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 ευθύνες των δημοσιονομικά υπεύθυνων  

ανάγκη διάκρισης των ευθυνών των δημοσιονομικά 
υπεύθυνων απαιτείται για λόγους ασφάλειας δικαίου 

 

Διάσταση μεταξύ των διατάξεων του 
δημοσιονομικού νόμου και των πάγιων 
νομολογιακών αρχών συνταγματικού κύρους 
που το Δικαστήριο σέβεται ως προς τα ως 
άνω κρίσιμα  ζητήματα.  
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 ευθύνες των δημοσιονομικά υπεύθυνων  

 Αναγκαία η διάκριση και σαφής οριοθέτηση των ευθυνών 
των υποκειμένων της δημοσιονομικής δίκης 

 

  χάριν πραγματικής αποκατάστασης της πληγείσας 
διαχείρισης από τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 
υπολόγων 

 

 χάριν αποτροπής επανάληψης στο μέλλον όμοιων 
δημοσιονομικών παρατυπιών από τα πρόσωπα που 
εμπλέκονται εν γένει σε χρηματικές διαχειρίσεις 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

• ν. 2362/1995 

• ν. 4270/2014 

• ν. 4354/2015 άρθρο 24 παρ. 3 (υποχρ. επιστροφής αχρεωστήτων) 

• π.δ. 80/2016  

• ν. 4446/2016 … Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014  

• ν. 4604/2  άρθρο 121 ((υπ. ΟΤΑ όχι δημόσιοι υπόλογοι) 

• ν. 4555/2018 άρθρο  204 (Π.Ο.Υ ΟΤΑ…..) 

 

* 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. (αρθρ.  141-153) 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

Άρθρο 17 Ν 4270/14 Θεσμικά Όργανα 

Οι φορείς με αρμοδιότητες επί των δημοσίων οικονομικών 
είναι, ιδίως, οι: 
 

α.  Η Βουλή των Ελλήνων            β. Το Υπουργικό Συμβούλιο 

γ.  Ο Υπουργός Οικονομικών      δ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

ε.  Οι Υπουργοί και λοιποί επικεφαλής της Γενικής Κυβέρνησης 

στ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 ζ. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων 
-Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 

η. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών λοιπών   

    φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΟΥ) 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

 φορείς με αρμοδιότητες επί των δημοσίων οικονομικών  
 

• θ.Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

• ι. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 

• ια. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

• ιβ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους 

• ιγ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Ν 4820/21  Άρθρο 9 

Ελεγκτικές αρμοδιότητες 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτηρεί τους δημόσιους υπολόγους 
ως προς την τήρηση από αυτούς των διατάξεων του 
δημόσιου λογιστικού και της εν γένει δημοσιονομικής 

 

διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους στους λογαριασμούς 
των δημοσίων υπολόγων, στους απολογισμούς των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης  
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Εφαρμοζόμενες διατάξεις ελέγχων 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο     με τις διατάξεις που το  

   διέπουν 

 

Λοιποί ελεγκτικοί μηχανισμοί       διατάξεις περί 

   Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 

   Οικονομικών 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

 

Μετά 

 

Την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το ΕΣ 

(παρ. 24 του άρθρου 10 τον ν. 4337/2015) 

 

 τον περιορισμό, από  1-1-2017 την ίδια ως άνω, των 
αρμοδιοτήτων των ΥΔΕ σε υποστηρικτικές και ελεγκτικές 
των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων 

 (άρθρα 69Γ και 69Δ ν. 4270/2014) 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

 

 

η βασική καινοτομία του νέου κανονιστικού πλαισίου, 
εντοπίζεται στην ανάληψη από τους ίδιους τους κατ’ ιδίαν 
φορείς, διά των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών 
τους, όλων των συναφών με τη διεξαγωγή της δημόσιας 
διαχείρισης αρμοδιοτήτων, κατ’ απόκλιση από το προηγούμενο 
καθεστώς, υπό το οποίο το Υπ. Οικονομικών, μέσω των Υ.Δ.Ε., 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τον προληπτικό έλεγχο των 
δημοσίων δαπανών, διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο. 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

  

 

Η κατεύθυνση που δόθηκε με τον ν. 3871/2010 (φ. 141 Α΄) 
και συνεχίστηκε με τον ν. 4270/2014 αφορά στη μετατόπιση 
των δημοσιονομικών ευθυνών εν γένει που άπτονται της 
οικονομικής διαχείρισης των ελεγχόμενων φορέων, από τα 
αιρετά ή διορισμένα όργανα της διοίκησης στους 
υπηρεσιακούς προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών.  
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

Δημόσιο 

 

ανάθεση δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων 
ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη (…) 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240)  

 

άρθρα 75 – 91 έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών δημοσίου 

 

       (άρθρο 75 παρ. 1) 

 

