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Δςσαπιζηίερ 

 

 

  Καη’ αξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξµφηαηα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ θ. Αζαλάζην Αλαζηαζίνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο παξαηεξήζεηο αιιά θαη ηε 

ζπλνιηθή πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο κνπ αιιά ην 

κεγαιχηεξν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ µε ζηεξίδεη µε ηελ αγάπε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηεο φια απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Πεπίλητη ζηα Δλληνικά 

 
 

O έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, δηφηη ζθνπφο ηνπ 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζχλλνκεο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο   

Ζ χπαξμε ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Σα ζπζηήκαηα ηνπ έιεγρνπ ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηα επεηξσηηθά θαη ηα 

αγγινζαμνληθά.  

ηελ Διιάδα ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ 

θαη θαηαζηαιηηθφ. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δεκνζηνλνκηθή πξάμε δειαδή πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο θάζε δαπάλεο ελψ ν 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ αθνχ εθηακηεπηεί ε δαπάλε θαη 

απνβιέπεη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ είηε απαιιάζζνληαο ή απνδίδνληαο 

επζχλεο ζηα φξγαλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δαπάλεο. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

δηαθξίλεηαη ζε δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ. Ο δηνηθεηηθφο είλαη ν έιεγρνο ν νπνίνο 

αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ θαη δηθαζηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηα δηθαζηηθά φξγαλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 
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Πεπίλητη ζηα Αγγλικά 

 

The control of public spending is very important because its purpose is to 

ensure the lawful disposal and management of public funds. 

The existence of public expenditure control exists in all countries. 

Of control systems are divided into two categories: the continental and Anglo-Saxon. 

In Greece the control of public expenditure is divided into preventive and 

repressive. The preventive is done before the financial transaction that is performed 

before the payment of all expenses while the repressive control is done in retrospect 

after disbursed expenditure and aims at adjusting expenditure either relieving or by 

attributing responsibility to the institutions that made the expenditures. The preventive 

is divided into administrative and judicial. The administrator is the control that is 

exercised by the Minister of Finance through the Services Audit and judicial control is 

exercised by the judicial bodies and in particular by the Court. 
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Διζαγυγή 

 

O έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, δηφηη ζθνπφο ηνπ 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζχλλνκεο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, είλαη βαζηθφ 

γλψξηζκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, δηφηη είλαη θξαγκφο ζηελ θαηάρξεζε ηεο 

εμνπζίαο. Έμαιινπ, ε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεί κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα απνδέρνληαη νη 

θνξνινγνχκελνη ηηο ζπζίεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο.  

 

Ζ χπαξμε ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Αλάινγα κε ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο θάζε ρψξαο ,δηαθέξεη ην είδνο ηνπ 

έιεγρνπ, ε λνκηθή θχζε, ηα ειεγθηηθά φξγαλα θιπ. Σα ζπζηήκαηα ηνπ έιεγρνπ 

ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηα επεηξσηηθά θαη ηα αγγινζαμνληθά. Σν επεηξψηηθν 

ειεγθηηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ φπνπ ν έιεγρνο αζθείηαη απφ δεκνζηνλνκηθφ 

δηθαζηήξην φπσο ηεο Γαιιίαο θαη ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα έιεγρνπ είλαη ην 

ζχζηεκα φπνπ ν έιεγρνο αζθείηαη απφ κηα δηνηθεηηθή αξρή ρσξίο δηθαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο φπσο ζηελ Αγγιία. 

 

ηελ Διιάδα ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ 

θαη θαηαζηαιηηθφ. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δεκνζηνλνκηθή πξάμε δειαδή πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο θάζε δαπάλεο ελψ ν 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ αθνχ εθηακηεπηεί ε δαπάλε θαη 

απνβιέπεη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ είηε απαιιάζζνληαο ή απνδίδνληαο 

επζχλεο ζηα φξγαλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δαπάλεο. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

δηαθξίλεηαη ζε δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ. Ο δηνηθεηηθφο είλαη ν έιεγρνο ν νπνίνο 

αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ θαη δηθαζηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηα δηθαζηηθά φξγαλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ιακβάλεη 

ρψξα πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πξάμε κε ζπλέπεηα λα πξνιακβάλεηαη 
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ε θαθνδηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ ε 

παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζε απηφλ. 

 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πξνιεπηηθνχ 

έιεγρνπ ησλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα, φπνπ ν πξψηνο λφκνο πνπ αλέθεξε ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ήηαλ ν ΗΒ/1852 « Πεξί δηνηθήζεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ θαη πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ηνπ Κξάηνο». ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά 

ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κε ηα ζπληαγκαηηθά 

θείκελα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1968 θαη ηνπ 1973 έσο θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ην 2001. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο, 

παξεκπίπησλ θαη θαη’εμαίξεζε θαη νπζηαζηηθφ. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ άζθεζε 

ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δειαδή νη δηαηάθηεο θαη ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαζψο θαη ην 

αληηθείκελν εθαξκνγήο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δειαδή νη δεκφζηεο δαπάλεο. 

Δπίζεο αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο πξνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ απφ 

ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα Κιηκάθηα ηνπ. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ θαη ηελ 

ζρέζε ηνπ κε ηελ δεκνζηνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ απαξηζκνχληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ρψξα καο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζπζηήκαηα έιεγρνπ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Αγγιίαο. Γπν ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο πνπ φκσο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αζθνχλ θαη ηα δπν έιεγρν απφδνζεο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο. 

Αθνινπζεί ζχγθξηζε ησλ αλσηέξσ δπν ζπζηεκάησλ κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα θαη 

παξνπζίαζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Διιάδαο λα ελαξκνληζηεί ζηνλ έιεγρν ηεο αξρήο 

ηεο ρξήζηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 
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ζπζηεκάησλ έιεγρνπ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ ειιείςεσλ 

ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο ζηελ Διιάδα λα κελ είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθφο φπσο ζηελ Δπξψπε.  

Κεθάλαιο 1 

1.1 Η έννοια ηος ελέγσος ηυν δημοζίυν δαπανών 

 

Έλαο νξηζκφο «ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ» είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ψζηε λα δηαπηζησζεί ε λνκηκφηεηα, ε 

θαλνληθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε νηθνλνκηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ θαη 

ε εμαθξίβσζε ηεο καζεκαηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηαθφξσλ πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κ' 

απηέο.  

χκθσλα κε ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ. Πξφθεηηαη γηα έιεγρν ν 

νπνίνο απνβιέπεη ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ, φηη ε δαπάλε πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή 

θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαζψο θαη φηη έρεη λφκηκα αλαιεθζεί, 

επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη ππνπέζεη 

ζε παξαγξαθή
1
.  

 

1.2 Δίδη ελέγσος 

 

Ο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα είδε. Σα ζεκαληηθφηεξα εμ 

απηψλ είλαη : 

 Γηνηθεηηθφο – Γηθαζηηθφο 

Γηνηθεηηθφο είλαη ν έιεγρνο ν νπνίνο αζθείηαη απφ δηνηθεηηθά φξγαλα δειαδή απφ ηελ 

ηδία ηε Γηνίθεζε (Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ). Γηθαζηηθφο είλαη ν έιεγρνο 

πνπ αζθείηαη απφ ηα δηθαζηηθά φξγαλα (Δπίηξνπνη Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ). 

________________ 

1
Άξζξν 91 παξ. 2 ηνπ λφκνπ 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ( ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
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 Δζσηεξηθφο - Δμσηεξηθφο 

Δζσηεξηθφο είλαη ν έιεγρνο φπνπ γίλεηαη απφ φξγαλα ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δαπάλε, δειαδή απφ φξγαλα ηνπ δηαηάθηε. 

Δμσηεξηθφο είλαη ν έιεγρνο φπνπ αζθείηαη απφ φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηε δαπάλε (Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, Δπίηξνπνη 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) .  

 Πξνιεπηηθφο – Καηαζηαιηηθφο 

Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πξάμε 

δειαδή πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο θάζε δαπάλεο .Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο γίλεηαη εθ 

ησλ πζηέξσλ αθνχ εθηακηεπηεί ε δαπάλε θαη απνβιέπεη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ είηε απαιιάζζνληαο ή απνδίδνληαο επζχλεο ζηα φξγαλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δαπάλεο. 

 Γεληθφο - Γεηγκαηνιεπηηθφο 

Γεληθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ δαπαλψλ, ελψ 

δεηγκαηνιεπηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ θαιχπηεη δείγκα απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ.  

 Σππηθφο – Οπζηαζηηθφο 

Ο ηππηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ επί ηφπνπ εμαθξίβσζε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ. 

 

1.3  Η ιζηοπική εξέλιξη ηος πποληπηικού ελέγσος δαπανών 

 

Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθαλ ηα είδε ηνπ ειέγρνπ. Έλαο εμ απηψλ είλαη ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο. Πξψηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ έγηλε κε ην λφκν ΗΒ/1852 « Πεξί δηνηθήζεσο ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ηνπ Κξάηνο». χκθσλα κε ην λφκν 

απηφ ην θάζε Τπνπξγείν είρε ινγηζηήξην πνπ ήηαλ αξκφδην γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη 

ηελ έθδνζε εληαικάησλ ησλ δαπαλψλ ηνπ
2
. 

_________________ 

2
 Άξζξν 136  ηνπ λφκνπ ΗΒ/1852 « Πεξί δηνηθήζεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ηνπ 

Κξάηνο» 
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Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ζεψξεζε ησλ εληαικάησλ θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπο εθφζνλ δελ ππεξέβαηλαλ ηελ πίζησζε
3
.Τπήξραλ αξθεηέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο θαζψο δελ εθθαζαξίδεη θαη δελ εληαικαηνπνηεί θάζε 

Τπνπξγείν ηηο δαπάλεο ηνπ θαη ε ζεψξεζε ησλ εληαικάησλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δειαδή ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη φρη ηεο εθηειεζηηθήο. 

Απφ ην 1852 έσο ην 1887 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθνχηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην 1887 κε ην λφκν ΑΤΟΕ’/1887 «Πεξί ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ » ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηελ δεκνζίσλ δαπαλψλ αλαηέζεθε 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Ο αλσηέξσ έιεγρνο δηελεξγνχηαλ κεηά ηελ αλάιεςε ηεο 

δαπάλεο. πγθεθξηκέλα εμέηαδε αλ ε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη αλ ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γηα λα ζεσξήζεη ην ρξεκαηηθφ έληαικα 

ζα έπξεπε λα ζπληξέρνπλ θαη νη δπν πξνυπνζέζεηο. Δπηπιένλ ν Τπνπξγφο αθφκα θαη 

φηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο είρε ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο
4
. Απφ ηα παξαπάλσ 

δηαθαίλεηαη φηη ν ηζρχνλ πξνιεπηηθφο έιεγρνο δελ έρεη αιιάμεη ηδηαίηεξα απφ ηελ 

πξσηνεκθαληζή ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην 1920 ήηαλ ε πξψηε θνξά φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί θαη ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο
5
. 

Έπεηηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1926 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

δηελεξγείηαη γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα ησλ Τπνπξγείσλ απφ ηνπο Παξέδξνπο. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ηα εθδηδφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα παξάβαηλαλ ην Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε, αλαγλψξηζε θαη 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο ηφηε ν Πάξεδξνο αξλνχηαλ ηελ ζεψξεζή ηνπο
6
. Σν 1927 ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχηαλ απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Πξηλ ηελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θάζε Τπνπξγείν 

έπξεπε λα πάξεη έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

_________________ 

3 
Άξζξν 43 ηνπ λφκνπ ΗΒ/1852 « Πεξί δηνηθήζεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ηνπ 

Κξάηνο» 
4 

Άξζξν 3 ηνπ λφκνπ ΑΤΟΕ’/1887 «Πεξί ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ » 

5 
Άξζξν 1 παξ β. ηνπ λφκνπ 1937/1920 «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο ηνπ Πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ εμφδσλ ηνπ θξάηνπο» 

6.
Άξζξν 1 λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 31εο Ηνπιίνπ 1926 «Πεξί εθηειέζεσο γλσκνδνηήζεσο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθψο κε ηαο  

Κεληξηθάο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»
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Δίρε ην δηθαίσκα αθφκα θαη αλ ε δαπάλε ήηαλ λφκηκε λα κελ ηελ εγθξίλεη ιφγσ 

έιιεηςεο ηακεηαθψλ απνζεκάησλ
7
.Ζ παξέκβαζε απηή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ήηαλ απαξαίηεηε θαζψο κέρξη ηφηε ν θάζε Τπνπξγφο δηαρεηξηδφηαλ ηηο πηζηψζεηο πνπ 

ηνπ είραλ εγθξηζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλεμέιεγθηα
8
.Δπηπξνζζέησο γηα θαιπηέξα 

απνηειέζκαηα ζηνλ έιεγρν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ην 1930 ηδξχζεθε ζε θάζε 

Τπνπξγείν ε «Τπεξεζία εγθξίζεσο θαη εθθαζαξίζεσο δαπαλψλ» ε νπνία ππαγφηαλ 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ. Πιένλ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ αλαηέζεθε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο (ζεκεξηλέο Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ)
9
. Αξθεηά αξγφηεξα ην 1970 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη ηα φξηα ησλ πηζηψζεσλ πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη 

θάζε Τπνπξγφο
10

. Σέινο ην 1972 κε ηελ έθδνζε Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο επεθηάζεθε 

ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ζε αιιά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ φπσο ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

Διιάδνο, ην Σακείν Αξσγήο Ληκεληθνχ ψκαηνο θιπ
11

.  

 

1.4 Η ζςνηαγμαηική καηοσύπυζη ηος πποληπηικού ελέγσος 

1.4.1 Σο ύνηαγμα ηος 1968 και ηος 1973 καηά ηην διάπκεια ηηρ δικηαηοπίαρ 

 

Σα πληαγκαηηθά θείκελα  ηνπ 1864, ηνπ 1911, ηνπ 1927 θαη ηνπ 1952 

αλέθεξαλ κελ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηα πξνζφληα ησλ Παξέδξσλ θαη ησλ 

χκβνπισλ αιιά δελ αλέθεξαλ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ
12

.  

___________________ 

7 
Φήθηζκα 7εο Ηνπλίνπ 1927 «Πεξί εληζρχζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ ελ ηε Γηνηθήζεη ησλ εζφδσλ   θαη ησλ εμφδσλ 

ηνπ Κξάηνπο» 

8 
Κουγέα Β., Ζ παξέκβαζε ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγηάο ζηελ δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ .Ζ 

αλαδήηεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο, εθδφζεηο Αλη. Ν. αθθνχια Αζήλα-Κνκνηελή 1998 

9
 Άξζξν 31 ηνπ λφκνπ 4796/1930 

10 
Άξζξα 1,2,15 ηνπ λφκνπ 321/1969 «Πεξί Κψδηθα Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» 

11 
Άξζξα 1, 18 ηνπ λφκνπ 1265/72 «Πεξί ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη 

ησλ άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ σο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη παξαθνινπζήζεσο 

ησλ εζφδσλ ησλ» 
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Ζ πξψηε αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

ζπληαγκαηηθή ηνπ θαηνρχξσζε ήηαλ ζηα πληαγκαηηθά θείκελα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

1968 θαη ηνπ 1973. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ Ννκηθψλ Πξφζσπσλ Γεκφζηνπ Γηθαίνπ φπσο νξίδεη ν 

λφκνο
13

.  

1.4.2 Σο ύνηαγμα ηος 1975 

Ύζηεξα ην 1975 κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο, ςεθίζηεθε ην λέν 

χληαγκα. Ζ ςήθηζή ηνπ ήηαλ ε αθεηεξία γηα έλα δεκνθξαηηθφ μεθίλεκα κε 

θαηλνηνκίεο
14

. Γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο Γεκνθξαηίαο απαξηζκνχληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ
15

. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ιέμε 

«ηδίσο» απφ ην άξζξν 98 θαζψο ζεκαίλεη φηη ελψ είλαη αδχλαηνλ λα αλαηεζνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε άιιν φξγαλν, επηηξέπεηαη φκσο λα 

αλαηεζνχλ ζε απηφ επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο. Δπίζεο ελψ γηα ηηο δαπάλεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ ππάξρεη θάπνηα εμαίξεζε ψζηε λα κελ ππάγνληαη ζηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν, γηα ηνπο Ο.Σ.Α θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. δελ δηεπθξηλίδεηαη πνηνη 

ππάγνληαη θαη πνηνη φρη. Πξνθαλψο είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε 

φπσο ίζρπε παιηφηεξα
16

.  

_______________ 

12
Άξζξα 88,89 χληαγκα 1864, άξζξν 98 χληαγκα 1911, Άξζξν 106 χληαγκα 1927 , Άξζξν 98 χληαγκα 1952 

13
Άξζξν 108 παξ. 1γ χληαγκα 1968,1973 

14
  Αλιβιδάτου Ν., Σν χληαγκα ηνπ 1975 θαη ε εθαξκνγή ηνπ: έλαο ζηξεβιφο εθζπγρξνληζκφο 1988 

15
Άξζξν 98 παξ 1α χληαγκα 1975 

16
 Όηαλ ςεθίζηεθε ην χληαγκα ηνπ 1975 ην Διεγθηηθφ πλέδξην αζθνχζε πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο, φζνλ 

αθνξά φκσο ηηο δαπάλεο ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθνχηαλ κφλνλ αλ πξνβιεπφηαλ απφ Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα (άξζξα 1,18 ηνπ λ.δ. 1265/1972). Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 98 παξ.1 πεξ. α ηνπ πληάγκαηνο 1975 φπνπ ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθεη «ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ ΟΣΑ ή άιισλ ΝΠΓΓ, 

πνπ ππάγνληαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ κε εηδηθνχο λφκνπο» επαλαιακβάλνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθψο απηά ηα νπνία ήδε 

ηζρχνπλ. 
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1.4.3 Η καηάπγηζη ηος δικαζηικού πποληπηικού ελέγσος 

Έπεηηα ην 1985 αλαηίζεηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο πνπ κέρξη πξφηηλνο 

αζθνχηαλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηηο Τπεξεζίεο Δληειινκέλσλ Δμφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ε πεξίπησζε φπνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο 

Δληειινκέλσλ Δμφδσλ είρε αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο 

απνθάζηδε ή ν Δπίηξνπνο ή ν Πάξεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 
17

. Δπίζεο φιεο νη 

δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ ππφθεηληαη ζε θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ. Ο έιεγρνο απηφο 

πεξαηψλεηαη κέζα ζε δεθανθηψ (18) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηφηε πνπ δηαβηβάδνληαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
18

. χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηηο Τπεξεζίεο Δληειιφκελσλ 

Δμφδσλ θαη ν θαηαζηαιηηθφο παξακέλεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Όκσο βάζεη ηνπ 

πληάγκαηνο δηαθξίλεηαη ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ
19

 θαη ε έλλνηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ
20 

φπνπ εμ νξηζκνχ σο έιεγρνο ινγαξηαζκψλ λνείηαη ν 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο, ελψ σο έιεγρνο δαπαλψλ λνείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ 

δηαηαθηψλ. Σελ αλσηέξσ άπνςε έρεη θαη ε Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ε 

νπνία είρε θξίλεη φηη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ 

ην Διεγθηηθφ ζπλέδξην είλαη ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλνο θαη δελ δχλαηαη λα 

αθαηξεζεί ε αξκνδηφηεηα απηή κε απφθαζε ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε
21

.  

