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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Νικόλαος-Κομνηνός ΧΛΕΠΑΣ  

 

 

Τέθηκε υπόψη μας, από την πλευρά της ΕΝ.Π.Ε.  το εξής ερώτημα: 

 

«Ποιες είναι οι βασικές αρχές και το πλαίσιο κανόνων για τον έλεγχο δαπανών 

των Περιφερειών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών, υπό το 

πρίσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής αυτοτέλειας των 

Περιφερειών και των αναγκών για αποτελεσματική τους λειτουργία και 

εκπλήρωση της αποστολής τους», 

 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΝ.Π.Ε. (Α.Π. 111/28 -1-

2014, ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΟΡΖΥ-Λ27), η αντίστοιχη νομική γνωμοδότηση 

περιλαμβάνει τα εξής ειδικότερα κεφάλαια-παραδοτέα: 

 

Κεφάλαιο Πρώτο (Παραδοτέο 1). Ανάλυση του συνταγματικού καθεστώτος 

ελέγχου των δαπανών των Περιφερειών, σε συνδυασμό και με την 

συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας. Ανάλυση των 

υφιστάμενων συνταγματικών ορίων για εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα 

ρυθμίσεις, όπως η υπαγωγή των δαπανών των Περιφερειών στον έλεγχο των 

ΥΔΕ. 

 

Κεφάλαιο Δεύτερο (Παραδοτέο 2). Ανάλυση των θεμελιωδών αρχών και 

κανόνων για τη διενέργεια του ελέγχου δαπανών από τις ΥΔΕ, καθώς και του 

τρόπου με τον οποίο αυτός πρέπει να εντάσσεται στο ευρύτερο αλλά και ενιαίο 

πλαίσιο του δημοσιολογιστικού δικαίου. Ανάδειξη της σχέσης με τον τρόπο 

άσκησης του ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ΟΤΑ και 
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άλλα νομικά πρόσωπα καθώς και διακρίβωση της επιρροής του στις ελέγχους 

δαπανών από τις ΥΔΕ. 

 

Κεφάλαιο Τρίτο (Παραδοτέο 3). Κριτική Ανάλυση της διαδικασίας Ελέγχου 

Δαπανών από τις ΥΔΕ και επεξεργασία νομοθετικών προτάσεων βελτίωσης και 

απλοποίησής τους. 

 

Κεφάλαιο Τέταρτο (Παραδοτέο 4). Επιλεκτική παρουσίαση περιπτωσιολογίας 

ελέγχου δαπανών Περιφερειών από τις ΥΔΕ και συγκριτική εξέταση 

αντίστοιχων περιπτώσεων ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Διατύπωση νομικών επιχειρημάτων, υπέρ της άμεσης υπαγωγής του ελέγχου 

δαπανών των Περιφερειών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Το Συνταγματικό καθεστώς ελέγχου δαπανών των 

Περιφερειών σε συνδυασμό με τη συνταγματική κατοχύρωση της 

οικονομικής τους αυτοτέλειας  

 

Οι διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος κατοχυρώνουν την 

ύπαρξη οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ως εδαφικών νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου. Ειδικότερα, η διάταξη της αναθεωρηµένης παρ. 1 του 

άρθρου αυτού ορίζει τα εξής: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού». Η διάταξη αυτή 

κατοχυρώνει τη συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύο βαθµούς ενώ 

παρέχει στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια να καθορίζει κάθε φορά τις 

επιμέρους βαθμίδες και τους επιµέρους οργανισµούς της. Εξάλλου, όπως 

προκύπτει και από την ένταξη του άρθρου αυτού στο Έκτο Τµήµα του µέρους 

Τρίτου του Συντάγµατος υπό τον τίτλο «Διοίκηση», η τοπική αυτοδιοίκηση 

κατά το ελληνικό Σύνταγµα, αποτελεί µία µορφή διοικητικής οργάνωσης της 

χώρας. Οι Ο.Τ.Α., εποµένως, αποτελούν µέρος της όλης ελληνικής διοίκησης 
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(βλ. αντί πολλών: Ν.-Κ. Χλέπα, Η Πολυβάθμια Αυτοδιοίκηση, Αθήνα-Κομοτηνή 

1994). 

Ουσιώδη στοιχεία της ρύθµισης του Συντάγµατος, µετά την 

αναθεώρηση του 2001, τα οποία αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι: α) 

η ρητή καθιέρωση τεκµηρίου αρµοδιότητας υπέρ των Ο.Τ.Α. για τη διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων, β) ο καθορισµός από τον νόµο του εύρους των 

τοπικών υποθέσεων, των κατηγοριών τοπικών υποθέσεων και της κατανοµής 

τους στις επιµέρους βαθµίδες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) η 

θέσπιση όχι μόνο της διοικητικής (κατοχυρώνονταν ήδη από το Συντ1975) 

αλλά ειδικότερα και της οικονοµικής αυτοτέλειας υπέρ των Ο.Τ.Α., δ) η 

δυνατότητα ανάθεσης µε νόµο στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της 

άσκησης αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, ε) η εκλογή των 

αρχών των Ο.Τ.Α., σε όλες τις βαθµίδες τους, µε καθολική και µυστική 

ψηφοφορία, στ) η δυνατότητα ίδρυσης, µε νόµο,  όχι μόνο για την εκτέλεση 

έργων ή την παροχή υπηρεσιών (προβλέπονταν ήδη το 1975) άλλα και για την 

άσκηση αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., αναγκαστικών ή εκούσιων συνδέσµων 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα, ζ) η 

άσκηση από το κράτος εποπτείας επί των Ο.Τ.Α., η οποία συνίσταται 

αποκλειστικώς σε έλεγχο νοµιµότητας, και η) η θέσπιση της υποχρέωσης του 

κράτους να µεριµνά, λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα, για την εξασφάλιση της 

οικονοµικής αυτοτέλειας και των αναγκαίων πόρων προς εκπλήρωση της 

αποστολής των Ο.Τ.Α. υπό όρους διαφάνειας κατά τη διαχείρισή τους από 

τους ΟΤΑ. Τα ανωτέρω αποτελούν και τα συνταγµατικά όρια ως προς την 

παρέµβαση του κοινού νοµοθέτη. Εντός των ορίων αυτών, ο νοµοθέτης είναι 

ελεύθερος να διαµορφώσει, όπως εκείνος κρίνει προσφορότερο, την οργάνωση 

της δηµόσιας διοίκησης (βλ., αντί πολλών, από τη νεότερη νομολογία ΣτΕ 

Ολομ. 35-40/2013 κ.ά.). 

Με τις διατάξεις, λοιπόν, του άρθρου 102 του Συντάγματος δεν 

καθιερώνεται υπέρ των ΟΤΑ αυτονομία και εξουσία να θέτουν αυτοτελώς 
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κανόνες δικαίου, αλλά αυτοδιοίκηση, δηλ. εξουσία να αποφασίζουν επί των 

τοπικών θεμάτων με δικά τους όργανα, στο πλαίσιο γενικών κανόνων που 

διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους. Η θέσπιση αυτών των κανόνων 

ανήκει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη ή της κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, όπως και η οργάνωση οποιασδήποτε 

δημόσιας υπηρεσίας, κρατικής ή αυτοδιοικούμενης (ΣτΕ Ολομέλεια 

1809/1993, ΣτΕ 888/1997 κ.ά.). Έχει λοιπόν κριθεί, ότι από τις διατάξεις των 

άρθρων 102 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την αυτοδιοίκηση των ΟΤΑ 

όλων των βαθμίδων δεν κωλύεται η νομοθετική εξουσία «..να ρυθμίζει, μέσα στα 

όρια που δεν εκμηδενίζουν την αυτοδιοίκηση, τον τρόπο της ευστοχότερης λειτουργίας 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και να θεσπίζει διαδικασία ελέγχων των πράξεων των 

αιρετών οργάνων αυτής» (ΣτΕ Ολομέλεια 2070/1978, 3712/1985). Η εποπτεία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από το Κράτος και η έκταση 

αυτής προσδιορίστηκε ρητά και με σαφήνεια στην αναθεώρηση του 

Συντάγματος, το 2001, στο άρθρο 102 παράγραφος 4 του οποίου 

προβλέπεται, πλέον, ότι το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία που συνίσταται, 

όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, όπως 

νόμος ορίζει.  

Πέραν της εμφατικής διακήρυξης της διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας των ΟΤΑ στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, η κατοχύρωση της 

οικονομικής αυτοτέλειας εξειδικεύεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 102 του 

Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, 

κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την 

εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με ταυτόχρονη 

διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών». 

Με την τελευταία αυτή  φράση που διευκρινίζει  ότι το Κράτος, 

παράλληλα, με τη λήψη μέτρων για την πραγμάτωση της οικονομικής 

αυτοτέλειας των ΟΤΑ διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των 
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πόρων, το Σύνταγμα διευρύνει το πλαίσιο των μέσων κρατικής δημοσιονομικής 

εποπτείας στα οικονομικά των ΟΤΑ, πέραν και από το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο «παραδοσιακού» τύπου διοικητικό-δικαστικό έλεγχο των 

δαπανών και λογαριασμών (απολογισμών) τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. α΄, β΄, γ΄, ζ΄, επιτρέποντας ελέγχους από 

ειδικά σώματα και αρχές, καθώς και την επιβολή δεικτών για τη μέτρηση της 

αποδοτικότητας της οικονομικής διαχείρισης και της αξιοποίησης των πόρων 

που παραχωρούνται στους ΟΤΑ. Οι ανωτέρω ειδικότερες ρυθμίσεις που 

εντάχθηκαν στην παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος για το 

οικονομικό καθεστώς των ΟΤΑ έχουν βασική συνέπεια το εν λόγω άρθρο να 

περιληφθεί στο λεγόμενο «Δημοσιονομικό Σύνταγμα», δηλ. σε ένα πλέγμα 

ρυθμίσεων που αναδεικνύουν και διασφαλίζουν το δημοσιονομικό συμφέρον 

του κράτους, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον θεσμό του κρατικού 

προϋπολογισμού, μέσω του οποίου επιδιώκεται η επίτευξη  της 

δημοσιονομικής ευρωστίας και ισορροπίας της χώρας. Από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, άλλωστε, προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μάλιστα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

(ήδη από το Ν. 1878/1990 κ.ο.κ.) συμμετέχει με θεσμοθετημένα ποσοστά και 

στα έσοδα συγκεκριμένων φόρων που επιβάλλονται και εισπράττονται από 

κρατικά όργανα.    

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διοικητική και δημοσιονομική εποπτεία 

των ΟΤΑ δεν μπορεί να θίγει υπέρμετρα το θεσμό  της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, περιεχόμενο του οποίου είναι η διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια, και δεν μπορεί να είναι τέτοιας έντασης, ποιοτικά και χρονικά, 

ώστε να παρεμποδίζεται η πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση της. Επιπλέον, η 

εποπτεία και οι έλεγχοι που διενεργούνται από σώματα και όργανα άλλα από 

εκείνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιορίζονται αυστηρά στο πλαίσιο του 

ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 102 παρ. 4 το οποίο αναφέρεται σε κάθε 

είδους κρατική εποπτεία επί των οργανισμών τοπικών αυτοδιοίκησης, ενώ η 
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ειδική συνταγματική διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 Συντ. κατοχυρώνει τον 

ειδικότερο έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Η κρατική, λοιπόν,  διοικητική και δημοσιονομική εποπτεία δεν μπορεί 

να προβεί σε έλεγχο της ίδιας της πολιτικού τύπου ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων στην οποία προβαίνει αιρετό όργανο του ΟΤΑ και σε 

υποκατάσταση ουσιαστικής εκτίμησης των πραγμάτων από την αρχή εποπτείας 

σε αυτή που σχημάτισε το όργανο του ΟΤΑ. Ούτε μπορεί βέβαια το όργανο 

που ασκεί εποπτεία να εξετάσει, εκ των προτέρων, εάν οι επιλογές και 

προτεραιότητες που έθεσε ο ΟΤΑ συμβάλλουν ευστοχότερα στον τρόπο 

λειτουργίας του ή ικανοποιούν αποτελεσματικότερα τις τοπικές ανάγκες.       

Θεμελιώδη άλλωστε στοιχεία του περιεχομένου της αυτοδιοίκησης 

είναι: α) η ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από εκείνη του κράτους υπό 

στενή έννοια, β) η λειτουργική αυτοτέλεια, η διοίκηση, δηλαδή, των τοπικών 

υποθέσεων, χωρίς την υποχρέωση υποταγής σε οδηγίες και εντολές από την 

κεντρική ή αποκεντρωμένη διοίκηση, γ) η οικονομική  - δημοσιονομική 

αυτοτέλεια, υπό την έννοια της αυτοτελούς διαχείρισης  ξεχωριστού 

προϋπολογισμού και απολογισμού και της ύπαρξης ιδίας περιουσίας και 

εσόδων καθώς και ιεράρχησης δαπανών, η οποία διασφαλίζεται με δική τους 

ευθύνη αλλά και με την υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει νομοθετικά, 

κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την 

εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και δ) η 

οργανική αυτοτέλεια, η οποία έγκειται, αφενός μεν στον αυτοκαθορισμό από 

τους ΟΤΑ των φορέων των οργάνων που τους διοικούν, αφετέρου δε στον 

τυπικό διαχωρισμό του προσωπικού των ΟΤΑ από το προσωπικό των υπό 

στενή έννοια δημοσίων υπηρεσιών. 
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Ακόμα και εάν η ένταξη των ΟΤΑ στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης (μεταξύ άλλων με το άρθρο 8 του Ν. 3697/20081 και το άρθρο 2 

του Ν. 3871/20102) οδήγησε στη διεύρυνση του περιεχομένου της κρατικής 

δημοσιονομικής εποπτείας στη βάση νέων αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης, 

όπως της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας , οι 

οποίες αποτελούν ειδικότερες πτυχές εκφάνσεις της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Πρέπει να επισημανθεί και πάλι, πάντως, ότι  η 

εφαρμογή των ανωτέρω αρχών δεσμεύεται από τις βασικές αρχές που διέπουν 

το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης και απορρέουν από το άρθρο 102 του 

Συντάγματος (βλ. και παραπάνω)  και είναι οι εξής: α) ο έλεγχος πρέπει να 

είναι κατά βάση κατασταλτικός και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον 

δεν περιορίζει την ελεύθερη δράση και πρωτοβουλία των ΟΤΑ, προληπτικός, 

β) ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τη νομιμότητα και όχι τη 

σκοπιμότητα των πράξεων των ΟΤΑ, γ) η εποπτική αρχή δε μπορεί να 

μεταρρυθμίζει τις πράξεις των οργάνων των ΟΤΑ ούτε να υποκαθίσταται στην 

αρμοδιότητα αυτών.  

 

Ειδικότερα: Συνταγματικά όρια για εξαιρετικού και προσωρινού 

χαρακτήρα ρυθμίσεις όπως η υπαγωγή δαπανών των Περιφερειών στον 

έλεγχο των ΥΔΕ.       

 

Με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως δεύτερου βαθμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ν.2218/1994, προβλέφθηκε στο τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 αυτού ότι την εκκαθάριση και εντολή 

πληρωμής των εξόδων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ενεργούν οι 

«Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων» που λειτουργούν στις νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις και υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών.  Επρόκειτο, 

                                                 
1   N. 3697/08 (ΦΕΚ 194 Α/25-9-2008) : Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 
2 N. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) : Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 
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προφανώς, για μια διάταξη η οποία υπηρετούσε πρακτικές ανάγκες και 

προσανατολιζόταν σε μια μάλλον προσωρινή συνέχιση της πρακτικής που επί 

μακρόν εφαρμόζονταν στις κρατικές νομαρχίες δηλ. στις οργανώσεις τις οποίες 

διαδέχθηκε, ως «οιονεί» καθολικός τους διάδοχος, η αιρετή νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση. 

