηση του συστήματος και 

δεν βοηθά στην ορθή διοικητική λειτουργία και την εύρυθμη διαχείριση. 

Γ) Ανεπαρκής διαδικασίες εξουσιοδότησης και έγκρισης. 

    Με βάση τις απαιτήσεις της ορθής διοίκησης για την εγκυρότητα των συναλλαγών 

ενός φορέα είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδότησης και έγκρισης. Στο 

νοσοκομείο κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες 

πρακτικές παροχής εξουσιοδότησης:α) στην ακύρωση παραστατικών, β) Ο ταμίας 

του νοσοκομείου ημερησίως προβαίνει σε κλείσιμο ταμείου  με μια άτυπη διαδικασία 

χωρίς υπογραφή από τον αρμόδιο προϊστάμενο. Το ίδιο κάνει και κατά το κλείσιμο 

του μήνα όπου πραγματοποιεί συμφωνία των καταστάσεων μεταξύ υπολοίπων και 

λογαριασμών διαθεσίμων. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την απουσία ορθής ταμειακής 

διαχείρισης και την έλλειψη βασικών διαδικασιών.  

Δ) Έλλειψη δικλίδων ασφαλείας όσον αφορά την πρόσβαση στα περιουσιακά 

στοιχεία και αρχεία του Νοσοκομείου. 

    Τα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου πρέπει να προστατεύονται με 

κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχων ώστε να μην κλαπούν ή καταστραφούν από 

τυχαία γεγονότα ή εσκεμμένες ενέργειες. Η ομάδα εργασίας κατά τον έλεγχο 

διαπίστωσε ότι στο «Γραφείο Είσπραξης Νοσηλίων» δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι 

μηχανισμοί για την ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και για την 

φύλαξη των μετρητών. 

 

Αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών και 
των διάφορων οικονομικών εργασιών (Οικονομική 
Παρακολούθηση)  

 

    Μεγάλα ποσά των εσόδων, δεν καταγράφονται στο λογιστικό σύστημα του 

Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία στην λογιστική απεικόνιση των 

ποσών αυτών ενώ παρατηρήθηκε ετεροχρονισμένη τιμολόγηση –χρονική 
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τακτοποίηση γεγονός που προκάλεσε διαστρέβλωση στην ορθή απεικόνιση των 

οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτικότερα τα βασικότερα ευρήματα που 

σχετίζονται με τις αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση είναι:  

    Α) Πληρότητα εσόδων. Έσοδα που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο εμφανίζει αδυναμία στη συλλογή 

δεδομένων που σχετίζονται με τα έσοδα με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση των 

Εσόδων και των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα κατά 

τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά το ελεγχόμενο έτος 2012 οι απαιτήσεις που 

προκύπτουν είναι: α) από περίθαλψη Ελλήνων και Αλλοδαπών υπηκόων 

ασφαλισμένων 404.043,58 ευρώ καθώς και β) από την περίθαλψη Ελλήνων και 

Αλλοδαπών ανασφάλιστων με ανεξόφλητες οφειλές συνολικού ποσού 531.514,56 

ευρώ για τις οποίες δεν γίνονται εγγραφές αλλά παρακολουθούνται εξωλογιστικά. 

Δεν καταγράφονται άρα ούτε και παρακολουθούνται οι εν λόγω απαιτήσεις και γ) δεν 

τιμολογήθηκαν για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2012 οι 

παρακλινικές εξετάσεις που αφορούσαν τα πρωινά εξωτερικά Ιατρεία.   

    Β) Ετεροχρονισμένη τιμολόγηση. Τα έσοδα διαχωρίζονται στην ορθή λογιστική 

περίοδο και απεικονίζονται αντίστοιχα ορθά στις οικονομικές καταστάσεις όταν 

τιμολογούνται έγκαιρα. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι η εκκαθάριση των εσόδων 

δεν είναι έγκαιρη με αποτέλεσμα να υπάρχει και η καθυστερημένη τιμολόγηση 

αυτών. Συγκεκριμένα η εκκαθάριση από την κύρια λειτουργία (πχ. νοσήλεια, 

παρακλινικές εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς) του νοσοκομείου γίνεται στα 

επόμενα οικονομικά έτη.    

    Γ) Ορθή απεικόνιση και καταχώρηση λογαριασμών. 

Οι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής στο νοσοκομείο αναπτύσσονται με βάση το 

ΠΔ 164/03. Συγκεκριμένα στον λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

75.10.00.5411 με τίτλο « Προϊόν Δωρεάς» εγγράφηκαν ποσά που αφορούσαν 

ερευνητικά πρωτόκολλα τα οποία δεν συνιστούν δωρεά αφού οι φαρμακευτικές 

εταιρείες χρησιμοποιούν το νοσοκομείο τόσο τις εγκαταστάσεις του όσο και τους 

ασθενείς του έναντι συγκεκριμένου τιμήματος. Επίσης η ανάπτυξη των λογαριασμών 

της λογιστικής καθώς και ο τρόπος περιγραφής τους δεν διαχωρίζει, απεικονίζει με 

τρόπο κατανοητό τα έσοδα από την κάθε λειτουργία   

     Δ)Ρύθμιση οφειλών‐Καθυστερήσεις στις εγγραφές στο λογιστικό σύστημα. 
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Όπως ήδη έχει αναφερθεί η συνολική απαίτηση ανά χρεώστη δεν εμφανίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις ενώ σε περίπτωση τμηματικής καταβολής τηρείται 

εξωλογιστική παρακολούθηση και εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το 

αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μόνο όταν γίνει εξόφληση. Άρα δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί μια απαίτηση αφού δεν μπορούν να εξαχθούν στοιχεία από το 

λογιστικό κύκλωμα. Τέλος, παρατηρήθηκε ελλιπής πληροφόρηση για το ακριβές 

υπόλοιπα ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

 Δημόσια Διακυβέρνηση  

 

    Οι δυσχέρειες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην δημόσια 

διακυβέρνηση επιδρούν αρνητικά στην διαδικασία είσπραξης των εσόδων. 

Εμφανίζεται μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία με 

αποτέλεσμα το νοσοκομείο να οφείλει υψηλά ποσά σε αυτό.  

    Ένα δημόσιο νοσοκομείο όταν μεριμνά για την διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων 

διαχειρίζεται ορθά τους δημόσιους πόρους, διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 

χωρίς να γίνεται κατάχρηση της κρατικής εξουσίας, αλλά με σεβασμό στις αρχές που 

διέπουν ένα κράτος δικαίου, τότε τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της χρηστής 

διακυβέρνησης. Βασικά χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης είναι η 

δυνατότητα να ανταποκρίνεται ο φορέας στις ανάγκες των πολιτών, η λογοδοσία, η 

υπευθυνότητα και η διαφάνεια. Τα ευρήματα που σχετίζονται με τη δημόσια 

Διακυβέρνηση είναι: 

Α) Υψηλές υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων προς το Νοσοκομείο.   

    Στην ελεγχόμενη χρήση του οικονομικού έτους 2012 αλλά και στα παρελθόντα 

οικονομικά έτη, η εξόφληση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων προς το 

νοσοκομείο δεν πραγματοποιείται εγκαίρως. Σημαντική υστέρηση στην αποπληρωμή 

των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Νοσοκομείο. 

 Ο υψηλός βαθμός απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία ( ενοποιημένος 

πλέον ΕΟΠΠΥ) λόγω της χαμηλής εισπραξιμότητας των υποχρεώσεων τους 

οφείλεται αφενός στην έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής τους, σχετικά με την 

χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφετέρου στην οικονομική 

ύφεση  και την αδυναμία βελτίωσης των οικονομικών τους στοιχείων. Επιπλέον 

η εισπραξιμότητα των παλαιοτέρων ετών είναι διαρκώς μειούμενη με 
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αποκορύφωμα το 2012 όπου είναι σχεδόν μηδενική (έτος 2008 16.019.762€ 

καταλήγοντας στο έτος 2012 651,43€). 

 Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει αυξητική τάση στις κρατικές επιχορηγήσεις αρχής 

γινομένης από το έτος 2009 ενώ, περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω 

επιχορηγήσεις καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές ανάγκες του 

νοσοκομείου. 

Β) Ανεπαρκής  εγγραφή  των  προσωπικών  στοιχείων  των  ασθενών  σε  ημέρες  

εφημερίας του Νοσοκομείου. 

    Το νοσοκομείο δεν χορηγεί από το Υπουργείο Υγείας τα κατάλληλα 

πληροφοριακά συστήματα που είναι απαραίτητα για την ορθή και έγκυρη 

συμπλήρωση της καρτέλας τους ασθενούς (προσωπικά στοιχεία) ώστε να 

επιτυγχάνεται η άμεση τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ελλιπής και εσφαλμένη καταγραφή προσωπικών στοιχείων. 

  Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών εκκρεμοτήτων στους φακέλους ασθενών λόγω 

δηλωθέντων ελλιπών  ή ψευδών στοιχείων.  

 Έλλειψη συγχρονισμού στην επικοινωνία μεταξύ των φορολογικών αρχών 

και του Νοσοκομείου.  

 

Συστάσεις   

 

     Ο έλεγχος παρόλο που επικεντρώθηκε στις εσωτερικές δικλίδες (internal control) 

εντόπισε σημαντικά ζητήματα στην Δημόσια Διακυβέρνηση που θα μπορούσαν να  

βελτιωθούν περαιτέρω. Η ομάδα Ελέγχου πρότεινε να προωθηθεί η συνεργασία 

μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας. Η ανάπτυξη μιας 

ενιαίας κοινής στρατηγικής θα βοηθούσε στην οργάνωση, την διοίκηση και την 

λειτουργία του νοσοκομείου ώστε να προσδιοριστούν οι στόχοι και να υλοποιηθούν.    

Μετά τον έλεγχο από την ομάδα ελέγχου, με τις αριθμ.πρ.77272/4-11-2014 και 

77271/4-11-2014 επιστολές του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κοινοποιήθηκαν τα ευρήματα στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο 

Οικονομικών αντίστοιχα. Απάντηση όμως δεν λήφθηκε ποτέ σχετικά με τα ευρήματα 

του ελέγχου. 
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    Παρόλα αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε συστάσεις τόσο στην Κεντρική 

Κυβέρνηση και μάλιστα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας όσο 

και στην Διοίκηση του Αχέπα .  

Για το Υπουργείο Υγείας και για το Υπουργείο Οικονομικών: 

 Την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου με το οποίο θα διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα αλλά και η χρηστή οικονομική διαχείριση των ασφαλιστικών 

ταμείων. Απώτερος σκοπός αυτού είναι να εξοφλούνται έγκαιρα οι  υποχρεώσεις 

των ασφαλιστικών ταμείων ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση επιπρόσθετων 

υποχρεώσεων προς αυτά. Εφόσον τα ασφαλιστικά ταμεία θα αποπληρώνουν 

έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους θα αποτραπεί η συσσώρευση των υποχρεώσεων 

τους προς το νοσοκομείο. Με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο θα εξυπηρετεί τις 

λειτουργικές του ανάγκες μέσα από ίδιους πόρους.  

  Την ύπαρξη ενός μηχανισμού ο οποίος θα μπορεί να προβαίνει σε αυτόματη 

ταυτοποίηση των στοιχείων των ασθενών είτε πρόκειται για επίσκεψη σε 

εξωτερικά ιατρεία είτε πρόκειται για νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η πληροφόρηση 

αυτή θα πρέπει να είναι έγκυρη, ακριβής, έγκαιρα διαθέσιμη και με το μικρότερο 

δυνατό κόστος. 

Για την Διοίκηση του Νοσοκομείου Αχέπα: 

 Βελτίωση του λογιστικού συστήματος και των διαδικασιών ως προς τα έσοδα. 

Να καθοριστεί μία συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων και η ακρίβεια των οικονομικών 

πληροφοριών. Να υπάρχει παροχή αναλυτικών οδηγιών στα τμήματα για να 

αποφευχθούν φαινόμενα όπως ετεροχρονισμένης τιμολόγησης εσόδων και μη 

καταχωρημένων απαιτήσεων στο τέλος του έτους (πχ νοσήλια ανασφάλιστων 

Ελλήνων και αλλοδαπών υπηκόων). Να εφαρμοστεί το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 164/03. 

  Η εφαρμογή στρατηγικού μάνατζμεντ που θα βοηθήσει τόσο στην οργάνωση   

και την διεύθυνση του νοσοκομείου όσο και στην βελτίωση της 

εισπραξιμότητας των εσόδων. Με τις βασικές λειτουργίες  (προγραμματισμό, 

οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και έλεγχο) του μάνατζμεντ  θα καθοριστούν 

οι στόχοι, θα καθοριστούν εκείνες οι ενέργειες και τα απαραίτητα μέσα που θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων. 
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 Την ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικών δικλείδων με κύριο στόχο την 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.  

 Κατάρτιση προϋπολογισμού σε ρεαλιστική βάση, ορισμό υπευθύνου ο 

οποίος θα ενοποιεί τους προϋπολογισμούς των επιμέρους τμημάτων, 

συντονίζει εργασίας της οικονομικής διεύθυνσης, διαβιβάζει τον ψηφισθέν 

προϋπολογισμό στους αρμόδιους, να παρακολουθεί την λήψη των 

διορθωτικών μέτρων. 

 Καταγραφή μιας ενιαίας εσωτερικής διαδικασίας στο νοσοκομείο σχετικά με 

την παρακολούθηση των εσόδων. 

 Εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου Οργανογράμματος του Νοσοκομείου. 

 Εφαρμογή αποτελεσματικού μάνατζμεντ (σχεδιασμό ανθρώπινων πόρων, 

αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση αυτού). 

 Εφαρμογή (on-line) ταυτόχρονης σύνδεσης του διπλογραφικού συστήματος 

με το απλογραφικό μέσω μηχανογραφικής γέφυρας. 

 Εισαγωγή εγχειριδίου όπου θα περιγράφει με σαφή και κατανοητό τρόπο τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όλων των υπαλλήλων, το οποίο θα 

αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

 Εφαρμογή διαδικασιών έγκρισης και εξουσιοδότησης σε όλα τα επίπεδα και 

τις λειτουργίες του νοσοκομείου. 

 Λήψη μέτρων ασφαλείας προς αποφυγή κλοπής των μετρητών πχ στο 

γραφείο είσπραξης νοσηλίων, ενώ περαιτέρω προτείνεται να θεσπιστούν 

δικλίδες ασφαλείας για τον πληροφοριακό εξοπλισμό και σύστημα ( κάρτες 

εισόδου στο computer room, αλλαγή σε περιοδική βάση του κωδικού 

(password) και του ονόματος χρήστη (username). 

 Δημιουργία εγχειριδίου που καταγράφει με σαφής και αναλυτικές οδηγίες για 

το κύκλωμα των εσόδων που ξεκινά από την δημιουργία μέχρι την είσπραξη 

αυτών. 

 Κατάρτιση Πίνακα Χρονικής Ενηλικίωσης Υπολοίπων ώστε να βελτιωθούν 

οι υστερούμενες σε απόδοση διαδικασίες είσπραξης  οδηγώντας έτσι στην 

διαμόρφωση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού   

 Δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης των εσόδων μέσα 

από την ενίσχυση του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η σύμβαση με 
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εξωτερικό συνεργάτη στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή να είναι 

τουλάχιστον τριετής γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να διασφαλιστεί η 

αυτονομία, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του και να επιτευχθούν οι 

στόχοι του εσωτερικού ελέγχου.
152 

 

 Αντιδράσεις 

 

    Η διοίκηση του νοσοκομείου αποδέχθηκε τα ευρήματα και συμφώνησε με τις 

συστάσεις αφού, προθυμοποιήθηκε να βελτιώσει την λογιστική παρακολούθηση των 

οικονομικών εργασιών και των συναλλαγών, ενώ αποφάσισε την ενίσχυση της 

διαχείρισης του συστήματος εσωτερικών δικλείδων (internal control). Επιπλέον για 

να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αποδέχθηκε 

με προθυμία τις παρατηρήσεις σχετικά με το στρατηγικό μάνατζμεντ και εξέθεσε με 

έγγραφό τις μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

    Η Διοίκηση του νοσοκομείου αναγνώρισε το  γεγονός ότι πρέπει να συμμετέχει 

ενεργά και με οποιαδήποτε διαδικασία που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη 

και ταχύτερη είσπραξη των εσόδων. Με επιστολή που απαντήθηκε από τον Διοικητή 

και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου επιπλέον 

παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει για το σκοπό αυτό μέσα στο έτος 2013 

και 2014, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει και τα συστημικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει.   

    Σε χρονικό διάστημα δύο ετών, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προβεί σε έλεγχο 

συμμόρφωσης . Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά 

της 5
ης

 Γενικής Συνεδρίασης στις 29-3-2017 σελ 36-37): «Προκειμένου να 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εκθέσεων ελέγχου, κρίνεται απαραίτητη, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών 

(αρχή 7 του ΔΕΠ - 10 «Διακήρυξη του Μεξικό για την ανεξαρτησία των Ανώτατων 

Ελεγκτικών Θεσμών»), η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

παρακολούθησης και συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων επί των συστάσεων 

του Ε.Σ. και αξιολόγησης των λαμβανόμενων από τους φορείς μέτρων. Πρωταρχικός 

στόχος της διαδικασίας είναι να προσδιοριστεί εάν οι αναληφθείσες δράσεις του 

ελεγχθέντος φορέα λαμβάνουν υπ’ όψη τις συστάσεις του Ε.Σ. και θεραπεύουν τις 
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αδυναμίες που έχουν καταδειχθεί. Η παρακολούθηση συμμόρφωσης 

πραγματοποιείται κατά κανόνα δύο έτη μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έκθεσης ελέγχου, καθώς το διάστημα αυτό θεωρείται επαρκές για τη διενέργεια 

των διορθωτικών ενεργειών, αλλά παράλληλα χρησιμεύει ως μέσο άσκησης πίεσης 

προς τον ελεγχθέντα φορέα για την έγκαιρη υλοποίησή τους.»  

