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Α. Σύνθεση (βλ. *Διορθωτικό Παράρτημα) 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (στο εξής ΕΣ) αποτελείται από τον Πρόεδρο, 5 αντιπροέδρους, 20 Συμ‐

βούλους, 40 Παρέδρους (και 40 Εισηγητές), οι οποίοι έχουν την δικαστική ιδιότητα. 

 

Ο Πρόεδρος έχει την ανώτατη εποπτεία, διευθύνει τις συνεδριάσεις και εισηγείται σε «σημα‐

ντικές» υποθέσεις. 

 

Οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τα τμήματα στα οποία προεδρεύουν. 
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Οι Σύμβουλοι εισηγούνται επί των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.  

 

Οι Πάρεδροι μπορεί να έχουν χρέη εισηγητή και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των τμη‐

μάτων του ΕΣ. (Σημ.: Ενώ ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύμβουλοι έχουν αποφασι‐

στική ψήφο, οι Πάρεδροι έχουν μόνο συμβουλευτική). 

 

Στο ΕΣ έχει συσταθεί και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, η οποία αποτελείται από τον 

Γενικό  Επίτροπο  Επικρατείας,  τον  Επίτροπο  Επικρατείας,  3  Αντεπιτρόπους  Επικρατείας  και 

λειτουργεί ως την «εισαγγελική αρχή» του ΕΣ. 

 

Τα όργανα μέσω των οποίων ασκείται η δικαστική δικαιοδοσία του ΕΣ είναι : 

• Κλιμάκιο  :  το ΕΣ έχει 4 κλιμάκια που αποτελούνται από 1 σύμβουλο, 2 παρέ‐

δρους και γραμματέα. 

• Αρμόδιο Τμήμα : το ΕΣ έχει 5 τμήματα που αποτελούνται από 1 αντιπρόεδρο, 2 

συμβούλους, 2 παρέδρους , τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας και Γραμματέα. 

• Ολομέλεια  : αποτελείται από τον πρόεδρο,  τους αντιπροέδρους,  τους συμβού‐

λους, τον γενικό επίτροπο επικρατείας και γραμματέα.  

 

Β. Νομική Φύση ΕΣ 

Παρ’ όλες τις αντικρουόμενες απόψεις που έχουν διατυπωθεί, η κρατούσα άποψη υποστηρίζει 

ότι το ΕΣ έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή αποτελεί τόσο διοικητική αρχή όσο και διοικητικό δι‐

καστήριο. 

Αυτό καταφαίνεται από το γεγονός ότι το ΕΣ  (όπως θα αναλυθεί παρακάτω) έχει τόσο γνω‐

μοδοτικές, ελεγκτικές όσο και δικαστικές αρμοδιότητες. 

 

Γ. Αρμοδιότητες ΕΣ 

Όπως προαναφέρθηκε,  οι  αρμοδιότητες  του  ΕΣ  είναι  τριών  ειδών  :  α)  Γνωμοδοτική,  β)  Ελε‐

γκτική και γ) Δικαστική. 

 

α) Γνωμοδοτική Αρμοδιότητα ΕΣ 
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→ Επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων : το ΕΣ γνωμοδοτεί (σύμφωνα με το αρ. 73 παρ. 2 του Σ.) 

επί νομοσχεδίων που τίθενται προς ψήφιση στη Βουλή, όταν αυτά αφορούν σε συνταξιοδοτικά 

ζητήματα (π.χ. όρους, προϋποθέσεις, κ.α.). 

Η γνωμοδότησή του είναι απλώς συμβουλευτική και όχι σύμφωνη δεσμευτική. Ωστόσο (όπως 

τελικά έγινε δεκτό από το  ίδιο το ΕΣ), η  έλλειψη της γνωμοδότησης ελέγχεται από τα δικα‐

στήρια και αποτελεί λόγο για τη μη εφαρμογή του Νόμου από τον εκάστοτε εφαρμοστή του 

Δικαίου.  

 

→ Επί αιτήσεως Υπουργού : Σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 10 του Δ/τος 774/80, το ΕΣ μπορεί να 

γνωμοδοτεί επί οποιουδήποτε θέματος θέτουν ενώπιον του οι Υπουργοί, συνήθως πριν από τη 

λήψη κάποιου μέτρου ή κάποιας απόφασης. 