Η ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του νόμου 

2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο την εκκαθάριση, 

τον έλεγχο νομιμότητας και την εντολή πληρωμής των εξόδων των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ενεργούν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΥΔΕ), οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους) και λειτουργούν σε κάθε νομό.  Εξάλλου, όλες οι 

δαπάνες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υπάγονταν στον κατασταλτικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. 

Αργότερα, όταν έγινε η ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης με τη 

μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», με το άρθρο 275 του ν.3852/2010 θεσπίστηκε 

ενιαίος κανόνας δικαίου για τους ΟΤΑ α και β βαθμού, σύμφωνα με τον οποίο 

οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 

ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 

266 του Κ.Δ.Κ., ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών 

επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Ειδικά, όμως, για το β βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παράγραφο 

17 του άρθρου 282 του ν.3852.2010, θεσπίστηκε εξαίρεση από τον παραπάνω 

κανόνα, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας 

(δηλ. κατά τη διάρκεια ισχύος του λεγόμενου «μνημονίου»), σύμφωνα και 

με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος 

νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειών 

διενεργείται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου 
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Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε 

περιφέρεια. 

Κατά το ίδιο διάστημα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 275 του 

ν.3852/2010 που προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των 

ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τις δαπάνες των περιφερειών.   

Από την έναρξη εφαρμογής της αρχικής διάταξης του άρθρου 23 του 

ν.2218/1994 είχε ανακύψει νομικός προβληματισμός για τη συνταγματική 

συμβατότητά της με τη δημοσιονομική αυτοτέλεια του β΄ βαθμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όπως κατά τα ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 102 του 

Συντάγματος.  

Πρόκειται για μια διάταξη η οποία παραπέμπει στην εφαρμογή της 

γενικής διάταξης του άρθρου 26 παρ. 1 το ν.2362/1995, η οποία αφορά την 

εκτέλεση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα την 

ταύτιση διαδικασιών και οργάνων εκτέλεσης των δαπανών του β΄βαθμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εκείνα του κρατικού προϋπολογισμού. Στην 

περίπτωση αυτή θίγεται όχι μόνον η οικονομική αυτοτέλεια, αλλά  και η 

διοικητική -λειτουργική καθώς και η οργανική- αυτοτέλεια της αιρετής 

περιφέρειας, αφού η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών δεν 

διενεργείται από ίδια όργανα της περιφέρειας αλλά από κρατικά όργανα, δηλ. 

από όργανα ενός άλλου νομικού προσώπου. 

Επιπλέον, η εξαίρεση από την άσκηση προληπτικού ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δαπανών των αιρετών περιφερειών παρακάμπτει τον 

διοικητικό-δικαστικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και οδηγεί 

σε μια αποκλίνουσα πρακτική της εκτελεστικής εξουσίας από το θεσπισμένο 

γενικό μοντέλο του συνταγματικού νομοθέτη του άρθρου 98 παρ. 1 το οποίο 

κατοχυρώνει την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον υποχρεωτικό 

έλεγχο των δαπανών των ΟΤΑ που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο 
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καθεστώς αυτό, περιορίζοντας ανεπίτρεπτα τις δαπάνες που υπάγονται στον 

ανωτέρω έλεγχο3.    

Ακόμα και πριν τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 275 του 

ν.3852/2010 με ρητή πλέον υπαγωγή των αιρετών περιφερειών στον 

προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με σχετικές πράξεις4 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κριθεί αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση για 

τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ν.Α από τις Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού ελέγχου κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και της εντολής 

πληρωμής, καθώς επρόκειτο για μια ανάθεση αρμοδιότητας αυτοδιοικούμενου 

οργανισμού σε όργανο κεντρικής διοίκησης, η οποία προσβάλλει τη διοικητική 

του αυτοτέλεια. Επιπλέον, είχε υποστηριχθεί5 ότι ακόμα και σε περίπτωση 

μεταβίβασης κρατικών αρμοδιοτήτων προς φορείς άλλων βαθμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεν είναι επιτρεπτό να αποδυναμώνονται οι θεσμικές εγγυήσεις 

του προληπτικού ελέγχου των δαπανών που μέχρι πρότινος διενεργούσε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο επί αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβαστεί , με την 

υπαγωγή αυτών αποκλειστικά σε διοικητικό έλεγχο από άλλα διοικητικά 

όργανα.    

Υπό το ισχύον δίκαιο των διατάξεων του ν.3852/2010 η εξαίρεση των 

αιρετών περιφερειών από τον κανόνα που προβλέπει το άρθρο 275 του 

ν.3852/2010 για την άσκηση προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και ο έλεγχος της συνταγματικής συμβατότητας αυτής της εξαίρεσης, 

τόσο με τη διοικητική και οικονομική-δημοσιονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ 

βάσει των παραγράφου 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος, όσο και με 

τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 98 του Συντάγματος, δεν μπορεί 

παρά να προσανατολίζεται στον μεταβατικό χαρακτήρα της παραγράφου 17 

του άρθρου 282 του ν.3852/2010, ο οποίος θέτει όριο παρέκκλισης το 

                                                 
3 Βλ. Βλ. Ευ. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσιών δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση,  Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 161  
4 Βλ. Πράξη  133/1995  IV Τμήματος ΕλΣυν 
5 Βλ. Ν. Μηλιώνης, Ο Θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μονογραφίες Συνταγματικού και 

Διοικητικού Δικαίου - τ. 7], Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 268  
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διάστημα εφαρμογής του προγράμματος  σταθεροποίησης και ανάπτυξης της 

οικονομίας βάσει του λεγόμενου «πρώτου μνημονίου», αναφέροντας ότι αυτό 

ισχύει «σύμφωνα και με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας».  

Κατά το εν λόγο διάστημα έπρεπε  να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

ενίσχυσης των δομών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου αυτές να 

αναλάβουν τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των αιρετών περιφερειών, 

αλλά και επιμόρφωσης των υπαλλήλων των περιφερειών για την ένταξή τους σε 

όλα τα στάδια δημοσιολογιστικής διαδικασίας, όπως ισχύει για τους 

υπαλλήλους των Δήμων.  Σε κάθε περίπτωση η τυχόν παράταση του 

μεταβατικού σταδίου για την εκκαθάριση, τον έλεγχο νομιμότητας και την 

εντολή δαπανών των περιφερειών από τις ΥΔΕ πρέπει να αιτιολογηθεί με 

ειδικότερη, της ήδη, ισχύουσας, διάταξη νόμου, προκειμένου να μπορεί να 

ελεγχθεί, στο πλαίσιο ενός οριακού ελέγχου συνταγματικότητας, η ειδοποιός 

διαφορά και το εύλογο της χρονικής διάρκειας αυτής που επιβάλλει 

διαφορετική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελέγχου των δαπανών μεταξύ 

του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, έστω για ένα προσωρινό 

χρονικό διάστημα.   

Σε κάθε περίπτωση, μετά το λεγόμενο «πρώτο μνημόνιο»6, η υιοθέτηση 

«δεύτερου»7 και, αργότερα, «τρίτου»8 μνημονίου, δηλ. προγράμματος 

σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι βέβαια σαφές ότι 

συνεπάγεται την αυτόματη και άνευ ετέρου παράταση του ειδικού και 

εξαιρετικού, προσωρινού και μεταβατικού καθεστώτος εκκαθάρισης και 

ελέγχου δαπανών των αυτοδιοικούμενων Περιφερειών από τις ΥΔΕ που είχε 

                                                 
6 N. 3845/10 (ΦΕΚ 65 Α/6-5-2010) : Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
7 Ν. 4046/12 (ΦΕΚ 28 Α/14-2-2012) : Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 

άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 

οικονομίας. 
8 N. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 
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προβλεφθεί πριν τέσσερα χρόνια από την παρ. 17 του άρθρου 282 του 

ν.3852/2010, η οποία εισήγαγε ένα μεταβατικό καθεστώς εξαίρεσης από τις 

συνταγματικές ρυθμίσεις για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών (άλλωστε το Σύνταγμα δεν 

διαφοροποιεί μεταξύ των δύο αυτών βαθμών ούτε στο άρθρο 102, βλ. 

παραπάνω), ειδικά ως προς τον προληπτικό έλεγχο δαπανών του δεύτερου 

βαθμού αυτοδιοίκησης, δηλ. των περιφερειών, καθώς και από την ανάληψη, 

αναγνώριση, εκκαθάριση κλπ. δαπανών από όργανα του ίδιου του 

αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου σύμφωνα με τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη διοικητική-οικονομική του αυτοτέλεια.  

Περαιτέρω, τίθεται και το ζήτημα κατά πόσο αυτή η εξαιρετική και 

προσωρινή ρύθμιση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με άλλα λόγια αν δηλ. 

υφίσταται λόγος δικαιολογητικός δημοσίου συμφέροντος για την εν λόγω 

παρέκκλιση από τα συνταγματικώς προβλεπόμενα. Οι μόνοι λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος που μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την ρύθμιση, όπως ήδη 

επισημάνθηκε, αφορούν τον απαιτούμενο χρόνο ενίσχυσης των δομών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και επιμόρφωσης των υπαλλήλων των 

Περιφερειών προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά και αποτελεσματικά οι 

σχετικές διαδικασίες.  Είναι άλλωστε, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας 

στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, εύλογο να απαιτείται χρόνος «μετάπτωσης» για 

την προσαρμογή σε τόσο ριζικές αναδιαρθρώσεις και λειτουργικές μεταβολές 

όπως αυτές που επέφερε ο «Καλλικράτης». Ο νομοθέτης συνέδεσε, προφανώς, 

το προσωρινό καθεστώς εκκαθάρισης και ελέγχου δαπανών των Περιφερειών 

με το λεγόμενο «Πρώτο Μνημόνιο»  λόγω του ενδεχόμενου να ανακύψουν 

καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες εξαιτίας της εφαρμογής των πρωτοφανών 

μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που έπρεπε να εφαρμοστούν. Άλλωστε 

έπρεπε να ολοκληρωθούν και διάφορες διαδικασίες έγκρισης των οργανισμών 

εσωτερικής υπηρεσίας των περιφερειών, μετατάξεων προσωπικού κλπ, καθώς 

και ενίσχυσης των δομών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά την ολοκλήρωση 
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των διαδικασιών που αφορούσαν τις υπηρεσίες των Περιφερειών εξέλιπε 

τουλάχιστον ο βασικός λόγος δημοσίου συμφέροντος για την προσωρινή 

ανάληψη των διαδικασιών έγκρισης αποφάσεων ανάληψης, εκκαθάρισης κλπ. 

δαπανών από τις ΥΔΕ (για τις σχετικές διαδικασίες βλ. αναλυτικά παρακάτω). 

Περαιτέρω, η εμπειρία που είχαν αποκτήσει τα όργανα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με τον έλεγχο δαπανών των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που είναι άλλωστε 

πολύ περισσότεροι σε αριθμό (325 μετά των Καλλικράτη) και έχουν πολύ 

υψηλότερα έσοδα (λ.χ. τα έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ το 2013 ήταν 2,94 

δις έναντι 0,66 δις των Περιφερειών) και δαπάνες, δεν δικαιολογούσε την μη 

υπαγωγή στις διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου των μόλις 13 

Περιφερειών. Σήμερα, συνεπώς, δεν υφίσταται κανένας λόγος δημοσίου 

συμφέροντος που να δικαιολογεί τη συνέχιση της μεταβατικής παρέκκλισης 

από τις συνταγματικές προδιαγραφές διαχείρισης, διενέργειας και ελέγχου 

των δαπανών των Περιφερειών: Οι τελευταίες διαθέτουν τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες και το προσωπικό διενέργειας των διαδικασιών των δαπανών τους, 

ενώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο προφανώς μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου των 13 Περιφερειών.  

 

           

Κεφάλαιο Δεύτερο: Έλεγχος  δαπανών από τις ΥΔΕ και ένταξή του στο 

ενιαίο πλαίσιο του δημοσιολογιστικού δικαίου- Ανάδειξη της σχέσης του με 

τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ΟΤΑ  

           

Η πραγματοποίηση των δημόσιων δαπανών προϋποθέτει μια 

συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία που καταλήγει στην υλική ενέργεια της 

εκταμίευσης χρηματικών ποσών από το δημόσιο ταμείο. Πρόκειται για μια 

σύνθετη διοικητική ενέργεια που καθιστά το δημόσιο φορέα οφειλέτη και 

ταυτόχρονα αποσκοπεί στην απόσβεση της απαίτησης του πιστωτή για την 

οποία προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων. Πριν 
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από την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, η έγκριση που απαιτείται να δοθεί 

από τον αρμόδιο διατάκτη παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο, ενώ σχέδιο αυτού 

του εγγράφου παραδίδεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ). 

Αντικείμενο αυτού του προληπτικού ελέγχου δαπανών δεν αποτελεί το σύνολο 

των εκταμιευόμενων δημόσιων δαπανών (εξαιρούνται, λ.χ., οι σταθερές και 

διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, όπως μισθολογικές και ορισμένες 

λειτουργικές δαπάνες), αλλά μόνον οι δαπάνες εκείνες που εντέλλονται με 

τακτικά εντάλματα πληρωμής και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Τα 

εντάλματα αυτά αποτελούν τίτλους πληρωμής και κατά πάγια αρχή του 

δημοσιονομικού δικαίου, καμία πληρωμή δεν διενεργείται από το δημόσιο 

χωρίς αντίστοιχο τίτλο πληρωμής.    

 

Α. Ο έλεγχος δαπανών από τις ΥΔΕ 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.2362/19959 οι Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) είναι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ανεξάρτητες από τους φορείς 

των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες. Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων, κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο 

για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Οι Υ.Δ.Ε. έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες : 

 

α) Συμμετέχουν με εισηγήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

φορέων, των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες και παρακολουθούν την ορθή 

εκτέλεσή του. 

                                                 
9 N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις 
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β) Ελέγχουν τη νομιμότητα και κανονικότητα και προβαίνουν στην 

εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών και κάθε άλλης 

δαπάνης ο έλεγχος της οποίας ανατίθεται σε αυτές με νόμο, 

γ) Διενεργούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στα πλαίσια της 

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ελέγχους που τους ανατίθενται, 

στα επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση προγράμματα. 

(δ) Βεβαιώνουν στις πράξεις διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων σχετικών 

προβλέψεων στον Προϋπολογισμό. 

(ε) Καταρτίζουν τον απολογισμό εξόδων των φορέων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος που έληξε. 

(στ) Παρέχουν στοιχεία και οποιασδήποτε φύσης πληροφορίες στην Υπηρεσία 

Θησαυροφυλακίου σχετικά με τις υπό πληρωμή δαπάνες. 

(ζ) Εξοφλούν χρηματικά εντάλματα  

(η) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτές με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. 

 

Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κατά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δημοσίου και των Περιφερειών εμπλέκονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί δημόσιου λογιστικού στα 

ακόλουθα στάδια της διαδικασίας πληρωμής των πιστωτών τους.  

• Ανάληψη της υποχρεώσεως για διενέργεια μιας δαπάνης 

• Αναγνώριση της δαπάνης 

• Εκκαθάριση της δαπάνης 

• Εντολή για την πληρωμή της δαπάνης 

• Πληρωμή της δαπάνης. 

