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Άρθρο 92 
Έννομες συνέπειες ελέγχων 

 
Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο διακρίνονται, ως προς τις έννομες 
συνέπειες που επιφέρουν σε:  

 
 
α) ελέγχους που διακωλύουν την ανάπτυξη των 

συνεπειών της ελεγχόμενης πράξης,  
 
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 



Άρθρο 92 
Έννομες συνέπειες ελέγχων 

 
 
β) ελέγχους που μπορεί να 

καταλήξουν στην απαλλαγή ή τον 
καταλογισμό των δημοσιονομικώς 
υπευθύνων,   

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 



Άρθρο 92 
Έννομες συνέπειες ελέγχων 
 
γ) ελέγχους που ολοκληρώνονται με τη 

διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί ελεγχθείσας 
διαχείρισης  

 
δ) ελέγχους που ολοκληρώνονται με τη 

διατύπωση συστάσεων και την ενημέρωση της 
Βουλής και της εκτελεστικής λειτουργίας για τα 
οικεία ευρήματα και τις συστάσεις 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Άρθρο 94 

Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς 
υπευθύνων 

• Δημοσιονομικώς υπεύθυνοι είναι όσοι 
εμπλέκονται στη δημοσιονομική διαδικασία 
για την παραγωγή πράξεων με 
δημοσιονομικές συνέπειες.  
 

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Άρθρο 94 

Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς 
υπευθύνων 

• Αν από τις πράξεις ή παραλείψεις τους 
προκύψει έλλειμμα που διαπιστώνεται σε 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
έλλειμμα καταλογίζεται, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 145 έως 
150, σε βάρος της περιουσίας τους, άλλως 
απαλλάσσονται από την ευθύνη. 



  

Άρθρο 70 
Πρόσβαση ελεγκτών σε 

αρχεία των ελεγχόμενων 

• Στους δικαστικούς υπαλλήλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών τους καθηκόντων, δεν επιτρέπεται 
να προβάλλονται από τους ελεγχόμενους 
φορείς περιορισμοί πρόσβασης στα αρχεία 
τους από λόγους προστασίας του 
επαγγελματικού απορρήτου και απορρήτου 
των στοιχείων.  

 

 



  

1. Οι ελεγχόμενοι φορείς και οι τυχόν ανάδοχοι των πληροφοριακών 
συστημάτων τους οφείλουν να παρέχουν μέσα σε εύλογο χρόνο 
στους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 
την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων: 

 

(α) απρόσκοπτη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα 
και στις βάσεις δεδομένων τους με δυνατότητα κτήσης 
δεδομένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας 
του κάθε συστήματος,  

 

 

 
Άρθρο 110 

Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις 
δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία 

 



  

  

(β) ηλεκτρονικά αρχεία με δεδομένα σε 
επεξεργάσιμη μορφή και 

 

 (γ) στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση των 
πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων 
δεδομένων τους.                                

 

  

 
Άρθρο 110 

Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις 
δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία 

 



  

2. Τρίτοι φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
διαθέτουν δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με το 
αντικείμενο του ελέγχου, οφείλουν να τα παρέχουν 
ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στους 
δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που διενεργούν τον έλεγχο, μέσα σε εύλογο χρόνο 
από τότε που ζητούνται. 

  

 

  

 
Άρθρο 110 

Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις 
δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία 

 



  

1. Δημόσιοι υπόλογοι που πραγματοποιούν 
εισπράξεις ή πληρωμές για το Δημόσιο ή για 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τελούν υπό την 
επιτήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
λογοδοτούν σ’ αυτό για τα χρήματα που 
διαχειρίζονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ 

  
Άρθρο 111 

Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι 



  

 

Κάθε δημόσια υπηρεσία υποχρεούται να 
ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και 
το αντικείμενο της διαχείρισης όλων των 
δημοσίων υπολόγων   που ασκούν καθήκοντα 
εντός αυτής, καθώς και κάθε εν γένει μεταβολή 
σχετική με τις αρμοδιότητες των υπολόγων ή 
το πρόσωπο αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ 

  
Άρθρο 111 

Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι 



  

 

1. Η επιτήρηση που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αφορά στην τήρηση από τους υπολόγους  των 
κανόνων δημοσίου λογιστικού που τους 
διέπουν και, ιδίως, των υποχρεώσεών τους από 
το άρθρο 153 και την παρ. 1 του άρθρου 154 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

 

  

 

Άρθρο 112 
Περιεχόμενο της 

επιτήρησης 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270/2014


  

 

2. Οι υπαγόμενοι στην επιτήρηση υπόλογοι 
υποχρεούνται, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, να 
παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε 
πληροφορία και έγγραφο που κρίνονται από 
αυτό αναγκαία.  