Δθηφο ησλ αλσηέξσ ην 1987 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 34 ηνπ λ. 1489/1984 

θαη πιένλ ίζρπε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Τπεξεζηψλ Δληειινκέλσλ 

Δμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ 

είλαη νη απηέο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πξνέδξσλ θαη Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ πνπ θαζνξίδνληαη απφ δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31.12.1984
22

. Με απηήλ 

ηελ δηάηαμε αξκνδηφηεηεο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο πιένλ ίζρπαλ θαη γηα ηελ 

εθηειεζηηθή.  

_________________ 

17
 Άξζξν 34 παξ.1 Ν.1489/1984 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο θείκελεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  

18
 Άξζξν 34 παξ.2 Ν.1489/1984 
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Βεβαία παξφια απηά νη Τπεξεζίεο Δληειινκέλσλ Δμφδσλ αζθνχζαλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν κφλν ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Οη ππφινηπεο δαπάλεο δειαδή ησλ Ν.Π.Γ.Γ πνπ δελ αλαγξάθνληαλ ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ειεγρφηαλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
23

.  

Σέινο ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαζψο θαη φηη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ Τ.Γ.Δ. 

δελ θάιππηε ην ίδην ζχλνιν δαπαλψλ, ην 1989 επαλήιζε ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην
24

. 

1.4.4 Η αναθεώπηζη ηος ςνηάγμαηορ ηο 2001 

Σν 2001 κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ε θξάζε «δεκνζίνπ δηθαίνπ» 

δηαγξάθεθε
25

. Πιένλ κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ νη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ εθφζνλ «φκσο» 

ππαρζνχλ ζηνλ θαζεζηψο απηφ κε εηδηθφ λφκν. Παξφιν πνπ θαη ζηα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο γίλεηαη έληνλε αλαθνξά φηη πξέπεη λα 

αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

απηνχο γηα ηελ εθηέιεζε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην ηεθκήξην ηεο κε 

ππαγσγήο εθηφο αλ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ηζρχεη αθφκα
26

.  

_________________________________ 

19 Άξζξν 98 παξ.1 πεξ. δ ηνπ πληάγκαηνο  

20
 Άξζξν 98 παξ.1 πεξ. α  ηνπ πληάγκαηνο

 

21
 Γλσκνδνηήζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 20/30-5-1979, 34/8-10-1984, 14/29-4-1991 

22
 Άξζξν 40 παξ 2 ηνπ λφκνπ 1731/1987 «Ρπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

23
Κουγέα Β., Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνηθήζεσο, Αζήλα 1986 

24
 Άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ λφκνπ 1868/89 «Σξνπνπνίεζε , αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1756/88 «Κψδηθαο 

νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζε δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ» ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3026/54 «Πεξί Κψδηθνο 

Γηθεγφξσλ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

25
Αξζξν 98 παξ 1 πεξ α πληάγκαηνο 2001 

26
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛΒ' Σεηάξηε 7 Μαξηίνπ 2001  
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1.5 Σο πεπιεσόμενο ηος πποληπηικού ελέγσος 

 

χκθσλα κε ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζπλίζηαηαη ζε 

έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ
27

.  

 

1.5.1 Ο έλεγσορ  νομιμόηηηαρ 

 

1.5.1.1 Ζ έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο 

 

Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο απνζθνπεί ζηε εμαθξίβσζε φηη ε δαπάλε 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 

εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη φηη ππάξρεη γηα απηήλ ηελ δαπάλε 

γξακκέλε πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ
28

. Οη αλσηέξσ εμαθξηβψζεηο απνηεινχλ 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά , δειαδή δελ αξθεί κφλν ε 

χπαξμε ηεο κηαο, έηζη ψζηε λα ζεσξεζεί ε δαπάλε λφκηκε. Ζ εγγεγξακκέλε πίζησζε 

παξέρεη ζην δηαηάθηε ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δαπάλε θαη ε 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξέρεη ηε λνκηθή δπλαηφηεηα
29

. 

 

1.5.1.2 Ζ πξφβιεςε ηεο δαπάλεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο είλαη λα πξνβιέπεηαη ε δαπάλε απφ ηππηθφ λφκν ή νπζηαζηηθφ λφκν ή λα 

ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θνξέα. Οπζηαζηηθά ππάξρνπλ δαπάλεο νη 

νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ δηάηαμε λνκνχ αιιά παξφια απηά δελ ζεσξνχληαη 

κε ζχλλνκεο δηφηη εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα ή ζπληεινχλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη αλαγθαίν θαζψο ν λνκνζέηεο δελ 

ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ θάζε θνξέα, γηα 

απηφ δίλεη θαη απηήλ ηελ δπλαηφηεηα, εηδάιισο ζα δεκηνπξγνχληαλ ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα. χκθσλα θαη κε ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα πξέπεη νη 

δαπάλεο λα είλαη ιεηηνπξγηθέο δειαδή λα ζπλάδνπλ πξνδήισο  

_________________ 

27 
Άξζξν 92, παξ 2. Ν.4270/2014 

28 
Άξζξν 91, παξ 2. Ν.4270/2014 

29
Μπάρμπα Ν., Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, 2006 
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κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηνπο ζα πξνθαινχζε πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 

ή ζα εκπφδηδε ηελ επηδίσμε ησλ λνκίκσλ ζθνπψλ ηνπ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

αλάινγν ή πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη 

κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο
30

. Δπνκέλσο, φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ πξνβιέπεηαη 

απφ δηάηαμε λφκνπ, ζα πξέπεη λα ειεγρηνχλ δχν αθφκε πεξηπηψζεηο γηα λα θξηζεί ε 

δαπάλε λφκηκε ή παξάλνκε. Ζ κία είλαη λα εμεηαζηεί ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θνξέα, γηα 

λα δεηρηεί αλ πξνθχπηεη φηη ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ε άιιε 

είλαη λα εξεπλεζεί κήπσο ε δαπάλε εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, αθνχ είλαη εχθνιν λα 

δηαπηζησζεί αλ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

θνξέα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε φκσο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, αθνχ δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή αλ ε δαπάλε εμππεξεηεί ή φρη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζα ζηεξηρζεί θαη 

ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί. Όπσο θαη λα έρεη ηελ επζχλε ηεο 

απφδεημεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ θέξεη ν δηαηάθηεο.  

 

1.5.1.3 Δγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

 

Γεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο κίαο δαπάλεο είλαη λα 

ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε
31

. Πίζησζε είλαη ην 

πνζφ ην νπνίν ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή θαη εγγξάθεηαη ζηνλ εηήζην Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πιεξσκή ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά κείδνλα θαηεγνξία 

ζε επίπεδν θνξέα θαη εηδηθνχ θνξέα, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε πίλαθεο πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ε 

νπνία θαηαλέκεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο θνξείο ζε αλαιπηηθφ επίπεδν
32

. 

___________________ 

30
 Πξάμε VII Σκήκαηνο 358/2010,39/2013 

31
Αξζξν 91 παξ 2β Ν.4270/2014 

32
 Άξζξν 55 παξ 1 Ν.4270/2014 
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Γειαδή γηα λα δηελεξγεζεί ε δαπάλε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πίζησζε αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο δαπάλεο θαη ε πίζησζε λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ 

θνξέα ή εηδηθνχ θνξέα.  

Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά ηηο αξρέο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο νη 

δαπάλεο ησλ θνξέσλ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν αλ αληηζηνηρνχλ ζε 

Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (ΚΑΔ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη εθφζνλ δελ 

ππεξβαίλνπλ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο
33

. χκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, νη πηζηψζεηο δελ γίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλε δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, εθηφο αλ επηηξέπεηαη ε αλαθαηαλνκή 

πηζηψζεσλ
34

. Ο έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη ζην αλ ε δαπάλε βξίζθεηαη κέζα ζην 

πνζνζηφ δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αιιά θαη αλ δελ μεπεξλά ηα φξηα ησλ πιεξσκψλ πνπ 

νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
35

. Οη Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ δελ εθθαζαξίδνπλ θαη δελ εληαικαηνπνηνχλ δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ' ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ή ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
36

. 

Σέινο ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεσο 

λνκηκφηεηαο αιιά παξφια απηά λα ζεσξεζεί ε δαπάλε απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην κε 

επζχλε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ ην δεηά
37

.  

 1.5.2 Ο έλεγσορ κανονικόηηηαρ 

 

1.5.2.1 Ζ έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο 

Καηά ην δεκφζην ινγηζηηθφ θαλνληθή είλαη ε δαπάλε ε νπνία έρεη αλαιεθζεί 

λφκηκα, επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ έρεη 

ππνπέζεη ζε παξαγξαθή
38

. Όπσο θαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο νη ηξεηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά. 

________________ 

33
Άξζξν 49 παξ 2 Ν.4270/2014 

34
Άξζξν 51 παξ 2β Ν.4270/2014 

35
Άξζξν 72 Ν.4270/2014 

36
Άξζξν 60 παξ 5 Ν.4270/2014 

37
Αξζξν 32 παξ.2 Ν.4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

38 Άξζξν 91 παξ 2β Ν.4270/2014 
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1.5.2.2 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο 

Ζ «αλάιεςε ππνρξέσζεο» είλαη δηθπήο έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ζσξεπηηθά 

ηφζν ηε λνκηθή, φζν θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε. Τπφ ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο 

δεζκεχζεσο ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ 

νπνία δεκηνπξγείηαη ή βεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έλαληη ηξίησλ. Γειαδή αλαγλσξίδεηαη ε απαίηεζε 

έλαληη ηξίησλ. Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο ε αλάιεςε 

δαπάλεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έηζη ψζηε 

λα αλαιεθζεί εγθχξσο νπνηαδήπνηε δέζκεπζε ή λα εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε δαπάλε 

θαη πεξηέρεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί χπαξμεο θαη δέζκεπζεο ηεο 

αλαγθαίαο πίζησζεο. Γειαδή δεζκεχεηαη ε πίζησζε
39

. 

Αξκφδην φξγαλν ππνγξαθήο ηεο αλάιεςεο είλαη ν δηαηάθηεο ή ην θαηά λφκν 

εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν. Καη’ εμαίξεζε γηα ηηο πνιπεηείο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα επφκελα έηε ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο 

ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ θαηά Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
40

. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ δαπάλεο ηαθηηθψλ απνδνρψλ, ζπληάμεσλ, εμππεξέηεζεο δεκφζηνπ ρξένπο, 

αζθαιηζηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ, θαζψο θαη γηα δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα 

(ειεθηξηθή ελέξγεηα, χδξεπζε, επηθνηλσλίεο, κηζζψκαηα θ.ιπ.) ε αλάιεςε γίλεηαη γηα 

νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
41

.  

Ζ απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή δηνηθεηηθή πξάμε 

γηαηί ππνρξεψλεηαη ν δηαηάθηεο πξηλ δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε δαπάλε: 

1. λα πξνζδηνξίζεη απφ πνηα δηάηαμε λφκνπ πξνβιέπεηαη ε δαπάλε 

2. λα θαζνξίζεη ην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δαπάλε  

3. λα ειέγμεη εάλ ε πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ,  

4. λα δηαπηζηψζεη φηη ε πίζησζε είλαη δηαζέζηκε  

5. λα εμαθξηβψζεη φηη δελ ππεξβαίλεηαη ην ηζρχνλ πνζνζηφ ησλ πηζηψζεσλ  

____________________________ 
 

39 Άξζξν 66 παξ. 1 Ν.4270/2014 

40 
Άξζξν 67 παξ. 1 Ν.4270/2014 

41 Άξζξν 66 παξ. 8 Ν.4270/2014 
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Οπζηαζηηθά, ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απνηειεί ηελ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε 

ελέξγεηα ηνπ δηαηάθηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. 

  

1.5.2.3 Νφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

Ο έιεγρνο, ε εθθαζάξηζε θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

γίλεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ απνζηέιινληαη ζε απηέο απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ 

απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ
42

. Σα αλσηέξσ λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη, 

αλά θαηεγνξία δαπάλεο, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
43

. 

Τπάξρεη πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ έιεγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διεγρνχ λα δεηεζεί απφ ηνλ δηαηάθηε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία, 

ζηνηρείν ή αθφκα θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ρσξίο λα πξνβιέπνληαη απφ 

δηάηαμε λφκνπ
44

. Σέηνηεο ξπζκίζεηο βέβαηα πξνθαινχλ ηξηβέο κεηαμχ ησλ δηαηαθηψλ 

θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαζψο νη δηαηάθηεο ζεσξνχλ φηη γίλνληαη επεκβάζεηο 

ζηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ηεο δαπάλεο ειέγρνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

εγθπξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο εθδφζεσο ηνπο. 

Αξρηθά ζα πξέπεη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ έρεη εθδψζεη ηα έγγξαθα λα είλαη 

αξκφδην λα ηα ζπληάμεη, ηα έγγξαθα λα είλαη ππνγεγξακκέλα , ζθξαγηζκέλα κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ θιπ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα έρνπλ ζπληαρηεί 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο θαη ζπγθεθξηκέλα λα έρνπλ αηηηνινγεζεί ζσζηά. 

Ζ αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή ,επαξθήο δειαδή λα γίλεηαη αλαθνξά ησλ 

εθαξκνδνκέλσλ θαλφλσλ δηθαίνπ, λα δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρνπλ νη πξαγκαηηθέο 

θαη λνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφςεη ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε έθδνζε ηεο πξάμεο θαη' 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ θιπ  

_________________ 

42 
Άξζξν 89 παξ 3β ηνπ Ν.4270/2014, άξζξν 1 παξ 1 ηνπ Π.Γ.151/1998 «Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο 

πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 

43,44,46
Άξζξν 1 παξ 2  ηνπ Π.Γ.151/1998 
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ηελ πεξηπηψζεηο νπνχ ε αηηηνινγία είλαη αλεπαξθήο ή εζθαικέλε νη δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο είλαη πιεκκειείο
45

.  

Σέινο ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα θαη λα κελ έρνπλ 

αιινησζεί. Μφλν ζε θάπνηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπνληαη επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθψλ
46

.  

1.5.2.4 Παξαγξαθή  

ηνλ νξηζκφ ηνπ έιεγρνπ ηεο θαλνληθφηεηαο ε παξαγξαθή αλαθέξεηαη σο 

ηξίηε πξνυπφζεζε φκσο ν έιεγρνο ηεο παξαγξαθήο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ 

άιισλ δπν πξνυπνζέζεσλ θαζψο αλ ε δαπάλε έρεη παξαγξάθεη δελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ έιεγρνο.  

 

 Ζ έλλνηα ηεο παξαγξαθήο  

 

Ζ παξαγξαθή είλαη ν ζεζκφο ηνπ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα αμίσζε 

δελ είλαη επηδηψμηκε, επεηδή ν δηθαηνχρνο παξέιεηςε λα ηελ αζθήζεη εληφο νξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν
47

.  

 

 Υξφλνο παξαγξαθήο  

 

Γεληθά ε παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ είλαη πέληε (5) έηε 

εθηφο αλ απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη βξαρχηεξνο ρξφλνο απηήο
48

. 

ε θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξαγξαθήο φπσο ζηνπο ππάιιεινπο ηνπ δεκφζηνπ είηε πνιηηηθνχο είηε 

ζηξαηησηηθνχο ή κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ φπνπ ε απαίηεζε αθνξά είηε 

απνδνρέο ή απνδεκηψζεηο θιπ. παξαγξάθεηαη κεηά ηελ δηεηία . Μεηά ηε πάξνδν ηεο 

δεθαεηίαο παξαγξάθεηαη θαη ην δηθαίσκα. ηελ πεξίπησζε ζπληαμηνχρσλ ηνπ 

Γεκφζηνπ ηζρχεη φηη θαη ζηνπο ελ ελεξγεία ππάιιεινπο
49

. 

______________________ 

45
 Ν.2690/9-3-99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ,πελιωτόπουλου Δ., Δγρεηξίδην 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ έθδνζε Αλη .Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1999). 

47
 Άξζξν 247 Ν.2250/1940 Αζηηθφο Κψδηθαο 

48,49
Αξζξν140 παξ 1,3,4,5 Ν.4270/2014 
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 Έλαξμε παξαγξαθήο 

 

Καηά γεληθφ θαλφλα, ε έλαξμε ηεο παξαγξαθήο νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν 

γελλήζεθε θαη είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή ηεο επηδίσμε, κε ηελ επηθχιαμε θάζε άιιεο 

εηδηθήο δηάηαμεο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη θάπνησλ 

άιισλ δηθαησκάησλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα Σεισλεία, ε παξαγξαθή αξρίδεη απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ βεβαησζνχλ
50

.  

 

 Αλαζηνιή παξαγξαθήο  

 

Ζ παξαγξαθή απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ν έρσλ ηελ απαίηεζε ιφγσ αλσηέξαο βίαο έρεη εκπνδηζηεί λα αζθήζεη ηελ 

αμίσζε κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο
51

. Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη γηα λα ππάξμεη αλαζηνιή πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά θαη νη δχν ιφγνη. Γειαδή ε χπαξμε αδπλακίαο άζθεζεο ηεο αμίσζεο 

ιφγσ αλσηέξσ βίαο λα εκθαληζηεί κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξαγξαθήο. 

 

 Γηαθνπή παξαγξαθήο 

 

Ζ δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο είλαη ε καηαίσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο 

πνπ έηξεμε κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο δηαθνπήο θαη έλαξμε λέαο παξαγξαθήο απφ 

ην ζεκείν απηφ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαζηνιήο θαη ηεο δηαγξαθήο είλαη φηη ζηε 

πξψηε ε παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ζηε δεχηεξε 

δηαθφπηεηαη θαη μεθηλάεη θαηλνχξηα παξαγξαθή. 

Ζ Παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ δεκφζηνπ δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αθoινπζνχλ: 

1.Οηαλ ε ππφζεζε ππνβιεζεί ζην δηθαζηήξην ή ζε δηαηηεηέο, ε παξαγξαθή αξρίδεη εθ 

λένπ απφ ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ δηαδίθσλ, ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ησλ 

δηαηηεηψλ. 

____________________ 
50

 Άξζξν 141 Ν.4270/2014 
51 

Άξζξν 142 Ν.4270/2014 
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2. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε ζηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή 

φπνπ ε παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ απφ ηε ρξνλνινγία πνπ θέξεη ε έγγξαθε 

απάληεζε ηνπ δηαηάθηε ή ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε αξκφδηα δεκφζηα αξρή δελ απαληήζεη, ε παξαγξαθή αξρίδεη κεηά 

απφ έμη (6) κήλεο απφ ηε ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

3.Οηαλ ππνβιεζεί αίηεζε ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 

απαίηεζε, νπφηε ε παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ απφ ηε ρξνλνινγία ζεψξεζεο ή 

έγθξηζεο ηνπ νηθείνπ πξαθηηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Αλ δελ 

εθδνζεί πξαθηηθφ, ε παξαγξαθή αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηε 

ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

4.Με ηελ επίδνζε επηηαγήο γηα εθηέιεζε, φπνπ απηή επηηξέπεηαη. 