 

 

β) Ελεγκτική Αρμοδιότητα ΕΣ 

→ Έκθεση επί Απολογισμού &  Ισολογισμού  :  Το ΕΣ συντάσσει  έκθεση  (Διαδήλωση)  επί  του 

απολογισμού και του ισολογισμού του κράτους, η οποία υποβάλλεται μαζί με τον απολογισμό 

και τον ισολογισμό στην Βουλή προς ενημέρωση των Βουλευτών.(αρ. 98 παρ. 1. εδ. ε΄ του Σ.) 

 

→ Έλεγχος Δαπανών του Κράτους, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ( αρ. 98 παρ. 1. εδ. α’ του Σ.)  :  

Σκοπός  του  ελέγχου  που  γίνεται  από  το  ΕΣ  στις  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  από  το 

Κράτος, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ είναι αφενός η βεβαίωση ότι η κάθε δαπάνη έχει πιστωθεί 

νόμιμα στον προϋπολογισμό, αφετέρου ότι κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης τηρή‐

θηκαν οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεσή της. 

Ο έλεγχος των δαπανών από το ΕΣ διακρίνεται σε Προληπτικό και Κατασταλτικό, συγκεκρι‐

μένα : 

 

Ο Προληπτικός Έλεγχος  των Δαπανών  πραγματοποιείται πριν από  την πληρωμή  της  δα‐

πάνης και διενεργείται από μονομελή κλιμάκια, στα οποία τοποθετείται ένας υπάλληλος του 

ΕΣ ως «επίτροπος». 
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Σε περίπτωση αντιρρήσεων της ελεγχόμενης υπηρεσίας, ο έλεγχος ασκείται από το αρμόδιο 

κάθε φορά  Τμήμα  του  ΕΣ,  το  οποίο  σε  εξαιρετικές περιπτώσεις  μπορεί  να παραπέμψει  την 

υπόθεση στην Ολομέλεια του ΕΣ. 

Περίπτωση προληπτικού ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος που πραγματοποιείται από το ΕΣ κατά 

το προσυμβατικό στάδιο σύναψης διοικητικής συμβάσεως από το Κράτος, τους ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. 

Προϋποθέσεις  αυτού  του  ελέγχου  είναι  είτε  η  πρόταση  του  αρμόδιου  Υπουργού,  είτε  όταν 

πρόκειται για Σύμβαση Έργου ή Προμήθειας, αυτή να ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δραχ‐

μές. 

Έχει υποστηριχτεί τόσο στη Θεωρία όσο και στη Νομολογία, ότι ο έλεγχος που καθιερώνεται 

στο αρ. 98 παρ. 1 εδ. α’ του Σ. είναι κυρίως ο προληπτικός, αφού ο συγκεκριμένος έλεγχος πα‐

ρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα έναντι του κατασταλτικού. 

Συγκεκριμένα, ο προληπτικός έλεγχος είναι επίκαιρος ( γίνεται πριν από την πραγματοποίη‐

ση της δαπάνης), αποτελεσματικός (αφού μέσω αυτού μπορεί να αποτραπεί η παράνομη δα‐

πάνη) και επιεικής (αφού μέσω αυτού αποτρέπονται οι περαιτέρω δυσμενής συνέπειες για την 

Διοίκηση). 

Συνεπώς, ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών εξασφαλίζει τόσο τη νομιμότητα όσο και την 

κανονικότητα της κρατικής οικονομικής δράσης. 

Ο Κατασταλτικός Έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου που ασκείται στην διαχείρι‐

ση των δημοσίων υπολόγων  μετά την περίοδο διαχείρισης. 

Διενεργείται από κλιμάκια του ΕΣ και μέσω αυτού του ελέγχου καταλογίζονται τα «ελλείμ‐

ματα» που παρουσιάζονται στον υπεύθυνο υπόλογο. 

Στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ ασκείται κατ’ αρχήν μόνο κατασταλτικός έλεγχος. 