 

i. Η ανάληψη της υποχρεώσεως για διενέργεια μιας δαπάνης 

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία, 

αφενός γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση της Περιφέρειας έναντι τρίτων 
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(νομική δέσμευση - άρθρο 21, παρ. 1, ν. 2362/1995), αφετέρου εγκρίνεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση 

(δημοσιονομική δέσμευση). 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 113/2010 μια απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης περιλαμβάνει απαραίτητα: 

 α) τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων, με τις οποίες επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης,  

β) το είδος και την αιτία της δαπάνης, 

 γ) το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό 

της περιφέρειας, καθώς και την κατανομή αυτής κατ` έτος σε περίπτωση 

τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη. 

δ) Το οικονομικό έτος / τα οικονομικά έτη πραγματοποίησης της δαπάνης. 

ε) Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς  

και τον κωδικό αριθμό εξόδου. 

  Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρακολουθούν στο στάδιο 

αυτό την ανάληψη υποχρέωσης και προβαίνουν σε πράξη προέγκρισης της 

απόφασης ανάληψης δέσμευσης.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 113/201010, η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από την Οικονομική 

Υπηρεσία της περιφέρειας και μετά την άμεση καταχώρισή της στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων παραδίδεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), η 

οποία με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από αυτή, ελέγχει κατ` αρχήν τη 

νομιμότητα της δαπάνης και βεβαιώνει αν υπάρχει ανάλογη πίστωση και ότι 

δεν γίνεται υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης.  

Ακολούθως η Υ.Δ.Ε. καταχωρίζει το ποσό της ανάληψης στο βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και συντάσσει πράξη με τον αριθμό της 

καταχώρισης. Το ένα αντίτυπο της απόφασης επιστρέφεται στην αρμόδια 

                                                 
10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010- και  ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες») 
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υπηρεσία της Περιφέρειας για την εκτέλεση της δαπάνης, ενώ το άλλο αντίτυπο 

παραμένει στην Υ.Δ.Ε. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στην οικεία 

Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με την ίδια 

διαδικασία ανατρέπεται και η ανάληψη μιας δαπάνης σε περίπτωση που 

ματαιωθεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. 

Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας διαρκεί 

συνήθως ένα μήνα, ο οποίος αποτελεί δηλ. χρόνο στην πραγματικότητα νεκρό 

για την ολοκλήρωση της δαπάνης11. 

  Σε περίπτωση μη νόμιμης δαπάνης ή όταν το ποσοστό διάθεσης δεν 

επαρκεί ή δεν υπάρχει καθόλου πίστωση, η απόφαση ανάληψης επιστρέφεται 

στην περιφέρεια και διενεργούνται σχετικές πράξεις αντιλογισμού στα 

λογιστικά βιβλία. 

Με την καταχώριση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στα λογιστικά 

βιβλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή 

της σχετικής δαπάνης.  

Σε ό,τι αφορά δαπάνες που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών 

οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεφωνίας (εκτός δαπανών κινητής 

τηλεφωνίας) και κοινοχρήστων, καθώς και για δαπάνες ύψους μέχρι 300 € η 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται χωρίς προέγκριση της ανάληψης 

δέσμευσης από την οικεία Υ.Δ.Ε.. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται αμέσως 

στην Υ.Δ.Ε. για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση τους. 

                                                 
11 Η χρονοβόρος αυτή διαδικασία πολλές φορές οδηγεί σε ακύρωση του σκοπού της δαπάνης και της 

δράσης που αυτή υπηρετεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ως παράδειγμα η άρνηση ΥΔΕ για πληρωμή 

εργαζομένων Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι, ενώ έπρεπε να προσληφθούν για να 

εξυπηρετήσουν πρόσκαιρες εποχικές ανάγκες, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των χρονοβόρων, 

εκ των εφαρμοστέων διατάξεων, διαδικασιών, προσλήφθηκαν τον Νοέμβριο του 2013, με αποτέλεσμα 

η ΥΔΕ να θεωρεί ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι πρόσληψής τους. 

Ειδικότερα,  από 9-7-2013, χρονικό σημείο  κατά το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την 

έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού, και από 19-8-2013 χρονικό σημείο κατά το οποίο η 

Περιφέρεια, μετά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απέστειλε στην ΥΔΕ τις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης για έλεγχο νομιμότητας, μεσολάβησε ένας μήνας (16-9-2013) για την επί 

αυτών βεβαίωση από την ΥΔΕ  ύπαρξης πίστωσης και επιστροφής για εκτέλεση δαπάνης, με 

αποτέλεσμα, μέχρις ολοκληρωθούν και οι λοιπές διαδικασίες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για την 

απόφαση πρόσληψης προσωπικού, οι σχετικές συμβάσεις πρόσληψης να συναφθούν τον Νοέμβρη του 

2013.              
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Εάν παρά την αρχική αρνητική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας 

Δημοσιονομικού Ελέγχου ο αρμόδιος διατάκτης προβαίνει σε ανάληψη 

υποχρεώσεως, τότε η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ζητά έγκριση από 

τον Υπουργό Οικονομικών. Σε θετική έγκριση αναγράφεται η δαπάνη στο 

σχετικό βιβλίο εγκρίσεων, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο διατάκτης είναι από 

μόνος του  υπεύθυνος χωρίς καμιά υποχρέωση του Δημοσίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 113/2010, οι ΥΔΕ ελέγχουν και 

παρακολουθούν την εξέλιξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο διατάκτης 

σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του και παρέχουν, όταν ζητηθεί 

από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, κάθε σχετική πληροφορία για την πορεία 

και τα υπόλοιπα των πιστώσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί, μετά την αφαίρεση 

των καταχωρημένων υποχρεώσεων, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τα 

ποσοστά διάθεσης των πιστώσεων και τα σχετικά όρια πληρωμών. Οι 

οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας  παρακολουθούν συστηματικά τη 

διάθεση των πιστώσεων και δεν καταρτίζουν σχέδια αποφάσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων, σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού διάθεσης. 

Οι ΥΔΕ καταγράφουν και παρακολουθούν ιδιαιτέρως στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής τις αναλήψεις υποχρεώσεων του οικείου 

φορέα που δεν έχουν εκτελεστεί και ενημερώνουν, μηνιαίως, τη Δ/νση 

Προϋπολογισμού, τη Δ/νση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και 

Κρατικών Διαθεσίμων και τη Δ/νση Δημοσιονομικής Διαχείρισης του Γ.Λ. 

Κράτους. 

Περαιτέρω, αποστέλλουν στις ίδιες Διευθύνσεις, επίσης σε μηνιαία βάση, 

στοιχεία που αναφέρονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ έχουν την ευθύνη 

ελέγχου για την τήρηση της διαδικασίας του π.δ.113/2010 και υποχρεούνται 

να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών, εφόσον δεν 

πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις.  

 

ii. Έλεγχος δαπανών των Περιφερειών  
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.2362/1995 οι δαπάνες του Δημοσίου 

και των Περιφερειών ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, βάσει νόμιμων δικαιολογητικών που 

αποστέλλονται από τους Διατάκτες και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση 

κατά του Δημοσίου ή της Περιφέρειας.Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία 

δαπάνης δικαιολογητικά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και 

κανονικότητας αυτών:  

Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή 

κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του οικείου φορέα 

και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική πίστωση. 

Κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα 

νόμιμα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε 

παραγραφή.  

Κατά τον ασκούμενο από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου έλεγχο 

εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα. 

Ειδικότερα στο άρθρο 1 του ΠΔ 151/1998, όπως ισχύει, περιγράφεται 

αναλυτικά η διαδικασία του ελέγχου δαπανών από τις ΥΔΕ. Συγκεκριμένα οι 

ΥΔΕ εξετάζουν τα νόμιμα δικαιολογητικά που αποστέλλονται σ'αυτές από τους 

Διατάκτες ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα και αποβλέπει στη 

διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: 

α. Προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της 

Υπηρεσίας ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται από τις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις του φορέα 

και υπάρχει γι'αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας). 
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β. Έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά12 και η 

σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί (έλεγχος κανονικότητας). 

γ. Δεν παρουσιάζει παρατυπίες οι οποίες συνίστανται σε παραβάσεις κειμένων 

διατάξεων ή κανονιστικών αποφάσεων, που αναφέρονται και σε παρεμπίπτοντα 

ζητήματα ελέγχου πράξεων σχετικών με τη δαπάνη αυτή, επιφυλασσομένων 

των διατάξεων για το δεδικασμένο και για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

(παρεμπίπτων έλεγχος) . 

Τα οριζόμενα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη συγκεντρώνονται με 

ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του διατάκτη και διαβιβάζονται στην Υ.Δ.Ε. 

με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της 

πράξης ανάληψης υποχρέωσης, ο ειδικός φορέας και ΚΑΕ, καθώς και το ποσό 

για το οποίο ζητείται η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (Χ.Ε.). 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου δύναται η Υ.Δ. Ε. να ζητεί από το διατάκτη 

κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο, εφόσον δε συντρέχει περίπτωση 

ασκείται και επί τόπου έλεγχος. 

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνονται 

θεραπεύσιμες ελλείψεις, καλείται η υπηρεσία του διατάκτη που τα απέστειλε να 

τις συμπληρώσει σε εύλογη προθεσμία. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα 

δικαιολογητικά επιστρέφονται εγγράφως. 

Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ διατάκτη και Υ.Δ. Ε. ως προς 

τη συνδρομή εν όλω ή εν μέρει των προϋποθέσεων, τα δικαιολογητικά 

επιστρέφονται στην ως άνω Αρχή με αιτιολογημένο έγγραφο του 

Προϊσταμένου της Υ.Δ.Ε. Αν ο διατάκτης εμμένει, επαναφέρει τα 

δικαιολογητικά με αιτιολογημένο έγγραφο του στην Υ.Δ.Ε., η οποία εφόσον 

θεωρεί επαρκή την αιτιολογία, εκδίδει το Χ. Ε., διαφορετικά περικόπτει ή 

απορρίπτει τη δαπάνη. Σε περίπτωση αμφιβολιών της, η Υ.Δ. Ε. μπορούσε να 

                                                 
12 Ως νόμιμα δικαιολογητικά θεωρούνται τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, από τις κείμενες 

διατάξεις και τις εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Κατ' εξαίρεση όταν τα πρωτότυπα 

υποβάλλονται υποχρεωτικά ή φυλάσσονται σε άλλη δημόσια αρχή, γίνονται δεκτά αντίγραφα 

επικυρωμένα από την αρχή αυτή. 
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υποβάλλει το φάκελο με έκθεσή της στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία θα μεριμνούσε για την επίλυση 

της διαφοράς από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του, 

τουλάχιστον σε επίπεδο προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. 

Αν κατά τον ασκούμενο έλεγχο γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το 

ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, εκδίδεται το Χ.Ε., αναφέρεται όμως 

συγχρόνως η περίπτωση στο διατάκτη και στον Υπουργό Οικονομικών. 

 

iii. Εκκαθάριση δαπάνης 

Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, με την οποία 

προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών της Περιφέρειας και εκδίδεται 

τίτλος πληρωμής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 151/1998, 

όπως ισχύει, αν από τον κατά το προηγούμενο έλεγχο δεν διαπιστωθούν από 

την Υ.Δ. Ε. ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή παρατυπίες, συντάσσεται επί των 

δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης, στην οποία αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο, υπέρ του πιστωτή της Περιφέρειας, 

χρηματικό ποσό. Η πράξη αυτή μονογράφεται από το υπηρεσιακό όργανο που 

συνέπραξε στον έλεγχο και υπογράφεται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου 

Τμήματος και τον προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. 

Σε περίπτωση διορθώσεων στην πράξη εκκαθάρισης, οι διορθωτέοι 

αριθμοί διαγράφονται με μια και μόνη ερυθρά γραμμή και η αναγραφή του 

ορθού γίνεται με παραπομπή ή παραγραφή. Οι διορθώσεις αυτές 

μονογράφονται από τον υπάλληλο που εκκαθαρίζει τη δαπάνη. Στην 

περίπτωση ενιαίας εκκαθάρισης για περισσότερες της μιας απαιτήσεις, ενός ή 

περισσοτέρων δικαιούχων, επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά συγκεντρωτική 

κατάσταση με τα αναλυτικά κατά περίπτωση και στο σύνολο ποσά. Στην 

κατάσταση αυτή συντάσσεται η πράξη της εκκαθάρισης. 

Επί όλων των δαπανών του Δημοσίου καθώς και επί των δαπανών 

λοιπών φορέων που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες 
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Δημοσιονομικού Ελέγχου, δύναται να ασκείται και επιτόπιος έλεγχος που 

διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του με 

μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Η άσκηση, του κατά το προηγούμενο εδάφιο, ελέγχου δεν αναστέλλει 

την πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του 

Υπουργού Οικονομικών με αιτιολογημένη απόφασή του. 

Τα αρμόδια για τον επί τόπου έλεγχο όργανα δύνανται για ζητήματα 

τεχνικής φύσης να ζητούν τη συνδρομή και τη γνώμη υπαλλήλων του Δημοσίου 

ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικείας ειδικότητας ή 

εμπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης. Εφόσον κατά τον διενεργηθέντα 

έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση 

αποστέλλεται στον Εισαγγελέα από τον διατάξαντα τον έλεγχο και εφόσον 

διαπιστωθεί έλλειμμα, η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

iv. Eντολή για πληρωμή της δαπάνης 

Μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δημόσιων δαπανών εκδίδονται 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου τα σχετικά χρηματικά 

εντάλματα (Χ.Ε.) για την πληρωμή τους13. Τα Χ.Ε. εκδίδονται αποκλειστικά 

με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), σε τρία (3) αντίτυπα, 

εκ των οποίων το πρωτότυπο αποστέλλεται μαζί με το αντίγραφο, στο οποίο 

επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τη δαπάνη, στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο προς θεώρηση, όπου αυτό προβλέπεται, ενώ το τρίτο 

παραμένει στην Υ.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη άσκησης προληπτικού ελέγχου επί 

                                                 
13 Τίτλος πληρωμής είναι το χρηματικό ένταλμα ή άλλο παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή από άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, για την πληρωμή 

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

Χρηματικό ένταλμα είναι η έγγραφη εντολή για την πληρωμή εξόδων του Δημοσίου. 

Τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι το χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου για 

την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. 
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της εκκαθαριζόμενης δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το αντίγραφο του 

Χ.Ε. αποστέλλεται, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οικεία Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο 

επί των αντίστοιχων δαπανών για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.  

 

v. Πληρωμή της δαπάνης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του πδ 155/2013, μετά τη 

θεώρηση των Χ.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτό προβλέπεται, ή την 

έκδοσή τους στις λοιπές περιπτώσεις, δίνεται από το Λογιστικό Τμήμα ή το 

Γραφείο Λογιστικού της οικείας Υ.Δ.Ε., κατά περίπτωση ηλεκτρονική εντολή 

μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την 

εξόφληση του οικείου Χ.Ε., με πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούμενου στην ΤτΕ 

λογαριασμού του Δημοσίου. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το 

Δημόσιο ή/και προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς 

διενεργείται προηγούμενα αυτοδικαίως από την οικεία Δ.Ο.Υ., μέσω 

ηλεκτρονικής διεπαφής, όσον αφορά στις οφειλές προς το Δημόσιο, 

συμψηφισμός απαίτησης - οφειλών και δίνεται εντολή μεταφοράς και πίστωσης 

λογαριασμού, προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τυχόν υπολοίπου της 

απαίτησης. Μετά τον προαναφερόμενο συμψηφισμό δεν ακυρώνονται τα 

χρηματικά εντάλματα. 