5.Με ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο. Ζ νιηθή ή κεξηθή ζπκςεθηζηηθή εμφθιεζε δελ 

δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. 

6.Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο απαίηεζεο απφ ην Γεκφζην κε πξαθηηθφ ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
52

.  

 

 πλέπεηεο παξαγξαθήο  

 

Οη ζπλέπεηεο ηεο παξαγξαθήο είλαη νη αθφινπζεο: 

1.ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γεκφζην παξφηη γλψξηδε γηα ηελ παξαγξαθή ηεο απαίηεζεο 

θαηέβαιε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηφηε δηθαηνχηαη λα ην αλαδεηήζεη. 

2.Ζ παξαγξαθή ιακβάλεηαη ππφςε απηεπάγγειηα απφ ηα δηθαζηήξηα. 

 Λφγνη χπαξμεο ηεο παξαγξαθήο 

Σέινο ε παξαγξαθή είλαη απαξαίηεηε γηα ην Γεκφζην θαζψο ζπλεπάγεηαη πην 

αμηφπηζην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πην ζσζηή εθηέιεζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππήξρε ε παξαγξαθή ή ν ρξφλνο παξαγξαθήο ήηαλ 10 δέθα ρξφληα ηφηε θάζε 

ρξφλν ζα ππήξρε αβεβαηφηεηα γηα ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη απηή 

ε θαηάζηαζε ζα δηαησληδφηαλ. 

________________________________ 

52
 Άξζξν 143 Ν.4270/2014 
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1.5.3 Ο οςζιαζηικόρ έλεγσορ 

Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο δηαθέξεη απφ ηνλ ηππηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ επί ηφπνπ εμαθξίβσζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ.  

Οη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Έιεγρνπ εάλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο δηαπηζηψζνπλ βάζηκεο ακθηβνιίεο σο 

πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο ε ππεξεζία αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ δηαηάθηε. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ είηε δηαηάζζεη επηηφπην έιεγρν ή ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν. Οη Τ.Γ.Δ. 

εθδίδνπλ ην ηίηιν πιεξσκήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, εθηφο αλ δνζεί αληίζεηε 

εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. Δθφζνλ ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηαηάμεη ηνλ έιεγρν θαη δηαπηζησζνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, ε ζρεηηθή έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα απφ ηνλ δηαηάμαληα 

ηνλ έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί έιιεηκκα, ε ζρεηηθή έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην
53

.  

Αληίζηνηρα ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο, ζεσξείηαη κελ ην 

έληαικα, αλαθέξεηαη δε ζπγρξφλσο ε πεξίπησζε ζην αξκφδην Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ην νπνίν χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηελ αλαθνηλψλεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ζηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην 

κλεκνλεχεη επίζεο χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηελ εηήζηα έθζεζή 

ηνπ πξνο ηε Βνπιή
54

.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα ειεγθηηθά φξγαλα (Τ.Γ.Δ., Διεγθηηθφ 

πλέδξην) εάλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηππηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψζνπλ ακθηβνιίεο σο 

πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο νη νπνίεο λα ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη θαη ειέγμηκα θαη αμηφπηζηα ηφηε εθδίδνπλ θαη ζεσξνχλ ην 

έληαικα πιεξσκήο θαη αλαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ. 
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Δλλνείηαη φηη αλ απφ ηα ζηνηρεηά δελ ππάξρνπλ απιά ακθηβνιίεο σο πξνο ην 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο αιιά ππάξρεη πιήξεο πεπνίζεζε φηη ε δαπάλε είλαη 

κε ζχλλνκε ηφηε νχηε εθδίδεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα νχηε ζεσξείηαη ην έληαικα 

πιεξσκήο ηεο δαπάλεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά επηζηξέθνληαη ζην δηαηάθηε. Ζ 

πεξίπησζε απηή ζπγρξφλσο αλαθέξεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

1.5.4 Ο παπεμπίπηυν έλεγσορ 

Οη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαηά ηνλ αζθνχκελν έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο κηαο δαπάλεο εξεπλνχλ θαη ηα παξεκπηπηφλησο 

αλαθπφκελα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο
55

.Αληίζηνηρα θαη ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ εμεηάδεη ηα παξεκπηπηφλησο δεηήκαηα, φκσο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην δεδηθαζκέλν
56

. 

Σν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο είλαη αλ εθαξκφδεηαη ν 

παξεκπίπησλ έιεγρνο γηα ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο δηφηη ζχκθσλα κε ην 

ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο θέξνπλ 

εμσηεξηθά ηα γλσξίζκαηα έγθπξεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαζψο θαη αλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρχνο ηνπο θαη κέρξη ηελ αθχξσζε ηνπο κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε ή 

κέρξη, ηελ αλάθιεζε ηνπο ή ηελ θαηάξγεζε ηνπο ή ηελ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

παχζε ηεο ηζρχνο ηνπο, ζεσξνχληαη λφκηκεο
57

.  

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, εμεηάδεηαη παξεκπηπηφλησο ε λνκηκφηεηα ηεο αηνκηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε εληειιφκελε δαπάλε, δεδνκέλνπ φηη ην 

ηζρχνλ επί αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηεθκήξην λνκηκφηεηαο δελ εκπνδίδεη ηνλ 

επηβαιιφκελν απφ ην χληαγκα, έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πξνο 

απηήλ παξεκπηπηφλησο αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ
58

. 

_______________________________ 

53,55
 Άξζξν 91 παξ.2,5 Ν.4270/2014 

54,56
 Άξζξν 28 παξ 3,6,7 Ν.4129/2013 

57
 Π. Γ. Γαγτόγλου, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2012 
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Δπίζεο ην Διεγθηηθφ πλέδξην δχλαηαη λα εμεηάδεη θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ηεο δαπάλεο πξάμεσλ, εθφζνλ απηέο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή ζηε 

λνκηκφηεηα ησλ εληειινκέλσλ δαπαλψλ θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα δελ έρνπλ θξηζεί 

ηειεζηδίθσο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ
59

.Όζνλ αθνξά ην δεδηθαζκέλν 

ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ηέηνηεο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη 

είλαη ηειεζίδηθεο, είλαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη έθεζε
60

. 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο αληίζεηα, 

πξνθχπηεη φηη νη Πάξεδξνη θαη νη Δπίηξνπνη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δελ δχλαληαη 

λα ειέγμνπλ παξεκπηπηφλησο, κε ηελ επθαηξία ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ, ηε λνκηκφηεηα 

ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απνηεινχλ ην έξεηζκα ησλ δαπαλψλ. Οη 

αηνκηθέο απηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αθφκε θαη αλ δελ είλαη λφκηκεο, παξάγνπλ φιεο 

ηηο έλλνκεο ζπλέπεηέο ησλ θαη ζεσξνχληαη σο έγθπξεο, εθ’ φζνλ δελ αλαθιήζεθαλ 

απφ ηε Γηνίθεζε ή δελ αθπξψζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε
61

. 

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ ηΔ ζηεξίδνληαη ζην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο 

ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εθηφο απηνχ ζην ζθεπηηθφ ηνπο δελ 

αλαθέξνπλ θαλ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 17 παξ 3 ηνπ π.δ.774/1980 (φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ άξζξν 28 ηνπ λ.4129/2013). Δπίζεο ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο δελ εκπνδίδεη ηνλ επηβαιιφκελν απφ 

ην χληαγκα, έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πξνο απηήλ 

παξεκπηπηφλησο αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ. πλεπψο ν παξεκπίπησλ έιεγρνο 

εθαξκφδεηαη ζηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

____________________ 

58
 Πξάμε Tκήκα I 80/2007,127/1997 

59
 Πξάμε Tκήκα IV 72/1997 

60
 Πξαθηηθά ηεο 3εο Γεληθήο πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο  17εο Φεβξνπαξίνπ 2010 

61
 .η.Δ. 3564/1986, 207/2006,1428/2009 
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Κεθάλαιο 2 

2.1 Ο Γιαηάκηηρ 

Ο Γηαηάθηεο είλαη ην ππνθείκελν ηνπ πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηνπ έιεγρνπ απφ ηηο Τ.Γ.Δ. Ο δηαηάθηεο 

είλαη ν Τπνπξγφο ή ην φξγαλν ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ηηο 

νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν 

φξγαλν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θνξέα ηνπ, αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απηνχ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ. Ο δηαηάθηεο δηαθξίλεηαη ζε 

θχξην θαη ζε δεπηεξεχνληα. Κχξηνο είλαη ν δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο 

ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απεπζείαο απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα ηνπ θαη ζπλήζσο είλαη ν Τπνπξγφο , ν Πεξηθεξεηάξρεο 

θιπ. Γεπηεξεχσλ δηαηάθηεο είλαη ν δηαηάθηεο πνπ αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ζε 

βάξνο πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη’ εληνιή ηνπ θχξηνπ 

δηαηάθηε
62

. Γειαδή ν θχξηνο δηαηάθηεο κε έγγξαθε εληνιή ηνπ (επηηξνπηθφ έληαικα) 

κεηαβηβάδεη κέξνο ησλ πηζηψζεσλ νξηζκέλσλ θνλδπιίσλ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ απηνί ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ 

πηζηψζεσλ, λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ λφκηκα 

αλαγλσξηζκέλσλ δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Σέηνηνο δηαηάθηεο είλαη ν δηεπζπληήο 

ή ν Πξντζηάκελνο Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θιπ.
63

 

Αξκνδηφηεηα ηνπ δηαηάθηε είλαη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν δηαηάθηεο δηαπηζηψζεη φηη ε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί, ζηνηρεηνζεηεί ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ (π.ρ. ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο, ζρέζε ερζξφηεηαο κε ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θιπ) νθείιεη λα απφζρεη απφ απηήλ θαη λα ην αλαθέξεη ζηελ αξκφδηα 

αξρή θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.  

___________________________ 

62 
Άξζξν 65 παξ 1 Ν.4270/2014 

 63 
τασινόπουλου Μ., Μαζήκαηα δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ, Αζήλα 1966 
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Αλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ν δηαηάθηεο είλαη Τπνπξγφο νθείιεη λα απφζρεη απφ 

ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά ηνλ Τθππνπξγφ ή ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ
64

. 

2.2 Σα ελεγκηικά όπγανα 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο, φπνπ ζηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.  

Δθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ν έιεγρνο αζθείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηελ πξσηεχνπζα θάζε λνκνχ. 

Οη ΤΓΔ είλαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αλήθνπλ ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ 

ειέγρνπλ ηηο δαπάλεο
65

. Οη ΤΓΔ ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα θαη 

πξνβαίλνπλ ζηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ
66

. βάζεη 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη ηα νπνία 

απνδεηθλχνπλ ηελ απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 
67

. Δπίζεο εμεηάδνπλ θαη ηα 

παξεκπηπηφλησο αλαθπφκελα δεηήκαηα 
68

. 

Δθ κέξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ν έιεγρνο αζθείηαη απφ ηνπο 

Δπηηξφπνπο απηνχ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πξσηεχνπζα θάζε λνκνχ. Σν Διεγθηηθφ 

πλέδξην αζθεί, θαηά ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο, ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, θαηά ζπλέπεηα νη Δπίηξνπνί ηνπ αζθνχλ ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ θχξησλ δηαηαθηψλ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπηθψλ εληαικάησλ, κε 

ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη πηζηψζεηο ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο
69

. 

____________________ 

64 
Άξζξν 65 παξ 4,5 Ν.4270/2014 

65
 Άξζξν 89 παξ 1 Ν.4270/2014 

66
 Άξζξν 89 παξ 3β Ν.4270/2014   

67 
Άξζξν 91 παξ 1 Ν.4270/2014  
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Δπηπξνζζέησο ειέγρνπλ φηη ππάξρεη πίζησζε πνπ έρεη λφκηκα ρνξεγεζεί γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δαπάλε θαη φηη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ γηα ην δεκφζην ινγηζηηθφ ή θάζε άιιε δηάηαμε λφκνπ, δηαηάγκαηνο ή 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο
70

. Σέινο κπνξνχλ λα εξεπλήζνπλ θαη ηα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχνληαη παξεκπηπηφλησο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεδηθαζκέλνπ φκσο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ
71

. 

2.3 Οι δημόζιερ δαπάνερ 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο (φρη ην ζχλνιφ ηνπο) απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο Τ.Γ.Δ.. Χο 

δεκφζηα δαπάλε νξίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πίζησζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο απνζηνιήο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Οη 

δεκφζηεο δαπάλεο πξνβιέπνληαη απφ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εθηφο απφ απηέο 

πνπ εμππεξεηνχλ αηηηνινγεκέλα ηνπο ζθνπνχο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο
72

. 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο εληέιινληαη κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ή 

πξνπιεξσκήο ή πξνζσξηλφ ή ζπκςεθηζηηθφ. Σν ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα 

πιεξσκήο είλαη ε έγγξαθε εληνιή πνπ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ 

πιεξσκή εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ
73

. Σα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα απηά εθδίδνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ή απφ άιιν 

θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν
74

. Σα ηαθηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ηα νπνία 

εθδίδνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ 

έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην εθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο.  

_________________ 

68 
Άξζξν 91 παξ.2 Ν.4270/2014  

69 
Άξζξν 31 παξ.1 Ν.4129/2013 

70,71 
Άξζξν 28 παξ1β,3,5 Ν.4129/2013 δαπαλψλ 

72
 Άξζξν 77 παξ 1,2,3 Ν.4270/2014 

73,74
 Άξζξν 92 1βγ,2 Ν.4270/2014 
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πγθεθξηκέλα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα αλά δαπάλε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαη ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) 

επξψ γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αληίζηνηρα γηα δαπάλεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ (φπνπ επηηξέπεηαη) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. Γηα 

ηηο δαπάλεο φπνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο εθηέιεζεο δεκφζησλ έξγσλ, κειεηψλ ή 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

αλσηέξσ φξηα ειέγρνληαη πξνιεπηηθά, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ 

θαη κφλν αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ειέγρνληαη θαη νη ηπρφλ 

παξαηάζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 

Διέγρνληαη επίζεο πξνιεπηηθά, αλεμαξηήησο πνζνχ, νη δαπάλεο γηα κηζζνδνζία ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη κφλν φζνλ αθνξά ζην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα, 

πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θαη απνδεκηψζεηο γηα θάζε αηηία) θαη επηρνξεγήζεηο 

ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
75

. Δπηπξνζζέησο ηα πάγηα θαη’ απνθνπή 

ρνξεγήκαηα γηα γξαθηθή χιε, θσηηζκφ, θαζαξηφηεηα, ζέξκαλζε θ.ιπ. θαη κηζζψκαηα 

θηηξίσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ην ζηεγαζηηθφ επίδνκα θνηηεηψλ, ε εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε νηθνγελεηψλ κε ηέθλα ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρακειά εηζνδήκαηα , 

ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ζε νηθνγέλεηεο νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θιπ 

ειέγρνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο Τ.Γ.Δ. θαη δελ ππφθεηληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
76

. 

Σν Υξεκαηηθφ Έληαικα Πξνπιεξσκήο είλαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα κε ην 

νπνίν πξνθαηαβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πνζφ ζε νξηδφκελν ππφινγν, ν νπνίνο απνδίδεη 

ινγαξηαζκφ ζε ηαθηή πξνζεζκία κε ηελ ππνβνιή ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ
77

. 

__________________ 

75
 Άξζξν 1 παξ. 1, 2α, 2β Π.Γ.136/2011 «Καζνξηζκφο θαηψηαηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

76
 Άξζξν 45 παξ 10α Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ.» ,άξζξν 10 Ν. 3220/2004 «Mέηξα αλαπηπμηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» , άξζξν 27 παξ 2,3 Ν. 3016/2002 Γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

77
 Άξζξν 100 παξ.1 Ν.4270/2014 
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Ζ έθδνζε Υ.Δ.Π. επηηξέπεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε, γηα πξαγκαηνπνίεζε 

δαπαλψλ, πνπ ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο ή ιφγσ επείγνπζαο ππεξεζηαθήο αλάγθεο, είλαη 

δπζρεξήο ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηνπο, θαζψο θαη κηθξνδαπαλψλ, ρσξίο αηηηνιφγεζε, κέρξη ηνπ 

χςνπο ησλ επηά ρηιηάδσλ (7.000) επξψ θαηά Κ.Α.Δ., εηεζίσο
78

. Σα Υ.Δ.Π. εθδίδνληαη 

ζην φλνκα κφληκσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην 

Γεκφζην κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. 

Β΄ βαζκνχ, αμησκαηηθψλ, κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θιπ
79

.Σα 

Υξεκαηηθά εληάικαηα Πξνπιεξσκήο αλεμαξηήησο πνζνχ ειέγρνληαη πξνιεπηηθά 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
80

. 

Σν Πξνζσξηλφ ρξεκαηηθφ έληαικα είλαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ γηα επηηαθηηθέο θαη επείγνπζεο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο, πνπ 

δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πίζησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ
81

.Σα πξνζσξηλά ρξεκαηηθά εληάικαηα εθδίδνληαη ζην φλνκα 

κφληκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αμησκαηηθψλ, κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θιπ, δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ 

Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ νχηε ζηνλ πξνιεπηηθφ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ
82

. 

Σα ζπκςεθηζηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα είλαη εληνιέο πιεξσκήο νη νπνίεο 

εθδίδνληαη ψζηε λα ζπκςεθηζηνχλ πξνπιεξσκέο πνπ έγηλαλ κε πξνζσξηλά 

ρξεκαηηθά εληάικαηα ή πιεξσκέο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ
83

. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ειέγρεη θάπνην κέξνο 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πξνιεπηηθά φκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ειέγρνληαη νη 

δαπάλεο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ειέγρνληαη απφ ηηο Τ.Γ.Δ. 

____________________ 

78,79 
Άξζξν 100 παξ. 2,3 Ν.4270/2014 

80
 Π.Γ. 136/2011 

81,82
 Άξζξν 105 παξ 1,3,4 Ν.4270/2014 
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 Ο αζθνχκελνο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

(Τ.Γ.Δ.) επί ησλ ειεγρφκελσλ δαπαλψλ, απνηειεί ζεκαληηθφηαηε δξαζηεξηφηεηα 

επεηδή, πιελ ησλ άιισλ, απνηξέπεη ηελ πιεξσκή κε ζχλλνκσλ δαπαλψλ θαη 

δηαζθαιίδεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ, κε ηελ απνηξνπή 

κειινληηθψλ θαηαινγηζκψλ.  

Βέβαηα ηα πξνζσξηλά ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη ηα ζπκςεθηζηηθά ειέγρνληαη 

αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη δαπάλεο θαη εθηφο απηνχ ππάξρνπλ δαπάλεο φπσο νη 

απνδεκηψζεηο ησλ βνπιεπηψλ, νη κηζζνί ηνπ ηαθηηθνχ θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη ζπληάμεηο θαη ηα 

βνεζήκαηα πνπ βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ φπνπ πιεξψλνληαη κε άιινπο 

ηίηινπο πιεξσκήο ιφγσ ζηαζεξψλ θαη δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα φκσο απηφ 

δελ αλαηξεί ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ
84

.  