 

Άρθρο 112 
Περιεχόμενο της 

επιτήρησης 



  

 
  

3. Στην επιτήρηση περιλαμβάνεται και η 
διενέργεια, επιθεώρησης επί των υπολόγων, 
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, (σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 113) 

 
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί, κατά την κρίση 

του, να παρέχει οδηγίες στους υπολόγους που 
υπάγονται στην επιτήρησή του.   

Άρθρο 112 
Περιεχόμενο της 

επιτήρησης 



Άρθρο 113  
Αρμόδια 

όργανα 1. Η επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 
112 ασκείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 
2. Το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων μπορεί να 
διατάξει την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία 
Επιτρόπου να διενεργήσει επιθεώρηση επί των 
υπολόγων που υπάγονται σε επιτήρηση ή να 
προκαλέσει την επιθεώρησή τους από τους 
αρμόδιους οικονομικούς επιθεωρητές. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΩΝ 
  
   

1. Εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους ή από τη με οποιονδήποτε τρόπο 

λήξη της διαχείρισής τους, οι υπόλογοι και οι 
δευτερεύοντες διατάκτες του Δημοσίου οφείλουν να 

λογοδοτούν για αυτήν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
υποβάλλοντας απευθείας σε αυτό τους 

λογαριασμούς τους. 

 

 

Άρθρο 114 
Λογοδοσία 
υπολόγων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΩΝ 
  
   

  

 

2. Οι προθεσμίες μπορεί, για εξαιρετικούς 
λόγους, να παρατείνονται κατά την 
κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Επιτρόπου για εύλογο χρονικό διάστημα, 
ύστερα από αίτηση του υπολόγου. 

 

Άρθρο 114 
Λογοδοσία 
υπολόγων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΩΝ 
  
   

3. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του 
υπολόγου, οι λογαριασμοί αποδίδονται με 

επιμέλεια της υπηρεσίας του, παρουσία είτε 
των κληρονόμων ή των νόμιμων 

αντιπροσώπων, αντιστοίχως, του υπολόγου 
είτε των εξουσιοδοτημένων από αυτούς 

προσώπων. 
 

 

Άρθρο 114 
Λογοδοσία 
υπολόγων



Σημαντικό  

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την 
εμπρόθεσμη υποβολή των λογαριασμών 

των υπολόγων του Δημοσίου που 
λογοδοτούν σε αυτό και, για τον σκοπό 

αυτόν, τηρείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Γενικό Μητρώο Υπολόγων 

 

 

 Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



Σημαντικό  

  

 Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 114, ο αρμόδιος 

Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο 
χρηματική κύρωση μέχρι το ποσό των μηνιαίων 

αποδοχών του, καλώντας τον συγχρόνως να 
υποβάλει τους λογαριασμούς μέσα σε προθεσμία 
που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 

 

 Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



  
   

Οι χρηματικές κυρώσεις των παρ. 2 και 3 
επιβάλλονται αφού προηγουμένως ο 
Επίτροπος απευθύνει στον υπόλογο 
πρόσκληση, με την οποία του τάσσει 
προθεσμία για την παροχή εξηγήσεων που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
πρόσκλησης.  

  

Σημαντικό  
Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



  
   

  

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχθηκε 
με την πρόσκληση, οι κυρώσεις αυτές 
επιβάλλονται και χωρίς την από μέρους του 
υπολόγου παροχή εξηγήσεων.  

Σημαντικό  
Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



  
   

 

Κατά των πράξεων του Επιτρόπου με τις οποίες 
επιβάλλονται οι χρηματικές κυρώσεις των 
παρ. 2 και 3 επιτρέπεται η άσκηση έφεσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 111 έως 117 του 
ν. 4700/2020 (Α’ 127). 

 

  

Σημαντικό  
Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4700/2020


  
   

 

  Αν ο υπόλογος εμμένει στη μη υποβολή των 
λογαριασμών, μπορεί να διαταχθεί από το 
αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων η σύνταξη των 
λογαριασμών από υπάλληλο της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Επιτρόπου, με δαπάνη του 
υπολόγου. 