Τα πρωτότυπα των χρηματικών ενταλμάτων μετά την εξόφληση τους 

αποστέλλονται, με συνημμένα το αποδεικτικό εκτέλεσης της Εντολής 

Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και τα δικαιολογητικά εξόφλησης, 

στην αρμόδια για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου Υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τα όργανα της ΥΔΕ που συμμετέχουν  στην όλη διαδικασία εξόφλησης 

του Χ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι του Δημοσίου μαζί με τους 

αχρεωστήτως λαβόντες για κάθε θετική ζημία που προκαλείται από ενέργεια ή 
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παράλειψη τους κατά την εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων, εφόσον αυτή 

οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Παράλληλα υπέχουν ποινική και 

πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα ανωτέρω όργανα 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι. 

 

Β. Προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ α βαθμού αυτοδιοίκησης από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται στους 

διατάκτες των δημοσίων δαπανών (αδιακρίτως σε κύριους ή δευτερεύοντες) 

κατά το στάδιο εντολής της πληρωμής, της διαταγής, δηλαδή, του αρμόδιου 

διατάκτη προς τον ταμία να προβεί στην πληρωμή μιας αναλειφθείσας και 

εκκαθαρισθείσας δαπάνης, έχοντας την αρμοδιότητα να καθιστά ανενεργό τον 

τίτλο πληρωμής, με τη μη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων,  σε 

περίπτωση που η εντελλόμενη δαπάνη δεν κριθεί νόμιμη ή αντικανονική. Η 

παρεμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη φάση της εντολής πληρωμής, 

αποτελεί εγγύηση της νόμιμης και κανονικής εκταμίευσης του δημόσιου 

χρήματος.  

 

Περιεχόμενο του προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ από τον 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Ο προληπτικός έλεγχος των δημόσιων δαπανών αναλύεται, κατ΄αρχήν, 

σε τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο. 

 

  Τυπικός έλεγχος 

Ο τυπικός έλεγχος διαπιστώνει την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων, 

οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της δημοσιονομικής νομοθεσίας 

κατά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος και διακρίνεται στον έλεγχο 

νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης.  
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α. Έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης  

Η αρχή της δημοσιονομικής νομιμότητας θέτει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης την πρόβλεψή της σε 

πάγια διάταξη νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κώδικα Δημοσίου 

Λογιστικού, για να είναι νόμιμη η δαπάνη, πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, 

δύο προϋποθέσεις: αφενός (1) να προβλέπεται από διάταξη νόμου και 

αφετέρου (2) να υπάρχει για τη σχετική δαπάνη εγγεγραμμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό.  

Όσον αφορά στην πρώτη προϋπόθεση, η δαπάνη πρέπει να 

προβλέπεται από νομική διάταξη, με την έννοια της διάταξης ουσιαστικού 

δικαίου, δηλαδή, είτε από τυπικό νόμο, είτε από κανονιστική πράξη που έχει 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.  

Σύμφωνα, όμως, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 

4129/201314 τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον 

προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, θεωρούν για 

πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν 

προβλέπεται μεν από το νόμο αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α 

., σχετίζεται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι 

οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά 

συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για 

την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., 

εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να 

υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 

οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της. 

Ήδη και πριν τη ρητή διατύπωση του περιεχομένου της λειτουργικής 

δαπάνης στη νεοπαγή αυτή διάταξη νόμου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω της 

νομολογίας των αρμόδιων Τμημάτων του15, είχε διαμορφώσει την έννοια της 

λειτουργικής δημόσιας δαπάνης με γνώμονα δύο στοιχεία, αφενός τη 

                                                 
14 Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52 Α/28-2-2013) : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
15 Ελ.Συν. πράξ. IV Τμ. 117/1993,  Ελ.Συν. πράξ. IV Τμ. 2/1997, Ελ.Συν. πράξ. IV Τμ. 10/1993 
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θεραπεία των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, αφετέρου το περιεχόμενο 

και το σκοπό διενέργειας της συγκεκριμένης δαπάνης.  

Συνεπώς, νόμιμη είναι και η δαπάνη, η οποία δεν προβλέπεται μεν ρητά 

από το νόμο, αλλά εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της 

δημόσιας υπηρεσίας, με την ευρεία έννοια, δηλαδή έχει άμεση ή και έμμεση 

σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό αυτής.  Κατά την ίδια νομολογία, 16 το 

έρεισμα των δαπανών τέτοιας φύσεως βρίσκεται στις καταστατικές διατάξεις 

που διέπουν την υπηρεσία που διενεργεί τις δαπάνες με την έννοια ότι για να 

είναι νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες είναι αρκετό να έχουν και να μην 

υπερβαίνουν τα λογικά περιθώρια από πλευράς ποσού.  

Οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, όπου επιτρέπεται η διενέργεια της 

δαπάνης, χωρίς να απαιτείται, κατ’ ανάγκη, ρητή διάταξη νόμου, αποτελούν 

διεύρυνση του ελέγχου νομιμότητας, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία του 

δημοσίου τομέα, αφού δεν είναι δυνατό ο νομοθέτης να έχει προβλέψει 

κάθε αναγκαία δαπάνη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο  κατά τη διαδικασία επίλυσης 

διαφωνιών μεταξύ του διατάκτη και του αρμόδιου Επιτρόπου, σχετικά με τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των ανειλημμένων και εκκαθαρισμένων 

δαπανών και πριν την πραγματοποίηση αυτών, στοχεύει στον εντοπισμό της 

αιτιώδους σχέσης, που συνδέει το σκοπό εκταμίευσης του δημοσίου 

χρήματος με την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου της ελεγχόμενης δημόσιας 

υπηρεσίας, μέσα από μία αξιολογική διαδικασία κόστους-οφέλους, διεπόμενη 

από την αρχή της αναλογικότητας, με σκοπό την εξεύρεση του «λογικού» 

ορίου της πραγματοποίησης της επίδικης δημόσιας λειτουργικής δαπάνης με 

την αρχή της  μη διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.  

 Όσον αφορά στη δεύτερη προϋπόθεση που συνίσταται στην εγγραφή 

της πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

συμπλέκεται, αναπόσπαστα, με την πρώτη προϋπόθεση, καθώς καμία πίστωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμα εγγεγραμμένη, αν δεν προβλέπεται από 

                                                 
16 Ελ.Συν. πράξ. IV Τμ. 130/1993. Αναλυτικότερα: Ευ.Μπαλτά, όπ.π.  
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διάταξη νόμου. Η απλή εγγραφή μιας πίστωσης στον προϋπολογισμό δεν 

συνεπάγεται αυτόματα και τη νομιμοποίηση της δαπάνης. Αντίστροφα, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι νόμιμα εντέλλεται η δαπάνη επειδή προβλέπεται από 

διάταξη νόμου, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό νόμιμα εγγεγραμμένη και 

επαρκής πίστωση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δαπάνης. 

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ερευνά την πίστωση σε 

συνάρτηση με τη δαπάνη, διττώς: α) αν η αιτιολογία της εγγεγραμμένης στον 

προϋπολογισμό πίστωσης ταυτίζεται με αυτήν της εντελλόμενης δαπάνης, 

σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας και αποκλειστικότητας των 

πιστώσεων, και β) αν η πίστωση είναι επαρκής, δηλαδή δεν έχει εξαντληθεί ή 

δεν έχει υπερβεί τα επιτρεπόμενα ποσοστά διάθεσης ή τα οριζόμενα όρια 

πληρωμών.  

Ως ιδιαίτερη περίπτωση νομιμότητας δαπανών αξίζει να σημειωθεί 

ιδιαίτερα η νομολογιακή κατασκευή της συγγνωστής πλάνης. Στην περίπτωση 

αυτή, το αρμόδιο Κλιμάκιο ή Τμήμα (επί αιτήσεως ανάκλησης) και μόνον, όχι 

ο Επίτροπος, μπορεί να κρίνει ότι το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα μπορεί 

να θεωρηθεί, και επομένως να πληρωθεί η εντελλόμενη δαπάνη, εφόσον 

διαπιστώνει ότι ο διατάκτης προέβη σε συγκεκριμένη μη νόμιμη 

δημοσιολογιστική ενέργεια, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων 

διατάξεων και από πλάνη συγγνωστή ενόψει των ιδιομορφιών της περίπτωσής 

του, μακροχρόνιας σχετικής πρακτικής κ.ο.κ..    

Η συγγνωστή πλάνη, όπως έχει οριοθετηθεί από τη νομολογία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου17, αφορά περιπτώσεις στις οποίες η ελεγχόμενη 

υπηρεσία υπέθεσε ότι μπορούσε να πράξει κατά τον συγκεκριμένο τρόπο, με 

τον οποίο τελικά ενήργησε και αυτό συνέβη δικαιολογημένα για κάποιον λόγο, 

ο οποίος εκτίθεται στην Πράξη. Πρόκειται για μια υποστηρίξιμη εκδοχή η 

                                                 
17 Ελ Συν Πράξη IV Τμήματος 66, 53,58,53,48, 9/2001, 116,97,56,47,43,10,2/2000. Βλ. Ο δικαστικός 

Προληπτικός Έλεγχος των δαπανών, Ιωαν. Κάρκαλης, σελ. 11.    



Ν.-Κ. Χλέπας Ο έλεγχος δαπανών των Περιφερειών  
 

 
28 

οποία οδήγησε τα διοικητικά όργανα, των οποίων οι πράξεις αποδείχτηκαν 

τελικά μη νόμιμες, στη συγκεκριμένη επιλογή τους18.  

Προκειμένου να γίνει δεκτή και να αναγνωριστεί  συγγνωστή πλάνη στην 

ελεγχόμενη υπηρεσία για πράξη των οργάνων της, η οποία πλήττει τη 

νομιμότητα της δαπάνης και δεν επιτρέπει τη διενέργειά της, απαιτείται η 

διαπίστωση ότι δεν εφαρμόστηκε το ορθό νομικό πλαίσιο, που ρυθμίζει την 

έννομη σχέση, για σοβαρό λόγο ο οποίος δύναται να συνίσταται στο 

δυσερμήνευτο των διατάξεων ή σε ύπαρξη προηγούμενης διοικητικής 

πρακτικής, δηλ. εμπειρίας, κατά την οποία ο Επίτροπος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου δεν αρνήθηκε τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων σε όμοια 

κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να 

σχηματίζει την πεποίθηση, αφενός ότι δεν υπήρξε πρόθεση καταστρατήγησης19 

των σχετικών διατάξεων, αφετέρου ότι δεν υπήρχε βούληση καταστρατήγησης 

στο μέλλον.  Αν αυτό δε συμβαίνει η χορήγηση συγγνωστής πλάνης είναι 

αδύνατη.  

 

β. Έλεγχος κανονικότητας της δαπάνης 

Ο έλεγχος της κανονικότητας της δαπάνης, που ακολουθεί χρονικά τον 

έλεγχο της νομιμότητας της δαπάνης, έγκειται στον έλεγχο της ορθής τήρησης 

της δημοσιολογιστικής διαδικασίας, στο κατά πόσο, δηλαδή, τηρήθηκαν οι 

διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και κάθε άλλου νόμου ή 

διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης, εστιάζοντας στη διαδικασία εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες.  

Η διαδικασία πραγματοποίησης της δαπάνης περιλαμβάνει τα στάδια 

της ανάληψης υποχρέωσης, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής της δαπάνης 

και κατά τον έλεγχο κανονικότητας εξετάζεται, σωρευτικά, αν η δαπάνη έχει 

                                                 
18 Βλ. Ν. Μηλιώνη, Ο θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 

Κομοτηνή 2002, σελ.  288. 
19 Ελ.Συν.Πράξη IV Τμήματος 42/2000.   
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νόμιμα αναληφθεί από το διατάκτη, αν επισυνάπτονται τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και αν η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. 

Ειδικότερα στο στάδιο αυτό ελέγχεται η διοικητική και δημοσιονομική 

διαδικασία, που προηγείται της εκταμίευσης του δημοσίου χρήματος .  

Ο έλεγχος της κανονικότητας της δαπάνης αφορά, επίσης, και το εάν 

επισυνάπτονται τα απαραίτητα για την εκκαθάριση της δαπάνης 

δικαιολογητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος του αρμόδιου 

οργάνου στρέφεται προς την ύπαρξη των δικαιολογητικών εγγράφων της 

δαπάνης που αποδεικνύουν ότι αποδίδεται κατά τις νόμιμες διατυπώσεις 

βέβαιο και εκκαθαρισμένο χρέος του Ο.Τ.Α. Γι’ αυτό και γίνεται δεκτό ότι το 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, για τη διαμόρφωση ορθής κρίσης ως προς τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα της δαπάνης, έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη 

συμπλήρωση των δικαιολογητικών και την παροχή πληροφοριών, χωρίς αυτό 

να αποτελεί επέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της διοίκησης, δηλαδή στο 

πεδίο αρμοδιότητας και ευθύνης του διατάκτη. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων της δαπάνης, 

ερευνάται αρχικά αν αυτά έχουν συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή αν εκδόθηκαν από 

τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, αν φέρουν τα εξωτερικά γνωρίσματα του 

έγκυρου εγγράφου, όπως π.χ. υπογραφή, σφραγίδα, αριθμό πρωτοκόλλου 

κ.λπ., αν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και αν έχουν συνταχθεί 

κατά τους νόμιμους τύπους, λ.χ. αν φέρουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 

διατάξεις βεβαιώσεις ή θεωρήσεις, αν υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα, 

αν το περιεχόμενό τους είναι σαφές κ.λπ. Επίσης, ερευνάται αν τα 

δικαιολογητικά έγγραφα της δαπάνης είναι πλήρη και αν καλύπτουν ολόκληρο 

το ποσό της εντελλόμενης δαπάνης, δηλαδή αν είναι ακριβή. Η τελευταία, 

κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, προϋπόθεση της κανονικότητας της δαπάνης 

είναι αυτή της μη παραγραφής της σχετικής οφειλής του Δημοσίου κατά τον 

χρόνο ελέγχου της δαπάνης. Δεν νοείται πληρωμή ποσού σε πιστωτή του 
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εκδότη του ελεγχόμενου εντάλματος, αν η αξίωση που αυτός έχει εις βάρος 

του φορέα έχει υποπέσει σε παραγραφή. 