 

2.4 Γιαδικαζία ελέγσος ηυν δαπανών από ηιρ Τπηπεζίερ 

Γημοζιονομικού Δλέγσος 

χκθσλα κε ην Κψδηθα Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο δηαθξίλεηαη ζε ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δαπάλεο, ηεο εθθαζάξηζεο, ηεο εληνιήο πιεξσκήο 

θαη ηεο πιεξσκήο.  

Σν πξψην ζηάδην είλαη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο ηεο δαπάλεο θαη έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά ζηάδηα θαζψο ε αλάιεςε ππνρξέσζεο πξνεγείηαη νπνηαζδήπνηε 

άιιεο ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δαπάλεο θαη απνηειεί ηελ έγθξηζε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ δέζκεπζε ηεο αλαγθαίαο πίζησζεο
85

 Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη αιιά θαη βεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη 

ηξίησλ
86

. 

_________________ 

83
 Άξζξν 79 θαη άξζξν 105 παξ 5  Ν.4270/2014 

84
 Άξζξν 92 παξ 3. Ν.4270/2014, άξζξν 12 παξ 1 α,β,γ Π.Γ. 151/1998 «Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο 

πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 
85,86

 Άξζξν 2 παξ 1 Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
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Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο είλαη ε αθφινπζε:  

1. Ο πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζπληάζζεη ζε δχν (2) 

αληίηππα ηε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ζηελ νπνία πεξηέρεηαη 

ε βεβαίσζή ηνπ, φηη ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά, βξίζθεηαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο θαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνζηνχ απηήο θαη 

φηη έρεη δεζκεπζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα. Δπίζεο, δεζκεχεη ην 

πνζφ απφ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ, ελεκεξψλεη ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ θνξέα θαη αθνινχζσο 

πξνσζεί ηα δχν (2) αληίηππα ζηνλ δηαηάθηε πξνο ππνγξαθή
87

. 

2. Μεηά ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ δηαηάθηε επηζηξέθεηαη ην έλα (1) αληίηππν ζηνλ 

πξντζηάκελν νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα θαη απνζηέιιεη έλα 

αληίγξαθν ζηελ νηθεία Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
88

.  

3. ε πεξίπησζε κε ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο απφ ηνλ δηαηάθηε, ν ηειεπηαίνο 

αηηείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηελ αλάθιεζε ηεο 

δέζκεπζεο ηεο πίζησζεο
89

. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο βεβαίσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο αιιά ν πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ έρεη βάζηκεο ακθηβνιίεο σο πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 

δαπάλεο, παξέρεη ηε βεβαίσζε, ελεκεξψλεη σζηφζν εγγξάθσο ηνλ δηαηάθηε 

θαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνγξάςεη ηελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ν 

πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο
90

. 

Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηζρχεη απφ 1.1.2015 φκσο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

φπνπ νη θνξείο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ν πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζα 

απνζηέιιεη ηελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ), ε νπνία ζα δεζκεχεη ηελ πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα αθνχ ειέγμεη θαη’ αξρήλ ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο θαη 

βεβαηψζεη αλ ππάξρεη αλάινγε πίζησζε θαη φηη δελ γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ 

δηάζεζεο.  

_____________________ 

87,88,89,90
 Άξζξν 66 παξ. 2,3α,β,γ,δ Ν.4270/2014 
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ηε ζπλέρεηα ε ΤΓΔ επηζηξέθεη ηελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζηνλ 

πξντζηάκελν νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ππνγξαθή θαη ν πξντζηάκελνο 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο ππνγεγξακκέλεο απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ζηελ ΤΓΔ
91

.  

Σέινο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαηά ηε θάζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο κέρξη πξφηηλνο 

αζθνχηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ (ΤΓΔ), ν νπνίνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ ξπζκηζηήο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Πιένλ ν έιεγρνο απηφο ζα αζθείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα θαη ε πνξεία ζα δείμεη θαηά πνζφ ζα είλαη αληάμηνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ηεο αλαγλψξηζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο 

ιακβάλεη ρψξα ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο απφ ηελ 

Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ε εμέηαζε ησλ παξεκπηπηφλησο 

αλαθπφκελσλ δεηεκάησλ, ελψ ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ην νπζηαζηηθφ κέξνο 

ηεο δαπάλεο εθδίδεηαη ην έληαικα απφ απηήλ, αιιά αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ αξκφδην δηαηάθηε
92

.Δπηπξνζζέησο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ πξνθχςεη δηαθσλία κεηαμχ ηνπ δηαηάθηε θαη ηεο Τ.Γ.Δ. θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έιεγρνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά επηζηξέθνληαη ζηνλ θνξέα κε αηηηνινγεκέλν έγγξαθν ηνπ 

Γηεπζπληή ή Πξντζηακέλνπ ηεο Τ.Γ.Δ..Αλ ν δηαηάθηεο επηκέλεη ηφηε επαλαθέξεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά κε αηηηνινγεκέλν έγγξαθν ηνπ ζηελ Τ.Γ.Δ., ε νπνία εθφζνλ ζεσξεί 

ηελ αηηηνινγία επαξθή, εθθαζαξίδεη ηε δαπάλε θαη εθδίδεη ην Υ.Δ., δηαθνξεηηθά 

πεξηθφπηεη ή απνξξίπηεη ηε δαπάλε. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ηεο, ε Τ.Γ.Δ. 

ππνβάιιεη ην θάθειν κε έθζεζή ηεο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλφ ηνπ
93

. 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ν παξαπάλσ έιεγρνο θαη δελ δηαπηζησζνχλ 

ειιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά ή παξαηππίεο, νη Τ.Γ.Δ. πξνβαίλνπλ ζηελ πξάμε 

εθθαζάξηζεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ
94

. 
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πγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη ηεο Τ.Γ.Δ. ζπληάζζνπλ ηελ πξάμε πάλσ ζηα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ην 

εθθαζαξηδφκελν ρξεκαηηθφ πνζφ. Ζ πξάμε απηή κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν-

εθθαζαξηζηή πνπ ζπλέπξαμε ζηνλ έιεγρν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τ.Γ.Δ..ηελ έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ εθθαζαξηδφκελνπ πνζνχ εληάζζεηαη θαη ν ππνινγηζκφο ησλ θξαηήζεσλ νη νπνίεο 

πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε ηξίηνπο
95

. 

Σν ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη ε 

εμφθιεζή ηεο. Αθνχ έρεη δηελεξγεζεί ν έιεγρνο θαη ε πξάμε εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη ν 

ηίηινο πιεξσκήο απφ ηελ Τ.Γ.Δ. ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ πιεξσκή 

απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ
96

. Όπσο πξναλαθέξζεθε αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δαπάλεο θαη ην ρξεκαηηθφ πφζν θάπνηεο δαπάλεο ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ θαη 

θάπνηεο ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Γηα ηηο δαπάλεο νη 

νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνζηέιινληαη 

απφ ηελ Τ.Γ.Δ. ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηά ηνπο πξνο ζεψξεζε θαη αθνχ 

ζεσξεζνχλ εμνθινχληαη ή απφ ηελ Τ.Γ.Δ. κε πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ δηθαηνχρνπ ή απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο εθφζνλ αθνξνχλ κηζζνδνζίεο, 

νδνηπνξηθά έμνδα, πξφζζεηεο ακνηβέο θιπ.. Αληηζηνίρσο νη ππφινηπεο δαπάλεο 

εμνθινχληαη ρσξίο λα ζεσξεζνχλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
97

. 

 

2.5 Γιαδικαζία ελέγσος ηυν δαπανών από ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο
98

  

 

Δθφζνλ έρεη εθδνζεί ν ηίηινο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο, απνζηέιιεηαη καδί κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα λα 

δηελεξγεζεί ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο. Αλ θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη ε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη 

θαλνληθή ηφηε ζεσξείηαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

Δπίηξνπν, ζθξαγίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Τ.Γ.Δ. ή ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία γηα εμφθιεζε. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε ή ζπλνιηθά ε 

δαπάλε ή θάπνην κέξνο ηεο δελ είλαη ζχλλνκε ηφηε ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο αξλείηαη κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηε ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο, ην νπνίν θαη 

επηζηξέθεη καδί κε αληίγξαθν ηεο πξάμεο ηνπ ζηελ ππεξεζία πνπ ην ππέβαιε. ηελ 



30 

 

πξάμε απηή είηε αλαγξάθνληαη νη ειιείςεηο πνπ πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ είηε 

δηαηππψλνληαη νη ιφγνη κε ζεψξεζήο ηνπ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αλ είλαη κέξνο 

ηεο δαπάλεο κε λφκηκν ηφηε αθπξψλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ έληαικα θαη 

εθδίδεηαη λένο ηίηινο πιεξσκήο κε κηθξφηεξν εληειιφκελν πνζφ. Αλ ν δηαηάθηεο ηεο 

δαπάλεο δερηεί ηελ άπνςε ηνπ Δπηηξφπνπ ηφηε ην ρξεκαηηθφ έληαικα αθπξψλεηαη, 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε θαη θαηά ζπλέπεηα απνθεχγεηαη ε παξάλνκε 

εθηακίεπζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Όκσο αλ ν δηαηάθηεο ππνβάιιεη εθ λένπ ην έληαικα 

γηα ζεψξεζε θαη έρνπλ αξζεί νη ιφγνη ηεο κε ζεψξεζήο ηνπ, ηφηε ν Δπίηξνπνο ην 

ζεσξεί. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν δηαηάθηεο επαλαθέξεη ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα γηα ζεψξεζε ζηνλ Δπίηξνπν κε έγγξαθν, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη 

αληηξξήζεηο ηνπ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ ηφηε αλ παξφια απηά ν Δπίηξνπνο 

επηκέλεη ζηελ κε ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο ππνβάιιεη απηφ κε ηνλ πιήξε θάθειν ηεο 

ππφζεζεο θαη κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηνπ ζην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ε δεκνζηνινγηζηηθή δηαθνξά.  

ηε ζπλέρεηα αθνχ ε δηαθσλία ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ηνπ Γηαηάθηε έρεη 

πεξηέιζεη ζην Κιηκάθην , ε Τπεξεζία ηνπ Δπίηξνπνπ δελ έρεη πιένλ αξκνδηφηεηα επη 

ηνπ ζέκαηνο. Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο δηαηππψλεη εγγξάθσο ηε γλψκε 

ηνπ θαη ρξεψλεη ην θάθειν ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζε εηζεγεηή κε βαζκφ 

Πάξεδξνπ πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ ππφζεζε θαη λα εηζεγεζεί κε έθζεζε ηνπ 

ζην Κιηκάθην. Σν Κιηκάθην πεξηνξίδεηαη ζηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο απφ ηνλ Δπίηξνπν, 

φπσο απηνί έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ πξάμε επηζηξνθήο. Σν Κιηκάθην κε πξάμε ηνπ 

απνθαίλεηαη είηε ζηε ζεψξεζε ηνπ εληάικαηνο άξα ζπκθσλψληαο κε ηνλ Γηαηάθηε , 

είηε ζηε κε ζεψξεζε φηαλ ε εληειιφκελε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε ε πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ είλαη δεζκεπηηθή θαη γηα ηνλ Δπίηξνπν θαη γηα ηνλ 

Γηαηάθηε.  

_________________ 
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Δπηπξνζζέησο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο δηαθσλίαο δχλαηαη, αλ αλαθχπηνπλ δεηήκαηα 

κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ 

Οινκέιεηα κε πξαθηηθφ πνπ επέρεη ζέζε εηζήγεζεο, ηελ νπνία αλαπηχζζεη ελψπησλ 

ηεο ν δηθαζηήο πνπ νξίδεηαη εηζεγεηήο κε ην ίδην πξαθηηθφ. Ζ Οινκέιεηα, αθνχ 

εθθέξεη γλψκε γηα ηελ ππφζεζε πνπ παξαπέκθζεθε ζε απηήλ, ηελ αλαπέκπεη ζην 

Κιηκάθην γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. Ζ γλψκε ηεο Οινκέιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην 

Κιηκάθην.  

Δλησκεηαμχ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ φηαλ ν 

Δπίηξνπνο απιά ακθηβάιιεη ζρεηηθά κε ηε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κπνξεί 

λα απεπζπλζεί εμαξρήο κε έθζεζή ηνπ ζην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ γηα λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά θαη λα άξεη ηηο ακθηβνιίεο. ηελ έθζεζε ν 

Δπίηξνπνο παξαζέηεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ηζηνξηθφ ηεο 

ππφζεζεο θαη ηε γελεζηνπξγφ αηηία ηεο δαπάλεο. Γεληθά πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε 

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

ηνπ, θαη λα εθζέηεη ηηο εξκελεπηηθέο εθδνρέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ ακθηβνιία θαη ηελ 

άπνςή ηνπ αλαθνξηθά κε ην πνηα απφ απηέο είλαη ε νξζή. Σν Κιηκάθην αθνχ άξεη ηελ 

ακθηβνιία επηζηξέθεη κε Πξαθηηθφ ηνπ ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηνλ Δπίηξνπν, ν 

νπνίνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηελ εξκελεπζείζα 

απφ ην Κιηκάθην δηάηαμε θαη λα πξνρσξήζεη, ζηε ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο εθφζνλ δελ πξνθχςεη άιινο ιφγνο λνκηκφηεηαο ή θαλνληθφηεηαο.  

2.5.1 Ανάκληζη θεώπηζηρ σπημαηικού ενηάλμαηορ 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ε ζεψξεζε ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζην 

πιαίζην ηνπ δηελεξγνχκελνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, δελ κπνξεί λα 

αλαθιεζεί ή λα ακθηζβεηεζεί, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο απηήο
99

. 

Γειαδή κε ηελ πξάμε ζεψξεζεο ην ρξεκαηηθφ έληαικα θαζίζηαηαη λφκηκν θαη 

εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί (έρεη εηζπξάμεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ν δηθαηνχρνο θαη έρνπλ 

απνδνζεί νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο) ηφηε είλαη αδχλαηε ε αλάθιεζή ηνπ. Έπεηηα 

εθηφο ησλ αλσηέξσ νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ζπλέπεηα θαη νη 

πξάμεηο ζεψξεζεο δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πκβνχιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη 

γεληθά δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε ελδίθνπ 
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βνεζήκαηνο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ
100

. ε αληίζεζε κε ηε λνκνινγία επηηξέπεηαη ε 

αλαζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) ιφγσ πιάλεο πεξί ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή ιφγσ ινγηζηηθνχ ιάζνπο, 

β) αλ πξνζαρζνχλ λέα θξίζηκα έγγξαθα, 

γ) αλ ε πξάμε ζηεξίρζεθε ζε θαηαζέζεηο καξηχξσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα 

ςεπδνξθία ή απαιιάρζεθαλ αιιά ε ςεπδνξθία αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά, 

δ) αλ ε πξάμε ζηεξίρζεθε ζε πιαζηά έγγξαθα, εθφζνλ ε πιαζηνγξαθία 

αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθά έζησ θαη ζην ζθεπηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηνπ 

βνπιεχκαηνο
101

. 

Δπηπξνζζέησο επηηξέπεηαη ε αλαζεψξεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο 

δαπαλψλ, πνπ έρνπλ ζεσξεζεί απφ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζην ζηάδην 

ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ή ησλ θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ νξγάλσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή σο ιφγνη αλαζεψξεζεο ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ δχλαληαη λα 

πξνβάιινληαη ε πιάλε πεξί ην λφκν θαη ν εληνπηζκφο, θαηά ηε δηελέξγεηα 

επηγελφκελσλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ λέσλ θξίζηκσλ εγγξάθσλ (ζηνηρείσλ) πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ εμ αληηθεηκέλνπ ηελ απφξξηςε ηεο ζεσξεζείζαο δαπάλεο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, σο λέα θξίζηκα έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ Δ.., λννχληαη 

εθείλα ηα νπνία εθδίδνληαη θαηά λφκν θαη βεβαηψλνπλ πεξηζηαηηθά πνπ αλ είρε 

ππφςε ηεο ε πιεηηφκελε πξάμε ζα είρε νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή θξίζε
102

. 
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Οη ιφγνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο ζεψξεζεο 

ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ βνεζά ζηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη εμππεξεηνχληαη θαιπηέξα νη αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο θαη 

απνδίδεη νπζηαζηηθά ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο. 

 

2.5.2 Ανάκληζη ππάξηρ ηος Κλιμακίος ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος 

Παξαπάλσ έγηλε αλαθνξά ζηελ αλάθιεζε ζεψξεζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

δαπάλεο ην νπνίν έρεη ζεσξεζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Αληίζηνηρα αλάθιεζε 

επηηξέπεηαη θαη ζηηο Πξάμεηο κε ηηο νπνίεο επηιχνληαη δεκνζηνινγηζηηθέο δηαθνξέο ή 

ηα Πξαθηηθά Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηα νπνία αίξνληαη ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ζεψξεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Όπσο πξνεγνπκέλσο νη πξάμεηο απηέο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηνπ ηΔ. Όκσο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ 

ζε πεξίπησζε πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα ή ην δίθαην ή ην λφκν. πγθεθξηκέλα, ε 

αίηεζε αλάθιεζεο γηα πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα κπνξεί λα αθνξά ινγηζηηθφ ιάζνο, 

θαη κε ηελ πξνζθφκηζε λέσλ ζηνηρείσλ λα θξίλεηαη νξζή ε αλάθιεζε ηεο πξάμεο
103

 . 

Ζ πιάλε πεξί ην δίθαην αθνξά ζπλήζσο δεηήκαηα λνκηκφηεηαο ή θαη θαλνληθφηεηαο 

ηεο δαπάλεο θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν εθαξκφζηεθε ελψ 

έπξεπε λα εθαξκνζηεί άιιν θαη παξαπιαλήζεθε ην Κιηκαθην
104

. Ζ πιάλε πεξί ηα 

πξάγκαηα αθνξά ζην πξαγκαηηθφ ηεο ππφζεζεο θαη έγθεηηαη ζην φηη ην απνδεηθηηθφ 

πιηθφ ηνπ θαθέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αμηνινγήζεθε εζθαικέλα, θαζψο ππήξμε 

πιάλε σο πξνο ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε
105

. Ζ αίηεζε αλάθιεζεο πξέπεη λα αζθεζεί 

ζηε γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ Κιηκαθίνπ απφ απηφλ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ή ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ 

Κιηκαθίνπ ζηνλ νηθείν θνξέα
106

.Ζ αλάθιεζε ηεο πξάμεο κπνξεί λα γίλεη θαη 

απηεπάγγειηα κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ Κιηκαθίνπ ή κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε 

ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην
107

 ή ηνπ δηαηάθηε
108 

,ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο δελ 

λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθψο λα δεηήζεη αλάθιεζε ηεο πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, κα κπνξεί λα ππνβάιιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ δηαηάθηε ηεο δαπάλεο ή 

απεπζείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, νπφηε ε ελέξγεηά ηνπ απηή ζα δψζεη αθνξκή γηα 

ηελ νίθνζελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο απφ ην ψκα θαη ηελ ελδερφκελε αλάθιεζε 

ηεο πξάμεο ηνπ πλεδξίνπ. Σηο αηηήζεηο αλάθιεζεο ηηο εμεηάδεη ην αξκφδην Σκήκα 
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ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απνθαηλφκελν ζε ζπκβνχιην. Δπίζεο δεχηεξε αίηεζε 

αλάθιεζεο θαηά ηεο ίδηαο πξάμεο δελ επηηξέπεηαη
109

. 