 

Μετά  από  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης,  μπορεί  να 

πραγματοποιηθεί κατασταλτικός έλεγχος σε Δημόσιες συμβάσεις (έργων ή προμηθειών), που 

έχουν Ευρωπαϊκή – Κοινοτική χρηματοδότηση. 

Αντίθετα με τον προληπτικό έλεγχο, ο κατασταλτικός παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα  : 

ανεπίκαιρος  (αφού  έχει περάσει μεγάλο χρονικό  διάστημα μεταξύ  ελέγχου και  οικονομικής 

διαχείρισης),  αναποτελεσματικός  (αφού  είναι  δύσκολη  η  αποκατάσταση  των  ελλειμμάτων) 

και ανεπιεικής (αφού σε περίπτωση θανάτου του υπολόγου ευθύνονται οι κληρονόμοι του). 
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→ Επιτήρηση των Δημοσίων Υπολόγων :  

Η  επιτήρηση συνίσταται  :  στην παρακολούθηση των  εγγυήσεων που παρέχουν οι  υπόλογοι 

(αξιοπιστία),  σε  επιθεωρήσεις,  ελέγχους  λογαριασμών,  λογοδοσία  και  καταλογισμό  των  ελ‐

λειμμάτων. 

Οι διαφορές που προκύπτουν από τους συγκεκριμένους ελέγχους αποτελούν διοικητικές δια‐

φορές ουσίας (αφού ο ίδιος ο έλεγχος αποτελεί διοικητική πράξη) και υπάγονται προς εκδίκα‐

ση στο ΕΣ, το οποίο λειτουργεί στην συγκεκριμένη περίπτωση ως διοικητικό δικαστήριο ουσί‐

ας. 

 

→ Παρακολούθηση των Δημοσίων Εσόδων : 

Συνίσταται  στην  γενική  παρακολούθηση  των  δημοσίων  εσόδων  και  τη  σύγκριση  αυτών  με 

παλαιότερα στοιχεία.  

Το ΕΣ μπορεί να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων 

με σκοπό την καλύτερη οικονομική διαχείριση των κρατικών εσόδων και εξόδων.  

Οι παρατηρήσεις  του ΕΣ για την δημόσια οικονομία γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Δη‐

μοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τους αρμόδιους Υπουργούς. 

 

→ Έλεγχος Συμβάσεων Μεγάλης Οικονομικής Αξίας : 

Σύμφωνα με το αρ. 98 παρ. 1 εδ. β’ του Σ., το ΕΣ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας σύνα‐

ψης συμβάσεων δημοσίων έργων ή προμηθειών, μεταξύ ιδιώτη (ΦΠ ή ΝΠ) και του Κράτους ή 

ΟΤΑ, όταν η σύμβαση είναι μεγάλης οικονομικής αξίας. 

Στο αρ. 15 του Ν. 2145/93 ορίστηκε ότι ως σύμβαση έργου ή προμήθειας μεγάλης οικονομικής 

αξίας είναι αυτή που ξεπερνά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών.  

 

γ) Δικαστική Αρμοδιότητα ΕΣ 

α) Γενικά 

Το ΕΣ ασκεί τις δικαστικές του αρμοδιότητες σε Ολομέλεια και σε πέντε τμήματα.  

Η Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους συμβούλους. 

 Κάθε τμήμα αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο, δύο συμβούλους και δύο παρέδρους.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

- 7 - 

Στους δικαστικούς σχηματισμούς μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.  

Το ΕΣ, δικάζοντας σε Ολομέλεια, έχει χαρακτήρα ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, δεδομέ‐

νου ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο 

μέσο (εκτός από την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας – για την οποία βλ. παρακάτω). 

 

β) Δικαστικές Αρμοδιότητες  

Το ΕΣ έχει χαρακτήρα ανωτάτου τακτικού,  διοικητικού δικαστηρίου, με  ειδική δικαιοδοσία η 

οποία καθορίζεται απευθείας από το Σύνταγμα και συνίσταται στην εκδίκαση ένδικων μέσων 

και βοηθημάτων σχετικών με :  

1) τις αμφισβητήσεις που αναφέρονται στον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπο‐

λόγων,  

2) τις πράξεις απονομής συντάξεων (εξαίρεση  : βάσει της διάταξης του αρ. 88 παρ. 2 του Σ. 