 

Ουσιαστικός έλεγχος  

Ως ουσιαστικός θεωρείται ο έλεγχος που αποσκοπεί στην εξακρίβωση 

της αλήθειας των αναφερόμενων στα δικαιολογητικά γεγονότων ή στοιχείων 

και στη διαπίστωση εάν οι διαχειριστικές πράξεις των αρμόδιων οργάνων 

πραγματοποιήθηκαν βάσει των αρχών της χρηστής δημόσιας διαχείρισης, 

εξετάζοντας και την καλή χρήση της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών 

οργάνων, κατά το μέρος που αυτή δεν υπερβαίνει τα άκρα όρια, διότι σε 

περίπτωση υπέρβασης είναι προφανώς παράνομη η χρήση της. Στο στάδιο 

αυτό του ελέγχου ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάζει το 

ουσιαστικό μέρος της δαπάνης μετά από κρίση και ορθή εκτίμηση των 

αναγκών ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται το 

μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη διάθεση των λιγότερων οικονομικών 

μέσων.  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει στην περίπτωση αυτή να εφαρμόζει τις 

γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου που απορρέουν από το Σύνταγμα και την 

δημοσιονομική και διοικητική νομοθεσία. Τέτοιες αρχές αποτελούν π.χ. η 

αρχή της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, η αρχή της ισότητας 

ενώπιον της δημόσιας υπηρεσίας καθώς και οι αρχές της αναλογικότητας, της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, ο ουσιαστικός αυτός έλεγχος μπορεί να φθάσει μόνο μέχρι 

το σημείο πέρα από το οποίο θα μεταβαλλόταν σε έλεγχο σκοπιμότητας των 

σχετικών διοικητικών πράξεων, σε υποκατάσταση δηλαδή της διακριτικής 

ευχέρειας της Διοίκησης. Ο έλεγχος της σκοπιμότητας των διοικητικών 

πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4129/2013, εκφεύγει της 

αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.4129/2013 σε περίπτωση 

αμφιβολιών του Επιτρόπου, που αναφέρονται στο ουσιαστικό μέρος της 

δαπάνης, θεωρείται μεν το ένταλμα, αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωση 

στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ύστερα από 

αξιολόγηση την ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονομικών και στον αρμόδιο 

κατά περίπτωση Υπουργό .  

 

Διαδικασία άσκησης προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Αν από τον έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστωθεί ότι για κάποια δαπάνη δεν συντρέχουν, 

ολικά ή μερικά, οι προϋποθέσεις που αφορούν, είτε την  ένταξη της δαπάνης 

στα όρια της πίστωσης που αντιστοιχεί στον οικείο κωδικό αριθμό, είτε ότι για 

την πραγματοποίησή της έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του νόμου για το δημόσιο 

λογιστικό ή κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης, 

ο αρμόδιος Επίτροπος αρνείται με αιτιολογημένη πράξη τη θεώρηση του 

εντάλματος πληρωμής, το οποίο επιστρέφει μαζί με αντίγραφο της πράξης του 

στην υπηρεσία που το υπέβαλε.  

Αν  υποβληθεί εκ νέου το ένταλμα για θεώρηση ο Επίτροπος το θεωρεί, 

εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι της μη θεώρησής του, ή υποβάλλει αυτό με 

έκθεσή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο 

αποφαίνεται με πράξη του, είτε για τη θεώρηση του εντάλματος, οπότε το 

ένταλμα θεωρείται υποχρεωτικά από τον Επίτροπο, είτε για τη μη θεώρησή 

του.  

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας ο Επίτροπος μπορεί σε περίπτωση 

όπου απλώς αμφιβάλλει  σχετικά με τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος 

να απευθυνθεί με έκθεση στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

προς άρση των αμφιβολιών. Στην έκθεσή του ο Επίτροπος οφείλει να 

παραθέσει τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το ιστορικό της 

υπόθεσης  και να προσδιορίσει το σημείο στο οποίο εστιάζεται η αμφιβολία, 



Ν.-Κ. Χλέπας Ο έλεγχος δαπανών των Περιφερειών  
 

 
32 

εκθέτοντας τις περισσότερες της μιας ερμηνευτικές εκδοχές που δημιουργούν 

την αμφιβολία αναφορικά με το ποια είναι η ορθή. Το Κλιμάκιο, αίροντας την 

αμφιβολία, επιστρέφει με Πρακτικό τον φάκελο στον Επίτροπο, ο οποίος 

οφείλει να υπαγάγει τα περιστατικά στην ερμηνευθείσα από το Κλιμάκιο 

διάταξη και να προχωρήσει στη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος. Στις 

περιπτώσεις άρσης αμφιβολιών σχετικά με τη θεώρηση ή μη του χρηματικού 

εντάλματος μπορεί ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν κρίνει 

αναγκαίο λόγω της σοβαρότητας  ή της γενικότητας, να προκαλεί γνώμη της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Από τη στιγμή, εξάλλου, κατά την οποία προκύψει διαφωνία του 

αρμόδιου διατάκτη και του εντεταλμένου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και αυτή η διαφωνία περιέλθει στο αρμόδιο Κλιμάκιο, το εντεταλμένο όργανο 

απεκδύεται κάθε αρμοδιότητας για την υπόθεση. Το Κλιμάκιο αποτελεί 

δικαστικό σχηματισμό, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές του 

Σώματος. Σε αυτό το στάδιο δημοσιονομικού ελέγχου ενώπιον του Κλιμάκιου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το τελευταίο, αφού λάβει υπόψη του την έγγραφη 

γνώμη του επιτρόπου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σχετικά με τη 

διαφωνία, καθώς και την εισήγηση του ορισθέντος εισηγητή, η οποία 

αναφέρεται στο πραγματικό και νομικό μέρος της υπόθεσης, με αιτιολογημένη 

Πράξη του, επιλύει τη διαφωνία μεταξύ αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου και 

διατάκτη ελεγχόμενης δαπάνης. Η πράξη αυτή, δεδομένου ότι προέρχεται από 

αμιγές δικαστικό συλλογικό όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιλύει 

δημοσιολογιστική διαφορά, αποτελεί «δικαστική πράξη».  

Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται, αν ανακύπτουν 

ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας, να παραπέμψει την 

υπόθεση στην Ολομέλεια με Πρακτικό που επέχει θέση εισήγησης, την οποία 

αναπτύσσει ενώπιόν της ο δικαστής που ορίζεται εισηγητής με το ίδιο 

πρακτικό. Η Ολομέλεια, αφού εκφέρει γνώμη για την υπόθεση που 

παραπέμφθηκε σε αυτήν, την αναπέμπει στο Κλιμάκιο για περαιτέρω εξέταση. 
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Σε κάθε περίπτωση η γνώμη της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το 

Κλιμάκιο. 

               Σε περίπτωση μη θεώρησης εντάλματος πληρωμής, ο αρμόδιος 

Υπουργός δύναται εξάλλου να ζητήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο τη θεώρηση 

αυτού με δική του ευθύνη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχεται το αίτημα και 

εντέλλεται τη θεώρηση αυτού από τον αρμόδιο Επίτροπό του. Αφού θεωρηθεί 

το ένταλμα με ευθύνη του Υπουργού, υποβάλλεται αυθημερόν από τον Γενικό 

Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πίνακας στον Υπουργό 

Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, στον οποίο 

αναγράφεται η αιτιολογία της μη θεώρησης. Σε περίπτωση που η Βουλή κατά 

την πρώτη σύνοδό της μετά την υποβολή σε αυτήν του ανωτέρω πίνακα δεν 

εγκρίνει το θεωρημένο κατά το προηγούμενο εδάφιο ένταλμα, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο με πράξη της Ολομέλειας καταλογίζει το ποσό του εντάλματος σε 

βάρος του υπεύθυνου Υπουργού.  

 

Ανάκληση πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν.4055/2012 για πρώτη 

φορά θεσμοθετείται σε νόμο η αίτηση ανάκλησης στον προληπτικό έλεγχο 

των χρηματικών ενταλμάτων, η οποία είχε καθιερωθεί κατά την πάγια 

νομολογία των αρμόδιων Τμημάτων . Ειδικότερα προβλέφθηκε, ρητά, ότι οι 

πράξεις και τα πρακτικά του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

αποφαίνεται επί της διαφωνίας του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου αυτού και 

του διατάκτη της ελεγχόμενης δαπάνης είναι δυνατόν να ανακληθούν, είτε για 

δικαιολογημένη αιτία, είτε για πλάνη περί το δίκαιο ή τα πράγματα που 

εμφιλοχώρησε κατά την έκδοσή τους ή ένεκα λογιστικού λάθους και τέλος 

λόγω επίκλησης νέων κρίσιμων εγγράφων που δικαιολογούν την ανάκληση. Η 

αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται στη γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος από 

αυτόν που έχει έννομο συμφέρον και εξετάζεται από αυτό αποφαινόμενο σε 
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συμβούλιο με πενταμελή σύνθεση στο οποίο δεν πρέπει να μετέχουν οι ίδιοι 

δικαστές που μετείχαν στο Κλιμάκιο. 

Τέλος, όπως πάγια γίνεται δεκτό , η κατά τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου των δαπανών θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί 

διοικητική πράξη η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί από τα εκδόσαντα αυτήν 

όργανα για πλάνη περί τα πράγματα ή περί το δίκαιο, εφόσον εξοφλήθηκαν τα 

χρηματικά εντάλματα. Μετά την θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων δεν 

νοείται αμφισβήτηση της ορθότητας της κρίσης του Επιτρόπου. Με την 

πράξη θεώρησης ο τίτλος πληρωμής  καθίσταται νόμιμος και εφόσον 

εξοφληθεί απαλλάσσεται κάθε ευθύνης ο υπόλογος – διαχειριστής ταμίας. Στις 

ανωτέρω περιπτώσεις της ύπαρξης πράξης θεώρησης στα χρηματικά εντάλματα 

ο κατασταλτικός έλεγχος περιορίζεται στη νομιμότητα της πράξης εξόφλησης 

εκτός εάν περιέλθουν σε γνώση του ελεγκτικού οργάνου στοιχεία που 

κλονίζουν την νομιμότητα, την ακρίβεια και πιστότητα των δικαιολογητικών .       
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Κεφάλαιο Τρίτο . Κριτική Ανάλυση της διαδικασίας Ελέγχου Δαπανών 

από τις ΥΔΕ και επεξεργασία νομοθετικών προτάσεων βελτίωσης και 

απλοποίησής τους. 

 

Η σύγκριση μεταξύ των  διαδικασιών ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ α βαθμού  

από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ΟΤΑ  β βαθμού 

από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου οδηγεί στα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

Α) Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου εμπλέκονται στη 

δημοσιολογιστική διαδικασία πραγματοποίησης μιας δαπάνης, κυρίως, ως 

όργανα διοίκησης και διενέργειας της σχετικής δημοσιολογιστικής 

διαδικασίας αντί των υπηρεσιών των ΟΤΑ β΄βαθμού και όχι ως 

«εξωτερικά» ελεγκτικά της νομιμότητας όργανα, όπως οι Επίτροποι του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον έλεγχο δαπανών των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ. 

Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κατά το στάδιο 

δημοσιολογιστικής διαδικασίας πραγματοποίησης μιας δαπάνης 

αναλαμβάνουν, κατά παράβαση της διοικητικής αυτοτέλειας των περιφερειών, 

πράξεις ενεργού οικονομικής διοίκησης  και διαχείρισης, κ0αθώς 

προβαίνουν σε προέγκριση της απόφασης ανάληψης δέσμευσης, ελέγχοντας, 

κατ` αρχήν, τη νομιμότητα της δαπάνης, βεβαιώνοντας αν υπάρχει ανάλογη 

πίστωση και ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης.  

Αντίθετα, στους δήμους η απόφαση ή η πρόταση ανάληψης της 

υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από την οικονομική υπηρεσία του 

δήμου και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και από τον 

Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα.  

Πριν υπογράψει το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης ο προϊστάμενος 

της οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να ελέγξει αν η δαπάνη είναι νόμιμη, 
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καθώς και άν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό. Συνεπώς, ο 

προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας οφείλει, με προσωπική του ευθύνη, 

να αρνηθεί την υπογραφή και την καταχώρηση της απόφασης ή της πρότασης 

ανάληψης της υποχρέωσης.  Μόνο η έγγραφη διαταγή του δημάρχου αίρει την 

ευθύνη του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος τότε 

υποχρεούται να υπογράψει το έγγραφο ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτοντας 

αντίγραφο της σχετικής διαταγής του δήμαρχου.    

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ πρώτου και 

δεύτερου βαθμού η οποία κατοχυρώνεται με την ίδια διάταξη (άρθρο 102 παρ. 

2, βλ. ανωτ. Τμήμα για τη συνταγματική της κατοχύρωση) και τον  ίδιο 

ακριβώς τρόπο κα για τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης δεν δικαιολογεί 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βαθμών ως προς τη διαδικασία ανάληψης 

υποχρέωσης για τη διενέργεια δαπάνης. Οι οικονομικές Υπηρεσίες του ΟΤΑ α 

και β βαθμού οφείλουν να έχουν την ευθύνη, ως όργανα διοίκησης του Δήμου 

και τις Περιφέρειας, αντίστοιχα, να ελέγξουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 

νόμος για τη νόμιμη ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης σε βάρος των ΟΤΑ, η 

μεσολάβηση των ΥΔΕ στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε ακόμη και να 

εκληφθεί ως  ένδειξη ελλείμματος εμπιστοσύνης του κράτους στην 

επαγγελματική επάρκεια του υπηρεσιακού μηχανισμού αλλά και στην 

υπευθυνότητα του προσωπικού καθώς και των αιρετών οργάνων της 

αυτοδιοικούμενης περιφέρειας.  

Αντίστοιχα, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών 

κάμπτεται και στο στάδιο εκκαθάρισης των δαπανών και εντολής πληρωμών 

που διενεργείται από τις ΥΔΕ, με αποτέλεσμα οι οικονομικές υπηρεσίες των 

περιφερειών να αποκλείονται και από τα λοιπά στάδια της δημοσιολογιστικής 

διαδικασίας διενέργειας μιας δαπάνης, στερούμενες σημαντικού μέρους της 

ευθύνης και της δράσης για την οικονομική διαχείριση του φορέα στον οποία 

υπάγονται και στον οποίο λογοδοτούν υπηρεσιακά, βάσει της διάταξης των 

υπηρεσιών στον οργανισμό τους καθώς και της ιεραρχικής τους σχέσης προς 
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τους προϊσταμένους τους. Περαιτέρω, η αφαίρεση αυτών των σταδίων της 

δημοσιολογιστικής διαδικασίας από τις υπηρεσίες των περιφερειών συνεπάγεται 

αντιστοίχως και την αφαίρεση μέρους της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων 

δεύτερου βαθμού (δηλ.του ιεραρχικού ελέγχου επί σημαντικού τμήματος της 

δημοσιολογιστικής διαδικασίας ιδίως μάλιστα όταν αυτή αφορά δαπάνες για 

τοπικές-περιφερειακές υποθέσεις) από τα αιρετά τους όργανα, τα οποία κατά 

το Σύνταγμα, ως αιρετές «αρχές» των ΟΤΑ διαθέτουν ex Constitutione την 

αντίστοιχη ευθύνη, την οποία μάλιστα ασκούν στο πλαίσιο της διοικητικής και 

οικονομικής αυτοτέλειάς τους (άρθρο 102 παρ. 2 Συντ.).  