    Με βάση τα ανωτέρω η Ομάδα Εργασίας προέβη σε έλεγχο  συμμόρφωσης για το 

Νοσοκομείο Αχέπα και την οικονομική χρήση έτους 2012. Δυστυχώς όμως ο εν λόγω 

έλεγχος αν και έχει ολοκληρωθεί δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί.  

 

ΕΚΘΕΣΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011  

 

Εισαγωγή 

 

     Μετά την έκθεση του Αχέπα  όπου έγινε πλήρη περιγραφή και αναλύθηκε ο νέος 

τρόπος ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις δικλείδες 

ασφαλείας θα γίνει μια πιο σύντομη ανασκόπηση στην έκθεση του Ιπποκράτειου η 

οποία επικεντρώθηκε στις διαδικασίες των προμηθειών. Διενεργήθηκε σύμφωνα με 

την αρίθμ. 634/2012 απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

    Το Ιπποκράτειο ανήκει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη. Έχει 

ορισμένο βαθμό αυτονομίας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ., με δικό του προϋπολογισμό και 

διοίκηση. Η δομή του καθορίζεται με Υπουργική απόφαση και διαιρείται σε τέσσερις 

υπηρεσίες: α) διοικητική, β) Νοσοκομειακή, γ) Διοικητική και δ) Τεχνική. 

    Όπως η προηγούμενη έκθεση έτσι και αυτή αποτελεί ένα στοχευμένο  έλεγχο 

συμμόρφωσης- δημοσιονομικής διαχείρισης που επικεντρώθηκε όμως στις 

διαδικασίες και τα συστήματα των προμηθειών, στη διαχείριση των αποθεμάτων και 

στις οικονομικές καταστάσεις έτους 2011 ενώ απευθυνόταν στη Διοίκηση του 

νοσοκομείου. Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του 2013. Έλεγχος συμμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί και σε αυτό τον 

φορέα, σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Στόχος του ελέγχου αυτού δεν είναι να 

διατυπωθεί μια γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις αλλά να αξιολογηθεί στα 

πλαίσια των προμηθειών του νοσοκομείου, και σε όλο το εύρος των διαδικασιών που 

σχετίζονται με αυτές, η ποιότητα της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας μέσα από 

επαρκή και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια. 
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    Το εν λόγω νοσοκομείο επιλέχθηκε προς έλεγχο καθώς, οι προμήθειές του 

αξιολογήθηκαν ως προβληματικές λόγω των λανθασμένων διαδικασιών στους 

διαγωνισμούς, την υπερβολική σπατάλη που διαπιστώθηκε, και την λανθασμένη 

λειτουργία του συστήματος εσωτερικών δικλείδων. 

    Η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε στις αγορές υλικών, παγίων, φαρμάκων και 

υπηρεσιών καθώς και στον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων. 

    «οι αντικειμενικοί στόχοι του ελέγχου ήταν: 

 Εξακρίβωση κατά πόσο οι διαδικασίες των προμηθριών του νοσοκομείου 

διεξάγονται κατά τρόπο που ενισχύει τη διαφάνεια τον υγιή ανταγωνισμό την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα  

 Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των διαδικασιών προμηθειών και 

της ακρίβειας των σχετικών συναλλαγών που σχετίζονται με τις αγορές, τα 

αποθέματα, τα πάγια των προμηθευτών 

 Έλεγχος της ύπαρξης της επαρκούς διαφύλαξης και της κυριότητας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων 

 Παρακολούθηση της διαχείρισης των προμηθευθέντων ειδών και των 

αποθεμάτων και ο έλεγχος των σχετικών διαδικασιών εσωτερικών δικλίδων 

 Παροχή συστάσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι πρακτικές που σχετίζονται με 

τις προμήθειες, τη διασφάλιση της περιουσιακής κατάστασης και το πλαίσιο 

εσωτερικών δικλίδων».153 

    Ο έλεγχος κατέληξε σε μία σειρά συμπερασμάτων, με εύλογη διασφάλιση,  

σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας το σύστημα προμηθειών και αγορών, την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, την καταλληλότητα των μέτρων αναφορικά με τη 

διαφύλαξη των πόρων του νοσοκομείου και γενικότερα αξιολόγησε τη 

δημοσιονομική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία του 

φορέα. Άξιο λόγου αποτελεί το γεγονός ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις αυτές 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλα νοσοκομεία η φορείς του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

Η  ομάδα  ελέγχου  διενήργησε  δημοσιονομικό  έλεγχο  καθώς  και  έλεγχο               

συμμόρφωσης  στη  διαδικασία  διενέργειας  προμηθειών,  στον  κύκλο  των  αγορών

, στα   αποθέματα,  τα  πάγια  και  τα  χρηματικά διαθέσιμα, όπως έχουν καταχωρηθεί
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 και   παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και στον προϋπολογισμό χρήσης

 2011. Πιο συγκεκριμένα προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των διαγωνιστικών 

διαδικασιών ( σχεδιασμό, εκτέλεση, πληρωμή, υπογραφή σύμβασης κλπ) επιλέγοντας 

ένα δείγμα προμηθειών ενώ παράλληλα επικεντρώθηκε σε αυτούς του τομείς και στα 

αντίστοιχα συστήματα δικλίδων (διαχείριση αποθεμάτων, διαφύλαξη παγίων, 

αξιοπιστία λογιστικού συστήματος, ασφάλεια πληροφορικού συστήματος νομιμότητα 

και κανονικότητα στις διαδικασίες των προμηθειών). Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη και τη ρύθμισή τους που τέθηκε σε ισχύ με τους νόμους 3867/2010 και 

3918/2011
 
η ομάδα εργασίας επικέντρωσε τον έλεγχό της στην νόμιμη εκτέλεση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών και όχι στις πληρωμές, αφού αυτές νομιμοποιήθηκαν με 

τις προαναφερθείσες διατάξεις. Τα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο 

αναλύονται σε: α) Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων σχετικά με το 

σύστημα προμηθειών-αγορών, β) Αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση των 

συναλλαγών διάφορων οικονομικών εργασιών, γ) Αναποτελεσματική διασφάλιση 

της περιουσιακής κατάστασης  του νοσοκομείου και δ) Χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση. Από τον έλεγχο προέκυψαν αναλυτικότερα οι παρακάτω διαπιστώσεις. 

 

Αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων σχετικά με το 
σύστημα προμηθειών- αγορών 

 

 Περιβάλλον εσωτερικών δικλίδων 

    Σχετικά με τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει ορθός 

προγραμματισμός των προμηθειών. Η μη έγκαιρη προκήρυξη διαγωνισμών  

προκαλούσε την  κάλυψη των αναγκών μέσα από εξωσυμβατικές προμήθειες ή  

παράταση συμβάσεων που έχουν ήδη λήξει. Επίσης δεν υπολογιζόταν ορθά οι 

ζητούμενες ποσότητες για τις ετήσιες ανάγκες με αποτέλεσμα με συνέπεια την 

υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και δημιουργία συμπληρωματικών 

συμβάσεων που υπερέβαιναν τα τιθέμενα από το νόμο όρια. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι προμήθειες πάγιου εξοπλισμού ήταν αδιάθετες στις 

αποθήκες του νοσοκομείου. Χαρακτηριστικό του κακού προγραμματισμού είναι ότι 

υπήρχαν προμήθειες που είχαν ανατεθεί μέσω απευθείας ανάθεσης, ενώ στο ίδιο 

χρονικό διάστημα για τις εν λόγω προμήθειες είχαν συναφθεί συμβάσεις που όμως 

τελικά παρέμειναν ανεκτέλεστες. 
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    Διαπιστώθηκε απουσία στρατηγικού μάνατζμεντ δηλαδή απουσία των 

διαδικασιών που σχετίζονται με τους στόχους, την επίτευξή τους, την  

αυτοαξιολόγηση και παρακολούθηση των συστημάτων προμηθειών με σκοπό την 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του νοσοκομείου. 

Ακόμα εντοπίστηκε έλλειψη διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων (προγράμματα 

κατάρτισης, ουσιαστικής αξιολόγησης των εργαζομένων, καθηκοντολόγιο κλπ) ενώ 

δεν είχε συνταχθεί σύγχρονος κανονισμός. 