 
 Στην περίπτωση αυτήν, μπορεί επίσης να ζητηθεί 

από τον αρμόδιο Επίτροπο η πειθαρχική δίωξη 
του υπολόγου 

Σημαντικό  
Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



  
   

Σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
υποβολής των λογαριασμών, μπορεί επίσης 
να διενεργηθεί έκτακτος έλεγχος της 
οικείας διαχείρισης. 

 

  

Σημαντικό  Άρθρο 116 
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής λογαριασμού 



 
Άρθρο 117 

  
Οι χρηματικές κυρώσεις των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 116 μπορεί να 
επιβληθούν σε βάρος και κάθε 
λογοδοτούντος στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο υπολόγου, σε περίπτωση 
σοβαρής παράβασης των 
υποχρεώσεών του ή μη 

συμμόρφωσής του με τις εντολές 
και οδηγίες των αρμόδιων οργάνων 

του Συνεδρίου.  
 
  
  

Δυστροπούντες 
υπόλογοι 



Άρθρο 118 
Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων 

 Κάθε έκθεση ελέγχου διαχείρισης δημόσιου υπολόγου 
κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων, ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας καθ’ ύλην Υπηρεσίας Επιτρόπου, μπορεί 
να διατάξει την Υπηρεσία αυτή να επιβεβαιώσει τα 
ευρήματα που διαλαμβάνονται στην έκθεση ή και 
να διευρύνει τον έλεγχο. 

 

     

  



Άρθρο 118 
Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων 

   

 

     

  

  

2. Το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων αποφαίνεται, ύστερα 
από εισήγηση της αρμόδιας για την επεξεργασία των 
καταγγελιών Υπηρεσίας Επιτρόπου, αν θα δοθεί 
συνέχεια σε καταγγελία που διατυπώθηκε σε βάρος 
υπολόγου που υπάγεται στην επιτήρηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
  



Άρθρο 118 
Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων 

   

 

     

  

  

  
3. Το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων μπορεί, εφόσον 
συντρέχει σοβαρός κατά την κρίση του λόγος, να 
διατάξει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου της 
διαχείρισης δημόσιου υπολόγου που υπάγεται στην 
επιτήρησή του. Ο έκτακτος έλεγχος διεξάγεται από 
τα όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 66. 
  



Άρθρο 118 
Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων 

   

 

     

  

  

  

4. Σε περίπτωση υπόνοιας διαχειριστικών 
ανωμαλιών, ο υπόλογος μπορεί να 
υποχρεωθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο στην 
υποβολή λογαριασμών, μέσα σε τακτή 
προθεσμία και πριν από τη λήξη του 
οικονομικού έτους ή της διαχείρισης αυτού. 



 

1. Ως ετήσιοι λογαριασμοί των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των άλλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου νοούνται οι 
απολογισμοί, οι ισολογισμοί και οι 

άλλες οικονομικές καταστάσεις 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

τους διέπουν 



 

2. Οι λογαριασμοί της παρ. 1, αρμοδίως 
εγκεκριμένοι και με τις τυχόν εκθέσεις 
ορκωτών λογιστών - ελεγκτών επ’ 
αυτών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο το επόμενο έτος από αυτό της 
διαχειριστικής περιόδου,  

 
όσον αφορά στους OTA και τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών 
μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου, και 

 
 όσον αφορά στα λοιπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου μέχρι το τέλος του 
μηνός Δεκεμβρίου. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

                                                                                       EΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 
  

                                                                                      Άρθρο 128 
                                                                                           Έλεγχος εσόδων Δημοσίου 

 
 

 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την 

είσπραξη των δημοσίων εσόδων και ελέγχει 
τους σχετικούς λογαριασμούς των δημόσιων 

ταμείων για την προετοιμασία της έκθεσης επί 
του Απολογισμού και του Ισολογισμού του 

Κράτους 

 
  



Άρθρο 129 

Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων 

 

 

1. Ο αρμόδιος Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, μπορεί να παρακολουθεί 

την κανονική είσπραξη των εσόδων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον 
έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως 

βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων 
σε βάρος τρίτων. 

 

  



Άρθρο 129 

Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων 

 

2. Σε περίπτωση, που διαπιστώσει αδράνεια 
είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα 

διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί 
τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται 

στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και στον Επόπτη Ο.Τ.Α., να 

ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη 
προθεσμία για την είσπραξη τούτων 

 
 



  

 

Αν από δόλο ή βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων 
των οικονομικών υπηρεσιών η αδράνεια 

συνεχίζεται, με συνέπεια να προκληθεί ζημία 
στην περιουσία των ανωτέρω οργανισμών και 

νομικών προσώπων, οι υπάλληλοι αυτοί 
παραπέμπονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

τον καταλογισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 
118 του ν. 4700/2020 (Α’ 127). 