ο έλεγχος των δαπανών του Δημοσίου, που ασκείται από τις οικονομικές 
υπηρεσίες, περιλαμβάνει την εξέταση της νομιμότητας και κανονικό-
τητας των δαπανών, καθώς και των παρεμπιπτόντως αναφυομένων 
ζητημάτων 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

Δημόσιο 

(άρθρο 75 παρ. 5)  

σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ διατάκτη και 
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 4270/2014 
πράγμα που  σημαίνει ότι, εάν ο τελευταίος διατυπώσει 
αντιρρήσεις, απαλλάσσεται από την ευθύνη του 

 

 

                                       Οφείλει να αρνηθεί……. 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

Άρθρο 85     Αρμόδια Όργανα και ευθύνη αυτών 

 

1. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την 
ενταλματοποίηση των δαπανών, καθώς και την τήρηση 
των βιβλίων είναι κατά περίπτωση: 

 

α. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. 

β. Ο Προϊστάμενος/Επικεφαλής του αρμόδιου 
τμήματος/γραφείου. 

γ. Οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο, την 
εκκαθάριση, την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, καθώς και 
την τήρηση των βιβλίων.                                                                → 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

2. Αρμόδια όργανα για την εξόφληση και συμψηφισμό των 
ΧΕ είναι: 

α. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου για την εξόφληση των ΧΕ 
Τμήματος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, κατά το μέρος 
που αφορά στην πιστή και ακριβή τήρηση των στοιχείων των 
πιστωτών του Δημοσίου 

 

β. Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΟΥ και του Τμήματος 
εσόδων αυτής, κατά το μέρος που αφορά στον έλεγχο 
φορολογικής ενημερότητας και στη διαδικασία 
συμψηφισμού της απαιτήσεως του δικαιούχου με οφειλές 
αυτού προς το ελληνικό δημόσιο                                              → 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

γ. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου για την εξόφληση των ΧΕ 
Τμήματος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας για τη διενέργεια 
κατασχέσεων, εκχωρήσεων και συμψηφισμών (αποστολή 
στοιχείων ΧΕ στη ΔΟΥ για τη διενέργεια του συμψηφισμού) και 
για την ορθή έκδοση των εντολών μεταφοράς προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για την τήρηση του Ημερο-
λογίου Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού. 

δ. Οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών και των ΔΟΥ 
που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία εξόφλησης και 
συμψηφισμού του ΧΕ κατά λόγο αρμοδιότητας. 

ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος για την εκτέλεση των Εντολών 
Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και για την πίστωση 
των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

 

3. Τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου ευθύνονται ως εξής: 

 

α. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και οι 
συνυπογράφοντες την εκκαθάριση και τα ΧΕ ευθύνονται σε ολόκληρο 
έναντι του Δημοσίου μαζί με τους αχρεωστήτως λαβόντες για κάθε θετική 
ζημία.   Παράλληλα, υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη  

 

β. Ο Προϊστάμενος/Επικεφαλής του αρμόδιου για την εξόφληση των ΧΕ 
Τμήματος/Γραφείου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και οι 
συμπράττοντες στην όλη διαδικασία εξόφλησης του ΧΕ ευθύνονται εις 
ολόκληρον έναντι του Δημοσίου μαζί με τους αχρεωστήτως λαβόντες για 
κάθε θετική ζημία που προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψή 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.                                                                    → 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

 

γ. Ομοίως ευθύνονται και τα αρμόδια όργανα των 
ΔΟΥ. 

δ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται αποκλειστικά 
και μόνο για τη σωστή εκτέλεση των εντολών 
μεταφοράς και την πίστωση των εντελλόμενων 
ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 

δικαιούχων 
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ν. 4446/2016  Δημόσιο 

     

οι συμπράττοντες τόσο στην εκκαθάριση και 
ενταλματοποίηση των δαπανών, όσο και στην 
εξόφληση των ενταλμάτων ευθύνονται, εις 
ολόκληρον με τους αχρεωστήτως  λαβόντες, για 
κάθε θετική ζημία, την οποία προκάλεσαν, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, από δόλο ή βαρεία 
αμέλεια 
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Ν 4270/14  άρθρο 24 

 

 

 

Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων 

 

Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 

• Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων 
είναι οι επικεφαλής της ΓΔΟΥ των Υπουργείων 
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Δημοσιονομικό καθεστώς 

ΟΤΑ  
άρθρο 204 του ν. 4555/2018  

 

ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή και του 
εντολέα των πληρωμών –  

στην οποία, σημειωτέον, έχει στηριχθεί η κατάφαση από τη νομολογία 
της ευθύνης του ως υπολόγου  

 

σε όσες περιπτώσεις, με τις διατάξεις του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 ή 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), απονέμονται 
στο δήμαρχο τέτοιες αρμοδιότητες, στη θέση του νοείται ο προϊστάμε-
νος οικονομικών υπηρεσιών του δήμου.  
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Δημοσιονομικές ευθύνες 