    Παρατηρήθηκε έλλειψη εγχειριδίου (ή γραπτών οδηγιών) ώστε να υπάρχουν 

τυποποιημένες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των προμηθειών πχ 

τυποποιημένα έντυπα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες των προμηθειών. Αυτό 

οδηγεί σε αναποτελεσματική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και στην 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένα προβλήματα με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος. 

    Δυσλειτουργική και μη οικονομική θεωρήθηκε από την ομάδα εργασίας η 

λογιστική υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη. Το νοσοκομείο δεν προέβη σε 

καμία ενέργεια σχετικά με την πρόσληψη απαιτούμενου προσωπικού. 

Ανεπαρκής έλεγχος του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα οι επίδικες απαιτήσεις   

οδήγησαν σε αύξηση του κόστους προμηθειών μέσα από το προβλεπόμενο εκ του 

νόμου επιτόκιο και κατά συνέπεια σε ελλιπή προϋπολογισμό. Οι  οφειλές του 

νοσοκομείου αναμένονταν ότι θα αυξηθούν. Επίσης υπήρχε αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση σε εξόφληση παλιών τιμολογίων ( ακόμη και πλέον των 12 μηνών). 

Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια των διαγωνισμών είτε 

αφορούν προμήθειες, είτε υπηρεσίες που οφείλονται σε ενστάσεις των 

συμμετεχόντων, σε καθυστερήσεις κατά την λήψη αποφάσεων των επιτροπών 

διαγωνισμού και της διοίκησης κλπ.  

 Δραστηριότητες εσωτερικών δικλίδων  

    Οι ανωτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες εκείνες που θα 

αντιμετωπίσουν του επικείμενους κινδύνους που εμποδίζουν την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων του φορέα. 

    Δεν υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων του 

προσωπικού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος του λάθους και η αδυναμία 

ανίχνευσης αυτών. Επίσης τα μέλη των επιτροπών που παραλαμβάνουν υλικά δεν 

ήταν παρόντα κατά την παραλαβή  των υλικών. Δεν υπάρχει παροχή εξουσιοδότησης 
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από την Διοίκηση που να διασφαλίζει την εγκυρότητα των συναλλαγών και των 

ενεργειών του φορέα.   

 Πληροφορία και επικοινωνία 

    Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας και δυσχέρεια ως προς την διαχείριση των 

πληροφοριών μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ενημέρωση και 

επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου σχετικά με ζητήματα που είναι 

υψίστης σημασίας για την σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Έτσι π.χ. δεν υπήρχε 

αρχειοθέτηση εγγράφων και στοιχείων που αφορούσαν δαπάνες και πληρωμές ενώ 

υπήρχε ανεπαρκής ταξινόμηση εγγράφων για συγκεκριμένες δαπάνες . 

 Παρακολούθηση 

    1) Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητή 

σχετικά με επιπλέον έλεγχο, πέραν των προβλεπόμενων στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες καθαριότητας. Επιπλέον οι συμβάσεις και η πορεία υλοποίησής τους 

δεν παρακολουθούνταν επαρκώς για εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη π.χ. συμφωνία υποχρεώσεων προς κάθε προμηθευτή.  

    Επίσης οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  που ήταν σχετικές με τον 

ορισμό μελών για επιτροπές παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και καλής εκτέλεσης 

εργασιών δεν είχαν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια 

κατά παράβαση σχετικής νομοθεσίας. Δεν υπάρχει εποπτεία και παρακολούθηση  

των ιδιαίτερων και σύνθετων καρδιαγγειακών υλικών (υγειονομικό υλικό) που 

οφείλει να διατηρεί το νοσοκομείο σε παρακαταθήκη.  

 

Αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών 
διάφορων οικονομικών εργασιών 

 

    Επειδή το πληροφοριακό σύστημα δεν κλείδωσε εγκαίρως στην λήξη του 

οικονομικού έτους 2011, διαπιστώθηκε απόκλιση ποσού 520.658,99 ευρώ ανάμεσα 

στο ισοζύγιο προμηθευτών και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στις 31-

12-2011. 

    Δεν υπήρχαν οι απαραίτητες διαδικασίες εξουσιοδότησης και γι αυτό 

παρατηρήθηκαν παρατυπίες κατά την απογραφή του τέλους χρήσης και 

συγκεκριμένα υπήρχε διαφορά μεταξύ της καταμετρηθείσας και καταχωρηθείσας  

ποσότητας του τελικού αποθέματος των φαρμακευτικών ειδών. 
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    Το λογιστήριο του νοσοκομείου δεν προέβαινε σε συμφωνία του υπολοίπου του 

ισοζυγίου με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά μεταξύ του νοσοκομείου και των 

προμηθευτών σχετικά με το υπόλοιπο των οφειλών. Υπάρχει λοιπόν ελλιπής 

παρακολούθηση των υπολοίπων των προμηθευτών. 

    Ταυτόχρονα δεν υπάρχει έγκαιρη καταχώρηση των συναλλαγών στο 

πληροφοριακό σύστημα και συγκεκριμένα των τιμολογίων αφού δεν εισάγονται 

έγκαιρα από το τμήμα των προμηθειών στο λογιστήριο. 

 

Αναποτελεσματική διασφάλιση της περιουσιακής κατάστασης του 
νοσοκομείου  

 

    Το νοσοκομείο δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα 

περιουσιακά του στοιχεία. Συγκεκριμένα το φαρμακείο δεν έχει τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας καθώς η θύρα είναι σπασμένη και ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος, 

ενώ δεν υπάρχει έλεγχος πρόσβασης των προσώπων που εισέρχονται στο φαρμακείο. 

Επίσης στο σημείο που βρίσκονται τα μηχανήματα υποστήριξης του Πληροφοριακού 

συστήματος δεν υπάρχει κλιματισμός, ούτε δείκτες περί ένδειξης ανόδου 

θερμοκρασίας και ελλιπή πυρασφάλεια. 

    Επίσης δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα δεδομένα και 

τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι μπορεί να καταστραφούν ή να 

αλλοιωθούν χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα προστασίας τους. 

 

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  

 

    Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η διαφάνεια, η υπευθυνότητα, η λογοδοσία και η 

δυνατότητα απόκρισης στις ανάγκες των πολιτών. Ωστόσο υπάρχει τεράστια 

γραφειοκρατία και ένα σύνθετο και πολύπλοκο πλέγμα νομοθετικών διατάξεων που 

συχνά είναι αντικρουόμενο  με σαφείς και ανεπαρκείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Το 

Ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών καθυστερεί στην υλοποίησή του δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον όπου προκύπτουν αντικρουόμενες ευθύνες και κατά συνέπεια εμφάνιση 

σημαντικών προβλημάτων. Ο περιορισμός των προσλήψεων οδηγεί στην έλλειψη 

προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 

ανεπαρκές πληροφοριακό σύστημα. Όλα τα παραπάνω δεν βοηθούν την εκπλήρωση  
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των σκοπών του νοσοκομείου και δεν συμβάλλουν στην χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση. 

 

Συστάσεις 

 

    Μετά τα ευρήματα διατυπώθηκαν εκ των υστέρων οι ακόλουθες προτάσεις και 

συστάσεις: 

Α) Για το Ιπποκράτειο 

 Να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας των εσωτερικών δικλίδων:  

1) Να διατηρηθεί μια κανονική ροή των υλικών προς το νοσοκομείο ώστε να μειωθεί 

το απόθεμα και το κόστος των προμηθειών. 2) Να χρησιμοποιηθούν στατιστικοί 

μέθοδοι ( π.χ. υπολογισμός κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων). 3) Στους 

όρους προκήρυξης των διαγωνισμών να συμπεριληφθεί και ο όρος του υποχρεωτικού 

δείγματος , ώστε να αποφευχθεί προμήθεια υλικών που δεν τηρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές. 4) Χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων που θα συμβάλλουν 

στον έλεγχο διαχείρισης των αποθεμάτων. 5) Εκσυγχρονισμό του οργανισμού του 

νοσοκομείου. 6) Να καθοριστούν οι περιγραφές των θέσεων εργασίας για κάθε μήνα, 

να προστεθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι από 

την διοίκηση προκειμένου να ξεπεραστούν οι αδυναμίες του μάνατζμεντ. 7) Να γίνει 

πρόσληψη εξειδικευμένου λογιστή. 8) Σχετικά με τις καθυστερήσεις στις λήψεις των 

αποφάσεων ο πρόεδρος της επιτροπής να είναι και υπόλογος για την εφαρμογή της 

όλης διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 9) Κατάλληλο προγραμματισμό 

ώστε να διενεργούνται έγκαιρα οι διαγωνισμοί. 10) Ύπαρξη ειδικής εξουσιοδότησης 

για μεμονωμένες συναλλαγές. 11) Η επιτροπή παραλαβής να μην υπογράφει σε κενές 

φόρμες αλλά να είναι παρών την ώρα παραλαβής των υλικών.12) Να υπάρχει 

αποτελεσματική και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων ώστε να είναι εφικτή 

διασταύρωση διαφόρων εγγράφων όπως π.χ. τιμολόγιο με δελτίο αποστολής και 

υπογραφθείσα σύμβαση. 13) Τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να 

συνδέονται μεταξύ τους ώστε να παρακολουθείται και η συνολική ροή των 

εγγράφων. 14) Η διοίκηση να παρακολουθεί την πορεία των συμβάσεων. 15) Να 

οριστεί υπάλληλος που θα αναλάβει την εποπτεία και παρακολούθηση των υλικών σε 

παρακαταθήκη και να δημιουργηθεί ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα για την 

καλύτερη παρακολούθηση της παρακαταθήκης. 