 

Άρθρο 130 
Ευθύνη υπαλλήλων 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4700/2020


  

Άρθρο 133 

Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

• Εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από τη λήξη του 
οικονομικού έτους, ο Προϊστάμενος Οικονομικών 
Υπηρεσιών κάθε φορέα που προέβη στην έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, 
διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 
κατάσταση με τα χρηματικά εντάλματα 
προπληρωμής που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους αυτού 

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  



  

 
Άρθρο 133 
Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
  

Για τις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης 
λογαριασμού, στην κατάσταση αυτήν επισυνάπτεται 
επίσης η πορισματική έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 
103 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

  
 
  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270/2014


  

 

 Άρθρο 134 
Ενέργειες Επιτρόπου 
1. Ύστερα από την επαλήθευση των στοιχείων της 

κατάστασης και την αξιολόγηση των πορισματικών, ο 
Επίτροπος εκδίδει, για όσα χρηματικά εντάλματα 
προπληρωμής έχουν συμπληρωθεί τρεις (3) μήνες από τη 
λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, χωρίς να 
έχουν υποβληθεί από τον υπόλογο τα δικαιολογητικά 
τακτοποίησής τους, φύλλο μεταβολών και ελλείψεων, 
που κοινοποιείται στον υπόλογο και με το οποίο του 
τάσσεται προθεσμία για την υποβολή των 
δικαιολογητικών αυτών.  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  



  

 

 Άρθρο 134 
Ενέργειες Επιτρόπου 
 

• Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, ύστερα από 
αίτηση του υπολόγου, για εύλογο κατά την κρίση του 

Επιτρόπου χρόνο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση στον υπόλογο του 

φύλλου μεταβολών και ελλείψεων. 
 

•  Αν η προθεσμία που τάχθηκε παρέλθει άπρακτη, ο 
Επίτροπος προβαίνει στις ενέργειες του άρθρου 149. 

 
  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  



  

 

 Άρθρο 134 
Ενέργειες Επιτρόπου 
 

Για όσα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής αποδόθηκε 
λογαριασμός, επιλέγεται από τον Επίτροπο δείγμα των 
ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τακτοποίησής τους που 
θα ελεγχθούν από αυτόν.  

 
Στο ανωτέρω δείγμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα χρηματικά 

εντάλματα προπληρωμής για τα οποία τα δικαιολογητικά 
τακτοποίησης υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας 
απόδοσης λογαριασμού, καθώς και εκείνα για τα οποία οι 
δαπάνες απορρίφθηκαν από τα αρμόδια για την αναγνώριση 
και εκκαθάρισή τους όργανα του φορέα.  

  
  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

  



  

 

 Άρθρο 134 

Ενέργειες Επιτρόπου 
 

Ο έλεγχος του δείγματος περατώνεται με τη σύνταξη 
έκθεσης εντός έξι (6) μηνών από τη διαβίβαση στην 
Υπηρεσία Επιτρόπου των αναγκαίων για τη 
διενέργειά του στοιχείων. 

  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  



  

Άρθρο 134 
Ενέργειες Επιτρόπου 

 
 Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειμμα, το αρμόδιο 

κατά το άρθρο 149 όργανο εκδίδει καταλογιστική πράξη, 
ύστερα από τήρηση της προδικασίας της παρ. 2 του 
άρθρου 124. 

 
 Κατά των πράξεων των παρ. 1 και 3 επιτρέπεται η άσκηση 

έφεσης σύμφωνα με τα άρθρα 111 έως 117 του 
ν. 4700/2020 (Α’ 127). 

  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4700/2020


  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

  

Άρθρο 134 
Ενέργειες Επιτρόπου 

 
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η περάτωση του ελέγχου του 

δείγματος συνεπάγεται την απαλλαγή των υπολόγων όλων 
των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τα οποία, 
σύμφωνα με την κατάσταση του άρθρου 133, αποδόθηκε 
λογαριασμός. 
 

6. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως και 
για όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια 
χρήματα, που προκαταβάλλονται με την υποχρέωση 
απόδοσης λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

  

 



  

Άρθρο 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων 

 

 1. Έλλειμμα στη δημόσια διαχείριση είναι 
οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και 
υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη 
διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση θεωρείται έλλειμμα από τον νόμο.  
 

 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



 ] 

Άρθρο 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων 

   

2. Τα ελλείμματα στη δημόσια διαχείριση 
διακρίνονται: 

• (α) σε υλικά ελλείμματα ταμείου, χαρτοφυλακίου ή 
αποθήκης, 

• (β) σε ελλείμματα λόγω παράτυπης πληρωμής ή 
διάθεσης αξιών ή εξόδου υλικού από την αποθήκη, 

• (γ) σε ελλείμματα λόγω μη νόμιμης διαχείρισης που 
δεν εντάσσονται στις περ. α’ και β’. 
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα 

 

1. Για τα υλικά ελλείμματα ταμείου, 
χαρτοφυλακίου ή αποθήκης ευθύνονται οι 
υπόλογοι οι οποίοι είχαν αναλάβει τη 
φύλαξη, αντιστοίχως, των χρημάτων, αξιών ή 
του υλικού που ελλείπουν. 

  
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα 

  

2. Για ελλείμματα λόγω παράτυπης πληρωμής 
χρημάτων ή διάθεσης αξιών ή εξόδου υλικού από 
την αποθήκη ευθύνονται: 

• (α) ο ταμίας που πραγματοποίησε την παράτυπη 
πληρωμή, αν όφειλε, λόγω των καθηκόντων του, 
όπως ορίζεται ειδικώς στον νόμο, να διαπιστώσει το 
παράτυπο της πληρωμής, 

 
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα 

  

(β) ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή υλικού, υπόλογος 
για τη φύλαξη αυτών, αν τα διέθεσε χωρίς την 
τήρηση των ειδικών καθηκόντων του, 

(γ) ο εκκαθαριστής και ο εντολέας της πληρωμής και οι 
αντίστοιχοι προς αυτούς επί διαχείρισης αξιών ή 
υλικού, λόγω σφαλμάτων κατά την εκκαθάριση ή την 
εντολή που υπάγονταν στη σφαίρα της δικής τους 
ευθύνης. 
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα 
  

3. Ευθύνη κατά τις παρ. 1 και 2 υπέχει και όποιος 
διενήργησε τις πράξεις αυτές χωρίς νόμιμη 
εξουσιοδότηση. 

 
4. Για τα ελλείμματα λόγω μη νόμιμης διαχείρισης που δεν 

εντάσσονται στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, 
ευθύνονται τα πρόσωπα που έλαβαν μη νόμιμη 
απόφαση νομικής δέσμευσης η οποία στη συνέχεια 
οδήγησε σε εκταμίευση δημόσιου χρήματος ή σε 
διάθεση αξιών ή υλικού. 

  
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 143 Συνευθυνόμενοι 

 

Συνευθυνόμενοι στην πρόκληση του 
ελλείμματος θεωρούνται τα πρόσωπα που, 
λόγω των αρμοδιοτήτων τους ή της ανάμειξής 
τους με οποιονδήποτε τρόπο στη 
διαχειριστική διαδικασία, συντέλεσαν 
αποφασιστικά στην πρόκληση του 
ελλείμματος. 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



Η υπ’ αρ. 8 σκέψη της απόφασης ΕλΣ Ολ. 2014/ 2020   

στην πρόκληση διαχειριστικού 
ελλείμματος, 

, πρέπει να 
 που, 

ελεγκτικών 
φορέων ή υπαλλήλων της υπηρεσίας του, 

συναφών με την πρόκληση του 
ελλείμματος, , ως εκ της υπηρεσιακής 
του ιδιότητας, να προστατεύει τη δημόσια περιουσία  

Απόφαση  ΦΓ8/55081/2020 



«Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως τους κατά νόμο 
ασκούντες εποπτεία σε δημόσια υπηρεσία, ακόμη και 

όταν αυτοί έχουν νομίμως εκχωρήσει ειδικότερη 

αρμοδιότητά τους σε άλλο όργανο, καθόσον 

 
Η υπ’ αρ. 8 σκέψη της απόφασης ΕλΣ Ολ. 2014/ 2020   

 



  

Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης 

 

1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 142 και 143 
ευθύνονται, αν προκάλεσαν το έλλειμμα από δόλο, 
βαρεία ή ελαφρά αμέλεια. Δεν θεωρείται ότι 
ενήργησε υπαιτίως το πρόσωπο που τήρησε τους 
κανόνες προστασίας του δημόσιου αγαθού, τους 
οποίους όφειλε να τηρήσει ή απέκλινε από την 
τήρησή τους δικαιολογημένα. 