Δπίζεο ην Κιηκάθην είηε απηεπαγγέιησο είηε έπεηηα απφ δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία είηε ιφγσ θάπνηνπ έγγξαθνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθδνζείζα πξάμε ηνπ 

κπνξεί λα επαλεμεηάζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο φπνπ ζην παξειζφλ είρε θξίλεη 

σο λφκηκε θαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα είρε ζεσξεζεί απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν θαη 

είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφθιεζε ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε θξίζε ηνπ λα έζθαιε πεξί ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, 

νπφηε αλ ηζρχεη φηη έθξηλε εζθαικέλα λα κεηαξξπζκίζεη ηελ πξνεγνχκελε πξάμε ή ην 

πξαθηηθφ ηνπ, σο πξνο ηε λνκηθή ηνπ ζεκειίσζε, φκσο δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη 

απηήλ θαη σο πξνο ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, εθφζνλ έρεη 

πιένλ ζεσξεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ε 

εληειιφκελε κε απηφ ρξεκαηηθή δαπάλε έρεη ήδε πιεξσζεί
110

. 

Σέινο αλ έρεη αθπξσζεί έληαικα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ πξάμε ηνπ 

Κιηκάθηνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θξίζεθε κε ζεσξεηέν, δελ λνείηαη αλάθιεζε 

ηεο πξάμεο, θαζψο λέα πξάμε πνπ ζα εθδνζεί απφ ην Σκήκα κεηά απφ άζθεζε 

αίηεζεο αλάθιεζεο δελ ζα έρεη πιένλ αληηθείκελν
111

. 

_______________ 
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2.5.3 Θεώπηζη σπημαηικού ενηάλμαηορ με εςθύνη ηος Γιαηάκηη-Τποςπγού 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Δπίηξνπνο αξλεζεί λα ζεσξήζεη ην ρξεκαηηθφ 

έληαικα ιφγσ ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο θαη ην αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε έθζεζε δηαθσλίαο ηνπ Δπηηξφπνπ, απνθαλζεί λα 

κελ ζεσξεζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα ηφηε ν αξκφδηνο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηήζεη 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηε ζεψξεζε απηνχ κε δηθή ηνπ επζχλε
112

. Σν Διεγθηηθφ 

πλέδξην απνδέρεηαη ην αίηεκα θαη εληέιιεηαη ηε ζεψξεζε απηνχ απφ ηνλ αξκφδην 

Δπίηξνπφ ηνπ. Δλλνείηαη φηη γηα λα κπνξέζεη λα αηηεζεί ηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο κε επζχλε ηνπ ν Τπνπξγφο ζα πξέπεη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο λα 

ζπληξέρνπλ θαη νη δπν
113

. 

ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη απζεκεξφλ απφ ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο 

Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην θαη ζηε Βνπιή, πίλαθαο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί 

κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ε αηηηνινγία ηεο κε ζεψξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Βνπιή θαηά ηελ πξψηε ζχλνδφ ηεο κεηά ηελ ππνβνιή ζε απηήλ 

ηνπ αλσηέξσ πίλαθα δελ εγθξίλεη ηα ζεσξεκέλα εληάικαηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε 

πξάμε ηεο Οινκέιεηαο θαηαινγίδεη ην πνζφ ηνπ εληάικαηνο ζε βάξνο ηνπ ππεχζπλνπ 

Τπνπξγνχ
114

. 

Σελ αξκνδηφηεηα απηή γηα λα αξζεί κηα δηθαζηηθή θξίζε κε επζχλε ηνπ 

Τπνπξγνχ ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν αξκφδηνο Γηαηάθηεο-Τπνπξγφο, δεδνκέλνπ φηη 

απηφο έρεη ηελ πνιηηηθή επζχλε γηα ηελ νπνία θαη ινγνδνηεί ζην Ννκνζεηηθφ ψκα, 

ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, πνπ ζεσξήζεθαλ κε επζχλε 

ηνπ
115

.  

Δπίζεο ν Τθππνπξγφο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο, κε δηθή ηνπ επζχλε, εθηφο θαη αλ ε αξκνδηφηεηα απηή ηνπ έρεη 

κεηαβηβαζηεί κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ
116

. Χο θχξηνο δηαηάθηεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη κε επζχλε ηνπ ηελ ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, 

θαζψο ηελ επζχλε απηή έρεη κφλν ν αξκφδηνο Τπνπξγφο θαζψο απηφο εθηειεί ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην νπνίν πξνΐζηαηαη
117

. Δπηπξνζζέησο φζνλ αθνξά 

ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) νχηε ν επνπηεχσλ Τπνπξγφο νχηε 

ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα θαηαβιεζεί κε δηθή ηνπο επζχλε 
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σο θχξηνη δηαηάθηεο ε ζρεηηθή δαπάλε εάλ αξλεζεί ν Δπίηξνπνο λα ζεσξήζεη ην 

ρξεκαηηθφ έληαικα εθφζνλ βαξχλεη ην δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Όκσο ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ δελ βξίζθεηαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ αιιά ζπλδεκνζηεχεηαη κε απηφλ δελ ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ
118

.  

Ζ ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κε επζχλε ηνπ Τπνπξγνχ δελ ηζρχεη κφλν 

ζηελ Διιάδα αιιά κηα παξφκνηα δηαδηθαζία ηζρχεη ζην Βέιγην. πγθεθξηκέλα ε Cour 

des comptes απνθαζίδεη λα κελ ζεσξεζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα, ν ιφγνο ηεο 

άξλεζεο ηεο ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην νπνίν αηηηνινγεκέλα κπνξεί 

λα άξεη ηελ θξίζε ηεο Cour des comptes θαη λα ηελ ππνρξεψζεη λα ζεσξήζεη 

πξνζσξηλά ην ρξεκαηηθφ έληαικα. Αλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά εκπνδίδνπλ ηε ζχγθιηζε 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. Ζ Cour des comptes ππνβάιιεη απζεκεξφλ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζην Κνηλνβνχιην, ελψ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη ηα απαξαίηεηα λνκνζρέδηα γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δαπάλεο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ Cour des comptes λα πξνβεί 

ζε νξηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
119

.  

Σέινο ε ξχζκηζε απηή παξαθάκπηεη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη κπνξεί λα 

θαιχςεη ηελ παξαλνκία ελφο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο .Φαιθηδεχεη ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Όκσο απφ φηη απνδεηθλχεηαη νη Γηαηάθηεο-

Τπνπξγνί ζπάληα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ζεβφκελνη ηελ θξίζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
120

.  

__________________ 
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 2.6  Πποληπηικόρ έλεγσορ ηυν δαπανών ηυν ΟΣΑ Ά & ΄Β βαθμού 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλνπλ ηελ χπαξμε 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζµνχ, ηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ. Αξρηθά ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ νη νπνίνη έρνπλ ην 

ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Με λφκν 

θαζνξίδεηαη ην εχξνο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη πσο ζα 

θαηαλεκεζνχλ ζηνπο επί κέξνπο βαζκνχο
121

.  

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπγθξνηείηαη ζε δπν 

βαζκνχο θαη παξέρεηαη ζην λνκνζέηε ε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη θαη λα θαηαλέκεη ηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο ζηνπο βαζκνχο. Δπίζεο νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ επί ησλ ηνπηθψλ ζεκάησλ κε δηθά ηνπο φξγαλα, ζην πιαίζην 

γεληθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δειαδή λα 

απηνδηνηθνχλ, δελ έρνπλ απηνλνκία λα ζέηνπλ απηνηειψο θαλφλεο δηθαίνπ
122

. 

ηε ζπλέρεηα νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Με ηνλ φξν ηεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο λνείηαη φηη νη ΟΣΑ, 

κε δηθή ηνπο επζχλε, κε δηθά ηνπο φξγαλα, ειεχζεξα θαη ρσξίο λα ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηαγέο ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα εμνπζίαο, ιακβάλνπλ θαη 

εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Καηά ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα έρνπλ δηθή ηνπο πεξηνπζία, ηα δηθά 

ηνπο έζνδα, λα ηα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ηα δηαζέηνπλ θαηά βνχιεζε, λα θαζνξίδνπλ 

ηηο δαπάλεο, λα επηβάιινπλ δεκφζηα βάξε, λα ζπληάζζνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ 

θαη απνινγηζκφ θαη λα αζθνχλ ηνλ δηθφ ηνπο δεκνζηνλνκηθφ απηνέιεγρν. Έπεηηα ην 

Κξάηνο επνπηεχεη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ ζπλίζηαηαη 

απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο. O έιεγρνο λνκηκφηεηαο αζθείηαη, φπσο ν 

λφκνο νξίδεη
123

.  

_____________________ 

121,123
 Άξζξν 102 παξ 1,2,4 πληάγκαηνο  

122
 Κούρτε Γ.,Σν χληαγκα θαη ε έλλνηα ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο δεπηέξνπ βαζκνχ 1998  
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Ζ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηαο έληαζεο θαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο έηζη ψζηε λα 

κελ εκπνδίδεηαη ε πξσηνβνπιία θαη ειεχζεξε δξάζε ηνπο θαζψο θαη λα κελ ζίγεηαη ν 

ζεζκφο ηνπο. Οπζηαζηηθά ιφγσ ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηάο ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα ειεγρηνχλ αιιά νχηε θαη λα απνηξαπνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ νη επηινγέο πνπ έζεζαλ νη 

ΟΣΑ αλ ζπκβάιινπλ θαιχηεξα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ή αλ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο, πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δλησκεηαμχ νη ΟΣΑ εληάρηεθαλ ζηνπο 

θνξείο ηεο  Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ ειέγρνπ 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
124

. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο ππεξέρνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε επνπηεία ζπλερίδεη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλε.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ην Κξάηνο ιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο θαη ησλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε 

ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ. ε 

απηήλ ηελ παξάγξαθν είλαη θαλεξφ φηη εμεηδηθεχεηαη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ 

ΟΣΑ
125

. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο ΟΣΑ Α΄ 

Βαζκνχ είλαη απνθιεηζηηθά έιεγρνο λνκηκφηεηαο ν νπνίνο αζθείηαη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην
126

. Όκσο ν αλσηέξσ έιεγρνο δελ ίζρπε αλέθαζελ. Άξρηζε λα αζθείηαη 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Δπίηξνπνπ ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ, 

Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο ην 1997.  

_______________________ 

124
 Άξζξν 2 Ν. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» 

125
 Άξζξν 102 παξ 5 πληάγκαηνο 

126 
Άξζξν 98 παξ 1 πληάγκαηνο, άξζξν 69 παξ 1 Ν.4270/2014 
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Απφ ηνλ έιεγρν απηφ εμαηξνχληαη α) Οη δαπάλεο πιεξσκήο απνδνρψλ ησλ ηαθηηθψλ 

ππαιιήισλ θάζε Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

πιελ ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξψηνπ κελφο εθείλσλ πνπ 

πξσηνδηνξίδνληαη ή κνληκνπνηνχληαη β) Οη δαπάλεο απνδφζεσο ησλ ππέξ ηξίησλ 

ελεξγνχκελσλ θξαηήζεσλ (αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θφξσλ θ.ιπ.) γ) Οη πεξηνδηθέο 

δαπάλεο κηζζσκάησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πιελ εθείλσλ πνπ θαηαβάιινληαη 

γηα πξψηε θνξά, κεηά ηελ θαηάξηηζε, παξάηαζε, αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζπκβάζεσο δ) Οη δαπάλεο θαηαλαιψζεσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 

λεξνχ
127

. Δπίζεο ην 1997 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε φηη είλαη 

απαξαίηεηνο ν δηθαζηηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζηηο 

δαπάλεο ησλ ΟΣΑ θαη θαηά ζπλέπεηα φηη δελ εκπνδίδεηαη ε πξσηνβνπιία θαη ε 

ειεχζεξε δξάζε ηνπο
128

. Έπεηηα απφ ην 2001 ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο άξρηζε λα 

αζθείηαη θαη ζηνπο Γήκνπο Πεξηζηεξίνπ θαη Ζιηνππφιεσο κε ηηο ίδηεο αλσηέξσ 

εμαηξέζεηο
129

. Απφ 1 Ηνπιίνπ 2005 άξρηζαλ λα ππάγνληαη νη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. 

πξψηνπ βαζκνχ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ
130

. Απφ ην 

2006 επηηξέπεηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Γήκνπ θαη θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

θαηνίθσλ
131

.Σέινο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 νη δαπάλεο ησλ δήκσλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ησλ δεκνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ. αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ, ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
132

. 

_______________________ 

127
 Άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 172/10-7-97 «Άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ δήκσλ» 

128
 Απφθαζε ηΔ  Δ Σκήκα 17/1997  

129
 Άξζξν 1 Π.Γ. 133/14-6-01 «Άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ Γήκσλ» 

130
 Άξζξν 23 παξ 1 Ν. 3202/03 «Δθινγηθέο δαπάλεο θαηά ηηο λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο, νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α., ζέκαηα αιινδαπψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

131
 Άξζξν 169 παξ 1 N. 3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

132
 Άξζξν 275 N. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 
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Δμαίξεζε ηνπ αλσηέξσ έιεγρνπ εθηφο απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη 

απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη δαπάλεο απφ ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη 

θάησ
133

.  

Σέινο ελψ ε δηαδηθαζία έιεγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ είλαη ίδηα κε ηελ 

δηαδηθαζία έιεγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο κπνξεί κε αίηεζε ζνπ λα 

δεηήζεη ηε ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο κε επζχλε ηνπ δελ ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

Γήκαξρν
134

.  

ε αληίζεζε κε ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν έιεγρνο ηνπ ΟΣΑ Β’ βαζκνχ δελ αζθείηαη πξνιεπηηθά 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Απφ ην 1994 φπνπ ηδξχζεθε ε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε σο Γεχηεξνο Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ε εθθαζάξηζε, ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δηελεξγείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Δληειινκέλσλ Δμφδσλ νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε λνκφ. Οη δαπάλεο απηέο ππφθεηληαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
135

. Έπεηηα νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

κεηνλνκαζηήθαλ ζε Πεξηθέξεηεο φπνπ νη δαπάλεο ηνπο ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
136

. Όκσο απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ζεζπίζηεθε 

εμαίξεζε φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο (κλεκφλην) ε εθθαζάξηζε, ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ησλ πεξηθεξεηψλ δηελεξγείηαη απφ 

ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δειαδή φηη 

ίζρπε θαη γηα ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
137

. 

___________________ 

133
 Άξζξν 1 Π.Γ. 136/2011  

134
 Ρίδου Κ., Γεκνζηνινγηζηηθφο έιεγρνο ησλ ΟΣΑ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, Γήκνο 7/2001 

135
 Άξζξν 23 παξ 1. Ν.2218/1994 «'Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

136
 Άξζξν 275 Ν.3852/2010  

137
 Άξζξν 282 παξ. 17 Ν.3852/2010, Άξζξν 69 παξ 2 Ν.4270/2014 
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Απφ φηαλ είραλ ηδξπζεί νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο είρε πξνθχςεη 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία έιεγρνπ δαπαλψλ θαη ηελ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε δηνηθεηηθή – νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπο θαζψο ε δηαδηθαζία απηή 

εθηειείηαη γηα ηηο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηαπηίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη έηζη ζίγεηαη ε  απηνηέιεηα ηνπο θαζψο ε εθθαζάξηζε 

θαη ε εληνιή πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δελ δηελεξγείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ αιιά απφ θξαηηθά φξγαλα, δειαδή απφ 

φξγαλα ελφο άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Αθφκα κε πξάμεηο ηνπ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

είρε θξίλεη αληηζπληαγκαηηθή ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηεο εληνιήο πιεξσκήο, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα αλάζεζε αξκνδηφηεηαο απηνδηνηθνχκελνπ νξγαληζκνχ ζε φξγαλν 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία πξνζβάιιεη ηε δηνηθεηηθή ηνπ απηνηέιεηα 
138

. Δπηπιένλ, 

είρε ππνζηεξηρζεί φηη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαλ θξαηηθέο 

αξκνδηφηεηεο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ είλαη ζσζηφ λα απνδπλακψλνληαη νη 

εγγπήζεηο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ πνπ κέρξη πξφηηλνο δηελεξγνχζε ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην επί αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ,κε ηελ ππαγσγή 

απηψλ απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθφ έιεγρν απφ άιια δηνηθεηηθά φξγαλα
139

. 

Παξεκπίπηνληνο ,ε εμαίξεζε απφ ηελ άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην δαπαλψλ ησλ αηξεηψλ πεξηθεξεηψλ παξαθάκπηεη ηνλ έιεγρν δαπαλψλ απφ 

ην Διεγθηηθφ πλέδξην πεξηνξίδνληαο αλεπίηξεπηα ηηο δαπάλεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ έιεγρν κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη λα εμαιεηθηεί
140

.   

_____________________ 

138
 Πξάμε Σκήκαηνο IV 90/1995, 133/1995 

139
Μελιώνε Ν., Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2006 

140
 Μπαλτά Δ., Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Απφ ηελ θαζηέξσζε ζηελ 

ακθηζβήηεζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2009 
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2.7 Πλεονεκηήμαηα πποληπηικού ελέγσος ζηην Δλλάδα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

πξνεγείηαη ηεο πιεξσκήο θάζε δαπάλεο. Γηα απηφ ην ιφγν ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

ησλ δαπαλψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο ζηε ρψξα καο, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνιακβάλεηαη ε κε λφκηκε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο αθνχ εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ εθηακίεπζή ηνπ. 

Δλδεηθηηθά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 απφ ηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ Τπνπξγείσλ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ – Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ απνξξίθηεθαλ δαπάλεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 

35.926.274,65€ απφ ηνλ έιεγρν ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
141

. 

Αληίζηνηρα απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. , 

ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ νηθνλνκηθφ έηνο 2011 νη 

Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ καηαίσζαλ δαπάλεο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 134.605.251,06€ θαη εθθξεκνχζαλ δαπάλεο απφ ηελ θξίζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνζνχ 4.210.134,62 €
142

. Δπίζεο επεηδή ιακβάλεη ρψξα πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πξάμε κπνξεί λα πξνιεθζεί ε θαθνδηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ πινχηνπ θαη λα απνθεπρζεί ε δεκία ηνπ δεκφζηνπ. Δπηπξνζζέησο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχνληαη θαη νη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο απφ 

θαηαινγηζκνχο εηο βάξνο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ κεηαγελέζηεξα νη δαπάλεο 

κε λφκηκεο. Σέινο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο είλαη ζεκαληηθφο γηαηί έηζη ππάξρεη 

αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαζψο κε ηελ ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ 

ηελ ππεξεζία επίηξνπνπ ε δεκφζηα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη θαηά ζπλέπεηα,  νη 

πηζησηέο ηνπ δεκνζίνπ δελ ζα νριεζνχλ ζην κέιινλ θαη δελ ζα ππνρξεσζνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηαινγηζκνχ λα θιεζνχλ λα επηζηξέςνπλ ηα πνζά 

πνπ ελδερνκέλσο ζα βεβαησζνχλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ζε απηνχο, ζηελ 

νπζία θαηνρπξψλεηαη απηφο πνπ δηεθδηθνχζε ηελ πιεξσκή
143

. 

