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           2015 

 

        Δθμόςιο  Λογιςτικό  

 

           Διδακτζα   Υλθ 13  

             Εβδομάδων 

 

Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ 

θμειϊςεισ 

 

Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 
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ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  

   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ 

ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ 

ΕΣ =  Ελεγκτικό υνζδριο 

ΝΣΚ = Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ 

ΥΡΟΙΚ = Τπουργόσ θ Τπουργείο των Οικονομικϊν 

ΚΔΛ = Κϊδικασ Δθμόςιου Λογιςτικοφ 

Ν.θ ν. = Νόμοσ θ νόμοσ 

Δ.Δ. = Διοικθτικό Δίκαιο 

ΓΛΚ = Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

ΡΔ = Προεδρικό Διάταγμα 

ΔΛ = Δθμόςιο Λογιςτικό 

ΑΚ = Αςτικόσ Κϊδικασ 

ΚΔΔ = Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ 

ΦΔ = Φορολογικό Δίκαιο 

ΔΛ = Δθμόςιο Λογιςτικό 
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   ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΘΜΕΙΩΣΕΩΝ 

       ΔΘΜΟΔΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

ΓΛΩΣΣΑΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΟΣ  Α ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ 

1. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2. Το Δθμοςιονομικό Δίκαιο 

3. Δθμοςιονομικι  Ρολιτικι 

4. Το  Δθμοςιονομικό   Δίκαιο   διαιρείται  

  5. Το Φορολογικό Δίκαιο 

   6. Το Δθμόςιο Λογιςτικό   

   7. ΡΘΓΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

    8. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΧΕΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ 

     9.ΥΡΘΕΣΙΕΣ    ΜΕ  ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 

  10. ΔΙΑΙΕΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  (Δ.Λ) 

11. ΟΓΑΝΑ    Δ.Λ    είναι :  

12. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Ν.4270/2014 

ΜΕΟΣ  Β ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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13. Ο  Ρ     Ο  Υ   Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ  

14.Θ ΝΟΜΙΚΘ   ΦΥΣΘ  ΤΟΥ   ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

15. Κ Α Τ Α  Τ Θ Σ Θ  ΤΟΥ   Ρ  Ο Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 
16.ΑΧΕΣ  ΡΟΥ  ΔΙΕΡΟΥΝ  ΤΟΝ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟ  

17. ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ  

18. ΑΧΘ  ΤΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 

19.ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ 

20. ΑΧΘ ΤΘΣ ΣΑΦΘΝΕΙΑΣ 
21. ΑΧΘ   ΤΘΣ   ΑΚΙΒΕΙΑΣ – ΕΙΛΙΚΙΝΕΙΑΣ  

22.ΜΟΦΘ  ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

23. ΚΑΤΑΤΙΣΘ    ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

24.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

25 .ΨΘΦΙΣΘ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

26. ΥΡΟΛΟΙΡΑ      ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

27. Ρωσ    αντιμετωπίηονται   τα  ςχετικά κζματα ? 

28. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

29.ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΘΟ  59 ν.4270/14 
 

30. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΑΤΙΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31.ΡΟΣΩΙΝΘ    ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ    ΕΣΟΔΩΝ  -  ΔΑΡΑΝΩΝ  

32.ΑΛΛΟΙ      ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  είναι: 

33. Α Ρ Ο Λ Ο Γ  Ι Σ Μ Ο  Σ 

 34. Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Σ Ο Δ Ω Ν 
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35. Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 
36. ΔΙΑΦΟΑ   ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

37. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Κ Α Τ Α  Τ Ι Σ Θ Σ του απολογιςμοφ 
38. Ι Σ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ Ο  Σ 
39. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
40. ΣΧΕΣΘ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
ΜΕΟΣ  Γ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ _- ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 41.Δθμόςιεσ      Δαπάνεσ 

42.ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ 

43. ΔΙΑΚΙΣΘ  ΔΑΡΑΝΩΝ 

44.   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ω   Σ   Ε   Ι  Σ 

45. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ    ΔΘΜΟΣΙΑΣ    ΔΑΡΑΝΘΣ 

ΜΕΟΣ  Δ ΔΘΜΟΣΙΟΙ ΥΡΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ 

46. Δ Ι Α Τ Α Κ Τ ΘΣ   

47. ΟΙ  ΔΘΜΟΣΙΟΙ   ΥΡΟΛΟΓΟΙ (  ΑΘΟ 150) 

48.ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ 

49. Απαγορεφςεισ για τον  Δ.Υ 

50. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ     ΤΟΥ           Δ.Υ  

51. ΕΛΕΓΧΟΣ         ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ      ΤΩΝ   Δ.Υ. 
52.ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ      Δ.Υ 
53.ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΛΘΩΜΘΣ ΜΘ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ: 
54.ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΚΑΙ ΕΙΣΡΑΞΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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ΜΕΟΣ  Ε  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ- ΡΑΑΓΑΦΘ- ΑΝΑΣΤΟΛΘ –

ΔΙΑΚΟΡΘ- ΔΙΑΓΑΦΘ 

55   Θ    ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ    ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