  
 

 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης 

  

2. Η υπαιτιότητα τεκμαίρεται μαχητά στις 
περιπτώσεις έλλειψης ή απώλειας χρημάτων, 
αξιών ή υλικού ή επί εσφαλμένης 
καταμέτρησης αυτών που οδήγησε σε 
δημιουργία ελλείμματος. 

 
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης 

3. Οι εκκαθαριστές και οι εντολείς πληρωμής 
ευθύνονται αν προέβησαν σε εκκαθάριση 
δαπάνης και σε εντολή πληρωμής που 
στηρίζεται σε δέσμευση πίστωσης που δεν 
είναι διαθέσιμη στον προϋπολογισμό του 
φορέα ή σε νομική δέσμευση προδήλως εκτός 
των αρμοδιοτήτων του οργάνου που έλαβε 
την απόφαση. 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης 

 Δεν ευθύνονται αν στήριξαν την εκκαθάριση ή 
την εντολή πληρωμής σε νομοτύπως 
εκδοθείσες βεβαιώσεις αρμόδιων κατά τον 
νόμο οργάνων, στις οποίες διαπιστώνεται η 
συνδρομή των πραγματικών προϋποθέσεων 
διενέργειας της δαπάνης. 

 

 
 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης 

  

4. Τα πρόσωπα που έλαβαν μη νόμιμη απόφαση νομικής 
δέσμευσης, η οποία εκτελέστηκε, ευθύνονται μόνο αν 
ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.  

 

Δεν συντρέχει βαρεία αμέλεια όταν η απόφαση αυτή 
στηρίζεται: α) σε υποστηρίξιμη ερμηνεία του νόμου ή 
β)σε πλάνη περί τα πράγματα που δεν είναι πρόδηλη 
ή γ) σε νομικό χαρακτηρισμό που δεν είναι προφανώς 
εσφαλμένος. 

 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  

 
  



  

Με την Απόφαση 1387/2021 της Ελάσσονος Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εκδόθηκε βάσει των 
προγενέστερων του Ν 4820/2021 διατάξεων, έγιναν 
δεκτά τα ακόλουθα ως προς την ευθύνη του δημοτικού 
ταμία που απορρέει από την εξόφληση χρηματικών 
ενταλμάτων: 

α. Τα καθήκοντα του δημοτικού ταμία είναι διαφορετικά 
από τα καθήκοντα του εκκαθαριστή των δαπανών, η 
μεταξύ τους δε σχέση οριοθετείται από το χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, το οποίο έχει την έννοια της 
περάτωσης της εκκαθάρισης, του τελικού προσδιορισμού 
του οφειλόμενου στο δικαιούχο ποσού και της εντολής 
προς το δημοτικό ταμία να καταβάλει στο δικαιούχο το 
οφειλόμενο ποσό 

 
 

 

   
 
  



  

β. Αν η εκταμίευση είναι παράνομη και δημιουργεί έλλειμμα, 
υπεύθυνος για αυτό είναι ο δημοτικός ταμίας, μόνο εάν η 
διαπίστωση της παρανομίας ανάγεται στη σφαίρα της δικής του 
ευθύνης, ενώ αν το έλλειμμα οφείλεται σε ενέργεια του 
εκκαθαριστή, την οποία ο ταμίας ούτε υποχρεούται ούτε 
δικαιούται να ελέγξει, υπεύθυνος είναι ο εκκαθαριστής. 

γ. Η ευθύνη του δημοτικού ταμία δεν επεκτείνεται ούτε σε 
επαληθεύσεις των αριθμητικών υπολογισμών στους οποίους 
προέβη προηγουμένως ο εκκαθαριστής – ιδίως αν αυτοί είναι 
πολύπλοκοι, όπως επί υπολογισμού κρατήσεων σε καταστάσεις 
μισθοδοσίας – ούτε στην εξέταση της νομιμότητας των 
αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Ο δημοτικός ταμίας 
ελέγχει την επάρκεια της πίστωσης, την εγκυρότητα του 
χρηματικού εντάλματος (σφραγίδα, υπογραφή, χρονολογία 
κ.λπ.) και την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. 

 
 

 

 

   
 
  



Στη νέα οργάνωση  

 
  

Στη νέα οργάνωση  
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