Αντίθετα, στους δήμους η εκκαθάριση των δαπανών και η έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής αποτελεί αρμοδιότητα του δημάρχου, και 

διενεργείται μέσω των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων. Σε περίπτωση μη 

νομιμότητας ή επαρκούς δικαιολόγησης ή ακρίβειας της εκκαθαριζόμενης και 

εντελλόμενης δαπάνης οι προϊστάμενοι των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών 

ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος και καταλογίζεται σε βάρος τους με 

πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε ποσό που πληρώθηκε παράνομα. Όταν 

τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι ελλιπή ή η δαπάνη «προδήλως» δεν έχει 

νόμιμα αναληφθεί ή ενεργηθεί, ο προϊστάμενος λογιστικής υπηρεσίας 

υποχρεούται, ανάλογα με την περίπτωση, να αρνηθεί την έκδοση του 

χρηματικού εντάλματος ή να μειώσει το πληρωτέο ποσό.  Σε περίπτωση 

διαφωνίας μεταξύ της λογιστικής υπηρεσίας και του δημάρχου, αυτή προβαίνει 

στην έκδοση του χρηματικού εντάλματος, κατόπιν εγγράφου διαταγής του 

δημάρχου, με την οποία αίρεται η προσωπική ευθύνη του προϊσταμένου της 

λογιστικής υπηρεσίας. Αντίγραφο της διαταγής του δημάρχου επισυνάπτεται 

τότε στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι σε όλα τα στάδια της 

δημοσιολογιστικής διαδικασίας τα αρμόδια, σε κάθε περίπτωση, αιρετά 

όργανα του Δήμου, με παράλληλη ευθύνη και των οικονομικών υπηρεσιών του 

δήμου προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης των οικονομικών τους, κατ΄επιταγή 
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της προβλεπόμενης στο Σύνταγμα διοικητικής και οικονομικής τους 

αυτοτέλειας. Αντίθετα, στην περίπτωση των περιφερειών τα όργανα της ΥΔΕ, 

δηλ. μιας κρατικής υπηρεσίας, που συμμετέχουν  στην όλη διαδικασία 

εξόφλησης του Χ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι του Δημοσίου μαζί με 

τους αχρεωστήτως λαβόντες για κάθε θετική ζημία που προκαλείται από 

ενέργεια ή παράλειψη τους κατά την εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων, 

εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Παράλληλα υπέχουν ποινική 

και πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τούτο σημαίνει ότι η 

ευθύνη για τη νομιμότητα της δημοσιολογιστικής διαδικασίας αφαιρείται, 

ειδικά στις περιφέρειες δηλ. τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, από τα 

αιρετά όργανα που είναι κατά το Σύνταγμα οι «αρχές» των περιφερειών και 

μετατίθεται σε υπηρεσιακά όργανα ενός άλλου νομικού προσώπου, δηλ. του 

κράτους. Οι σχετικές, μάλιστα, αρμοδιότητες των ΥΔΕ και αν ακόμη θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως άσκηση «κρατικής εποπτείας»  (άρθρο 102 

παρ. 4) από κρατικά όργανα δεν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν ούτε τη 

δημοσιολογιστική αυτοτέλειας της δράσης των Περιφερειών ενόψει της 

διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, ούτε βέβαια να υποκαταστήσουν 

τον προβλεπόμενο, από το ίδιο το Σύνταγμα, έλεγχο δαπανών των ΟΤΑ όλων 

των βαθμίδων που πρέπει να διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Β) Η απουσία ελέγχου των δαπανών των περιφερειών από τα 

αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκλωβίζει το δεύτερο βαθμό 

αυτοδιοίκησης σε έναν διοικητικό έλεγχο διενεργούμενο από διοικητικά 

όργανα της κρατικής εκτελεστικής εξουσίας που ανήκουν στο διακριτό 

νομικό πρόσωπο του stricto sensu κράτους, στερώντας τις περιφέρειες 

από την δικαστική κρίση επί αμφισβητούμενων δαπανών. 

Η απουσία του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των περιφερειών από 

τα εντεταλμένα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 

οι δαπάνες των περιφερειών να εκφεύγουν του εξωτερικού ελέγχου νομιμότητας 
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του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα οι όποιες αμφισβητήσεις τεθούν 

σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης να επιλύονται στα 

στενά όρια ερμηνείας διοικητικών οργάνων, τα οποία, υπό το βάρος της, 

δυσανάλογης με το έργο τους, ευθύνης, επαφίενται σε έναν μηχανιστικό έλεγχο, 

με ατυχείς, σε αρκετές περιπτώσεις, αναλογικές εφαρμογές της πλούσιας 

νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί δαπανών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στο 

επίπεδο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.  

Ειδικότερα, κατά τον διενεργούμενο έλεγχο δαπανών των περιφερειών 

από τις ΥΔΕ, σε περιπτώσεις διαφωνίας διατάκτη και Υ.Δ.Ε. ως προς τη 

συνδρομή των τηρούμενων προϋποθέσεων για την έγκριση της δαπάνης, τα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην ως άνω Αρχή με 

αιτιολογημένο έγγραφο του Προϊσταμένου της Υ.Δ.Ε. Αν ο διατάκτης εμμένει, 

επαναφέρει τα δικαιολογητικά με αιτιολογημένο έγγραφο του στην Υ.Δ.Ε., η 

οποία εφόσον θεωρεί επαρκή την αιτιολογία, εκδίδει το Χ. Ε., διαφορετικά 

περικόπτει ή απορρίπτει τη δαπάνη.   

Αντίθετα, κατά το στάδιο ελέγχου των δαπανών των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ ενώπιον του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διαφωνία διατάκτη  

και εντεταλμένου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν οδηγεί σε απόρριψη 

της δαπάνης, αλλά η διαφωνία επιλύεται από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, από δικαστικό δηλαδή σχηματισμό, το οποίο αποφαίνεται για τη 

νομιμότητα της σχετικής δαπάνης και για τη θεώρηση ή μη του χρηματικού 

εντάλματος. Το Κλιμάκιο, εάν ανακύπτουν ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας 

ή γενικότερης σημασίας, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια, 

η οποία εκδίδει υποχρεωτική γνώμη για το Κλιμάκιο.      

Εξάλλου, κατά των πράξεων και των πρακτικών του Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφαίνεται επί της διαφωνίας του αρμόδιου 

ελεγκτικού οργάνου και του διατάκτη της ελεγχόμενης δαπάνης, είναι δυνατή η 

υποβολή αίτησης ανάκλησης η οποία και εξετάζεται από Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαινόμενο σε συμβούλιο, με πενταμελή σύνθεση 
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από δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δεν συμμετείχαν στο Κλιμάκιο 

που εξέδωσε την εξεταζόμενη πράξη.  

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου από 

την ΥΔΕ, σε περίπτωση δικών της αμφιβολιών της για την έγκριση της 

δαπάνης, η ίδια η ΥΔΕ υποβάλλει το φάκελο με έκθεσή της στην αρμόδια 

Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία μεριμνά 

για την επίλυση της αμφιβολίας από τον Υπουργό Οικονομικών ή 

εξουσιοδοτημένο όργανό του, τουλάχιστον σε επίπεδο προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης.  

Αντίθετα, στο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, εάν  ο Επίτροπος αμφιβάλλει σχετικά με τη θεώρηση του 

χρηματικού εντάλματος μπορεί να απευθυνθεί, με έκθεσή του, στο αρμόδιο 

Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλ. σε δικαστικό σχηματισμό προς 

άρση των αμφιβολιών. Το Κλιμάκιο, αίροντας την αμφιβολία, επιστρέφει με 

Πρακτικό τον φάκελο στον Επίτροπο, ο οποίος οφείλει να υπαγάγει τα 

περιστατικά στην ερμηνευθείσα από το Κλιμάκιο διάταξη και να προχωρήσει 

στη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος. Σε ειδικές περιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη σοβαρότητα της υπόθεσης ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου μπορεί να προκαλεί γνώμη και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.    

Ελλείψει των ανωτέρω διαδικασιών επίλυσης δημοσιολογιστικής 

διαφοράς κατά το στάδιο δημοσιονομικού ελέγχου των περιφερειών από τις 

Υ.Δ.Ε., είναι προφανής η στέρηση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης από τον 

αναβαθμισμένο σε κύρος και περιεχόμενο έλεγχο που εγγυάται το ανώτατο 

δημοσιονομικό δικαστήριο και τα μέλη του που περιβάλλονται με εγγυήσεις 

λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Η συμβολή των εντεταλμένων 

οργάνων του και των δικαστικών σχηματισμών του στην εφαρμογή και την 

ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε εκείνες 

τις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος της δαπάνης συνδέεται με τον έλεγχο 
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συμβατότητας του περιεχομένου της δαπάνης και το σκοπό και λειτουργία του 

αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι σκοποί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης 

ερμηνεύονται αποκλειστικά από όργανα κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας, τα 

οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα μέσα που προσφέρει ο 

εξωτερικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ και τα 

όργανα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης από την πλευρά τους, στερούνται 

την δικαστική προστασία που προσφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο ως δικαστικός 

σχηματισμός, στις δημοσιονομικές διαφορές, με αποτέλεσμα να 

παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 8, 20 και 98 του Συντάγματος.  

Το συνταγματικά και δικαιοπολιτικά ορθό θα ήταν, συνεπώς, η άμεση 

υπαγωγή των Περιφερειών στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως 

ακριβώς ήδη ισχύει για τον πρώτο βαθμό ΟΤΑ και προβλέπεται από το Ν. 

3852/2010. Ωστόσο, ακόμη και αν διατηρηθεί ο ως άνω έλεγχος δαπανών από 

τις ΥΔΕ, υπάρχουν ορισμένα περιθώρια βελτίωσης και περιορισμού της 

αντίθεσης των σχετικών διαδικασιών με το Σύνταγμα. 

 

Ειδικότερα, μπορούν να προταθούν οι εξής νομοθετικές αλλαγές:   

 

α) Η κατάργηση της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 17 του άρθρου 

282 του ν.3852/2010  (που θα ήταν ενόψει των ανωτέρω εκτενώς αναλυθέντων 

και η πλέον συνεπής και συμβατή με το Σύνταγμα λύση), ή  

 

β) Η άμεση μεταφορά της αρμοδιότητας της εκκαθάρισης και της εντολής 

πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών και η διατήρηση, για 

ένα σαφώς προσδιορισμένο μεταβατικό διάστημα, του προληπτικού 

ελέγχου νομιμότητας των δαπανών από τις Υ.Δ.Ε. κατά το διάστημα πριν 

της εντολής της πληρωμής από τις περιφέρειες.  

Άρθρο 282 παρ. 17:  
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«Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013- 2016, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου προβαίνουν 

σε έλεγχο   της νομιμότητας των δαπανών που έχουν αναληφθεί και εκκαθαριστεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, κατά το στάδιο που προηγείται της εντολής 

πληρωμής των δαπανών από τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας. Σε περίπτωση 

διαφωνίας μεταξύ διατάκτη και Υ.Δ.Ε. η διαφορά που ανακύπτει επιλύεται από τα 

αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ανάλογη εφαρμογή των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων για τη διαφωνία Επιτρόπου και Διατάκτη στους πρωτοβάθμιους 

ΟΤΑ».   

 

Σε συνδυασμό με αυτή την εναλλακτική λύση προτείνεται επιπλέον:  

Η θέσπιση (ως νέου άρθρου 26Α στο Ν. 2362/1995) αντίστοιχης διάταξης 

με αυτής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3801/2009 (163 Α), όπως 

επαναλαμβάνεται στη διάταξη του άρθρου  33 του νόμου 4129/2013 (52 Α), 

με την οποία προσδιορίζεται η έννοια της λειτουργικής δαπάνης για τους 

ΟΤΑ α΄ βαθμού.   

«Άρθρο 26 Α Μεταβατικός Έλεγχος δαπανών των Περιφερειών από τις 

ΥΔΕ 

α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού από τα 

αρμόδια όργανα των Υ.Δ.Ε., κατά το μεταβατικό διάστημα του Μεσοπρόθεσμού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016, θεωρείται για πληρωμή 

χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, 

αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε με την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, 

πνευματικά, πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντα των πολιτών ή συμβάλλει στην 

ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και 

δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, 

χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 

οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της. 
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β. Λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών, κατά την έννοια της προηγούμενης 

περίπτωσης, είναι, ιδίως, α) αυτές που σχετίζονται με την οργάνωση ή τη 

συνδιοργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών, 

τουριστικών και αθλητικών δράσεων στη χωρική έκταση αρμοδιότητας της περιφέρειας, 

με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής και πολιτιστικής  κληρονομίας, της αειφόρου 

ανάπτυξης και της τουριστικής και εν γένει αναπτυξιακή προοπτικής της περιφέρειας και 

β) αυτές που επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων 

σχέσεων».    
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Κεφάλαιο τέταρτο: Περιπτωσιολογία ελέγχου δαπανών και διιατύπωση 

νομικών επιχειρημάτων, υπέρ της άμεσης υπαγωγής του ελέγχου δαπανών 

των Περιφερειών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Α. Περιπτωσιολογία Ελέγχου από τις ΥΔΕ:  

Κατά γενική αρχή του δημόσιου λογιστικού δικαίου που συνάγεται από 

βασικές διατάξεις αυτού, για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του 

δημοσίου, των ν.π.δ.δ ή των ΟΤΑ, πέραν τη ύπαρξης πίστωσης στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, απαιτείται αυτή να προβλέπεται 

από γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν 

προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου πρέπει να προκύπτει από τα 

δικαιολογητικά της συγκριμένης δαπάνης ότι ανάγεται στη λειτουργική 

δραστηριότητα του δημοσίου ή του ν.π.δ.δ. ή ότι η πραγματοποίησή της 

συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει το Δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. ή ο ΟΤΑ ή 

επιβάλλονταν από γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων 

σχέσεων.  

Για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων των ν.π.δ.δ., ελλείψει σχετικής 

νομοθεσίας, λαμβάνεται από τις ΥΔΕ υπόψη η νομολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους δαπάνες επιτρέπονται 

εφόσον: α) εξυπηρετούν δραστηριότητες που προβλέπονται από τις 

καταστατικές τους διατάξεις ή τις λειτουργικές τους ανάγκες β) συντελούν 

άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους ή επιβάλλονται 

από γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων με την 

απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό τους και το ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.   

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στον έλεγχο δαπανών των 

Περιφερειών  από τις ΥΔΕ παρατηρείται απόκλιση της σχετικής πρακτικής των 

ΥΔΕ ως προς το περιεχόμενο της έννοιας της λειτουργικής δαπάνης και του  
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σκοπού εκπλήρωσης και αποστολής των Περιφερειών σε σχέση με τη 

νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου η ΥΔΕ δεν ενέκρινε 

δαπάνες των Περιφερειών που σχετίζονταν με τη συνδιοργάνωση από την 

Περιφέρεια, με πολιτιστικούς ή αθλητικούς συλλόγους, αθλητικών και 

πολιτιστικών, αντίστοιχα, εκδηλώσεων και αφορούσαν δαπάνες για: 

 την ηχητική και μουσική εγκατάσταση των εκδηλώσεων,  

 τη βιντεοσκόπηση και φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων, 

συνεδρίων, συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο 

Περιφερειάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας.την 

παράθεση γευμάτων και δείπνου,  

 την εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, προγραμμάτων και 

αναμνηστικών διπλωμάτων,  

 την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων για δράσεις 

εναλλακτικού τουρισμού 

 τη μεταφορά αθλητών  

 τη διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια μελών σωματείων ή 

ομάδων.  

 τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης προς τιμή πανελλήνιας 

εμβέλειας και καταξίωσης έλληνα στιχουργού – συγγραφέα, 

 τη διοργάνωση φεστιβάλ Ελληνικού μελιού και προϊόντων 

μέλισσας.    

Στις ανωτέρω αποφάσεις οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, 

ερμηνεύοντας στενά τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν.3852/2010, στον  

τομέα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, όπου περιλαμβάνει ενδεικτική 

παράθεση αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, όπως: 

 τη συμμετοχή τους σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών 

φορέων της περιφέρειας και των δήμων, 
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 τον συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της 

περιφέρειας,  

 την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 

υπερτοπικής σημασίας,  

 την κοινή οργάνωση, με τοπικούς φορείς, πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής και 

πολιτιστικής  κληρονομίας και τη διάδοσή της στους νέους,  

δεν προέβησαν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης, με 

αποτέλεσμα, τόσο την ευθεία αντίθεσή τους με τις ανωτέρω διατάξεις, όσο και 

με τη διαμορφούμενη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις δαπάνες των Δήμων .   