81 

 

 Να ενισχυθούν οι λογιστικές διαδικασίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ 

των διαφόρων Διευθύνσεων και του Οικονομικού Τμήματος. 

1)Το  λογιστικό  υπόλοιπο  να  οριστικοποιείται  στο  τέλος  της  χρήσης  ώστε  να  δι

ασφαλιστεί η αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων (με γραπτές οδηγίες). 2) Δημιουργία 

αναλυτικού εγχειριδίου σχετικά με τις διαδικασίες της απογραφής καθώς  και 

πραγματοποίηση τακτικών περιοδικών απογραφών για να αποφεύγονται οι 

αποκλίσεις ανάμεσα στις ποσότητες που καταχωρήθηκαν και σε αυτές που 

απογράφηκα. 3) Η απογραφή να δημιουργείται με scanner και barcodes για να 

αποφεύγεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. 4) Το λογιστήριο να συμφωνεί τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών και να τους παρακολουθεί. 5) Να γίνει χρήση εφαρμογής 

που αφορά την τήρηση του μητρώου παγίου και να λαμβάνει μέτρα για την 

αναβάθμισή της. 

 Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν 

απώλειες, κλοπές ή φθορά της δημόσιας περιουσίας του νοσοκομείου ( πάγια 

αποθέματα φάρμακα). 

1) Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας στις αποθήκες. 2) Σχετικά με τα 

ληξιπρόθεσμα υλικά και φάρμακα να υπάρχουν ορατά σημάδια προειδοποίησης πχ. 

ετικέτες. 3) Για την διασφάλιση των δεδομένων να δημιουργηθούν αποκλειστικοί 

λογαριασμοί εισόδου χρηστών και σε περίπτωση συνταξιοδότησης του να 

ακυρώνονται. 

    Σχετικά με την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του νοσοκομείου  η ομάδα 

εργασίας πρότεινε η νομοθεσία να γίνει λιγότερο περίπλοκη, να απλοποιηθεί το 

παρατηρητήριο τιμών και να καθορισθούν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που θα 

διευκολύνουν στον έλεγχο της ορθότητας και της ακρίβειας των τιμών. Επίσης να 

δίνεται έμφαση στη ποιότητα των υλικών, ως πρόσθετο κριτήριο, ώστε να 

αποφεύγονται υλικά αμφιβόλου ποιότητας μικρής αντοχής. Η Ένταξη δεικτών 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προμηθευτών να προστεθούν ως 

κριτήριο στην διαδικασία  αξιολόγησης και κατακύρωσης των προς προμήθεια 

υλικών.    

Η ανάπτυξη  ενός ενοποιημένου συστήματος κωδικοποίησης υλικών και   φαρμάκων 

είναι χρήσιμη ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση τιμών,  υλικών και να διασφαλίζονται 

οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού.   
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Β) Για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να απλουστεύσει την 

σχετική νομοθεσία, να εκσυγχρονίσει του οργανισμούς των νοσοκομείων και να 

εφαρμόσει την διοίκηση μέσω στόχων. 

Γ) Για την ΕΠΥ να δημιουργήσει ένα ενιαίο κωδικοποιημένο σύστημα  για όλα τα 

υγειονομικά υλικά και φάρμακα και στο Παρατηρητήριο τιμών να ενταχθούν 

κριτήρια ποιότητας.  Επίσης να δοθεί έμφαση στην  ποιότητα των προμηθευτών με 

στόχο  προμήθεια καλύτερων και αποδοτικότερων υλικών.  

 

 Αντιδράσεις 

 

    Το  ΕΣ  υπέβαλε  την  παρούσα  έκθεση  με  τα  ευρήματα  και τις συστάσεις στη 

διοίκηση του Νοσοκομείου, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και στο Υπουργείο 

Υγείας.  Η  Διοίκηση  του  Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» αποδέχθηκε τα ευρήματα και   

τις συστάσεις της ομάδας ελέγχου και είναι πρόθυμη  να  ενισχύσει  τη  διαχείριση    

του  συστήματος  εσωτερικών  δικλίδων ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις ενέργειες 

που προέβη προς την κατεύθυνση αυτή καθώς και στα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει.  

    Επίσης και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αποδέχθηκε τις συστάσεις της Ομάδας 

Ελέγχου  και αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να  προβεί  όσον 

αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών, 

καθώς και στις ενέργειες που έχει προβεί για την καλύτερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

     Ομοίως και το Υπουργείο Υγείας αποδέχθηκε τις συστάσεις και τα ευρήματα του 

εν λόγω ελέγχου ενώ, ανέφερε  ότι θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές ρυθμίσεις.  

    Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα 

διεξαχθεί έλεγχος συμμόρφωσης στο επόμενο χρονικό διάστημα των δύο ετών 

προκειμένου να διερευνηθεί αν βελτιώθηκε το πλαίσιο των εσωτερικών δικλίδων και 

αν τα μέτρα που πάρθηκαν από την διοίκηση για την βελτίωση των διαδικασιών στις 

προμήθειες και την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν 

αποτελεσματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Επίλογος 

 

Συμπεράσματα 

  

     Όπως αναφέρει η Μαραγκού (2017) ο προληπτικός αν και είναι σκόπιμος, λόγω 

της κακής κατάστασης που επικρατεί στη δημόσια διοίκηση σήμερα και λόγω της 

δυσχέρειας ανάκτησης του δημόσιου χρήματος που παρανόμως έχει εκταμιευθεί, 

βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της κατάργησής του. Τα περισσότερα 

όμως φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης εξακολουθούν να εμφανίζονται σε 

διάφορους φορείς του Δημοσίου μεταξύ αυτών και τα  Νοσοκομεία, παρόλο που οι 

ίδιοι οι φορείς επιζητούν τον έλεγχο αυτό και διαμαρτύρονται για την κατάργησή 

του.  

    Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλος είναι ο αριθμός των δαπανών που εξακολουθεί να 

κρίνεται μη νόμιμος μέσα από την διαδικασία του προληπτικού ελέγχου  

αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι το «προλαμβάνειν»  είναι καλύτερο του 

«θεραπεύειν». Ενδεικτικά λοιπόν υπάρχει πληθώρα πράξεων με τις οποίες 

επεστράφησαν πίσω δαπάνες νοσοκομείων που αφορούσαν αποδοχές η πρόσθετες 

απολαβές όπως, έξοδα μετακίνησης που δεν συνδέονταν με τα τυπικά προσόντα της 

θέσης του δικαιούχου, προσαυξήσεις αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής 

άδειας, εφημερίες , πρόσθετες εφημερίες, επιδόματα θέσης ευθύνης, καταβολή 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, πρόσθετες εφημερίες πέραν του νόμιμου 

ποσοστού κλπ.( πράξεις  63/2014, 157/2014, 275/2014, 279/2014, 53/2015, 163/2014 

ΚΠΕΔ Ι τμήματος). Επίσης μεγάλος είναι και ο αριθμός των πράξεων που 

αφορούσαν άλλες δαπάνες νοσοκομείων όπως προμήθειες ειδών καθαριότητας, 

φαρμακευτικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υγρού οξυγόνου ( πράξεις 

67/2014, 206/2014, 208/2014, 2/015,52/14, 129/2014, 122/2014 ΚΠΕΔ IVτμήματος), 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, πλύσιμο και σιδέρωμα ειδών ιματισμού   (5/2015, 

56/2015, 9/2015,48/2014, 184/2014,223/2014 ΚΠΕΔ IV τμήματος), προμήθειας 

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου ( 25/2015, 47/2015, 141/2015 ΚΠΕΔ ΙV  

τμήματος )
154

 κ.α..  

                                                           
154

 Ετησίες Εκθέσεις ετών 2013 και 2014. 
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    Το τρίτο Μνημονίου (4336/2015) ουσιαστικά «εξουδετέρωσε» τον σχετικό έλεγχο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει επικριθεί έντονα από τα στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης. 

    Συγκεκριμένα όπως αναφέρει και η Κα Καλδή Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Μαραγκού, 2017 σελ.9) « Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου …. 

μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από την επιτάχυνση των 

αδειοδοτήσεων. Και τούτο διότι σε ένα Δημόσιο που κυριαρχείται από την 

‘‘ευθυνοφοβία’’ ουδείς θα υπογράφει πληρωμές, γιατί θα φοβάται τις επιπτώσεις από 

τυχόν παρεμβάσεις ανωτέρων του κλπ. Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου είναι 

όχι μόνο αμφίβολης σκοπιμότητας ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητά του 

και τούτο διότι δεν υπάρχει σχετική μελέτη, αλλά αντιθέτως θέτει σε 

‘‘διακινδύνευση’’ το στόχο της πάταξης της ‘‘Διαφθοράς’’ και αποτροπής της 

‘‘Διασπάθισης του δημοσίου χρήματος’’, η εκ των υστέρων ανάκτηση έχει 

αποδειχθεί όπως προαναφέρθηκε προβληματική και αβέβαιη». 

    Ο Έλεγχος των Δημοσίων Συμβάσεων τελικά είναι το μόνο που έχει απομείνει 

προληπτικά καθώς η  νέα τάση πραγμάτων στοχεύει στους ειδικούς ελέγχους. Από 

όλα όσα έχουν αναφερθεί σε συνδυασμό μεταξύ τους, επαγωγικά, προκύπτει ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο με τον προσυμβατικό έλεγχο κατευθύνει και συνδράμει τους 

φορείς του δημόσιου φορέα στην εφαρμογή μιας πολύπλοκης νομοθεσίας  μέσα από 

την νομολογία του. Πιο συγκεκριμένα συμβάλει ουσιαστικά στην λύση προβλημάτων 

που ανακύπτουν δίνοντας λύσεις και προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές πριν καν 

δημιουργηθεί η δαπάνη και οι απαιτήσεις (που προκύπτουν από μία υπογραφείσα 

σύμβαση) μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών. Ο έλεγχος των δημοσίων 

συμβάσεων είναι αυτός που δίνει κατευθυντήριες γραμμές και βοηθάει στην 

ορθολογικότερη λειτουργία κάθε φορέα μέσα από την νομολογία του.  

    Για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημοσίου και 

μεγιστοποιηθεί η λειτουργία του, θα πρέπει να βελτιωθεί η  οικονομική 

αποτελεσματικότητά του, και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της διαχείρισης των 

υπάρχοντων πόρων. Περαιτέρω δε, θα πρέπει να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων. Όλα 

αυτά συνδέονται με διαγωνιστικές διαδικασίες και συγκεκριμένα με την βελτίωση 

των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέσα από την διαδικασία του προσυμβατικού 

ελέγχου συμβάλει ουσιαστικά το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

    Όσον αφορά τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ευρέως γνωστό ότι γίνεται 

ετεροχρονισμένα και καθυστερημένα λόγω της έλλειψης τον προσωπικού 
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καθιστώντας τον με αυτό τον τρόπο ανεπίκαιρο και αναποτελεσματικό. Πλέον  έχει 

γίνει ένα μεγάλο βήμα  με την εφαρμογή ενός επίκαιρου και εκσυγχρονισμένου 

είδους κατασταλτικού ελέγχου που είναι οι ειδικοί έλεγχοι. 

    Αν και έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δεκατέσσερις ειδικοί έλεγχοι μόλις δύο είναι 

αυτοί που αφορούν τα νοσοκομεία (Αχέπα -Ιπποκράτειο). Στόχος τους είναι να 

εντοπιστούν οι αδυναμίες του ελεγχόμενου φορέα, να δοθούν χρήσιμες συμβουλές  

και να προτείνουν δράσεις ώστε να εξαλειφθούν οι ανακύπτουσες αδυναμίες. Επίσης 

να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  τους 

πολίτες σχετικά με το που ξοδεύεται το δημόσιο χρήμα. 

     Οι συστάσεις που δόθηκαν με αυτούς του δύο ελέγχους είναι πολύτιμες και 

ουσιαστικές και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν από όλα τα 

δημόσια νοσοκομεία  της Ελλάδας, προκειμένου να βελτιώσουν τις παρεχόμενες τους 

υπηρεσίες για  ένα τόσο πολύτιμο αγαθό όπως η υγεία. Η ανάλυση των ευρημάτων 

και η παρουσίαση των προτάσεων είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες ώστε να 

μπορούν να εφαρμοστούν τόσο από τη Διοίκηση των Νοσοκομείων όσο και από τους 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς ( Εθνικό Σύστημα Υγείας και Επιτροπή Προμηθειών 

Υγείας).  

    Η αλλαγή πορείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρχίζει να φαίνεται όπως και το 

γεγονός ότι έχει στην κατοχή του προσωπικό αξιόλογο, το οποίο θα πρέπει να το 

εκμεταλλευτεί αναλόγως προκειμένου να ακολουθήσει τη νέα τάση πραγμάτων. 

    Άλλωστε το Ελεγκτικό Συνέδριο και μέσα από της ετήσιες εκθέσεις του, κάθε 

φορά καταθέτει προτάσεις βελτίωσης για τα νοσοκομεία βοηθώντας με αυτό τον 

τρόπο τις Διοικήσεις των ελεγχόμενων φορέων να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη και 

να εφαρμόσουν σωστά την κείμενη νομοθεσία. Μέσα από αυτές τις οδηγίες και τις 

κατευθυντήριες γραμμές, δημιουργείται γόνιμο έδαφος για καρποφόρο 

προβληματισμό στους ελεγχόμενους φορείς για την αποφυγή λανθασμένων 

ενεργειών στο μέλλον. 

    Μερικές από τις βασικές προτάσεις που έχει καταθέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

μέσα από της ετήσιες εκθέσεις  του 2013, 2014 σχετικά με τα νοσοκομεία είναι:  

 Έγκαιρη υποβολή των προϋπολογισμών προς έγκριση  προκειμένου να 

αποφευχθούν δαπάνες που δεν έχουν τις απαραίτητες πιστώσεις. 

 Αντικειμενική εκτίμηση των αναγκών των ΝΠΔΔ και κατ’ επέκταση πραγματική 

απεικόνιση εσόδων- εξόδων στο προϋπολογισμό του φορέα. Eπίσης σχετικά με 



86 

 

τον προϋπολογισμό πρέπει να αποφεύγεται η εγγραφή πιστώσεων για δαπάνες 

που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου. 

    Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προμήθειες αφού ο αριθμός των μη νόμιμων 

δαπανών είναι πολύ μεγάλος.
155

  

 Όσον αφορά το Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών και το πρόγραμμα παροχής 

υπηρεσιών, να εγκρίνονται έγκαιρα από τα αρμόδια όργανα για να μην υπάρχει 

καθυστέρηση στην έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και ανεπίτρεπτη 

παράταση συμβάσεων προηγούμενων διαγωνισμών που έχουν ήδη λήξει. 

 Πιο συγκεκριμένα πρότεινε για τα νοσοκομεία να γίνεται ενταλματοποίηση και 

πληρωμή των προμηθειών που έχουν αναλωθεί εντός του ίδιου οικονομικού 

έτους προκειμένου να αποφευχθούν υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ.  

 Ακόμα πρότεινε οι προμήθειες να παρακολουθούνται μέσω ορισμού υπολόγων 

και όχι από επιτροπές παραλαβής για αποφυγή σπατάλης.  

 Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών δεν μπορεί να καθορισθεί με σαφή και 

διακριτό τρόπο η τιμή σε διαγωνισμούς που αφορούν χημικό υλικό με σύνοδο 

εξοπλισμό για το λόγο αυτό πρότεινε να τεθούν πιο αναλυτικές οι προϋποθέσεις 

που οδηγούν τα νοσοκομεία σε προσφυγή διαγωνισμών των εν λόγω υλικών ώστε 

να μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές που επιτυγχάνονται σε σχέση με αυτές που 

επικρατούν στην αγορά. 

 Η αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με τις προμήθειες στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

λόγω της ιδιαιτερότητας και του επείγοντος που έχουν οι δαπάνες αυτές είναι 

απαραίτητη αφού λόγω της καθυστέρησης που εμφανίζεται στο ενιαίο 

πρόγραμμα προμηθειών, τα νοσοκομεία αναγκάζονται να προβαίνουν στην 

διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Επίσης πρότεινε να γίνονται ενιαίοι 

διαγωνισμοί τουλάχιστον ανά υγειονομική περιφέρεια, που να προβλέπονται 

μάλιστα από διάταξη νόμου.  