Γ.Δ.Ο.Υ –Π.Ο.Υ 

 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

 

 τήρηση των ορίων των πιστώσεων  

 

αποτροπή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, 
αναφορικά τόσο με τις δαπάνες, όσο και με τα έσοδα  

 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
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Υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων 
και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης   Άρθρο 26 ν 4270/14 

 

Γ.Δ.Ο.Υ –Π.Ο.Υ     

οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση κάθε εντολής που έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή την εκτέλεση 
δαπάνης είτε καθ’ υπέρβαση  των ορίων του 
προϋπολογισμού ή των ποσοστών διάθεσης ή του Μ.Π.Δ.Σ, 
είτε μη νόμιμης ή μη κανονικής, καθήκον προς το οποίο εφ’ 
όσον συμμορφωθεί, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών 
απαλλάσσεται από την ευθύνη του, η οποία από το νόμο 
περιορίζεται σε αστική, για ζημία επελθούσα στο φορέα 
από δόλο ή βαρεία αμέλεια του προϊσταμένου                                                       

                                                                                                  → 

Μ.Π.Δ.Σ Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
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Υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων 

και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης   Άρθρο 26 ν 4270/14 
 

Αν η αρμόδια αρχή επιμείνει στην εκτέλεση της εντολής της, 
οφείλει να επαναλάβει εγγράφως την αντίρρησή του, με 
ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο και να εκτελέσει την εντολή 

πρέπει να παρέχει εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης 

οφείλει να απέχει  

ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός 

είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας….. έως 
και τέταρτου βαθμού 

έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με 
τους ενδιαφερομένους 
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δημοσιονομικά καθήκοντα VS καθήκοντα άλλης φύσεως  

Η νομοθετική αντιμετώπιση του δημοσιολογιστικώς 
υπευθύνου είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε σχέση με τον 
αστικώς υπεύθυνο σε σειρά θεμάτων (π.χ. παραγραφή, 
αξιούμενος βαθμός υπαιτιότητας ως προϋπόθεση του 
καταλογισμού, μη εξάρτηση του καταλογισμού από την 
ύπαρξη ζημίας κ.λπ.) και, από αυτή την άποψη, πρέπει να 
γίνει δεκτό ότι τα εν γένει δημοσιονομικά καθήκοντα είναι 
αυξημένης διακινδύνευσης σε σχέση με καθήκοντα άλλης 
φύσεως (π.χ. διοικητικά). Κατά λογική ακολουθία, πρέπει να 
είναι σαφές και κατανοητό, όπως άλλωστε υπαγορεύει η 
αρχή της ασφάλειας δικαίου, τόσο το πλαίσιο των 
καθηκόντων όσο και το πλαίσιο των ευθυνών των οργάνων 
που ασκούν δημοσιονομική διοίκηση 
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Ανάληψη Υποχρέωσης 

 

• Ν 4270/14 άρθρο 66 

 

• π.δ. 80/2016 
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Ανάληψη Υποχρέωσης 

 

νομική δέσμευση 

 

δημοσιονομική δέσμευση 
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Ν 4270/14 παρ. 5 άρθρο 66 - Ανάληψη υποχρεώσεων 

 

  

Κάθε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .., καθ’ υπέρβαση των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα 
και, ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση και των ποσοστών 
διάθεσης αυτών, κατά παράβαση των διαδικασιών που 
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 60, είναι αυτοδίκαια και 
απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης και ο προϊστάμενος 
οικονομικών υπηρεσιών του φορέα ευθύνονται ατομικά, 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τη ζημία του φορέα. 
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π.δ. 80/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

εν μέρει αποκλίνουσες διατάξεις  (με τον ν 4270/14) για τις αρμοδιότητες 
και ευθύνες του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, στο στάδιο της 
ανάληψης της υποχρέωσης, περιλαμβάνει, το ΠΔ 80/16, στο οποίο 
ορίζεται το μεν ότι, για τη σύνταξη της προηγούμενης της σχετικής 
απόφασης του διατάκτη βεβαίωσης του προϊσταμένου οικονομιών 
υπηρεσιών, απαιτείται, επιπλέον όσων προβλέπονται στο ν. 4270/2014, 
να διαπιστώνεται, κατόπιν εξέτασης και των παρεμπιπτόντως 
αναφυομένων ζητημάτων 

                                       άρθρο 4 

ότι η δαπάνη είναι νόμιμη και ότι η απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε 
παραγραφή, το δε ότι, ενώ σε περίπτωση παροχής τέτοιας βεβαίωσης 
καθ’ υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού ή των ποσοστών διάθεσης 
ή του Μ.Π.Δ.Σ., ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ευθύνεται «κατά 
τις διατάξεις περί δημοσίων υπολόγων», σε κάθε άλλη περίπτωση, 
υπέχει μόνο αστική ευθύνη, για τη ζημία που προξένησε από δόλο ή 
βαρεία αμέλεια. ()                     

                                                                άρθρο 11 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ - άρθρο 150 Ν 4270/14 

•  Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη 

εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο 
δημόσιος υπόλογος. 