τα ζητήματα σχετικά με τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών εκδικάζονται από το Ανώ‐

τατο Ειδικό Δικαστήριο) και  

3) την ευθύνη δημόσιων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλών, καθώς και των υπαλλή‐

λων των ΟΤΑ για ζημία που επέφεραν στο Κράτος ή τον ΟΤΑ ή στο ΝΠΔΔ από δόλο ή βαρεία 

αμέλεια.  

→ Οι διαφορές, οι σχετικές με την ευθύνη των υπαλλήλων αυτών έχουν χαρακτήρα ιδιωτικής 

και όχι διοικητικής διαφοράς, δεδομένου ότι η ενέργεια που έχει διαταράξει την έννομη τάξη 

δεν καταλογίζεται στο δημόσιο νομικό πρόσωπο, αλλά αντιθέτως, στρέφεται εναντίον του.  

→Η εκδίκαση των διαφορών αυτών ανήκει στη δικαιοδοσία του ΕΣ βάσει της διάταξης του αρ. 

98 παρ. 1 εδ. ζ’ του Σ. 

 

γ) Ένδικα Βοηθήματα ενώπιον του ΕΣ 

 Τα εισαγωγικά της δίκης ένδικα βοηθήματα που ασκούνται ενώπιον του ΕΣ είναι:  
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Α) Η έφεση, που στρέφεται κατά ατομικών πράξεων :  

i)  των  κλιμακίων  του  ΕΣ,  σχετικών  με  καταλογισμό  εις  βάρος δημόσιων  υπολόγων 

ελλείμματος ή παράλειψης είσπραξης οφειλόμενου ποσού και των νομίμων προσαυξήσεων.  

ii) των οικονομικών επιθεωρητών του Κράτους ή των ΝΠΔΔ, καθώς και των υπουργών 

και  των βάσει  ειδικών  διατάξεων αρμόδιων υπαλλήλων και  οργάνων  των ΝΠΔΔ,  που  είναι 

σχετικές με τον καταλογισμό εις βάρος του υπολόγου (ή των προσώπων που τυχόν ευθύνο‐

νται με αυτόν αλληλεγγύως), ελλειμμάτων χρημάτων ή υλικών και αξιών. 

 

iii) του αρμόδιου διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου, σχετικών με τον κανονισμό πο‐

λιτικής ή στρατιωτικής / σύνταξης από το δημόσιο ταμείο ή απόφασης της επιτροπής ελέγ‐

χου πράξεων κανονισμού συντάξεων που εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγές (ενστάσεις) κα‐

τά τέτοιων πράξεων, καθώς και των πράξεων του αρμόδιου διευθυντή του IΚΑ  για κανονισμό 

συντάξεων  του προσωπικού  του  IΚΑ,  καθώς  και  επί  ενστάσεων  της  προαναφερόμενης  επι‐

τροπής κατά τέτοιων πράξεων. 

 

Ενεργητική Νομιμοποίηση Έφεσης :  

Την έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει εκείνος τον οποίον αφορά η πράξη (ή οι καθολικοί διά‐

δοχοί του, καθώς και ο αρμόδιος υπουργός ή ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, και στην 

περίπτωση πράξεων σχετικών με συντάξεις προσωπικού του ΙΚΑ ο Διοικητής του). 

 

Προθεσμία Έφεσης :  

Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι:  

 1) κατά πράξεων καταλογισμού ένα έτος από την κοινοποίηση της πράξης για τον εν‐

διαφερόμενο, έξι μήνες από την έκδοση της πράξης για τον Γενικό Επίτροπο και έξι μήνες για 

τον αρμόδιο υπουργό από την περιέλευση σʹ αυτόν της πράξης.  