 Σχετικά με την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 

νοσοκομείων πρότεινε να γίνει πανελλήνια καταγραφή του εξοπλισμού και 

κατηγοριοποίησή του σε υποκατηγορίες ώστε τα νοσοκομεία να προβαίνουν σε 

διαδικασία ανοικτών διαγωνισμών προσελκύοντας μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετοχής ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια. 
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 Ετησίες  Εκθέσεις  2013 και 2014.  
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    Το ΕΣ είναι ενεργός «πολεμιστής» και αγωνίζεται να εκτελέσει το έργο του ήτοι,  

τον δημοσιονομικό έλεγχο ποιοτικά και ποσοτικά, με το καλύτερο δυνατό τρόπο και 

με όποια μέσα διαθέτει στην Ελλάδα της κρίσης παρόλα αυτά όμως οφείλει να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

 

Προτάσεις- Περιορισμοί 

  

    Ο Βaker (1988) αναφέρει σχετικά με τα νοσοκομεία ότι ένας γιατρός για να 

εκπαιδευτεί χρειάζεται πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα από το να χτιστεί ένα 

νοσοκομείο. Παρόλα αυτά η σωστή διαχείριση του προσωπικού (ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου. Ίσως κάτι τέτοιο να πρέπει να συμβεί 

και στους κόλπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφού, οι αλλαγές που συμβαίνουν 

εντός και εκτός του οργανισμού καθιστούν επιτακτική ανάγκη την εκπαίδευση και 

συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.  

    Όλα τα  Ανώτατα ελεγκτικά Ιδρύματα όπως και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχουν ως στόχο την  ταχεία προσαρμογή σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον, 

την καλύτερη προβολή του έργου τους και να ολοκληρώσουν έγκαιρα και 

αποτελεσματικά τους ελέγχους τους . 

    Βέβαια είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα ξένο σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να  

μεταφυτευθεί  αυτούσιο σε ένα άλλο Κράτος και σε ένα όργανο Ελέγχου όπως είναι 

το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μπορεί όμως να μελετηθεί η  μεθοδολογία που 

εφαρμόζουν άλλα όργανα ελέγχου σε χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και να τα προσαρµόσουμε στις ιδιαιτερότητες του δικού µας συστήµατος, ώστε να 

εκσυγχρονιστεί. 

    Οι εκθέσεις ελέγχου είναι πολύ μεγάλες, κουράζουν τον μέσο αναγνώστη, αφού 

έχουν ως  κύριο στόχο να συμπεριλάβουν όλα τα απαραίτητα ώστε, να είναι 

αντικειμενικές και αξιόπιστες. Ο Nathaniel Hawthorne, είπε ότι η εύκολη ανάγνωση 

προϋποθέτει δύσκολο γράψιμο. Εάν οι εκθέσεις γραφόταν έχοντας στο μυαλό μας, ως 

αναγνώστη ένα άτομο που διαβάζει μια μέση εφημερίδα, με εικόνες, 

παραστατικότητα και απλά λόγια, που θα καταλήγουν σε κατανοητά συμπεράσματα 

με εύκολο τρόπο, θα εξοικονομούνταν χρόνος, γραφειοκρατία και χρήμα. Γενικά 

υπάρχει µια τάση απλοποίησης ώστε να κατανοηθούν τα προβλήµατα. Όπως 
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άλλωστε αναφέρει η Κα Μαυρομάτη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «Η 

οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μίας παρεχόμενης 

υπηρεσίας ή ενός δηµοσίου έργου είναι περισσότερο σηµαντική για τον πολίτη από 

έναν στείρο οικονοµικό έλεγχο, που αποκαλύπτει την κατασπατάληση του δηµοσίου 

χρήµατος. Οι αριθμοί δεν μαρτυρούν όλες τις διαστάσεις ενός προβλήµατος.».
156

 

Κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη  πρέπει οι έλεγχοι  να εκσυγχρονιστούν και  

να επικεντρωθούμε στη νέα τάση πραγμάτων . 

    Ίσως μέσα από μια διεύρυνση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο και εστίαση σε εκείνα τα σημεία, όπου θα μπορέσει να μεταφερθεί η 

κατάλληλη γνώση και τα νέα δεδομένα σε όλα, όμως, τα επίπεδα. Η συνεργασία αυτή 

είναι άλλωστε και θεσμικώς αποδεκτή (Σ.Λ.Ε.Ε. άρθρο 287 παρ. 3) με την 

προϋπόθεση να υπάρχει «πνεύμα εμπιστοσύνης» και «παράλληλη διατήρηση της 

ανεξαρτησίας» των εκατέρωθεν θεσμών.  

    Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα δοθεί η απαραίτητη σημασία και  σπουδαιότητα, στο 

να μεταφερθεί ολοκληρωμένα η τεχνογνωσία αυτή  και να εκπαιδευτεί το προσωπικό 

σε όλες τις βαθμίδες, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια του 

εκσυγχρονισμού. Έτσι θα γίνει αντιληπτό από του εργαζόμενους ότι η διοίκηση 

ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, επιδρώντας θετικά στην ψυχολογία τους, στη διάθεση τους 

για εργασία,  αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους.
157

  

     Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 4ης Γεν. Συν. στις 30-3-

2016 σελ 12) θεωρεί ότι απαιτείται «συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση των 

δικαστικών υπαλλήλων καθώς και η συμμετοχή τους σε προγράμματα ελεγκτικών 

πιστοποιήσεων, που να είναι προσαρμοσμένα στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και 

στον έλεγχο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή 

των υπαλλήλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η πιστοποίησή τους ως 

δημοσιονομικών ελεγκτών. Πρέπει, συνεπώς, να εξευρεθεί ο κατάλληλος οργανισμός 

που θα εκπαιδεύει και εν συνεχεία θα πιστοποιεί για την επάρκεια του 

εκπαιδευόμενου ως ελεγκτή.». 
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 https://www.elsyn.gr/sites/default/files/apodosi.pdf  «Επανασχεδιάζοντας τον έλεγχο των 
δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα: Ο έλεγχος απόδοσης. Παρουσίαση του αγγλοσαξωνικού 
µοντέλου» σελ.9.  
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 Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν. της 5
ης

 Γεν. Συν. στις 29-3-2017. 



89 

 

    Επομένως προκύπτει και η επιπλέον ανάγκη για μια υπηρεσία η οποία θα 

απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη συλλογή στοιχείων, αξιολόγηση 

προτάσεων εκτίμηση κινδύνων, επεξεργασία του προϋπολογισμού ανθρωποημερών 

ανά υπηρεσία-έλεγχο-εργασία όπου μέσα από αυτά θα προετοιμάζει το ετήσιο 

πρόγραμμα ελέγχου και θα αξιολογεί την εκτέλεσή του.
158

 

    Επίσης προκύπτει και η ανάγκη για την ύπαρξη μίας ανεξάρτητης υπηρεσίας
159

 

εσωτερικού ελέγχου που στις αρμοδιότητές της θα έχει την ανάλυση των κινδύνων, 

των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων των  υπηρεσιών. Συγκεκριμένα θα διερευνά 

την απόδοση των υπηρεσιών, θα τις αξιολογεί, θα καταγράφει την επικοινωνία 

μεταξύ των υπαλλήλων μιας υπηρεσίας αλλά και την συνεργασία μεταξύ των 

διάφορων υπηρεσιών, τα προβλήματα του προσωπικού (διαφωνίες, ελλιπής 

εκπαίδευση κλπ) κ.α..
160

  

    Η πληροφόρηση και η ενημέρωση μέσα από ένα γραφείο τύπου για το  Ελεγκτικό 

Συνέδριο, θα βοηθούσε να γίνει κατανοητή, από απλούς πολίτες η σπουδαιότητα και 

η σημασία του έργου του (διαφύλαξη δημοσίου χρήματος και πάταξη της διαφθοράς) 

για το Ελληνικό Κράτος. Ταυτόχρονα η υποφαινόμενη πιστεύει ότι θα αναδειχθεί το 

έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα βελτιωθεί η εικόνα του και θα λάβει την 

αναγνώριση που πραγματικά πρέπει να έχει. 

    Το Συμπέρασμα είναι σύμφωνα με την Ολομέλεια ( Πρακτικά της 25ης Γεν. Συν. 