_______________________ 

141
 Έθζεζε Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο νηθ. έηνπο 2011 

142 
Δηήζηα έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νηθ. έηνπο 2011  

143
Μελιώνε Ν., Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2006 
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2.8 Μειονεκηήμαηα πποληπηικού ελέγσος ζηην Δλλάδα 

Χο κεηνλέθηεκα ηνπ πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ ζεσξείηαη φηη δπν ππεξεζίεο 

(Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Έιεγρνπ, Τπεξεζία Δπίηξνπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) 

αζθνχλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ζρεδφλ γηα θάζε δαπάλε. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηνπ έιεγρνπ λα είλαη πην ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. 

Δπίζεο εθαξκφδνληαο δπν ππεξεζίεο ηνλ ίδην έιεγρν θαηαζπαηαινχληαη αλζξψπηλνη 

πφξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφδνπλ άιινπ είδνπο ειέγρνπ. Σέινο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ Α 

Βαζκνχ αζθείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Δπίηξνπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ελψ ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ Β Βαζκνχ αζθείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Έιεγρνπ. Καιχηεξν ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα ππεξεζία πνπ ζα αζθεί 

ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη εληαία 

αληηκεηψπηζε. 
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Κεθάλαιο  3 

3.1 Ο έλεγσορ ηυν δημοζίυν δαπανών ζηην Γαλλία 

3.1.1 Ο L.O.LF. 

Ο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζηελ Γαιιία δηαθξίλεηαη ζε 

πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη ζε θαηαζηαιηηθφ δηθαζηηθφ 

έιεγρν. Πξηλ φκσο γίλεη αλαθνξά ζηνπο δπν αλσηέξσ ειέγρνπο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζεί ν νξγαληθφο λφκνο πεξί δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 2001. 

Ο νξγαληθφο λφκνο πεξί δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ είλαη έλαο νξγαληθφο λφκνο, ν 

νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ην θνηλφ δίθαην.  Αληηθαζηζηά ην πξνεγνχκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1959 πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηηο 

ειιείςεηο ηνπ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα εθζπγρξνληζηεί ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηνπ θξάηνπο. Φεθίζηεθε ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2001 , ηέζεθε ζε ηζρχ ζε ζηάδηα θαη 

ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο απφ ην 2006
144

.   

Με ηνλ L.O.L.F. ε λέα δεκφζηα δηαρείξηζε ζα έρεη σο ζθνπφ ηελ απφδνζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηε δηαθάλεηα έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί ην θιίκα γηα πην 

απζηεξφ έιεγρν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
145

.  

Ζ δεκφζηα δηαρείξηζε ζα εμειηρηεί θαη απφ ηε ινγηθή ηνπ κέζνπ ζα 

πξνζεγγίζεη ηε ινγηθή ηνπ απνηειέζκαηνο. πγθεθξηκέλα ν πξνυπνινγηζκφο ζα 

δηαξζξψλεηαη ζε «πξνγξάκκαηα», φπνπ αξκφδηνο γηα απηά ζα είλαη ν εθάζηνηε 

Τπνπξγφο. ε απηφλ ηνλ ηχπν πξνυπνινγηζκνχ ηνλίδεηαη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο 

θαηαηάζζνληαο ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά πξφγξακκα, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ. 

____________________  

144,147
 Bouvier M., La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, AJDA, N° 10 octobre 2001 

145
 Barilari A., Les controles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques ,L.G.D.J. Paris 2003  
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Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, θαη λα 

ειεγρηεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν έρνπκε επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. ην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ, ν Γηαρεηξηζηήο (ν ππεχζπλνο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Τπνπξγνχ) έρεη κεγάιε ειεπζεξία λα δηαζέζεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ αλάινγα κε ηελ 

θξίζε ηνπ έηζη ψζηε λα επηηεπρηεί ν ζθνπφο πνπ επηδηψθεη
146

.  

Δπηπξνζζέησο νη δηαρεηξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάινπλ έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ηνπο έρνπλ 

δηαηεζεί. Ο νξγαληθφο λφκνο θαζνξίδεη  ηα εηήζηα ζρέδηα Απφδνζεο  (PAP), ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηηο δξάζεηο ησλ δηαθφξσλ δηνηθήζεσλ, γηα ην επφκελν έηνο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο είλαη ην επφκελν έηνο ζηηο  εηήζηεο εθζέζεηο απφδνζεο 

(PAR)
147

. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςεθίδεη ηα λνκνζρέδηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ 

επηθνπξψληαο ην ζε απηφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
148

.  

Με ηνλ L.O.L.F. εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. Αξρηθά πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη ζεζκνζεηεζεί 

«δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζπδήηεζε», ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο ηεο 

θπβέξλεζεο
149

. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο επηηξέπνληαη νη εξσηήζεηο 

απφ ην Κνηλνβνχιην. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε 

θπβέξλεζε ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ζην Κνηλνβνχιην έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή πξννπηηθή
150

. ηελ έθζεζε απηή πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νη 

παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε θπβέξλεζε γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, ε 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο θαη θαινπηζηίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

επίπεδνπ ησλ θφξσλ γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα
151

. Δθηφο ησλ αλσηέξσ δειαδή ηεο 

ελεκέξσζήο ηνπ, ην Κνηλνβνχιην έρεη ελεξγφ κέξνο ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ  

___________________ 

146
 Les circulaires d'application de la LOLF sur le site du ministère du budget, Camby J-P., La réforme du budget de l'État, la 

loi organique relative aux lois de finances, coord., LGDG 2011, 3e edition    

 
148

 Article 47-2 «De la Constitution de 1958»  
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θαζψο εμνπζηνδνηείηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ
152

. 

πκπεξαζκαηηθά κε ην λέν νξγαληθφ λφκν ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζα 

πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζεί θαη ν κεραληζκφο έιεγρνπ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαζψο πιένλ ην επίθεληξν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

θαζνξηζηηθφ ξνιφ ζηελ Γηνίθεζε έρνπλ νη Γηαρεηξηζηέο άξα θαιχηεξα ζα ήηαλ λα 

δνζεί ην κεγαιχηεξν βάξνο ζε απηνχο. 

3.1.2 Ο πποληπηικόρ διοικηηικόρ έλεγσορ δημοζίυν δαπανών 

Αξρηθά ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζηελ Γάιιηα είλαη κφλν 

δηνηθεηηθφο. Σν 1890 ν έιεγρνο ηεο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο αζθνχηαλ απφ φξγαλν ην 

νπνίν δηφξηδε ν θάζε Τπνπξγφο θαη ήηαλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ. Αξγφηεξα ην 1922 ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθνχηαλ απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ δαπαλψλ ηνπο νπνίνπο δηφξηδε 

ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην 1956 ην δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα αιιάδεη εληειψο 

θαη ηε ζέζε ησλ ειεγθηψλ ησλ δαπαλψλ παίξλνπλ νη δεκνζηνλνκηθνί ειεγθηέο
153

. Οη 

δεκνζηνλνκηθνί ειεγθηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ειέγρνπλ ηε 

λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ εληειιφκελσλ δαπαλψλ θάζε Τπνπξγείνπ θαη 

ζεσξνχλ ηνπο ηίηινπο πιεξσκήο πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπο 
154

. 

Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ αζθνχηαλ ζεσξήζεθε ππεξβνιηθφο θαη κεηά 

ηελ ηζρχ ηνπ νξγαληθνχ λφκνπ L.O.F.L. ην 2005 ηξνπνπνηήζεθε ην ππάξρσλ ζχζηεκα 

ηνπ πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ δίλνληαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο κεγαιχηεξεο επζχλεο.  

____________________ 

149
Article 48 «De la LOLF loi organique relative aux lois de finances» 

 
150

Αrticle 50 «De la LOLF loi organique relative aux lois de finances»  

151
Αrticle 52 «De la LOLF loi organique relative aux lois de finances» 

152
Αrticle 40 «De la LOLF loi organique relative aux lois de finances» 

153
 De Forges J.-M., Le controle financier central, R.D.P. 1984 

154
 Hertwog R., Les controles financiers, AJDA 1992 , Carcelle P., Mas G., Le controleur financier ,La revue administrative 

1961 
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Πιένλ ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν αζθεί ε αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνυπνινγηζκνχ θαη είλαη 

ππφ ηελ εμνπζία ηνπ. Οξγαλψλεηαη ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζε 

απνθεληξσκέλν επίπεδν, θαιχπηεη θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη ηηο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο εθηφο εάλ απφ δηάηαμε ηνπ λφκνπ εμαηξνχληαη 

ηνπ ειέγρνπ
155

. 

Κχξηα απνζηνιή ηεο είλαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

λφκσλ θαη εάλ νη πηζηψζεηο δηαηέζεθαλ απνηειεζκαηηθά. πκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ πξφιεςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο αλαιχεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ δαπάλε θαη ην θφζηνο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Δπίζεο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρεη ηελ 

πξαγκαηηθή θχζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη 

δηαρεηξηζηέο θαη αλ κπνξεί λα επηηεπρηεί ν επηδησθφκελνο ζηφρνο ηνπο. Διέγρνπλ ηηο 

εθζέζεηο ηεο ρξήζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη ηα πξνζρέδηα ησλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο 

ησλ δαπαλψλ
156

. 

Δπηπιένλ κηα αθφκα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεχζπλεο αξρήο γηα ηελ 

άζθεζε δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζεψξεζε ηνπ εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπληάζζεηαη εηεζίσο απφ ηνλ θάζε 

Τπνπξγφ, ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ 

ζεψξεζε απηή επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ησλ πηζηψζεσλ γηα θάζε πξφγξακκα, ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε θάζε ηκήκα θαη ηνπο πφξνπο γηα θάζε πξφγξακκα 

κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηε ζπλνρή ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο γηα θάζε πξφγξακκα. Δπίζεο παξαθνινπζεί 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο
157

. 

____________________ 

155 
Article 3 «Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des administrations de l’etat» 

156
Αrticle 1 «Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des administrations de l’etat», Caumeil 

Α., Le controle interne, un enjeu majeur pour la qualite des comptes de l’ Etat. R.F.F.P. no 93,2006. 

157 ,158
Article 5«Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des administrations de l’etat» 
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Έλα αθφκα απφ ηα θαζήθνληα ηεο αξρήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

απνζεκαηηθνχ απφ ηηο πηζηψζεηο σο έλα κέηξν δηαηήξεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο
158

.Ζ αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ζε πεξίπησζε 

αιιαγψλ ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα
159

. 

Οη πξάμεηο πνπ ελέρνπλ δέζκεπζε ππφθεηληαη ζε ζεψξεζε απφ πιεπξάο 

πιεξσκήο ηεο δαπάλεο, δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. ε 

πεξίπησζε πνπ ε αξρή αξλεζεί ηελ ζεψξεζε δελ κπνξεί λα ηελ ηεθκεξηψζεη ζε 

ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξβεί ηε λνκηκφηεηα ηελ έρεη κφλν ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
160

. 

Έπεηηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ηδξχζεθε ε ππεξεζία ειέγρνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ (CBCM) ε νπνία είλαη ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ειέγρεη θπξίσο ηα Τπνπξγεία θαη ε 

απνζηνιή ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην πλεχκα 

ηνπ νξγαληθνχ λφκνπ ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά
161

. 

Οη ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ (CBCM) αζθνχλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν θαη είλαη θαη 

δεκφζηνη ππφινγνη. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ππεχζπλνη λα ζεσξήζνπλ ηελ αξρηθή 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Drice) θαη λα γλσκνδνηήζνπλ 

ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δμαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Χο δεκφζηνη ππφινγνη, πιεξψλνπλ ηηο δαπάλεο θαη 

εηζπξάηηνπλ ηα έζνδα ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε. πκβάιινπλ, επίζεο, ζηε δηαηήξεζε ησλ 

δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ , δηαζθαιίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο θαηαγξαθέο θαη θξνληίδνπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο
162

. 

___________________ 

159
 Article 7«Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des administrations de l’etat» 

160
 Article 12 «Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des administrations de l’etat», 

Duhamel P -Μ., Le controle financier et la loi organique relative aux lois de finances (L.O.L.F.). R.F F.P no 91, 2005 

161
«Decret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, a l’ organisation et aux emplois de direction des services de 

controle budgetaire et comptable ministerial» 
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Σέινο αζθείηαη θαη δηνηθεηηθφο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Γεληθή 

Δπηζεψξεζε Γεκνζηνλνκηθψλ (IGF) ε νπνία ζεζκνζεηείηαη απφ ην 1797. Σν 1815 ηα 

Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπγρσλεχνληαη ζε έλα εληαίν ππνπξγείν θαη 

 νη αξκνδηφηεηεο ησλ γεληθψλ επηζεσξεηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

δηεπξχλνληαη ζεκαληηθά. Σν 1816 κε ην δηάηαγκα ηεο 25εο Μαξηίνπ, ν βαξφλνο 

Λνπί, ν νπνίνο ήηαλ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ νξίδεη φηη νη γεληθνί επηζεσξεηέο ησλ 

άκεζσλ θφξσλ θαη ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζρεκαηίδνπλ κε ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κηα εληαία επηζεψξεζε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Οηθνλνκηθψλ. Σν 1831 ν βαξφλνο Λνπί νξίδεη ηελ Γεληθή Δπηζεψξεζε 

Γεκνζηνλνκηθψλ «ην ρέξη θαη ην κάηη ηνπ ππνπξγνχ»
163

. 

Ζ απνζηνιή ηεο είλαη ν έιεγρνο, ε κειέηε, ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. Έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα απνζηνιέο ζε άιιεο εζληθέο αξρέο, δεκφζηνπο 

θνξείο, ηνπηθέο αξρέο ή ελψζεηο ηνπο, ηδξχκαηα ή ελψζεηο, μέλα θξάηε, δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπο εζηηάδεη ζηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ 

γηα ην θξάηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ 

απζηεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δξάζεο ηνπο. Οη Δπηζεσξεηέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμνπζίεο ηνπο έηζη ψζηε 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα απαξαίηεηα έγγξαθα.  

Δπηπιένλ αμηνινγνχλ νξγαληζκνχο ή δεκφζηα ζπζηήκαηα θαη πξνηείλνπλ 

βειηηψζεηο. Ζ Δπηζεψξεζε θαηαξηίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ κηα νινθιεξσκέλε έθζεζε 

κε επξήκαηα απφ έξεπλεο ζε βάζνο, κέηξα απφδνζεο θαη εθηηκά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

νξγαληζκνχ ή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο (απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηε ζπλάθεηα).Δπηπξνζζέησο παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα λα ηνπο 

πξνεηνηκάζεη γηα ηε ιήςε δεκφζησλ απνθάζεσλ
164

. 

____________________ 

162 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/controle 

budgetaire/approfondir/fondamentaux/controleurs-budgetaires-comptables ministeriels#.VNdeOuasWJI 

163,164
  http://www.igf.finances.gouv.fr/site/igf/lang/fr/Accueil 
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Σέινο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηνπο είλαη θαηά θχξην ιφγν ε πιεξνθφξεζε 

ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο παξαλνκίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ή γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηίζεληαη ππφ θξίζε
 165

. 

3.1.3 Ο καηαζηαληικόρ δικαζηικόρ έλεγσορ ηυν δημοζίυν δαπανών 

ε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

ζηελ Γάιιηα είλαη θαηαζηαιηηθφο. Απφ ηε γαιιηθή κνλαξρία, ηα  δηθαζηήξηα ησλ 

Οηθνλνκηθψλ  (Chambres des comptes) ηα νπνία ήηαλ ηα θπξίαξρα δηθαζηήξηα ηφηε, 

εηδηθεχνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο. Σν Γηθαζηήξην ησλ Οηθνλνκηθψλ ζην 

Παξίζη φπνπ ήηαλ ην παιαηφηεξν θαη πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ γαιιηθνχ Διεγθηηθνχ 

ζπλεδξίνπ (court of audit) επέβιεπε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, πξνζηάηεπε ηα εδάθε, ηα 

θηήκαηα πνπ θαηείραλ νη βαζηιίο θαη έιεγρε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

βαζηιηά. Πξνο ην ηέινο ηεο γαιιηθήο κνλαξρίαο θαη ηελ άλζεζε ηεο γαιιηθήο 

επαλάζηαζεο  θαηαξγήζεθαλ ηα δηθαζηήξηα ησλ Οηθνλνκηθψλ
166

 ( 17 επηέκβξηνπ 

1791). 

Έπεηηα κε ην λφκν ηεο 16
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 1807 θαη ην απηνθξαηνξηθφ 

δηάηαγκα ηεο 28
εο

 επηεκβξίνπ ν Ναπνιέσλ δεκηνχξγεζε ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

φπσο είλαη ζήκεξα. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ δηεπξχλζεθαλ ζεκαληηθά
167

. 

Μηα απφ ηηο παιαηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη ν 

δηθαζηηθφο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ 

ππνιφγσλ
168

. 

_______________________ 

165
 Bouvιer Μ., Esclassan M.-C., Lassale J.-P., Finances Publiques. L.G.D.J.. Paris 2002. , Gaudemet P.-M.. Molinier  J., 

Finances Publiques. Montchrestien. Paris 1996.  

166
 Raynaud J, La Cour des comptes, Paris, Presses Universitaires de France, 1988., Lemonde A., Le temps des libertés en 

Dauphiné. L'intégration d'une principauté à la couronne de France (1349-1408), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 

2002 (coll. La Pierre et l'Ecrit). 

167
 https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Histoire-et-patrimoine 

168
Αrticle L. 111-1 «Du code des juridictions financières» Montagnier G., Le juge financier, juge des comptes et des 

comptables. R.F.F.P. no 41. 1993 
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Καζήθνλ ηνπ είλαη λα εμαθξηβψζεη φηη ηα έζνδα εηζπξάηηνληαη ή φηη νη δαπάλεο 

πιεξψλνληαη ζπκθψλα κε ην ηζρχνλ δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο. πγθεθξηκέλα ειέγρεη 

ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νξζά νη φξνη 

ηφηε νη δεκφζηνπ ππφινγνη απαιιάζζνληαη. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δηαπηζηψζεθε κε 

νξζή ηήξεζε ησλ φξσλ θαηαινγίδεηαη ζηνλ ππφινγν ην αλάινγν έιιεηκκα. Ζ πξάμε 

ηνπ θαηαινγηζκνχ είλαη δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ 

πξνζβάιιεηαη κφλν κε αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη 

ε επζχλε ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ είλαη ζπγρξφλσο πξνζσπηθή θαη ρξεκαηηθή
169

. 