 

2) κατά πράξεων σχετικών με συντάξεις, ένα έτος από την κοινοποίηση της πράξης για 

τον ενδιαφερόμενο και από την έκδοση της πράξης επίσης ένα έτος για τον Υπουργό των Οι‐

κονομικών, τον Γενικό Επίτροπο ή τον Διοικητή του ΙΚΑ. 
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 Β)  

 →Η Αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας (που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά 

από παραγγελία του αρμόδιου υπουργού ως εισαγγελική αρχή)  κατά δημόσιου, πολιτικού ή 

στρατιωτικού υπαλλήλου, ή  

 

→ Η Αίτηση του οργάνου που εκπροσωπεί τον ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ κατά υπαλλήλου του ΟΤΑ 

που προξένησε ζημία στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ, αντίστοιχα, από δόλο ή βαρεία αμέ‐

λεια. 

 

 

Εκδίκαση : 

 Τα προαναφερόμενα  εισαγωγικά  της  δίκης  ένδικα βοηθήματα  (έφεση &  αίτηση)    εκδικάζο‐

νται από τα τμήματα του ΕΣ. Ο δε έλεγχος που ασκεί το ΕΣ στις πράξεις οι οποίες προσβάλ‐

λονται με την έφεση, εκτείνεται τόσο στην ουσία όσο και στη νομιμότητα, αφού οι διαφορές 

που εισάγονται με το ένδικο αυτό βοήθημα έχουν χαρακτήρα διοικητικών διαφορών ουσίας. 

 

δ) Ένδικα Μέσα Ενώπιον του ΕΣ 

→ Αίτηση Αναθεώρησης : 

Κατά  των  αποφάσεων  των  τμημάτων  χωρεί  το  ένδικο  μέσο  της  αναθεώρησης  ενώπιον  του 

τμήματος που εξέδωσε την απόφαση, για ορισμένους, σύμφωνα με το νόμο λόγους. 

 Η αναθεώρηση ασκείται από τον ενδιαφερόμενο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας ή τον 

αρμόδιο υπουργό. 

 

→ Αίτηση Αναιρέσεως : 

 Κατά των αποφάσεων των τμημάτων , (κατά των οποίων δεν ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης 

ή που εκδόθηκαν μετά την εκδίκαση αίτησης αναθεωρήσεως) , επιτρέπεται η άσκηση αίτησης 

αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΣ, για τους εξής λόγους: 

1) κακή σύνθεση του τμήματος που εξέδωσε την απόφαση,  

2) παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και  
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3) εσφαλμένη ερμηνεία (ή πλημμελής εφαρμογή) των διατάξεων που διέπουν την επί‐

δικη υπόθεση. 

  

Ενεργητική Νομιμοποίηση  : Έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ο διοικούμενος, 

στον οποίο έγινε ο καταλογισμός ή που δικαιούται να πάρει σύνταξη, ο υπάλληλος που κατα‐

δικάσθηκε σε καταβολή αποζημίωσης, καθώς και οι καθολικοί διάδοχοί  ,  τους και ο Γενικός 

Επίτροπος της Επικρατείας ή ο αρμόδιος υπουργός ή ο ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ, αντίστοιχα. 

 

Προθεσμία Άσκησης : Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης αναιρέσεως είναι ένα έτος και 

αρχίζει για τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη από την κοινοποίηση της απόφασης που υπόκειται σε 

αναίρεση, (για τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας από την έκδοσή της και για τον υπουργό 

ή τον ΟΤΑ ή τον ΝΠΔΔ από την ημερομηνία που η απόφαση περιήλθε στην υπηρεσία τους). 

 ‐‐‐  Εάν  η  αναίρεση  γίνει  δεκτή  για  εσφαλμένη  ερμηνεία  ή  πλημμελή  εφαρμογή  του  νόμου 

(λόγος 3) , η Ολομέλεια απoφασίζει για την όλη υπόθεση.  

‐‐‐   Εάν γίνει δεκτή για τους άλλους δύο λόγους  (λόγοι 1 + 2), η όλη υπόθεση παραπέ‐

μπεται στο τμήμα που , εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε. 

 

→Η ανακοπή :  

Η ανακοπή κατά της απόφασης επί εφέσεως ασκείται από τον διάδικο που δεν έχει κλητευθεί 

εμπρόθεσμα και δεν μπόρεσε να παραστεί.  

Στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανακοπή, εξαφανίζεται η απόφαση και το δικαστήριο δι‐

κάζει εκ νέου την ουσία της υπόθεσης. 