στις 15-12-2014 σελ. 7) ότι «το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο αφιερώνει ιδιαίτερα 

σημαντικό μέρος από τις διαθέσιμες δυνάμεις του σε τακτικούς, ετήσιους, 

κατασταλτικούς ελέγχους, παραμελώντας τη διενέργεια επιλεγμένων ελέγχων σε 

τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος….Η διασπορά του ελέγχου σε τόσους 

πολλούς φορείς εκφυλίζει σε ικανές περιπτώσεις το δημοσιονομικό έλεγχο ,σε απλή 

διασταύρωση και επισκόπηση των στοιχείων, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

αναπόφευκτα ο συστημικός κίνδυνος του μη εντοπισμού (Detection Risk) από τον 

ελεγκτή των υλικών σφαλμάτων και παρατυπιών στην ελεγχόμενη δημοσιονομική 

διαχείριση.». 
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 Πρακτικά Ολ. Ελ. Συν. της 25ης Γεν. Συν. στις  15-12-2014. 
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 Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (IIA Standards) αλλά και με το διεθνή 
πρότυπο INTOSAI GOV 9140 είναι απαραίτητη μία ανεξάρτητη υπηρεσία που λογοδοτεί  απευθείας 
στη Διοίκηση. 
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 Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν. της 5ης Γεν. Συν. στις 29-3-2017. 
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    Σκόπιμο, καθώς επίσης και βασικό, είναι  να αναφερθούμε στους περιορισμούς 

αυτής της εργασίας, αφού οι μελέτες περίπτωσης τόσο του Ιπποκρατείου όσο και του 

Αχέπα αφορούν οικονομικά έτη του 2011 και 2012 που διενεργήθηκαν, το 2013 και 

2014 αντίστοιχα, και ολοκληρώθηκε η δημοσίευσή τους σε μεταγενέστερο χρονικό 

διάστημα χάνοντας έτσι το επίκαιρο της υπόθεσης. Επιπλέον δε, δεν υπάρχουν 

στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις 2015 και 2016 από τις οποίες θα αντλούνταν 

σημαντικές πληροφορίες για τα νοσοκομεία. 

    Επιπλέον με νεότερα πρακτικά της ολομέλειας
161

 αποφασίσθηκε ο έλεγχος 

συμμόρφωσης για το νοσοκομείο Αχέπα τα στοιχεία του οποίου θα βοηθούσαν σε 

μια συγκριτική αξιολόγηση και στη εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων, όμως 

ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί . 

    Αυτή η σύγκριση του πριν και του μετά θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

περαιτέρω έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι ελεγχόμενοι 

φορείς, και συγκεκριμένα οι Διοικήσεις τους, λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εκθέσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις συστάσεις και προτάσεις που γίνονται μέσα από αυτές, 

και τι εν τέλει βελτιώσεις έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα βάση των αρχικών 

συστάσεων  από την Ομάδα Ελέγχου καθώς και όλων όσων είχαν δεσμευτεί οι ίδιες 

οι Διοικήσεις των νοσοκομείων, ότι θα πραγματοποιήσουν.  

    Με την εργασία αυτή για πρώτη φορά καταγράφεται η σπουδαιότητα και η 

σημασία ενός εξωτερικού Ελεγκτή με απλό τρόπο και αναδεικνύεται η συμβολή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στις Μονάδες 

Υγείας. Με την παρουσίαση του έργου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποδεικνύεται 

ότι συμβάλει στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και  στην πάταξη της 

διαφθοράς με πολλούς και ποικίλους τρόπους προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

εκσυγχρονιστεί. Επιπλέον αναδεικνύεται η βοήθεια που παρέχει στις Διοικήσεις των 

Νοσοκομείων και στο δύσκολο έργο που αυτές έχουν επωμισθεί . Όπως αναφέρει το 

Σύνταγμα «το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο είναι αυτό που βοηθά στο να  γίνεται κάθε φορά και πραγματικότητα. 

    Γενικά όπως όλοι γνωρίζουμε το Κράτος οργανώνεται με βασικούς κανόνες οι 

οποίοι εκφράζονται μέσα από το Σύνταγμα. Οι κανόνες αποτελούν ένα από τα 

επιτεύγματα της ανθρώπινης κοινωνικής εξέλιξης και είναι ένας μηχανισμός 

προστασίας των αδυνάτων από τους ισχυρούς. Όμως η Δυναμική αυτών των 
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κανόνων είναι σχετική και μπορούν να προσαρμόζονται σε μία συνεχώς 

μεταβαλλόμενη πραγματικότητα μέχρις ενός σημείου. Πολλές φορές η 

πραγματικότητα μεταβάλλεται τόσο ριζικά που, παρά την δυναμική που έχουν, οι 

συνταγματικοί κανόνες  δεν μπορούν να την καλύψουν. Ο καθένας κάνει τις επιλογές 

του και η Ιστορία θα τις αναδείξει καθώς ο ιστορικός του μέλλοντος τις καταγράφει.  
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https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/intosai-gov.htm
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Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο « Οργανισµός Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.» (ΦΕΚ 189
 
Α). 

 Π.Δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου 

διατάξεων.» (ΦΕΚ 304 Α ). 

 Ν. 2145/93 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και 

εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων 

θεμάτων.» (ΦΕΚ 88 Α). 

 Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους τους και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ 247 Α). 

 Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων.» (ΦΕΚ 19 Α). 

 Π.Δ. 370/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών 

του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαικής 'Ενωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 

1993 (ΕΕ αριθ. L 199 της 9.8.93, σελ. 1) περί συντονισμού των διαδικασιών 

για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών.» (ΦΕΚ-199 Α). 

 Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.» (ΦΕΚ-178 Α).   

 Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 45 Α) .  

 Ν.2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.» 

(ΦΕΚ 46 Α). 

 Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 37 Α) . 

 Ν. 3060/02) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.» 

(ΦΕΚ  242 Α).  

 Ν. 3038/02 «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του 

Συντάγματος και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ  180 Α). 

 Ν. 3193/03 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 266 Α). 
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 Ν. 3329/05 ( ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05 ) «Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 81 Α). 

 N.3433/06 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.» (ΦΕΚ 

20Α ). 

 Ν. 3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 25 Α). 

 Σύνταγμα της Ελλάδας. Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ 

Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 

120/Α/27-06-2008). 

 N. 3868/10 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.» (ΦΕΚ 129 Α). 

 N. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.» (ΦΕΚ 141 Α). 

 Π.Δ. 136/11 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο.» (ΦΕΚ 267 Α). 

   Ν. 3943/11 « Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.»   

(ΦΕΚ 66 Α). 

  Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 228 Α). 

 N. 4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.» (ΦΕΚ 51 Α). 

 N. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»(ΦΕΚ 85Α). 

 Ν. 4075/12 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών 

Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 89 Α και ΦΕΚ 60 Α/13). 

 Ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.» (ΦΕΚ 

52Α). 

 Ν. 4146/13 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ – 90 Α). 
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 Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 

143Α ). 

 N. 4337/15 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129 Α). 

 Ν. 4489/17 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - 

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» 

(ΦΕΚ 140 Α). 

 

Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

  

 Αποφάσεις Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 868 και 18621/1990.   

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού  Συνεδρίου 750/1991. 

 Απόφαση  Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1913/1992. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 22401/1996. 

 Αποφάσεις Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  765, 1052 και 1192/1998. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1492/2000. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 169/2005. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1114/2007. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 432/2008. 

 Αποφάσεις Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 196, 717, 727 και 

753/2010. 

 Αποφάσεις Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου. 828, 1025, 1026, 1584, 2293, 

2822 και 2267/2011 . 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1983/2013. 

 Αποφάσεις Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  1810, 2218, 2220 και 

4328/2014. 

 Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3381/2015 . 

 Αποφάσεις Ι τμήμα 1569, 2466, 2723, 3042/2011. 

 Απόφαση V τμήμα 1437/2012. 
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 Απόφαση VI τμήμα 207/1996. 

 Απόφαση VI τμήμα 26/2005. 

 Αποφάσεις VI τμήμα. 24, 2490/2013, 4869, 4083, 3639 και 4922/13. 

 Αποφάσεις VI τμήμα Τμήμα 20, 953, 2026 και 2701/2014. 

 Αποφάσεις VI Τμήμα   1175, 1535/2015. 

 Απόφαση VII  Τμήμα 1717/2007. 

 Απόφαση VII Τμήμα 1674/2012. 

 Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 19ης Γενικής Συνεδρίασης στις 

25-5-1979 και 30-5-1979. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 23ης Γενικής Συνεδρίασης 

στις 2-6-1997 Θέμα Β΄. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 23ης Γενικής Συνεδρίασης 

στις 2-6-1997 Θέμα Β΄. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 28 ης Γενικής Συνεδρίασης 

στις 2-7-1997 θέμα Α΄. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 11 ης Γενικής Συνεδρίασης 

στις 4-5-1998. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 23ης Γενικής Συνεδρίασης 

στις  29-9-2004 . 

 Πρακτικά  Ολομέλειας  Ελεγκτικού Συνεδρίου 5ης Γενικής Συνεδρίασης στις 

10-3-2005. 

 Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 2ης  Γενικής Συνεδρίασης στις 

16-3-2011. 

 Πρακτικά Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 22
ης

 Γενικής Συνεδρίασης στις 

19-11-2014 θέμα Α΄. 

 Πρακτικά  Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 5ης Γενικής Συνεδρίασης στις 

29-3-2017.   

 Πράξεις 284/2005, 12/2014 Ε Κλιμακίου. 

 Πράξη 57/2010 ΣΤ Κλιμακίου.   

 Πράξη15/2005, 280/2008,  172/2009,  264/2010 Ζ Κλιμακίου. 
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 Πράξη1, 3, 5, 6, 10, 14/2002, 103/2003, 89/2008 VI Tμήματος. 

 Πράξη 171/2013 ΚΠΕΔ VII Tμήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