Δθηφο ηεο δηθαζηηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί θαη 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ν νπνίνο είλαη δηνηθεηηθφο έιεγρνο
170

. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην κε 

ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο δηαζθαιίδεη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

Οπζηαζηηθά κε ηνλ έιεγρν απηφ εμαθξηβψλεη ηελ θαιή ρξήζε ησλ πηζηψζεσλ, ησλ 

θνλδπιίσλ θαη ησλ αμηψλ θαη είλαη αληίζηνηρνο κε ηνλ έιεγρν 

απφδνζεο
171

.Δλησκεηαμχ ε δηθαηνδνζία ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη επξεία. Διέγρεη ηα 

δεκφζηα ηδξχκαηα, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο απφ ην 1976, ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ην 1950 θαη ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ιακβάλνπλ 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο
172

.  

Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ ε δηθαζηηθή θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. Σα 

ζπληάγκαηα ηνπ 1946 θαη ηνπ 1958 ηεο γαιιηθήο δεκνθξαηίαο ζηα άξζξα 18 θαη 47 

αληίζηνηρα αλαζέηνπλ ζην Γηθαζηήξην ηελ απνζηνιή λα επηθνπξεί ηελ θπβέξλεζε θαη 

ην θνηλνβνχιην θαηά ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ λφκσλ. 

_______________________ 

169
 Orsoni G., Le Conseil d’ Etat. juge de cassation des arrets rendus par la Cour des comptes. R.F.F.P. no 70, 2000, 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Nos-missions 

170
 Bouvιer Μ., Esclassan M.-C., Lassale J.-P., Finances Publiques. L.G.D.J.. Paris 2002 

171
 Descheemaeker. C. La cour des comptes ,Documentation francaise Paris 1998 

172
 Gaudemet Ρ.-Μ.. Le controle des entreprises publiques. R.D.P. 1972., θαη Muzellet R., Le controle de la Cour des comptes 

sur les entreprises publiques. A.J.D.A. 1976., Ο λφκνο ηεο 31ε; Γεθεκβξίνπ 1949 αλέζεηε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ, Fromont Μ., Le controle des aides financieres publiques aux entreprises 
privees. A.J. D. A. 1979 , https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Les-controles 
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Πην εηδηθά ην Διεγθηηθφ ζπλέδξην εθπνλεί θάζε ρξφλν κηα έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην 

λφκν πεξί δεκνζηψλ νηθνλνκηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ πξηλ 

ηελ έγθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο απφ ην 1996 παξαθνινπζεί θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.( ζπληαγκαηηθφ 

λφκν ηεο 22αο Φεβξνπάξηνπ 1996) Παξφιν πνπ ζπλδξάκεη ηελ Κπβέξλεζε θαη ην 

Κνηλνβνχιην είλαη αλεμάξηεην ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο
173

. 

Σέινο κε ηνλ νξγαληθφ λφκν πεξί δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 2001 

δηεπξχλζεθε ν ξφινο ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο αθνχ πιένλ δελ εμεηάδεη κφλν αλ ην δεκφζην ρξήκα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο λνκνχο (θαλνληθφηεηα) αιιά θαη αλ   

ε απνδνηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ 

αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο (απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη   

ηα παξαηεξνχκελα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 

(απνδνηηθφηεηα)
174

.πγθεθξηκέλα θάζε ρξφλν ην δηθαζηήξην πξέπεη λα εθδίδεη 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δειαδή ηηο 

επηδφζεηο, ηνπ ζηφρνπο, ηηο δηαθνξέο έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ, βαζηδφκελε ζηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ πηζηψζεσλ αλά απνζηνιή θαη πξφγξακκα
175

. 

Δπηπξνζζέησο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Γαιιίαο πηζηνπνηεί ηελ 

θαλνληθφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θξάηνπο 

ηεο
176

. Ζ εληνιή απηή θαιχπηεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην γεληθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο. Ζ πηζηνπνίεζε επηηξέπεη λα δψζεη εχινγε βεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο.  

__________________________________ 
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 https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Nos-valeurs, décision du 25 juillet 2001 

174
 https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Nos-missions 

175
 Delafosse F., LΔ role de la Cour des comptes, R.F.F.P. no 92. 2005, Article 54 -4 «Loi organique n° 2001-692 du 1 août 

2001 relative aux lois de finances»  

176
 L’article 58-5 «De la LOLF confie à la Cour des comptes»  
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Δλησκεηαμχ ε έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο
177

 (Declaration d’assurances-DAS), ζπλαληηέηαη 

απφ ην 1994 ζηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλέδξηνπ 

επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο Γαιιίαο κε ηα επξσπατθά πξφηππα, κηαο θαη ν παξαδνζηαθφο έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ζπκπιεξψλεηαη πιένλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

3.2 Ο έλεγσορ ηυν δημοζίυν δαπανών ζηην Αγγλία 

3.2.1 Ιζηοπική αναδπομή 

Σνλ δσδέθαην αηψλα ζηελ Αγγιία ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ ήηαλ ν Auditor of Exchequer, ν δηθαζηήο ησλ δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ θαη 

δαπαλψλ. Σνλ δέθαην ηέηαξην αηψλα ην Κνηλνβνχιην απέθηεζε ην δηθαίσκα λα 

αξλείηαη λα επηθπξψζεη λφκνπο ζρεηηθά κε ηα δεκνζηνλνκηθά θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Αγγιίαο. Σν 1866 θαηαξγείηαη ν ζεζκφο ηνπ Auditor of Exchequer θαη ηδξχεηαη 

έλαο λένο ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ Δπφπηε θαη Διεγθηή (Comptroller and Auditor 

General). ηνλ Γεληθφ Διεγθηή κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηή ηνπ 

Θεζαπξνθπιαθίνπ, δειαδή πιένλ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ 

κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ, θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηηξφπσλ Διέγρνπ ησλ Γεκφζησλ 

Λνγαξηαζκψλ(Commissioners for Auditing the Public Accounts). Δπηπιένλ απφ ην 

1866 έπξεπε θάζε Τπνπξγείν λα θαηαξηίδεη ινγαξηαζκνχο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ην 

χςνο ηεο πίζησζεο γηα θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ θαη ην πνζφ πνπ ηειηθά δαπαλήζεθε 

ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο. Δπηπξνζζέησο ν Γεληθφο Διεγθηήο έιεγρε ηε 

λνκηκφηεηα θάζε δεκνζηνλνκηθήο πξάμεο ησλ θνξέσλ, φκσο ε αξκνδηφηεηα απηή 

απνδείρζεθε ρξνλνβφξα θαη ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Έηζη κε ην λφκν ηνπ 1921 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Γεληθφ Διεγθηή λα ειέγρεη θάπνηεο δεκνζηνλνκηθέο πξάμεηο 

δεηγκαηνιεπηηθά, ζηεξηδφκελνο, ζηελ αμηνπηζηία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ ησλ θνξέσλ
178

.  

______________________ 

177
Σν 1994, ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη απαίηεζε απφ ην Δπξσπαηθφ Διεγθηηθφ πλέδξην λα ρνξεγεί δήισζε αμηνπηζηίαο 

(Declaration d’assurances-DAS), ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ. ηε δήισζε πεξηιακβάλεηαη ε γλψκε γηα 
ηελ αθξίβεηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ. θνπφο ηεο δήισζεο 

αμηνπηζηίαο είλαη λα ελεκεξσζεί ε αξκφδηα αξρή γηα ην αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή παξνπζηάδνπλ αμηφπηζηε θαη νξζή εηθφλα .http://europa.eu/rapid/press-release_IP-95-1227_el.htm 
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 Γεληθφηεξα ν Γεληθφο Δπφπηεο θαη Διεγθηήο είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα έιεγρνπ 

φπνπ εμαξηάηαη απφ ην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην, θαηά ζπλέπεηα νη εμνπζίεο ηεο 

Βνπιήο επεθηείλνληαη ζηνλ θιάδν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ
179

. 

3.2.2 Η Δθνική Τπηπεζία Δλέγσος 

To 1983 ηδξχζεθε ε Δζληθή Τπεξεζία Διέγρνπ (National Audit Office), κε 

ζθνπφ λα ζπλδξάκεη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή
180

.Ζ Δζληθή Τπεξεζία Διέγρνπ 

είλαη ππφ ηελ εμνπζία ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή (Comptroller and Auditor General) θαη 

δηεμάγεη έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο (financial audit) απφ 

άπνςε λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο αιιά θαη έιεγρν απφδνζεο (value for money 

audit)
181

. 

To National Audit Office είλαη αλεμάξηεην φξγαλν ειέγρνπ, ην νπνίν δελ 

αλήθεη ζηελ νξγάλσζε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. Έρεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ νκάδεο εξγαζίαο θαη θαηαλέκνληαη ζηνλ θιάδν 

επαιήζεπζεο ησλ ινγαξηαζκψλ είηε ζηνλ έιεγρν ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Γειαδή θαηά ηνλ έιεγρν απηφ εμεηάδεηαη ε νηθνλνκηθφηεηα (economy), 

ε απνδνηηθφηεηα (efficiency) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) ησλ 

θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. Με ηνλ φξν νηθνλνκηθφηεηα ελλννχκε ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο (δεκφζηνπ ρξήκαηνο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα. Με ηνλ 

φξν απνδνηηθφηεηα ελλννχκε ηε ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ (πφξσλ) θαη εθξνψλ φζνλ 

αθνξά ζηα αγαζά, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

παξαρζνχλ απηά. Σέινο ,κε ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφηεηα ελλννχκε ην βαζκφ θαηά 

ηνλ νπνίν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα αλακελφκελα νθέιε θαη 

ηα νθέιε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
182

. 

______________________ 

178 
«Exchequer and Audit Departments Act 1921» 

179 
«Exchequer and Audit Departments Act 1866» 

180
 «National Audit Act 1983» 

 181
 Article 6-9 National Audit Act Η983 

182 
Article 6.1 «National Audit Act Η983» 
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Δπίζεο ην National Audit ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Γεκφζησλ 

Λνγαξηαζκψλ γηα λα θαζνξίδνπλ ην πξφγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαη απηφ απνηέιεζε 

έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηνπ παξαδνζηαθνχ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία. Σέινο ην Ν.Α.Ο δεκνζηεχεη πεξίπνπ πελήληα (50) εθζέζεηο 

ειέγρνπ απφδνζεο θάζε ρξφλν θαη θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ. 

 

3.2.3 Ο Γενικόρ Δπόπηηρ και Δλεγκηήρ  

O Γεληθφο Δπφπηεο θαη Διεγθηήο, φπσο πξναλαθέξζεθε ηδξχζεθε ην 1866 θαη 

είλαη πξντζηάκελνο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ απφ ην 1983. Σν ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Αγγιίαο έρεη ηε κνξθή κνλνπξφζσπνπ 

αλεμάξηεηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη φρη δηθαζηηθνχ
183

. πγθεθξηκέλα ν Γεληθφο 

Δπφπηεο θαη Διεγθηήο είλαη αλψηαηνο ιεηηνπξγφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ
184

 (House of Commons), επηθνπξνχκελνο απφ 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη κε πιήξε απηνλνκία έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο
185

.Ο 

δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο πνπ αζθεί είλαη πξνέθηαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ, αθνχ 

έρεη εληαρζεί ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά ζην Κνηλνβνχιην. 

Ο Γεληθφο Δπφπηεο θαη Διεγθηήο δηνξίδεηαη απφ ηε Βαζίιηζζα απφ κηα 

θαηάζηαζε κε ππνςεθηφηεηεο πνπ έρεη ππνβάιιεη ε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, φκσο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκφζησλ Λνγαξηαζκψλ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο κέινο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, πξψελ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
186

.Καηά ζπλέπεηα, ζηελ Αγγιία, ν 

ζεζκφο ηνπ ειέγρνπ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεί ζηνηρείν πνιηηηθήο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο.  

___________________ 

183
Baranger D., La tradition du controle budgetaire en Grande-Bretagne. R.F.F.P. no 86,2004 

184
 Ζ Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ είλαη έλα εθιεγκέλν ζψκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Σν Κνηλνβνχιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πνιηηηθή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ο βαζηθφο ηνπ ξφινο είλαη λα ειέγρνπλ θαη λα ακθηζβεηνχλ ην έξγν ηεο θπβέξλεζεο, 

λα ζπδεηνχλ θαη λα ςεθίδνπλ ηνπο λφκνπο.http://www.parliament.uk/business/commons/what-the-commons-does/ 

185
Article 1.2 «National Audit Act Η983» 

186
Αrticle 1.1 «National Audit Act Η983» 
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Ο Γεληθφο Διεγθηήο κπνξεί λα ράζεη ηελ ζέζε ηνπ κφλν εάλ παξαβίαζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ 

ηελ Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη απφ ηελ Βνπιή ησλ Λφξδσλ
187

.  

Δπίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

θαη ππφθεηηαη κφλν ζην λφκν, έρεη φκσο ππνρξέσζε λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηπρφλ 

πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζησλ Λνγαξηαζκψλ, αλ θαη ε ηειηθή απφθαζε αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζε απηφλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο 

Διέγρνπ είλαη αξκφδηνο, γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ αιιά θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπο
188

. 

3.2.4 Οι απμοδιόηηηερ ηος Γενικού Δπόπηη και Δλεγκηή 

Ο Γεληθφο Διεγθηήο έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζηα 

έζνδα θαη ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεληθνχ Σακείνπ (Consolidated Fund) θαη ηνπ Δζληθνχ 

Σακείνπ Γαλείσλ (National Loans Fund). Σν Γεληθφ Σακείν έρεη ηδξπζεί ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ σο έλα ηακείν ζην νπνίν 

εηζξέεη θάζε δεκφζην έζνδν θαη απφ ην νπνίν πιεξψλνληαη φιεο νη δεκφζηεο δαπάλεο, 

ελψ ην Δζληθφ Σακείν Γαλείσλ θαιχπηεη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγεί ή ιακβάλεη ε 

θπβέξλεζε. Ο ειεγθηήο κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα 

λα επηηξέςεη, ηελ εθηακίεπζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο απφ ην ηακείν ζα πξέπεη λα 

βεβαησζεί φηη πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο, φηη ε πιεξσκή πξνβιέπεηαη απφ 

ην λφκν θαη φηη έρεη εγθξηζεί απφ ην Κνηλνβνχιην. Δάλ εθηακηεχηεθε ιάζνο πνζφ ηφηε 

ν Διεγθηήο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπ
189

. 

__________________ 

187 
Ζ Βνπιή ησλ Λφξδσλ είλαη ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη ζπκπιεξψλεη ην έξγν ηεο. Ζ Βνπιή ησλ Λφξδσλ ιακβάλεη κέξνο ζηηο απνθάζεηο θαη ηελ 

δηακφξθσζε ησλ λνκψλ θαη ειέγρεη θαη ακθηζβεηεί ην έξγν ηεο θπβέξλεζεο. Όινη νη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη 
απφ ηα δχν κέξε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξηλ γίλνπλ λφκνο ηνπ θξάηνποhttp://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-

of-lords/what-the-lords-does/ 

188
Article 1.2 «National Audit Act Η983» 

189
 http://www.parliament.uk/site-information/glossary/consolidated-fund/ 
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Δπηπξνζζέησο, εθηφο απφ ηελ αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη ην Γεληθφ Σακείν θαη 

ην Δζληθφ Σακείν Γάλεησλ ν Γεληθφο Διεγθηήο αζθεί δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, θαηά 

ηνλ νπνίν εμεηάδνληαη νη ινγαξηαζκνί απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

θαη δηακνξθψλεη άπνςε επί ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ 

ππνπξγείσλ θαη ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
190

. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο θαζήθνλ ηνπ είλαη λα ελεκεξψλεη θαη λα 

ζπκβνπιεχεη ην Κνηλνβνχιην γηα ηηο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

πνπ δαπαλήζεθαλ απφ ηηο ειεγρφκελεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ απφδνζεο ν νπνίνο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, δελ επηηξέπεηαη ζην 

Γεληθφ Διεγθηή λα ακθηζβεηεί ηελ νπζία ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ ειεγρφκελνπ 

θνξέα
191

.Ο ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε αλ νη πφξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξάγκαηη κε ζχλεζε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξννξίδνληαη. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα απηή, ν αλσηέξσ έιεγρνο είλαη ην εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ έλαληη ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ θαιή ρξήζε απφ απηήλ ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο
192

.Έμαιινπ νη εθζέζεηο απφδνζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

θνξέσλ πνπ έρνπλ ειεγρηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κε θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο. 

Σέινο νη εθζέζεηο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζησλ Λνγαξηαζκψλ, ε νπνία είλαη 

κηα επηηξνπή ηεο βξεηαληθήο Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ, ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Δλψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ 

ζίγνληαη απφ ηηο εθζέζεηο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ. 

_____________________ 

190
 The systems based approach to the certification audit of Central Government Accounts in the United Kingdom. Paper by the 

Comptroller and Auditor General, United Kingdom, ζε: Διεγθηηθφ πλέδξην 1833-1983. Σηκεηηθφο Σφκνο γηα ηα 150 ρξφληα ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αζήλα 1984 

191
Αrticle 6.2 «National Audit Act Η983», Lonsdale J.,. A constantly evolving construct: The development of value for money 

audit practice at the United Kingdom National Audit Office, ζηνλ Σηκεηηθφ Σφκν γηα ηα 170 ρξφληα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

«Γηαθάλεηα θαη αλεμαξηεζία ζηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο», εθδ. Αλη.Ν.άθθνπια. Αζήλα-Κνκνηελή 2004.  