  

→Η τριτανακοπή : 

Η τριτανακοπή ασκείται από εκείνον που δεν μετείχε στην κατ ʹ έφεση δίκη ή δεν προσκλήθη‐

κε να μετάσχει και η απόφαση επέφερε βλάβη στα έννομα συμφέροντά του.  

Αν η τριτανακοπή γίνει δεκτή, τότε η υπόθεση επανεκδικάζεται ως προς τον τρίτο, ενώ μετα‐

ξύ των αρχικών διαδίκων παραμένει σε ισχύ η απόφαση και μόνο αν ο τριτανακόπτων είναι 
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συνδικαιούχος της σύνταξης που έχει απονεμηθεί τροποποιείται ανάλογα και η απόφαση και 

ως προς τους αρχικούς διαδίκους. 

 

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά 

Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται τα  (εικαζόμενα) 

δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων  (πιστώσεων) του Κράτους, για κάθε οι‐

κονομικό έτος.  

Συνεπώς : 

 α. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι νόμος και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής κα‐

τά την τακτική ετήσια σύνοδό της. ( αρ. 72, παρ. 1., εδ. Β’ του Συντάγματος). 

 β. Ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος (ενιαύσιος), δηλαδή ισχύει για ένα οικονομικό έτος. Εξαί‐

ρεση επιτρέπεται για διετή προϋπολογισμό, βάσει του άρ. 79 παρ. 6 του Σ. 

 γ. Ο προϋπολογισμός προσδιορίζει τα δημόσια έσοδα και καθορίζει τα όρια των κρατικών 

εξόδων για το οικονομικό έτος. 

Ιδιότητες Προϋπολογισμού : 

1. πράξη περιοδική και επαναλαμβανόμενη. 

2. πράξη πρόβλεψης δημοσίων εσόδων και εξόδων. 

3. πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης για την είσπραξη των προβλεπόμενων εσό‐

δων και την πραγματοποίηση των εξόδων. 

 

Β) Αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό. 

 

α. Η αρχή της δημοσιότητας : οι φάσεις της κατάρτισης, της ψήφισης και της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού πρέπει να είναι φανερές και προσιτές στη μελέτη και τον έλεγχο. 
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β. Η αρχή του ενιαύσιου  : καθορίζεται η διάρκεια  (1 οικονομικό έτος)  ισχύος της εξουσιοδό‐

τησης που παρέχεται από την νομοθετική εξουσία στην εκτελεστική (βλ. παραπάνω) για την 

είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την διενέργεια των δημοσίων δαπανών. 

 

γ. Η αρχή της ενότητας : σύμφωνα με το άρ. 79 παρ. 2 του Σ. « Όλα τα έσοδα και τα έξοδα του 

Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό». Σκοπός 

της  αρχής  είναι  η  συνολική  εικόνα  σχετικά  με  τη  σχεδιαζόμενη  εκτέλεση  του  προϋπολογι‐

σμού. 

 

Εξαίρεση  : η ανεπάρκεια πιστώσεων, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων και οι ε‐

κτός προϋπολογισμού ειδικοί λογαριασμοί (βλ. Παράρτημα). 

 

δ. Η αρχή της καθολικότητας (ή ο κανόνας του «ακαθάριστου προϊόντος)  : όλα τα έσοδα 

και τα έξοδα που αναγράφονται στον προϋπολογισμό, παρουσιάζονται ως «ακαθάριστες οι‐

κονομικές  μονάδες»,  χωρίς  να  επιτρέπεται  ο  μεταξύ  τους  (μεταξύ  δηλ.  εσόδων  και  εξόδων) 

συμψηφισμός,  που  θα  οδηγούσε  στην  εμφάνιση  στον  προϋπολογισμό  μόνο  συμψηφιστικών 

υπολοίπων. 

 

1η συνέπεια → σύστημα του «ανεκκαθάριστου» και όχι του «καθαρού» προϋπολογισμού. 

 

2η συνέπεια → η απαγόρευση διάθεσης ενός ορισμένου εσόδου για μια συγκεκριμένη δαπάνη. 