 

Β. Περιπτωσιολογία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο:  

Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει20 ότι είναι νόμιμες οι 

δαπάνες Δήμων, εφόσον δεν ξεπερνούν το προσήκον μέτρο, για παράθεση 

γεύματος και δείπνων, όπως: για παράθεση γεύματος προς τιμή των αρχών 

της πόλης στα πλαίσια τοπικής εορτής,21 καθώς συνδέεται με την προαγωγή 

των κοινωνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών, για δεξίωση 

κατά την επίσκεψη Υπουργού22, για παράθεση γεύματος στους παριστάμενους 

στα εγκαίνια νέου Δημοτικού Μεγάρου23, καθώς το έργο αναβαθμίζει την 

περιοχή και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και επομένως 

ανάγεται στις δραστηριότητες του δήμου που προάγουν τους σκοπούς του, για 

παράθεση γευμάτων σε μέλη χορωδίας στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης, 

στην οποία συμμετέχει ο δήμος και διενεργείται στην εδαφική του 

περιφέρεια24, για εδέσματα, αναψυκτικά και φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση 

                                                 
20 Βλ. σελ. 51, Ιωάννη Τάκη, «Οι συμβάσεις των Δήμων και Κοινοτήτων», ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 2008  
21 ΕλΣυν, Πράξη II, Κλ. 877/2005, ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 148/2006 
22 ΕλΣυν, Πράξη II, Κλ. 156/2005 
23 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 115/2006 
24 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 44/2006 
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εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου25, για παράθεση γεύματος σε δημοτικούς και 

νομαρχιακούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, αθλητική ομάδα και 

σχολικές αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν τον Δήμο26, την παράθεση 

γεύματος από Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σε καλλιτέχνες της κρατικής 

ορχήστρας και μέλη ΔΣ του δήμου και των πνευματικών του κέντρων στο 

πλαίσιο συναυλίας αφιερώματος σε γνωστό μουσικοσυνθέτη. 27   

Ομοίως, κρίθηκαν νόμιμες οι δαπάνες για παράθεση γεύματος, ενόψει 

εγκαινίων πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και συνδιοργάνωσης συνεδρίου με το 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, καθώς κρίθηκε ότι συνιστούν 

γενικότερη έκφραση φιλοξενίας στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης. 

Επίσης, κρίθηκαν, ως νόμιμες, δαπάνες που αφορούσαν την παράθεση γεμάτων 

α) στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων, β) στους επίσημους προσκεκλημένους 

και καλλιτέχνες μουσικού φεστιβάλ, γ) με αφορμή τα εγκαίνια τμήματος 

Πανεπιστημίου, δ) στο πλαίσιο περιφερειακής έκθεσης, ε) στο πλαίσιο 

διαπραγματεύσεων με καθηγητές Πανεπιστημίου Εξωτερικού για την ίδρυση 

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό . Νόμιμες κρίθηκαν και οι 

δαπάνες που προκλήθηκαν από τη διοργάνωση Φεστιβάλ Θεάτρου και 

αφορούσαν στην παράθεση γεύματος στα μέλη των θιάσων διότι, συνιστούσαν 

δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με τους κανόνες της σύγχρονης 

εθιμοτυπίας, που συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου 

της εκδήλωσης, ενώ δεν υπερέβαιναν και το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα 

οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, 

προσήκον μέτρο28 (άρθρα 37 του ν.3801/2009 και 75 του Κ.Δ.Κ.) 

Στο πλαίσιο διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχει κρίνει νόμιμες τις δαπάνες για ηχητική29 κάλυψη επετειακής 

εκδήλωσης ή ακόμα και την ενοικίαση ηχοσυστήματος και τραπεζοκαθισμάτων 

                                                 
25 ΕλΣυν, Πράξη IV, Τμ. 131/2004 
26 ΕλΣυν, Πράξη II, Κλ. 3146/2003 
27 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 69/2006 
28ΕλΣυν, Πράξη VII Τμ. 10/2010, όμοιες 36/2010, 292/2010 
29 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 32/2005, 28/2010, 323/2010, 16/2011, 90/2011, 186/2011, 188/11, 267/2011, 

295/2011, 296/2011  
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και τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, καθώς συμβάλλουν στην εορταστική 

ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας του δήμου, χωρίς να 

υπερβαίνουν το πρόσηκον μέτρο30.    

Στο πλαίσιο τουριστικής προβολής του Δήμου το Ελεγκτικό Συνέδριο 

με αποφάσεις του έχει κρίνει ως νόμιμες δαπάνες για την αμοιβή εταιρείας για 

την εκτύπωση τουριστικών φυλλαδίων31με τα αξιοθέατα του δήμου και για την 

φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση έκθεσης αγροτικών προϊόντων και 

παραδοσιακών προϊόντων, με σκοπό την τουριστική προβολή32 του δήμου, 

καθώς μπορούσαν να υπαχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των 

δήμων,  ενώ η τουριστική προβολή αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 

αποκλειστικά κρατική μέριμνα.      

Επίσης,  κρίθηκαν νόμιμες οι λειτουργικές δαπάνες για εκτυπώσεις 

ενημερωτικού υλικού, όπως: την παραγωγή και εκτύπωση περιοδικού, το 

οποίο συντελεί στην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των 

δημοτών και στην ανάπτυξη της συμμετοχής και επικοινωνίας μεταξύ αυτών 

και του Δήμου,33 την εκτύπωση μαθητικών περιοδικών από  ιδιώτη, διότι η 

αναληφθείσα υπό του Δήμου έκδοση και διανομή των σχολικών περιοδικών 

στους μαθητές δεν χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλους 

κρατικούς φορείς. Επιπλέον, η διάδοση των μαθητικών εντύπων μεταξύ των 

μαθητών συμβάλλει στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων της ομαδικής 

απασχόλησης και συνεργασίας τους, καθώς και στη λήψη εκ μέρους τους 

πρωτοβουλιών σε ποικίλα σύγχρονα σχολικά και τοπικά κοινωνικά θέματα 

(λειτουργική δαπάνη).34 Νόμιμη35 κρίθηκε και η δαπάνη για την προμήθεια 

εντύπων που μοιράσθηκαν στους μαθητές, ώστε να ενημερωθούν για το 

πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας ενόψει της εκδήλωσης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ 

ΓΗΣ» που διοργανώθηκε σ’ όλη τη χώρα (σβήσιμο φώτων για μία ώρα), είναι 

                                                 
30 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 30/2006 
31 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 236/2006 
32 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 192/2006 
33 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 27/2005 
34 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 317/2010 
35 ΕλΣυν, Πράξη VII Τμ. 22/2010 
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λειτουργική καθόσον συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Επίσης, κρίθηκε ως νόμιμη η δαπάνη για την προμήθεια 

αναμνηστικών δώρων με σκοπό να διανεμηθούν σε διακεκριμένους πολίτες, 

ενώ κρίθηκε ότι για τη λειτουργικότητά της δεν είναι αναγκαίος ο εκ των 

προτέρων προσδιορισμός της ταυτότητας των τιμηθησομένων προσώπων και 

της ειδικότερης συμβολής τους στη γενικότερη ανάπτυξη και προβολή ου 

δήμου36.   

Ως προς τις δαπάνες διαμονής και φιλοξενίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει κρίνει νόμιμες αυτές που σχετίζονται με τη φιλοξενία τραγουδιστή στα 

πλαίσια συναυλίας, συγγραφέα κατά την παρουσίαση βιβλίου του, καθηγητή 

Πανεπιστημίου, επ΄ευκαιρίας ομιλίας του37.Επίσης, νόμιμη κρίθηκε ως 

προάγουσα άμεσα τα πολιτισμικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα των 

δημοτών η δαπάνη για την καταβολή αμοιβής σε δημοτική επιχείρηση γα τη 

διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων, η οποία 

περιελάμβανε δαπάνες για τη φιλοξενία και τη διαμονή διακοσίων ογδόντα 

συνέδρων, την παράθεση δεξίωσης, τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, την 

εκτύπωση έντυπου υλικού (διαφημιστικό και για τους συνέδρους) και την 

ανάρτηση διαφημιστικών πανό, λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα, ότι η 

εξεύρεση λύσεων για την καλύτερη και ταχύτερη κοινωνική ενσωμάτωση της 

ομάδας αυτής ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και το σύνολο των 

κατοίκων της περιοχής38. Νόμιμη κρίθηκε και η δαπάνη φιλοξενίας προσώπων 

που συμμετείχαν σε αθλητική εκδήλωση, καθόσον πρόκειται για φιλοξενία 

συμμετεχόντων σε αθλητική εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται με αθλητικό 

σωματείο της αυτής εδαφικής περιφέρειας και προάγει τα πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα των κατοίκων του Δήμου39. Νόμιμη κρίθηκε και η δαπάνη 

Δήμου που αφορά στη διαμονή μελών χορευτικών συγκροτημάτων, λόγω της 

                                                 
36 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 182/2006 
37 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 62/2006 
38 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 299/2006 
39 ΕλΣυν,Πράξη VII Tμ. 135/2011,  
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συμμετοχής τους σε Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, που διοργανώθηκε από 

τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο, καθώς συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, 

συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, η οποία συνέβαλε 

στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της εκδήλωσης, ενώ δεν 

υπερέβαινε το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα 

διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο40. 

Σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής δράσης, κρίθηκε νόμιμη η δαπάνη για 

την προμήθεια ποδηλάτων και διαφημιστικού υλικού41 (2.000 μπλουζάκια) για 

τη χορήγηση σε νέες και νέους του δήμου, κατά την ημέρα εορτασμού της 

Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, καθώς συντελεί στην καλύτερη 

εκπλήρωση των σκοπών του δήμου και ειδικότερα στην προστασία του 

περιβάλλοντος και υγείας των κατοίκων, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον 

μέτρο, λαμβανομένου υπόψη του πληθυσμού του δήμου. 

Παρόμοια κρίθηκε νόμιμη η αμοιβή που καταβλήθηκε από δήμο σε 

δημοτική επιχείρηση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την παγκόσμια 

ημέρα Δασοπονίας με το αιτιολογικό ότι μολονότι η εν γένει προστασία του 

περιβάλλοντος συνιστά σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α΄ του 

Συντάγματος γενική κρατική υπόθεση, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης, 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, εκδήλωσης αποτελεί τοπική υπόθεση που ανήκει 

στην αρμοδιότητα του δήμου, καθώς είναι προς όφελος, τόσο του τοπικού 

περιβάλλοντος (δενδροφύτευση), όσο και των πολιτιστικών περιβαλλοντικών 

ενδιαφερόντων των δημοτών42.  

Σε περιπτώσεις ανάληψης από το δήμο αθλητικών δράσεων κρίθηκαν 

νόμιμες οι δαπάνες γα την προμήθεια αθλητικών ειδών στο πλαίσιο 

εκδήλωσης Αθλητικής Ένωσης για τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της43, την 

ανάθεση σε δημοτική επιχείρηση κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της 

υλοποίησης προγράμματος κολύμβησης δια της μεταφοράς παιδιών στο χώρο 

                                                 
40 ΕλΣυν,Πράξη VII Tμ. 78/2010 
41 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 206/2006 
42 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 85/2007 
43 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ.105/2006 
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του κολυμβητηρίου και διανομής εντύπων για την πληροφόρηση των 

δημοτών44, καθώς η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και γενικότερα ο 

αθλητισμός συνιστά πολιτισμικό αγαθό και οι σχετικές δαπάνες συμβάλουν 

στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, προάγοντας το αθλητικό πνεύμα 

κα τα πολιτιστικά και οικονομικά ενδιαφέροντα των δημοτών του και 

γενικότερα την πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου.  Νόμιμη κρίθηκε, επίσης, η 

προμήθεια από το Δήμο βιβλίου το οποίο προβάλλει τις επιτυχίες της 

Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ τα τελευταία τριάντα χρόνια45, διότι είναι 

λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

3801/2009, καθόσον διευκολύνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον 

τομέα του αθλητισμού, συντελεί δε στην καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης 

στους δημότες του και μέσα από τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγεται η 

ενασχόληση με τον αθλητισμό, επιτυγχάνεται η προαγωγή των κοινωνικών 

ενδιαφερόντων των δημοτών του. 

Νόμιμες έχουν κριθεί και οι δαπάνες από τη συμμετοχή των Δήμων 

σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες 

Δήμου για συμμετοχή του σε φεστιβάλ υγείας, με σκοπό την ενημέρωση του 

κοινού σε θέματα προληπτικής ιατρικής, καθόσον επιτρέπεται η επικουρική 

δραστηριοποίηση των Δήμων σε θέματα ενημέρωσης της υγείας, 

λαμβανομένου υπόψη ότι λόγω της εγγύτητας των ΟΤΑ έναντι των πολιτών 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.46    

 Στο ανωτέρω πλαίσιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, προσδιορίζοντας47 την 

έκταση του περιεχομένου των πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, 

έκρινε νόμιμες δαπάνες, οι οποίες δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, 

πλην όμως σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται 

με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, έχοντας, 

                                                 
44 ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ.186/2006 
45 ΕλΣυν, Πράξη VII Tμ. 54/2011 
46 ΕλΣυν, Πράξη VII Tμ. 4/2010 
47 ΕλΣυν, Πράξη VII Tμ. 365/2010 
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ως εκ τούτου, λειτουργικό χαρακτήρα για τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην έννοια δε 

της πολιτιστικής εκδήλωσης, που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά 

ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο, που, 

απευθυνόμενο άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αναδεικνύει την 

πολιτιστική ευαισθησία των τοπικών φορέων, αφυπνίζει και ενισχύει την 

πολιτιστική και ιστορική συνείδηση των δημοτών.  

Επιπλέον, ως δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων 

αυτών, νοούνται48 όχι μόνο εκείνες που σκοπούν στην οργάνωση τους αυτή 

καθεαυτή, με την έννοια της εξασφάλισης των απαραίτητων υλικοτεχνικών 

μέσων περαίωσής τους, αλλά και εκείνες, που δεν προβλέπονται μεν από 

διάταξη νόμου, όμως είναι λειτουργικές σε σχέση με την εκάστοτε εκδήλωση, 

συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωσή της. 

  

 

Γ. Ειδικότερα: Επιλογή ορισμένων πρόσφατων χαρακτηριστικών 
περιπτώσεων απόκλισης ΥΔΕ-Ελεγκτικού Συνεδρίου  
 
 

Από τη διενεργηθείσα έρευνα και σε άλλες περιπτώσεις ελέγχου 

δαπανών των Περιφερειών από τις ΥΔΕ παρατηρείται απόκλιση της σχετικής 

πρακτικής των ΥΔΕ από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τη 

διάκριση των περιπτώσεων δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων και εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις 

περί παροχής υπηρεσιών (ΠΔ 28/80, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων 

του ΠΔ 60/2007).  

Συγκεκριμένα, η ΥΔΕ δεν ενέκρινε δαπάνες Περιφερειών για την 

αποκατάσταση βλαβών σε αντλιοστάσια και σε δίκτυο πυρόσβεσης λόγω του 

γεγονότος ότι ενέταξε εσφαλμένως τις σχετικές δαπάνες στις διατάξεις του 

νόμου περί δημοσίων έργων αντί αυτών περί παροχής υπηρεσιών, μολονότι 

                                                 
48 ΕλΣυν, Πράξη VII Tμ. 10/2010 



Ν.-Κ. Χλέπας Ο έλεγχος δαπανών των Περιφερειών  
 

 
53 

στο άρθρο 2 παρ. δ του ΠΔ 60/2007 αναφέρεται ότι δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών είναι δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ στο οποίο περιλαμβάνεται και 

η ιδιαίτερη «Κατηγορία 1 – Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών».  