 

 Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε: 

• α. Υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών. 

• β. Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών. 

• γ. Εφοριακούς και τελωνειακούς υπολόγους. 

• δ. Ειδικούς ταμίες. 

• ε. Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. 

• στ. Διαχειριστές έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ - άρθρο 150 Ν 4270/14 

 Οι δημόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία: 

• α. Του Υπουργού Οικονομικών, εξαιρουμένων των υπολόγων 
των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και 
Προστασίας του Πολίτη για τους οποίους εφαρμόζονται οι 
ιδιαίτεροι κανονισμοί που διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές. 

• β. Του οικείου διατάκτη. 

• γ. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό. 

• Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Οικονομικής Επιθεώρησης 
του Υπουργείου Οικονομικών.  
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Πράξεις διαχείρισης 

 

Πράξεις διαχείρισης αποτελούν περιοριστικά 
η είσπραξη εσόδων, η πραγματοποίηση 
πληρωμών, ακόμα και η ίδια η φύλαξη του 
δημοσίου χρήματος 
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Υπόλογος - Νομολογία Ε.Σ 

έχει επανειλημμένως νομολογηθεί ότι:   η εκκαθάριση και η 
εντολή πληρωμής των δημοσίων δαπανών συνιστούν, 
τουλάχιστον όπου δεν επακολουθεί ο προηγούμενος της 
εκταμίευσής τους έλεγχος των δαπανών αυτών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, πράξεις διαχείρισης, οι οποίες 
προσδίδουν σε όσους τις διενεργούν την ιδιότητα του 
υπολόγου, κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 περιπτ. γ΄ 
του Συντάγματος, με συνέπεια τα περί του αντιθέτου 
οριζόμενα από τον κοινό νομοθέτη να αποβαίνουν αδιάφορα, 
όσον αφορά την ένταση και έκταση της ευθύνης των οικείων 
οργάνων  
(βλ. Πρακτικά 6ης Γεν. Συν./15.2.2006 (Θέμα Γ΄), 16ης Γεν. Συν./17.9.2008 
(Θέμα Β΄) και 19ης Γεν. Συν./14.10.2015 (Θέμα Β΄) Ολομ. Ελ. Συν.).  

(πρακτικά της 14ης Γεν.Συν./11.12.2019 (θέμα Β΄) Ολομ. ΕλΣ).   
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άρθρο 151 ν 4270/14 

• Ασυμβίβαστα υπολόγων διαχειριστών 
χρημάτων αξιών και υλικού 

   Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, 
αξιών και υλικού του Δημοσίου είναι 
ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη 
και του εκκαθαριστή.  
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Υπόλογοι 

De iure (ανάθεση διαχειριστικών 
καθηκόντων)  

 defacto (εν τοις πράγμασι) υπόλογοι  

ex lege (με νόμο ή ειδική διάταξη) 

stricto sensu υπόλογος, με την στενή έννοια     
     oχι δηλαδή ο "de facto" ή ο "εκ του νόμου” 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ 

Ειδικά οι διαχειριστές πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Δημόσιο, ΟΤΑ, νπδδ, νπιδ, ιδιώτες) θεωρούνται ex lege* 
δημόσιοι υπόλογοι και υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις 
περί δημοσίων υπολόγων, στον βαθμό που είναι συμβατές 
με τις οικείες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου 

      (βλ. άρθρα 120-124 του ν. 4270/2014 ) 

*από το νόμο (προκύπτει από το νόμο)  
αν διαπιστωθεί μετά από έλεγχο από τους αρμόδιους 
δημοσιονομικούς υπαλλήλους ότι οι σχετικές ενισχύσεις δεν διατέθηκαν 
για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν, τότε, ο ως άνω 
υπόλογος σε λογοδοσία υπόκειται προς τακτοποίηση των λογαριασμών 
του «στο μέτρο» της υποβολής του σε υποχρέωση επιστροφής του 
αδικαιολογήτως εισπραχθέντος από αυτόν ποσού, ήτοι σε 
δημοσιονομική διόρθωση (άρθρο 120) (βλ. ΕλΣ Ολ. 273, 274/2019). 
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ΕΛΛΕΙΜΜΑ  (άρθρ. 152 ν 4270/14) 

Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι οποιαδήποτε έλλειψη 
χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη 
διαδικασία στη διαχείρισή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειμμα από το 
νόμο. 

Ως έλλειμμα θεωρείται και κάθε πληρωμή που: 

α. Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου. 

β. Έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 
διατάξεις δικαιολογητικά. 

γ. Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι 
νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου. 

δ. Έχει γίνει αχρεώστητα από υπαιτιότητα του υπολόγου. 

Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχείρισης. 
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Πρακτ. 4ης ΓΣ Ολ. ΕΣ, 5-2-20 

 Ο υπόλογος υπέχει, κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ΕλΣ Ολ. 34/2018, 1994/2016, 1161, 2926/2015, 4318/2013, 1584, 
2293/2011, 1745/2010 κ.ά.), νόθο αντικειμενική ευθύνη* για κάθε 
έλλειμμα που διαπιστώνεται στη διαχείρισή του, ευθυνόμενος κατά 
τεκμήριο για κάθε πταίσμα, απαλλάσσεται δε μόνο εάν ο ίδιος 
επικαλεστεί και αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανενός βαθμού 
υπαιτιότητα ως προς την επέλευση του ελλείμματος ή ότι διακόπηκε ο 
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των τυχόν υπαίτιων πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού και του προκληθέντος ελλείμματος. 

 

*νόθος αντικειμενική ευθύνη (με την έννοια της αντιστροφής του 
βάρους αποδείξεως του παρανόμου και της υπαιτιότητας σε βάρος 
του εναγόμενου – φορέα παροχής υπηρεσιών) 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21)  
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ– άρθρο 111 Ν 4820/21  
Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι 

• 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. 

• 2. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε δημόσια υπηρεσία υποχρεούται 
να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο το 
ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και το αντικείμενο της διαχείρισης όλων 
των δημοσίων υπολόγων κατά την έννοια της παρ. 1, που ασκούν 
καθήκοντα εντός αυτής, καθώς και κάθε εν γένει μεταβολή σχετική με τις 
αρμοδιότητες των υπολόγων ή το πρόσωπο αυτών. 

• 3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία το 
Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν εμπιστευθεί τη 
φύλαξη και διαχείριση αξιών ή υλικού. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

 
 

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. 

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'. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

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. 

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, 

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

. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

    (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  

• 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. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

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. 

2. Η υπαιτιότητα τεκμαίρεται μαχητά στις περιπτώσεις έλλειψης ή 
απώλειας χρημάτων, αξιών ή υλικού ή επί εσφαλμένης καταμέτρησης 
αυτών που οδήγησε σε δημιουργία ελλείμματος. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

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. 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. 

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. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος 

τουΕλεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

Άρθρο 145 

Καταλογιζόμενο ποσό και καταλογιστική πράξη 

1. Το ποσό που καταλογίζεται είναι, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 150 (μείωση εφ’ όσον …), το σύνολο του ελλείμματος 
που διαπιστώθηκε. 

2. Το έλλειμμα αξιών καταλογίζεται σε χρήμα και στην τιμή 
διάθεσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Έλλειμμα 
κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήμα, με βάση την 
τρέχουσα τιμή κατά τον χρόνο του καταλογισμού. Για την 
τιμή αυτή γνωμοδοτεί ο οικείος διατάκτης. 
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Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. 

άρθρο 146 

 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική 
πράξη 

Τα πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται η καταλογιστική 
πράξη είναι αυτά που συνδέονται αιτιωδώς και κατά 
τρόπον άμεσο με την πρόκληση του ελλείμματος. Με τα ως 
άνω πρόσωπα συγκαταλογίζονται και οι συνευθυνόμενοι 
κατά την έννοια του άρθρου 143. Αν περισσότεροι 
συνέβαλαν από κοινού στην πρόκληση του ελλείμματος, 
ευθύνονται εις ολόκληρον. 
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Ν 4820/21  Άρθρα 129,  130 Έλεγχος είσπραξης εσόδων ΟΤΑ - Ευθύνη 

υπαλλήλων 
 

• Η ευθύνη των δημοσίων υπολόγων έναντι του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου επεκτείνεται και στην ακριβή είσπραξη των 
δημοσίων εσόδων που έχουν βεβαιωθεί, εφόσον κατά το 
νόμο δεν αποδίδουν λογαριασμό γι’ αυτό σε άλλη αρχή 

• 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 
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Ν 4820/21  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. 
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συνευθυνόμενος 

Κατά την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

ως «συνευθυνόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει 
την ιδιότητα του (de jure ή de facto) δημοσίου υπολόγου και χωρίς να 
θεωρείται από τον νόμο ως τέτοιος, αναμειγνύεται με οποιοδήποτε 
τρόπο στη διαχειριστική διαδικασία και η ανάμειξή του αυτή τελεί σε 
αιτιώδη συνάφεια με τη δημιουργία του ελλείμματος, αποτελεί δηλαδή 
αναγκαίο και ικανό όρο για την επέλευσή του. Η ανάμειξη αυτή 
συντρέχει ιδίως στην περίπτωση που ο υπάλληλος, στο πλαίσιο άσκησης 
των υπηρεσιακών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ή και επ’ ευκαιρία 
ή κατά κατάχρηση αυτών, επενεργεί αποφασιστικά στην εκταμίευση του 
δημοσίου χρήματος και επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή της διαχείρισης, 
με την έννοια ότι χωρίς την ανάμειξη αυτή δεν μπορεί να αρχίσει και 
να περατωθεί η διαχειριστική διαδικασία και να προκληθεί το 
έλλειμμα.  
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51 