192
 Bourn J. La reddition de comptes au Parlement du Royaume-Uni. R.F.F.P no 36. 1991 , Lamarque D. Les rapports publics 

dans la pratique des institutions superieures de controle. Comparaisons intemationales. R.F.F.P. no 99, 2007 
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ηε ζπδήηεζε ,εθηφο απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ κε 

επηθεθαιή ην Γεληθφ Διεγθηή , παξεπξίζθνληαη δεκνζηνγξάθνη θαη είλαη αλνηθηή ζην 

θνηλφ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη δηθή ηεο έθζεζε ε νπνία βαζίδεηαη θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηελ έθζεζε ηνπ National Audit Office
193

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δζληθή Τπεξεζία Διέγρνπ δεκνζίεπζε , θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2013-14 εμήληα έμη (66) εθζέζεηο απφδνζεο, πηζηνπνίεζε ηεηξαθφζηνπο 

είθνζη επηά (427) ινγαξηαζκνχο θαη γεληθά μεπέξαζε ην ζηφρν ηεο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. Ζ εμνηθνλφκεζε απφ ηελ βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αλήιζε ζηα 

1.1 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο
194

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

193
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/role/ 

194
http://www.nao.org.uk/report/nao-annual-report-accounts-2013-14/ 
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3.3 ύγκπιζη ελέγσος δημοζίυν δαπανών ηηρ Δλλάδαρ, ηηρ Γαλλίαρ 

και ηηρ Αγγλίαρ 

Αξρηθά απφ ηα φξγαλα πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ ζηελ Διιάδα, νη Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη φξγαλν 

δηνηθεηηθήο θχζεσο, αληίζεηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη αλσηάηε δηνηθεηηθή θαη 

αλσηάηε δηθαζηηθή αξρή, είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία φκσο 

επηθνπξεί ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο λφκσλ, ζηε 

γλσκνδφηεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 

θξάηνπο. ηελ Γαιιία ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηελ αξρή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηνλ Γεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, ν ζεζκφο ηνπ ειέγρνπ είλαη δηνηθεηηθήο 

κνξθήο, αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη ππφ ηελ εμνπζία ηνπ. ηελ 

Γαιιία ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη δηθαζηηθήο θχζεσο κε δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο φκσο αζθεί απνθιεηζηηθά θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, ζπλδξάκεη ην 

Κνηλνβνχιην θαζψο εθπνλεί θάζε ρξφλν κηα έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην λφκν πεξί 

δεκνζηψλ νηθνλνκηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ, ρσξίο φκσο λα ππάγεηαη ζε 

απηφ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Ζ Γαιιία κε ηελ Διιάδα 

έρνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο αθνχ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο 

αζθείηαη απφ δηνηθεηηθφ φξγαλν, ε δηαθνξά ηνπο φκσο έγθεηηαη φηη ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ζηελ Διιάδα αζθεί πξνιεπηηθφ έιεγρν ελψ ζηελ Γαιιία κφλν 

θαηαζηαιηηθφ. Αλη.’ απηνχ ν έιεγρνο ζηελ Αγγιία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά 

δηακνξθσκέλνο. Ο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Διέγρνπ φπνπ 

πξνΐζηαηαη ν Γεληθφο Διεγθηήο είλαη φξγαλν δηνηθεηηθήο θχζεσο, ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Κνηλνβνχιην αιιά είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. 

Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ειέγρνπ νη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην αζθνχλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ εμεηάδνπλ θαη ηα 

παξεκπηπηφλησο αλαθπφκελα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίρηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. Δπίζεο αλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο δηαπηζηψζνπλ βάζηκεο 

ακθηβνιίεο σο πξνο ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο ηφηε ην αλαθέξνπλ ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ έηζη ψζηε λα δηαηάμεη επηηφπην έιεγρν. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο ν φπνηνο αλαθέξεηαη ζηελ επί ηφπνπ εμαθξίβσζε ηεο 
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πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιηψλ. ηελ Γαιιία ν πξνιεπηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο έπεηηα απφ ηνλ 

νξγαληθφ λφκν L.O.L.F. θαη ηελ δηάξζξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπίζεο θαη ν 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Γαιιίαο δελ εμεηάδεη κφλν αλ 

ην δεκφζην ρξήκα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λνκνχο αιιά θαη αλ   

ε απνδνηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ 

αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο θαη   

αλ ηα παξαηεξνχκελα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

 Σέινο ν έιεγρνο ηεο Αγγιίαο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Διεγθηή είλαη 

έιεγρνο απφδνζεο ή αιιηψο «value for money» θαη εμεηδηθεχεηαη ζηηο έλλνηεο 

νηθνλνκίαο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο δειαδή ζηνλ έιεγρν ηεο αξρήο 

ηεο ρξήζηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

3.4 Ο έλεγσορ ηηρ απσήρ ηηρ σπηζηήρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ 

ζηην Δλλάδα 

Ζ πξψηε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Διιάδαο κε ηνλ έιεγρν απφδνζεο ήηαλ 

ην 2004. πγθεθξηκέλα θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ», κε ην 

νπνίν επηδησθφηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα λέα πξφηππα 

δηνίθεζεο. Καζηεξψζεθε ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο Γηνίθεζεο. Χο απνδνηηθφηεηα ζεσξείηαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απφ ηηο δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε δεδνκέλνπο πφξνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ε 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Γείθηεο κέηξεζεο είλαη ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

____________________ 

195 
Άξζξν 1 παξ. 1, 2 Ν.3230/04 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 
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Σν ζχζηεκα Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ, εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ
196

. Παξφιν πνπ 

νη αλσηέξσ δηαηάμεηο είραλ ςεθηζηεί απφ ην 2004 κάιινλ αγλνήζεθαλ θαη έκεηλαλ 

αλεθάξκνζηεο. 

Έπεηηα ην 2006 ζπζηάζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ε νπνία ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο
197

.Οη αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη ε άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ έηζη ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ φια ηα πνζά ηα νπνία 

ςεθίδνληαη ή ρνξεγνχληαη, δαπαλψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο εγθξίζεθαλ ή ρνξεγήζεθαλ, αλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

ηεξνχληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη νη αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, αλ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

είζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαη αλ φια ηα έζνδα εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηά ηνπο, εηζεγείηαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ, ψζηε 

λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ζηε ζχλλνκε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλνχλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο, ηεο δσξνδνθίαο, θαζψο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη 

επηδήκηα γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο. Δθηφο ησλ άιισλ επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα λφκν θπξψζεηο
198

. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ είλαη ζε 

ηξεηο (3) Γηεπζχλζεηο κε ζέζεηο πξνζσπηθνχ λα νξίδνληαη ζε δηαθφζηεο εμήληα πέληε 

(265)
199

.Σα ειεγθηηθά φξγαλα γηα ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο είλαη νη Γεκνζηνλνκηθνί 

Διεγθηέο θαη νη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.)
200

. 

____________________ 

196
 Άξζξν 2 παξ.1 Ν.3230/04 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

197
. Άξζξν 1 παξ.1 Ν.3492/06 «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

198
 Άξζξν 2 παξ 1 Ν.3492/2006 
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Ζ δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ έιεγρσλ γίλεηαη κε εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη δηαθξίλνληαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη έθηαθηνπο. Οη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε 

βάζε εηήζην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε κε κέξηκλα ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ. Οη έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη χζηεξα απφ 

θαηαγγειίεο, δεκνζηεχκαηα, πιεξνθνξίεο θαη βάζηκεο ππφλνηεο γηα δσξνδνθίεο, 

δσξνιεςίεο, απάηεο, αηαζζαιίεο ή δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ή χζηεξα απφ αίηεκα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα
201

. Οη 

Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν ζπληάζζνπλ έθζεζε 

εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο. Δάλ δηαπηζηψζνπλ ειιείκκαηα, πιεξσκή 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ή κε λφκηκσλ δαπαλψλ, θζνξά ή απψιεηα 

ηίηισλ, απαηηήζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, πνπ δελ 

νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή απξφβιεπηα γεγνλφηα, ελεξγείηαη ή πξνηείλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο: 

α) ηνπ ππεπζχλνπ, αλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα πξνέβε ζε παξάλνκεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ή ζπλέπξαμε ζηελ έθδνζε απηψλ ή ζηε κε ηήξεζε ησλ λφκηκσλ 

δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, 

β) ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ, αλ ακέιεζε λα αζθήζεη ηελ επηβαιιφκελε απφ ηε ζέζε ηνπ 

επνπηεία θαη λα απνηξέςεη ηελ πξαγκάησζε ηεο κε λφκηκεο πιεξσκήο, 

γ) ηνπ ιαβφληα, αλ έρεη ζπληειέζεη ππαίηηα ζηε κε λφκηκε πιεξσκή θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αρξεψζηεηεο πιεξσκήο, αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηα απηνχ, 

δ) ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, αλ έρνπλ ζπληειέζεη ππαηηίσο ζηε κε λφκηκε 

πιεξσκή
202

. 

_________________ 

199 
Άξζξν 6 παξ 1, άξζξν 7 παξ 1 Ν.3492/2006.

  

200
 Άξζξν 14 παξ 1 Ν.3492/2006 

201
 Άξζξν 13 παξ 1. Ν.3492/2006 

202
 Άξζξν 16 παξ. 1 ,παξ 2 Ν.3492/2006 
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Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ ηεο Διιάδαο κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαιχπηνληαο ηελ έιιεηςε 

ηνπ νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ. Όκσο ελψ ν λφκνο ςεθίζηεθε ην 2006 , ην 2008 

ζπζηάζεθαλ νη ηξεηο δηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ :  

1)  ε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ. 

2) ε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ΓΔΚΟ, Ν.Π.Η.Γ. θαη ινηπψλ Φνξέσλ. 

3) ε Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο θαη Δπηθνηλσλίαο 
203

. 

Σν 2011 ηνπνζεηεζήθαλ Γηεπζπληέο πνπ ζα πξνΐζηαληαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ 

Γηεπζχλζεηο θαη δεθανθηψ ππάιιεινη απφ ηηο δηαθφζηεο εμήληα πέληε(265) ζέζεηο πνπ 

είραλ αξρηθά νξηζζεί 
204

. ηηο 1.11.2012 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ηξεηο Γηεπζχλζεηο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ
205

. Σν 2013 ζπζηήλεηαη ε Γηεχζπλζε Έθηαθησλ 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσ 
206. 

Δπίζεο ην 2013 θαηαξηίδεηαη κεηξψν Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διεγθηψλ φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλαθνηλψλνληαη ην 2014
207

.Σέινο ην 2014 ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ζπζηήλνληαη δεθαηξία (13) 

Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζε επίπεδν κε Απηνηεινχο 

Γξαθείνπ, ζηηο αληίζηνηρεο έδξεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη ππάγνληαη 

απεπζείαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
208

. 

_____________________ 

203
Π.Γ. 24/08 «Γηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζη-

νλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο» 

204
Απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 24278/18.3.2011 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

205
Σελ ππ' αξηζκ. 2/70212/0004/2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

206 
Άξζξν 13 Ν.4151/13 «Kχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), κε ηα ζπλαθή Παξαξηήκαηα Α΄ θαη Β΄ ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζε θνξνινγηθά 

ζέκαηα θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ Σξνπνπνίεζεο απηήο.» 

207
 Αξηζκ. 2/95230/0004/24.10.2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 2/83152/0004/24.10.2014 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

208 
Άξζξν 6 Ν.4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
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  πκπεξαζκαηηθά απφ ην 2006 έσο θαη ηψξα έρεη γίλεη θάπνηα πξφνδνο, 

δειαδή έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνχ θαη γίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηειέρσζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ 

φκσο απαηηείηαη αθφκα ε έθδνζε πνιιψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο κε 

απνηέιεζκα θάπνηα ηκήκαηα αθφκα λα είλαη αλελεξγά. Αλεμαηξέησο απηψλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

ςμπεπάζμαηα 

Αξρηθά ν ηζρχνλ πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζηελ Διιάδα δελ έρεη αιιάμεη ηδηαίηεξα 

απφ ηελ πξσηνεκθαληζή ηνπ. Σν ειεγθηηθφ ζχζηεκα ήηαλ θαη είλαη κηθηφ δειαδή ηνλ 

έιεγρν αζθνχλ δπν φξγαλα. ε πξψηε θάζε νη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Έιεγρνπ 

αζθνχλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

εμεηάδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο απνζηέιινληαη απφ ηνπο θνξείο, 

εθθαζαξίδνληαο ηε δαπάλε θαη εθδίδνληαο ηνλ ηίηιν πιεξσκήο θαη ζε δεχηεξε θάζε 

ην Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί αλάινγν πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά ην ζηάδην ηεο εληνιήο πιεξσκήο θαη 

ζεψξεη ή φρη ην ρξεκαηηθφ έληαικα. Ναη κελ έρεη απνδεηρηεί φηη θαη ηα δχν ειεγθηηθά 

φξγαλα πξαγκαηνπνηνχλ εμνηθνλφκεζε πφξσλ (εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο) φκσο απφ ηελ 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν ίδηνο έιεγρνο δχν θνξέο, θαη ε δηαδηθαζία είλαη 

ρξνλνβφξα αιιά ζπαηαινχληαη θαη αλζξψπηλνη πφξνη. Έπεηηα είλαη πεξηνξηζκέλνο 

θαζψο ζθνπφο ηνπ είλαη ε αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαλνκηψλ ρσξίο έιεγρν ηνπ 

νπζηαζηηθνχ κέξνπο ηεο.  

Ζ Γαιιία θαη ε Αγγιία δπν ρψξεο κε δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο έιεγρνπ, ε κηα 

κε φξγαλν έιεγρνπ δηθαζηηθήο θχζεσο (Cour des comptes) θαη ε άιιε κε φξγαλν 

έιεγρνπ δηνηθεηηθήο θχζεσο (National Audit Office) αζθνχλ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο δειαδή ζπκθψλα κε ηηο έλλνηεο νηθνλνκίαο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με ηνλ φξν νηθνλνκηθφηεηα ελλννχκε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο (δεκφζηνπ ρξήκαηνο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Με ηνλ φξν απνδνηηθφηεηα ελλννχκε ηε ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ 

(πφξσλ) θαη εθξνψλ φζνλ αθνξά ζηα αγαζά, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ απηά. Με ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφηεηα 



65 

 

ελλννχκε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

αλακελφκελα νθέιε θαη ηα νθέιε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Οπζηαζηηθά ν αλσηέξσ έιεγρνο απνζθνπεί ζηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο 

ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο βξίζθνληαο ηηο αδπλακίεο, ηηο ειιείςεηο αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θνξέα. 

ηελ Διιάδα απφ ην 2006 κε ηε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ην Δπξσπατθά 

πξφηππα έιεγρνπ φκσο ελψ έρεη γίλεη θάπνηα πξφνδνο, δειαδή έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 

θάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνχ θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηειέρσζεο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ απαηηείηαη αθφκα ε έθδνζε 

πνιιψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο κε απνηέιεζκα θάπνηα ηκήκαηα αθφκα 

λα είλαη αλελεξγά. 

Χο πξφηαζε θαιπηέξεπζεο ηνπ ππάξρνληνο ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Διιάδα είλαη ε δηαδηθαζία δειαδή ε αλάιεςε ππνρξέσζεο, ε αλαγλψξηζε ηεο 

δαπάλεο, ε εθθαζάξηζε , ε εληνιή πιεξσκήο θαη ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ λα 

δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Γηαηάθηεο, απνθηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξεο 

επζχλεο, φπσο θαη νη Γηαρεηξηζηέο ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ Γαιιία. Οη Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ λα αζθνχλ ηνλ έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ θνξέσλ, θαηά ζπλέπεηα κε απηφλ ηξφπν ζηειερψλεηαη θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην λα αζθεί ηνλ πξνιεπηηθφ θαη 

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν φκσο πηνζεηψληαο θαη απηφ ηελ αξρή ηεο ρξήζηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 
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Ν.ΗΒ/1852 «Πεξί δηνηθήζεσο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη πεξί δεκνζίνπ 

ινγηζηηθνχ ηνπ Κξάηνο» 

χληαγκα 1864 

Ν.ΑΤΟΕ’/1887 «Πεξί ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ» 

χληαγκα 1911 

Ν.1937/1920 «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ελέξγεηαο ηνπ Πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ εμφδσλ 

ηνπ θξάηνπο» 

Γηάηαγκα 31εο Ηνπιίνπ 1926 «Πεξί εθηειέζεσο γλσκνδνηήζεσο Δπηηξνπήο 

Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθψο κε ηαο  Κεληξηθάο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

χληαγκα 1927  

Φήθηζκα 7εο Ηνπλίνπ 1927 «Πεξί εληζρχζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ ελ ηε 

Γηνηθήζεη ησλ εζφδσλ   θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο» 

Ν.4796/1930 

Ν.2250/1940 «Αζηηθφο Κψδηθαο» 

χληαγκα 1952 

χληαγκα 1968 
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Ν.321/1969 «Πεξί Κψδηθα Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» 

Ν.1265/1972 «Πεξί ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ σο θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη παξαθνινπζήζεσο ησλ εζφδσλ ησλ» 

χληαγκα 1973 

χληαγκα 1975 

Ν.1489/1984 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο θείκελεο ζπληαμηνδνηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
  

Ν.1731/1987 «Ρπζκίζεηο ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.1868/1989 «Σξνπνπνίεζε , αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.1756/88 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζε δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ» ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3026/54 «Πεξί Κψδηθνο Γηθεγφξσλ» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.2218/1994 «'Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Π.Γ. 172/1997 «Άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ δήκσλ» 

Π.Γ.151/1998 «Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 

Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

πληάγκαηνο 2001 

Π.Γ. 133/14-6-01 «Άζθεζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ δαπαλψλ Γήκσλ»  

Ν.3016/2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

Ν.3202/2003 «Δθινγηθέο δαπάλεο θαηά ηηο λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο, 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α., ζέκαηα αιινδαπψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  

Ν.3220/2004 «Mέηξα αλαπηπμηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο αληηθεηκεληθνπνίεζε 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

N.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Ν.3492/2006 «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εθηφο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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Π.Γ. 24/2008 «Γηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ 

(Γ.Γ.Γ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ 

ηεο» 

Ν.3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν» 

N.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

Π.Γ.113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

Ν.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» 

Π.Γ.136/2011 «Καζνξηζκφο θαηψηαηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην» 

Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»  

Ν.4129/13 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

Ν.4151/13 «Kχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), κε ηα ζπλαθή 

Παξαξηήκαηα Α΄ θαη Β΄ ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ζε 

θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ Σξνπνπνίεζεο απηήο» 

Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)  δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 

ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 

Νομοθεζία Γαλλίαρ 

 

«Decret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au controle financier au scin des 

administrations de l’etat» 

«Decret n 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, a l’ organisation et 

aux emplois de direction des services de controle budgetaire et comptable ministerial»
 

«De la Constitution de 1958»  
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«De la LOLF loi organique relative aux lois de finances» 

«De la LOLF confie à la Cour des comptes»  

«Du code des juridictions financières»  

Les circulaires d'application de la LOLF sur le site du ministère du budget 

«Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances»  

 

Νομοθεζία Αγγλίαρ 

 

«Exchequer and Audit Departments Act 1866» 

«Exchequer and Audit Departments Act 1921» 

«National Audit Act 1983» 

 

Αποθάζειρ ηος Τποςπγού Οικονομικών 

 

Απφθαζε 2/70212/0004/2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

Απφθαζε 2/95230/0004/24.10.2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

 

Αποθάζειρ Γενικού Λογιζηηπίος ηος Κπάηοςρ 

 

Απφθαζε 24278/18.3.2011 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

Απφθαζε 2/83152/0004/24.10.2014 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

 

Δκθέζειρ Γενικού Λογιζηηπίος ηος Κπάηοςρ και ηος Δλεγκηικού 

ςνεδπίος 

 

Έθζεζε Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο νηθ. έηνπο 2011 

Δηήζηα έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νηθ. έηνπο 2011  

 

Γιαδικηςακοί Σόποι 

 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Histoire-et-patrimoine 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Les-controles 
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https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Nos-missions 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Cour-des-comptes/Nos-valeurs, décision du 25 

juillet 2001 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-95-1227_el.htm 

http://www.igf.finances.gouv.fr/site/igf/lang/fr/Accueil 

http://www.nao.org.uk/report/nao-annual-report-accounts-2013-14/ 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-

select/public-accounts-committee/role/ 

http://www.parliament.uk/business/commons/what-the-commons-does/ 

http://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-of-lords/what-the-lords-

does/ 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/consolidated-fund/
 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/controle 

budgetaire/approfondir/fondamentaux/controleurs-budgetaires-comptables 

ministeriels#.VNdeOuasWJI 
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