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 

«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΦΕΚ Α΄ 116), ορίζεται ότι: «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα 

έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο 

με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά 

τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση 

ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής 

λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική 

γνώση και επέμβαση». Περαιτέρω, στο άρθρο 209 παρ. 2 του ν.3463/2006  

ορίζεται ότι «η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών, πλην αυτών που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42, Α΄), ρυθμίζεται με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών» και στο άρθρο 273 παρ.1 ότι: «Μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους 

υπηρεσίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.28/1980 (ΦΕΚ 11, 

Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ.346/1998 (ΦΕΚ 230, 

Α΄), ως ισχύει».  

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο 

νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή 

ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς και απαιτεί τεχνική 

γνώση και επέμβαση, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται άμεσα με το 

έδαφος ή υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του, κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ., 

και να μην μπορεί να αποχωρισθεί απ' αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της 
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ουσίας ή του προορισμού αυτού ή του κυρίου πράγματος. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τη συντήρηση των ανωτέρω έργων πρέπει να υφίστανται, ομοίως, οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις για να μπορεί να χαρακτηρισθούν οι ανωτέρω ενέργειες 

ως δημόσιο τεχνικό έργο, δηλαδή η ειδική τεχνική γνώση και επέμβαση και η 

άμεση σύνδεση, με τρόπο διαρκή και σταθερό κατά τα προεκτεθέντα, με το 

έδαφος ή υπέδαφος. 

Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο 

τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του 

εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η 

χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση 

εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών 

μέσων και εγκαταστάσεων49.  

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου50 αποτελούν 

εργασίες και όχι τεχνικό έργο του Δήμου παρεμβάσεις πυροπροστασίας και 

λοιπές κατασκευές σε κατασκήνωση οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση 

αντλητικών συγκροτημάτων περιμετρικής διαβροχής για τη δημιουργία ζώνης 

πυρασφάλειας, την εγκατάσταση εκτοξευτήρων, τις συνδέσεις των δεξαμενών με 

τα δίκτυα πυρόσβεσης και το αντλητικό συγκρότημα, την εγκατάσταση του 

δικτύου πολυαιθυλενίου διαβροχής της περιμετρικής ζώνης και την 

εγκατάσταση καλωδίων παροχής προς τους γενικούς πίνακες. Άλλωστε για την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική γνώση και 

αρκεί για την ορθή διεκπεραίωσή τους η εκτέλεση αυτών να γίνεται από 

επαγγελματίες που διαθέτουν τα κατάλληλα χειροκίνητα εργαλεία και τη 

σχετική εμπειρία ως προς την εκτέλεση χωματουργικών και απλών υδραυλικών 

εργασιών. Ομοίως, έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο51 και για την περίπτωση 

συντήρησης Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων ΧΧΧ, συστήματος προληπτικής 

πυροπροστασίας και άρδευσης.  

                                                 
49Βλ. ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 76/2005, 250/2006,  21, 36, 56, 106, 141, 276/2007, 30, 43, 113, 191, 

197, 209/2008 
50 Βλ. ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 239/2011 
51 Βλ. ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 163/2010 
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Επιπλέον, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελούν εργασίες52 και όχι 

τεχνικό έργο του Δήμου η επισκευή-συντήρηση υδραυλάκων σε δημοτική 

ενότητα αυτού, καθώς το έργο συνίσταται σε χειρωνακτικό καθαρισμό 

χωμάτινου, αύλακα σε τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων, σε 

εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων, αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων. 

Ομοίως το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι αποτελούν εργασίες και όχι 

εκτέλεση έργου η αποκατάσταση-βελτίωση εγκαταστάσεων πάρκων και κοινόχρηστων 

χώρων (υδραυλικών υλικών53), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 

αρδευτικού δικτύου, αρδευτικών σωλήνων και φρεατίων βανών. 

Απόκλιση στην αντιμετώπιση ελέγχου δαπανών μεταξύ ΥΔΕ και 

Ελεγκτικού Συνεδρίου παρατηρείται και στις περιπτώσεις προσδιορισμού  

κατηγοριών αγαθών ή υπηρεσιών ως όμοιων ή ομοειδών, προκειμένου για 

την επιλογή της διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού ή απευθείας αναθέσεων.    

Επιπλέον, από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώνεται ότι οι 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου επιστρέφουν ανεκτέλεστα δικαιολογητικά 

πληρωμής δαπανών που αφορούν απευθείας αναθέσεις διαφορετικών εργασιών 

και προμηθειών με τον ισχυρισμό ότι αυτές ήταν ομοειδείς, μολονότι ήταν 

σαφές εν προκειμένω ότι δεν επρόκειτο για ομοειδείς δαπάνες, αλλά επρόκειτο 

για πληρωμές δαπανών που αντιστοιχούσαν  σε σαφείς και διακριτές 

κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα η ΥΔΕ έκρινε ως ομοειδείς 

δαπάνες που αφορούν σε σκηνικά, όπως εξέδρες, ενδυματολογικά ρούχα, 

όπως κοστούμια, παπούτσια και αθλητικές στολές, και εργασίες 

μαγνητοσκόπησης και ενδοεπικοινωνίας, κατά τη συμμετοχή Περιφέρειας σε 

πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα την αναβίωση της ιστορίας των 1ων σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων, με το σκεπτικό ότι οι δικαιούχοι είναι επιτηδευματίες με 

παραπλήσιο αντικείμενο εργασίας.  

Κατά κανόνα η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργείται κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, 

                                                 
52 Βλ. ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 140/2013  
53 Βλ. ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 139/2013 
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ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού 

αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων αυτών (Ο.Τ.Α.) με την επιλογή της πλέον 

συμφέρουσας γι' αυτούς προσφοράς. Κατ' εξαίρεση, όμως, είναι δυνατή η 

προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η ετήσια κατ' είδος 

δαπάνη δεν υπερβαίνει κάθε φορά συγκεκριμένο, βάσει διατάξεων, ποσό. 

 Προκειμένου, όμως, να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η 

δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, συναφώς, η δυνατότητα ανάθεσής της 

απευθείας, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να 

καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ΟΤΑ σε αγαθά που, 

κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, 

θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου 

τους ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς 

κατηγορίες αγαθών, με αποτέλεσμα να μην είναι νόμιμος ο επιμερισμός της 

κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε 

περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς 

κατηγορίες και η διενέργεια -αντί μίας και ενιαίας- αντίστοιχων τμηματικών 

προμηθειών, εντός του αυτού έτους, στο μέτρο που με τον τρόπο αυτό, της 

κατάτμησης δηλαδή της δαπάνης, επιχειρείται, η αποφυγή διαγωνισμού.54  

Από τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέραν των πολυάριθμων 

περιπτώσεων κατάτμησης δαπάνης, ξεχωρίζουν και οι περιπτώσεις αυτές στις 

οποίες το δικαστήριο έκρινε ότι στο πλαίσιο της τριμερούς διάκρισης των 

συμβάσεων (συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών) η ανάθεση του 

καθενός από αυτά, απευθυνόμενη σε διαφορετική κατηγορίας υποψηφίων 

αναδόχων, ρυθμίζεται ξεχωριστά από ειδικό για το καθένα νομοθετικό 

καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί ενιαία, ως προς 

τη διαδικασία ανάθεσης, όπως για παράδειγμα η κατασκευή παιδικής χαράς, 

το οποίο συνιστά ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο σε σχέση με την 

                                                 
54 Βλ. ΕλΣυν, Πράξη  ΙV Τμ. 17 και 75/2004, Πράξη VΙΙ Τμ.18, 22, 82/2006, 279/2006, 111/2007, 

262/2008, 12, 25/2009 
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προμήθεια του απαιτούμενου για τη λειτουργία της παιδικής χαράς 

εξοπλισμού55.  

Σε άλλη περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε56 νόμιμα τα 

χρηματικά εντάλματα που αφορούν στην πληρωμή δαπανών για προμήθειες 

υλικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κέντρο Λυμάτων 

Δημοτικής Επιχείρησης, οι οποίες ως συνολικό ποσό ξεπερνούσαν το όριο 

της απευθείας ανάθεσης, καθώς, αν και όλες αφορούν στη λειτουργία του 

Κέντρου Λυμάτων και εξυπηρετούν τελικά το ίδιο ανωτέρω σκοπό, πρόκειται 

για προμήθειες και εργασίες που απευθύνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε 

προμηθευτές και παρόχους με διαφορετικό αντικείμενο, εξοπλισμό και 

εξειδίκευση – εμπειρία, συνιστώντας η καθεμία ένα αυτοτελές λειτουργικό 

σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε η αναθέτουσα επιχείρηση. Ως εκ τούτου 

δεν πρόκειται για όμοια ή ομοειδή υλικά ή εργασίες και δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη.  

 
 

 

 

Δ. Σύγκριση και Συμπεράσματα:  

 

Από τη μελέτη των ανωτέρω περιπτώσεων της νομολογίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και της ενταλματοποίησης ή μη των δαπανών από τις Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπιστώνεται διάσταση στην αντιμετώπιση 

ομοειδών περιπτώσεων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου βαθμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν στηρίζεται σε καμία στέρεα δικαιολογητική 

βάση, καθώς η έννοια της λειτουργικής δαπάνης και εν γένει η συνάφεια 

δαπάνης και εκπληρούμενου σκοπού του αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου 

                                                 
55 Βλ ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 131/2013 
56 Βλ ΕλΣυν, Πράξη VII, Τμ. 231/2012 
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και για τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να οριοθετείται ενιαία 

στη βάση του περιεχομένου της διοίκησης τοπικών υποθέσεων.  

Οι τοπικές υποθέσεις δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια, διότι 

χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα ως προς το χρόνο και τις συνθήκες που 

επικρατούν, καθώς σχετίζονται με ανάγκες, δράσεις και σκοπούς που δεν 

μπορούν να περιγραφούν με σαφήνεια και περιοριστικά, σε αντίθεση με τα 

άλλα καθ΄ύλην αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα. Η τοπική αρμοδιότητα των 

ΟΤΑ δεν είναι ειδική αλλά γενική, συντρέχει δηλαδή και όταν δεν την 

αναφέρει ρητά ο ειδικός νόμος, γι΄αυτό άλλωστε και  η απαρίθμηση των 

αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε σχετικούς νόμους (όπως λ.χ. στο Ν. 3852/2010, 

παλιότερα στο Ν. 3463/2006 κ.ο.κ.) είναι πάντα ενδεικτική και όχι 

περιοριστική.  

Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών των αιρετών 

περιφερειών από τις ΥΔΕ, πέραν της συνταγματικής ασυμβατότητας με τη 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ β βαθμού και του 

συνταγματικού κενού που προκαλεί στον εξωτερικό έλεγχο νομιμότητας των 

δαπανών που ορίζει το Σύνταγμα από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, δημιουργεί ασυμβατότητες στην ενιαία αντιμετώπιση της έννοιας 

της τοπικής υπόθεσης  στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, καθώς για το 

δεύτερο βαθμό Τ.Α από την έρευνα της περιπτωσιολογίας διαπιστώνεται μια 

μηχανιστική μεταφορά ελέγχου δαπανών κράτους σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης.  Αυτή η μηχανιστική μεταφορά εξηγείται βέβαια ιστορικά, 

αφού έως το 1994 οι νομαρχίες ήταν στην Ελλάδα αποκεντρωμένες μονάδες 

της κρατικής διοίκησης στις οποίες εντάσσονταν οι αντίστοιχες 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες των κλαδικών υπουργείων (επί μακρόν 

συμπεριλαμβανόταν παλιότερα ακόμη και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών στις νομαρχίες).   Σήμερα όμως, είκοσι χρόνια 

πλέον μετά την καθιέρωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης αρχικά σε 

επίπεδο νομαρχίας, δεν δικαιολογείται η διατήρηση των παλιών μεταβατικών 
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ρυθμίσεων του Ν. 2218/1994 οι οποίες άλλωστε θεσπίστηκαν σε μια περίοδο 

όπου ούτε καν η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν είχε υπαχθεί συνολικά στον 

προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Μετά την αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και την 

ανασυγκρότησή της στο επίπεδο της Περιφέρειας (Ν. 3852/2010), η 

διατήρηση τέτοιων μεταβατικών ρυθμίσεων καθίσταται ακόμη λιγότερο 

ανεκτή, για περισσότερους μάλιστα λόγους. Καταρχήν μεγάλο μέρος των 

παλαιών νομαρχιακών αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

μεταφέρθηκε πλέον στους δήμους όπου οι συναφείς δαπάνες ελέγχονται πλέον 

προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, η ολοκλήρωση πλέον της 

διάρθρωσης της αυτοδιοίκησης με έναν ενιαίο νόμο (το Ν. 3852/2010, 

επίκειται άλλωστε και η ψήφιση του νέου ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που 

ήδη προετοιμάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών), δεν αφήνει περιθώρια για 

να θεμελιωθεί δικαιοκρατικά και να δικαιολογηθεί η διακριτική μεταχείριση 

της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, σε σύγκριση με τον 

πρώτο βαθμό, ως προς τη δημοσιολογιστική διαδικασία και τον έλεγχο 

δαπανών. Το γεγονός μάλιστα ότι ο νόμος 3852 αναφέρεται στο «πρόγραμμα 

σταθεροποίησης», εννοώντας προφανώς το πρώτο πρόγραμμα και το πρώτο 

«μνημόνιο», εκτός του ότι δεν δικαιολογεί άνευ ετέρου την «αυτόματη 

ανανέωση» ισχύος της εξαιρετικής και μεταβατικής αυτής διάταξης κάθε φορά 

όπου εγκρινόταν και ένα νέο πρόγραμμα «σταθεροποίησης» , και ένα νέο 

«μνημόνιο» (τα μεταγενέστερα δεν ήταν ακόμη γνωστά όταν ψηφίστηκε ο Ν. 

3852/2010, ούτε συμπεριλήφθηκε στους σχετικούς νόμους κάποια διάταξη για 

την παράταση αυτής της μεταβατικής ρύθμισης για έλεγχο δαπανών από τις 

ΥΔΕ), σαφώς και δεν μπορεί να κάμψει τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας 

που αναπτύχθηκαν σε άλλα σημεία της παρούσας, άλλωστε πουθενά δεν μπορεί 

να θεμελιωθεί κάποια δήθεν «ικανότητα» των ΥΔΕ να ανταποκρίνονται, κατά 

τον έλεγχο δαπανών ΟΤΑ, καλύτερα στις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η 

τήρηση των προγραμμάτων «σταθεροποίησης», απ’ ότι μπορεί να ανταποκριθεί 
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το Ελεγκτικό Συνέδριο που αποτελεί και τον συνταγματικά κατοχυρωμένο 

θεσμό δημοσιονομικού ελέγχου ενώ διαθέτει αυξημένες εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Συνεπώς, δεν υφίσταται κάποιος πολύ σοβαρός 

λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την παρατεινόμενη επί πέντε 

πλέον έτη υπαγωγή των Περιφερειών στο καθεστώς ελέγχου των ΥΔΕ παρά τις 

ρητές και κατηγορηματικές σχετικές προβλέψεις.  
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