συνευθυνόμενος 

Απ. ΕλΣ Ολ. 2014/2020 

 
  ……. συνυπεύθυνος στην πρόκληση διαχειριστικού 
ελλείμματος, καταλογιζόμενος μαζί με τον βασικό υπεύθυνο 
δημόσιο υπόλογο, πρέπει να θεωρείται και ο υπηρεσιακός 
παράγων που, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ελεγκτικών 
φορέων ή υπαλλήλων της υπηρεσίας του, δεν έλαβε τα 
κατάλληλα μέτρα αποτροπής διαχειριστικών παρατυπιών 
συναφών με την πρόκληση του ελλείμματος, αν και όφειλε, 
ως εκ της υπηρεσιακής του ιδιότητας, να προστατεύει τη 
δημόσια περιουσία. 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 
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Απόφ. 1387/21 Ελάσσονα Ολομ. ΕΣ 

• Ταμειακός διαχειριστής (ταμίας) 

     αφού έγινε συμφωνία μεταξύ των ποσών των κρατήσεων του Βιβλίου 

«Καθημερινό Κρατήσεων» και των ποσών των αποδόσεων που 
εκταμιεύθηκαν, με βάση τα παραστατικά που αρχειοθετήθηκαν στον 
φάκελο κρατήσεων, διαπιστώθηκαν διαφορές, οι οποίες οφείλονταν σε 
καταβολές επιπλέον ποσών. 

Επίτροπος: καταλογισμός 

Τμήμα ΕΣ (έφεση): καταλογισμός 
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Απόφ. 1387/21 Ελάσσονα Ολομ. ΕΣ 

οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να 
διακρίνονται τα καθήκοντα των επιμέρους υπηρεσιών οικονομικής 
διαχείρισης που υφίστανται σε αυτούς ανάλογα με τις φάσεις εξέλιξης της 
δημοσιονομικής διαδικασίας ως προς τις οποίες η κάθε μία από επιμέρους 
υπηρεσίες είναι αρμοδία. Έτσι, όταν γεννηθεί η υποχρέωση του δήμου να 
εκταμιεύσει χρήματα προς τρίτο, μετά τη διαπίστωση της υποχρέωσης 
αυτής δια της εκδόσεως της προβλεπόμενης από τον νόμο πράξης, έπεται η 
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, ήτοι ο υπολογισμός του ποσού που θα 
καταβληθεί στον δικαιούχο αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι κρατήσεις 
που προβλέπονται σχετικώς, ενώ επακολουθεί η έκδοση εντάλματος 
πληρωμής, στηριγμένου στην προηγηθείσα εκκαθάριση, με το οποίο το 
εκδίδον το ένταλμα όργανο εντέλλεται τον αρμόδιο ταμία να πληρώσει στον 
δικαιούχο το ποσό που αναφέρεται στο ένταλμα, τέλος δε ο ταμίας εκτελεί 
το ένταλμα καταβάλλοντας στον δικαιούχο το οφειλόμενο σε αυτόν ποσόν.  
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Απόφ. 1387/21 Ελάσσονα Ολομ. ΕΣ 

 

Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι τα καθήκοντα του 
εκκαθαριστή είναι διάφορα από τα καθήκοντα του ταμία, η 
μεταξύ τους δε σχέση οριοθετείται από το ένταλμα 
πληρωμής, το οποίο έχει την έννοια της περάτωσης της 
εκκαθάρισης, του τελικού προσδιορισμού του οφειλόμενου 
στον δικαιούχο τρίτο ποσού και της εντολής προς τον 
αρμόδιο ταμία να καταβάλει στον δικαιούχο το ποσό που 
του οφείλεται. 
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Απόφ. 1387/21 Ελάσσονα Ολομ. ΕΣ 

ναι μεν η εκταμίευση, στην περίπτωση αυτή εκτελείται από τον ταμία, 
όμως αν το έλλειμμα προκλήθηκε από ενέργεια του εκκαθαριστή την 
οποία ο ταμίας δεν υποχρεούτο ούτε εδικαιούτο να ελέγξει, τότε 
υπεύθυνος του ελλείμματος είναι ο εκκαθαριστής και όχι ο ταμίας ……….  