 

ε. Η αρχή της ειδίκευσης (ειδικότητα πιστώσεων) : τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους πρέ‐

πει να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται με λεπτομερή τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  αντιμετώπιση  των 

δαπανών του ειδικού φορέα (π.χ. υπηρεσία) για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.  

 

→ απαγόρευση μεταφοράς πιστώσεων από φορέα σε φορέα. 

→ δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για τη διάθεση του ποσού. 

→ χρονική ειδικότητα των εξουσιοδοτήσεων & αυξημένη διαφώτιση για δαπάνες. 
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στ. Η αρχή της ακρίβειας : Η όσο των δυνατών περισσότερο ακριβής εκτίμηση των οικονομι‐

κών δεδομένων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ουσιαστική απόκλιση από τα πραγματικά έξοδα 

και έσοδα που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του οικονομικού έτους. 

 

ζ. Η αρχή της σαφήνειας και της αλήθειας : Διαμόρφωση του προϋπολογισμού με ορθολο‐

γιστικά οικονομικά κριτήρια, σαφείς και εξειδικευμένες οικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις 

και σαφείς και ορισμένες εξουσιοδοτήσεις. 

 

   

Γ) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

 

Αρμόδιος για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού είναι ο Υπουργός Οικονομικών, 

σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς. Ο Υπουργός Οικονομικών ενεργεί μέσω του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει εισηγήσεις και προ‐

τάσεις οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου. Ο καθοριστικός ρόλος στο 

στάδιο  της  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  ανήκει,  συνεπώς,  στον  Πρωθυπουργό  και  την 

Κυβέρνηση (Εκτελεστική Εξουσία). 

 

Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση των εσόδων : 

→ 1η κατηγορία : έσοδα από φόρους (άμεσους, έμμεσους, ΦΠΑ, κ.α.) 

→2η κατηγορία : έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

→3η κατηγορία : πιστωτικά έσοδα (από ΝΑΤΟ ή ΕΕ) 

→4η κατηγορία : έσοδα από δημόσιες επενδύσεις (π.χ. δημ. Έργα) 

→5η κατηγορία : λοιπά  ‐μη φορολογικά‐ έσοδα. 

(κάθε  κατηγορία  και  υποκατηγορία  εσόδων  λαμβάνει  έναν  τετραψήφιο  κωδικό  αριθμό,  για 

την καλύτερη και ορθολογιστική ταξινόμηση των εσόδων). 

 

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των εξόδων : 

→1η κατηγορία : έξοδα για λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

- 14 - 

→2η κατηγορία : έξοδα για προμήθειες και εξοπλισμό 

→3η κατηγορία : έξοδα για μεταβιβαστικές πληρωμές (π.χ. επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κ.α.) 

→4η κατηγορία : έξοδα από αποδόσεις στην ΕΕ (π.χ. επιστροφές αχρεωστήτων) 

→5η κατηγορία : έξοδα πληρωμών δημόσιας πίστης (π.χ. ομόλογα κ.α.).  

(ακολουθεί και εδώ κωδικοποίηση των εξόδων). 

 

Σύμφωνα με το άρ. 5 του Ν. 2362/95, όλα τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό και ταξινομούνται κατ’ είδος, ομάδες, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Τα έξο‐

δα ταξινομούνται και κατά φορέα ( δηλ. το σύνολο υπηρεσιών που αποτελεί ενιαία διοικητική 

ομάδα π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, κ.α.) και ειδικό φορέα (μια υπηρεσία ενός φορέα) σε ειδι‐

κούς πίνακες, οι οποίοι δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Σύμφωνα με το άρ. 7 παρ. 2 του ως άνω νόμου, οι πιστώσεις για εκτέλεση προγραμμάτων ε‐

πενδύσεων και έργων δημοσίων επενδύσεων, εγγράφονται σε ειδικό τμήμα του προϋπολογι‐

σμού. 

 

Δ) Η κατάθεση και η ψήφιση του προϋπολογισμού 

 

Ο προϋπολογισμός εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, τουλάχιστον σαρά‐

ντα ημέρες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, συνοδευόμενος από αναλυτικές εκθέσεις 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κ.α. 