συνάγεται ότι η ευθύνη του ταμία στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων 
για μη νόμιμη εκταμίευση οριοθετείται εντός συγκεκριμένου πλαισίου 
(νομιμότητα εντελλομένης δαπάνης, υπέρβαση ορίων πίστωσης, 
πληρότητα δικαιολογητικών που συνοδεύουν το ένταλμα, νομότυπο 
υπογραφής του εντάλματος, ταυτότητα εισπράττοντος με τον κατά το 
ένταλμα δικαιούχο) και δεν εκτείνεται ούτε σε επαληθεύσεις των 
αριθμητικών υπολογισμών στους οποίους προέβη προηγουμένως ο 
εκκαθαριστής της δαπάνης, ιδίως αν αυτοί είναι πολύπλοκοι όπως επί 
υπολογισμού κρατήσεων σε καταστάσεις μισθοδοσίας, ούτε στη 
διακρίβωση αν όντως οι φερόμενοι κατά το ένταλμα δικαιούχοι 
τυγχάνουν όντως δικαιούχοι υπό την ουσιαστική έννοια, ότι δηλαδή 
έλκουν τα δικαιώματά τους από νόμιμες αποφάσεις ανάληψης νομικής 
υποχρέωσης.  
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Επομένως, αν επί δημοτικής διαχειρίσεως διαγνωσθεί ότι προκλήθηκε 
έλλειμμα λόγω μη απόδοσης εισφορών ή κρατήσεων, δεν δύναται να 
θεωρηθεί εκ του λόγου αυτού αυτομάτως υπεύθυνος ο ταμίας πριν να 
ερευνηθεί αν το κατά τα ανωτέρω έλλειμμα ανάγεται στη σφαίρα της 

δικής του ευθύνης και όχι στη σφαίρα ευθύνης του εκκαθαριστή.  

 

Ελάσσ. Ολ. Ε.Σ: Αναπέμπει στο Τμήμα να εξετασθεί υπό το 
νέο σκεπτικό. Δηλ. ο αναιρεσείων, ως ταμίας, ούτε όφειλε 

ούτε εδικαιούτο να ελέγξει και διορθώσει. Το Τμήμα οφείλει 
να κρίνει αν το επίδικο έλλειμμα προήλθε από σφάλμα της 
εκκαθάρισης ή του ταμία  
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Περιπτωσιολογία υπολόγων 1 

Απώλεια: Ο ίδιος  να  αποδείξει αφενός ότι η 
απώλειά τους επήλθε από εξωγενείς 
παράγοντες και αφετέρου ότι δεν τον βαρύνει 
καμία μορφής υπαιτιότητα.  

 Μόνο όποιος έχει οριστεί υπόλογος (όχι ο 
προϊστάμενος ταμειακής υπηρεσίας) πρ. 
2/2016 Β΄Κλ 

Και ο ιδιώτης σε περίπτωση αχρεώστητης 
καταβολής (πρ.185/12 Β΄Κλ 



Περιπτωσιολογία 2 

Πρ. 21/2018 VII Τμ. ΕΣ (σε κατά προτεραιότητα έλεγχο) 
μεταφορά πιστώσεων, προερχομένων από την είσπραξη ανταποδοτικών 
τελών ύδρευσης, ύψους 30.000 ευρώ, στους άνω ελλειμματικούς 
κωδικούς αποκομιδής απορριμμάτων. 

Διαφωνία ταμία–εντολή δημάρχου 

Μη νόμιμη 

ευθύνεται ο εκκαλών (δήμαρχος) 

Δεν προκλήθηκε ουσιαστικό έλλειμμα, ήτοι πραγματική ζημία στο 
Δήμο, αφού η παρανομία αυτής αφορά αποκλειστικά στην προέλευση 
των οικείων πιστώσεων 

Τυπικό έλλειμμα.  

η κύρωση αυτή, κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των 1.000 
ευρώ, αντίκειται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στην αρχή της 
αναλογικότητας 

Εν μέρει δεκτή. Καταλογίζει 1.000,00€ 
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Περιπτωσιολογία 3 

Πρ. 542/2019 Α Κλ ΕΣ 

Απώλεια 2 Η/Υ  2 ελεγκτές σε υπηρεσία εκτός γραφείου 

1. Κλοπή από το πορτ παγκάζ ΙΧ ενώ σταμάτησε σε ΑΤΜ. 
Κάλεσε αμέσως αστυνομία. Ο Η/Υ είχε κωδικούς ασφαλείας – 
αποθήκευε σε εξωτερική μνήμη. Απαλλαγή, συντρέχουν στο 
πρόσωπό της οι προϋποθέσεις απαλλαγής της από την ευθύνη για 
την απώλεια του ως άνω Η/Υ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
63 παρ. 1 του ν. 4129/2013. 

2. Δεν θυμόταν αν τον πήρε από το γραφείο - πιθανόν να τον είχε στο 
ΙΧ. Καθυστέρησε να το δηλώσει την αστυνομία 2-3 ημέρες 
(Παρασκευή –Δευτέρα), καθώς τον έψαχνε και στο γραφείο. – Μη 
απαλλαγή λόγω ελλείψεως συνδρομής στο πρόσωπό του των 

προϋποθέσεων του άρθρου 63 παρ. 1 του ν. 4129/2013. 
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Νομιμοποίηση υπογεγραμμένων χρηματικών ενταλμάτων 

 

Ν. 4735/20   άρθρο 67  

 

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι οποίες 
αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και 
οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των 
προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος 
τους. 
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Υπόλογοι 

 

 

 

 

υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών 

όσον αφορά τους ΟΤΑ, το άρθρο 121 του ν. 4604/2019 ορίζει ρητώς ότι 
οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεν 
θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά 
αμέλεια κατά τις  διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα 
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Ν 4820/21   Άρθρο 152 
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος 

 

1. Η αξίωση αναπλήρωσης διαχειριστικού ελλείμματος με την έκδοση 

 καταλογιστικής πράξης από κάθε αρμόδιο όργανο παραγράφεται μετά  

την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός 

 του οποίου δημιουργήθηκε το έλλειμμα. 

 

2. Η κοινοποίηση του φύλλου μεταβολών και ελλείψεων δεν διακόπτει 
την παραγραφή. Αν εντός του τελευταίου εξαμήνου του χρόνου 
παραγραφής κοινοποιηθεί στον υπόχρεο φύλλο μεταβολών και 
ελλείψεων, η αξίωση παραγράφεται με την πάροδο έξι (6) μηνών από 
τη συμπλήρωση της δεκαετίας. 
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Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμών 

 Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες το Ε Σ μπορεί να 
επιβάλει στον υπόλογο χρηματική ποινή μέχρι το ποσό των 
μηνιαίων αποδοχών  

Αν ο υπόλογος εμμένει στη μη υποβολή των λογαριασμών, 
διατάσσεται με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου η σύνταξη των 
λογαριασμών από υπάλληλό του με δαπάνη του υπολόγου 

μπορεί να επιβληθεί στον υπόλογο η προσωρινή ή η οριστική 
απόλυσή του από την υπηρεσία 

 Οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου εκκαθαρίζονται 
από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
προκαταβάλλονται από το Δημόσιο, βεβαιώνονται σε βάρος 
του υπολόγου  
Άρθρο 45 ν 4129/13 
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Ρύθμιση σε δόσεις- νομιμοποίηση πράξεων 

 

Τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν 

υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη για τις οφειλές που 

υπάγονται σε ρύθμιση με βάση διατάξεις νόμων. Ασκηθείσες 

ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων 

των δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα 

αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη 

βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για 

εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά. Εφόσον, κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή 

πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του 

αρμοδίου οργάνου 

 

Παρ. 6 άρθ.112 ν 4611/19 
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διάκριση τυπικού και ουσιαστικού ελλείμματος 

απόφαση 4314/2013 της Ολομέλειας του ΕΣ 

η «επί το έλαττον αδικαιολόγητη διαφορά» στην διαχείριση άλλοτε μεν 
επάγεται ισόποση ζημία του ΝΠ, οπότε ο καταλογισμός έχει χαρακτήρα 
αμιγώς αποκαταστατικό της ζημίας αυτής (ουσιαστικό έλλειμμα),  

άλλοτε δε, δεν συνεπάγεται αντιστοίχως πραγματική ζημία αυτού, καθόσον 
οφείλεται σε τυπικές παραλείψεις κατά τη διενέργεια των δημόσιων 
δαπανών ή σε παραλείψεις σχετικά με την κανονική τήρηση των οικείων 
λογαριασμών (τυπικό έλλειμμα) 

το Δικαστήριο (κατ’ έφεση) πρέπει, κατ’ εφαρμογή της αρχής της 
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος),  

να συνεκτιμά το ύψος του καταλογισθέντος ποσού 

 το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος 

την έκταση της απόκλισής του από τη δημοσιονομική νομιμότητα 

βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης της συγκεκριμένης κάθε φορά 
παράβασης και, 

εφόσον διαπιστώνει ότι το ύψος του καταλογισμού βρίσκεται σε 
δυσαρμονία με τα λοιπά ως άνω στοιχεία, να το προσαρμόζει στο 
ανάλογο, κατά την κρίση του, ύψος. 
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διάκριση τυπικού και ουσιαστικού ελλείμματος 

 

 

Αποκλειστικό και μοναδικό κριτήριο της διάκρισης μεταξύ 
τυπικού και ουσιαστικού ελλείμματος είναι η ύπαρξη ή μη 
ζημίας στην περιουσία του Δημοσίου ή του δημόσιου 
νομικού προσώπου 
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