Έχει  προηγηθεί  κατάθεση  σχεδίου  του  προϋπολογισμού  στη  διαρκή  επιτροπή  οικονομικών 

υποθέσεων, ‐ ήδη από την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου ‐  (για τη σύνθεση της οποίας βλ. Πα‐

ράρτημα), η οποία συντάσσει έκθεση που διανέμεται στους Βουλευτές τρεις τουλάχιστον μέ‐

ρες πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής.  

Ο  προϋπολογισμός  εισάγεται  σαν  «νομοσχέδιο»,  συνοδευόμενος  από  Εισηγητική  Έκθεση  ( 

στην οποία αναφέρονται οι  οικονομικές  εξελίξεις και οι  τάσεις  της κυβερνητικής πολιτικής) 

και περιλαμβάνει έναν τόμο με τρία μέρη : 

• 1ο μέρος : προϋπολογισμός κεντρικών υπηρεσιών. 

• 2ο μέρος : προϋπολογισμός περιφερειακών υπηρεσιών. 
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• 3ο  μέρος  :  προϋπολογισμός  δημοσίων  επενδύσεων  και προσαρτημένοι προϋπο‐

λογισμοί. 

 

Η ψήφιση του προϋπολογισμού ανήκει στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας  της  Βουλής  (απο‐

κλείοντας τα τμήματα και τα τμήματα διακοπών) κατά την τακτική της σύνοδο, η οποία συ‐

νέρχεται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, διαρκεί το λιγότερο για πέντε μήνες και μπορεί 

να παραταθεί έως την ψήφιση του προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου. 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής και έχει ως σκοπό τη δυ‐

νατότητα έκθεσης απόψεων και παρατηρήσεων όλων των πολιτικών κομμάτων. 

Πριν τη διανομή του σχεδίου του προϋπολογισμού στους Βουλευτές, μπορεί να προηγηθεί σύ‐

ντομη συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών με τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομά‐

δων. 

 

Η Ολομέλεια δεν μπορεί να αρνηθεί την ψήφιση του προϋπολογισμού στο σύνολό του, αντί‐

θετα έχει ρητή υποχρέωση να τον ψηφίσει ως συνολική πράξη. 

Η Ολομέλεια δεν μπορεί να αρνηθεί την ψήφιση των «ανελαστικών δαπανών», δηλ. δαπάνες 

που προκύπτουν από συγκεκριμένες κρατικές υποχρεώσεις. 

Η Ολομέλεια δεν μπορεί να αυξήσει τις προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό δαπάνες για 

αμοιβές,  συντάξεις,  μισθούς,  κ.α.,  αφού κάτι  τέτοιο θα αποτελούσε απαγορευμένη πρόταση 

νόμου σε βάρος των κρατικών εσόδων. 

Η διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού ολοκληρώνεται το πολύ σε πέντε συνεδριάσεις  

και την 12η νυχτερινή ώρα της τελευταίας συνεδρίασης ξεκινά η ψηφοφορία. 

Η ψήφιση γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία, για την υπερψήφιση του οποίου απαιτείται από‐

λυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το  ¼ 

του συνολικού αριθμού των Βουλευτών. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ξεχωριστούς καταλόγους 

για τα έσοδα και έξοδα κάθε Υπουργείου και το Πρωτόκολλο της ψηφοφορίας καταχωρίζεται 

στα πρακτικά. 

Σύμφωνα με το αρ. 79 παρ. 5 του Σ. «Αν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, 

η ψήφιση του προϋπολογισμού,…, παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς του προϋπολογι‐
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σμού του οικονομικού έτους που έληξε ή που λήγει, με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από 

πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.». 

 

Ε) Προσωρινή Διοίκηση Εσόδων & Εξόδων  

Στην παρ. 4 του άρ. 79 του Σ. ορίζεται ότι  : «Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοί‐

κηση των εσόδων και των εξόδων βάσει προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κά‐

θε φορά νόμο.». 

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε περιπτώσεις «πολιτειακής ανωμαλίας» όπως κατάσταση πο‐

λέμου, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κ.α. 