56.Ρ Α  Α Γ  Α Φ Θ 

57.ΡΑΑΓΑΦΘ   ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

58.ΕΙΔΙΚΘ ΡΑΑΓΑΦΘ 20 ΕΤΩΝΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΘΣ 

ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ : 

59.ΑΝΑΣΤΟΛΘ      ΡΑΑΓΑΦΘΣ 

60.ΔΙΑΚΟΡΘ          ΡΑΑΓΑΦΘΣ 

61.ΡΑΑΓΑΦΘ  ΑΞΙΩΣΕΩΝ  ΚΑΤΑ   ΤΟΥ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ (ΑΘΟ 

140) 

62. ΑΝΑΣΤΟΛΘ    ΡΑΑΓΑΦΘΣ 

63.ΔΙΑΚΟΡΘ ΡΑΑΓΑΦΘΣ 

64. ΔΙΑΓΑΦΘ     ΧΕΩΝ    ΡΟΣ   ΤΟ    ΔΘΜΟΣΙΟ 

ΜΕΟΣ  ΣΤ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

65.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ    ΔΘΜΟΣΙΟΥ    ΑΘΟ 129  

66.ΤΥΡΟΣ     ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

67. ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ( ΑΘΟ 139) 

68.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ    ΣΥΝΑΨΘΣ   ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (ΑΘΟ 132) 

69. ΕΙΔΘ       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

70. ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ  ΡΟΣΩΝ  ΜΕ  ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΟΥ 

ΥΡΟΥΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



 7 

71.ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ Θ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΧΩΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ 
ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΟΤΑΝ: 
72. Ακυρότθτα   Συμβάςεων 

ΜΕΟΣ  Η ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΟ 

73. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ       ΣΥΝΕΔΙΟ 

74. Θ    ΣΥΝΘΕΣΘ   ΤΟΥ    ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ   ΣΥΝΕΔΙΟΥ 
75. Θ   ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ   ΤΟΥ   ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ    ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

76. ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ    ΤΟΥ     ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ     ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

77. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ          ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ  

78.ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ      ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 
79. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ          ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 

80 .ΑΡΟΝΟΜΘ           ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

81. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ   ΥΡΟΛΟΓΩΝ 

82. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ   ΣΥΝΕΔΙΟ 

ΜΕΟΣ  Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

83. ΦΟΟΙ – ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ  

84.ΑΝΑΔΟΜΙΚΟΤΘΤΑ  ΤΩΝ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΝΟΜΩΝ 

85. ΤΟΡΙΚΑ   ΟΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΘΣ  ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

86. Φ Ο  Ο Σ 

87. ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ   ΤΩΝ   ΦΟΩΝ  

88.ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ  - ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 
88.Α.  ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΩΝ 

 



 8 

88 Β. Ε Μ Μ Ε Σ Ο Ι      Φ Ο  Ο Ι 
89. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ       –     ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ     ΦΟΟΙ 
89α.ΣΚΟΡΟΙ    ΤΟΥ    ΦΟΟΥ 
90. Φ Ο  Ο Δ Ι Α Φ Υ Γ Θ 

 
91. Φ Ο  Ο Α Ρ Ο Φ Υ Γ Θ 

92 . ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΘ  ΦΟΟΥ 

93. ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ  ΕΡΙΛΥΣΘ  ΤΩΝ  ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΩΝ 
 

94. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΑΣ  
95. ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ  ΕΡΙΛΥΣΘ 

96. Τα  Διοικθτικά Δικαςτιρια   
97.Τζλθ  

98. Δαςμοί 
ΜΕΟΣ  Θ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕ 

99. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
100. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ 
ΕΝΩΣΘ (116)   
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ΜΕΟΣ  Α ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ 

 

 

1. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Σο  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δ.Δ.) είναι κλάδοσ του Δθμοςίου  

Δικαίου. 

Τμιματα  του είναι : 

Α. Γενικό   Μζροσ 

 Δίκαιο   Διοικθτικϊν     Πράξεων  

 Δίκαιο  Δθμοςίων   Τπαλλιλων 

 Δίκαιο  Διοικθτικϊν  Διαφορϊν  

 Διοικθτικι Δικονομία   

Β. Ειδικό  Μζροσ   Δ.Δ 

Σμιματα του ειδικοφ μζρουσ είναι : 

 το Δθμοςιονομικό Δίκαιο  το οποίο αφορά τα ζςοδα και 

τισ δαπάνεσ του κράτουσ  

 θ νομοκεςία που αφορά το κάκε υπουργείο 

 θ νομοκεςία για τα μεταλλεία 

 θ νομοκεςία για τισ ιαματικζσ πθγζσ 

 θ νομοκεςία για τα δάςθ κ.ο.κ. 
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2. Το Δθμοςιονομικό Δίκαιο τείνει να αποτελζςει  αυτοτελι  

κλάδο του Δθμοςίου  Δικαίου.  

3. Δθμοςιονομικι  Ρολιτικι είναι  ι δραςτθριότθτα του 

κράτουσ και ςτόχο τθσ  αποτελεί θ εξεφρεςθ εςόδων του, 

προκειμζνου  να καλφψουν τουσ ευρφτερουσ ςτόχουσ  και να 

ικανοποιιςουν τισ κρατικζσ ανάγκεσ.                                                                                               

Σθν δθμοςιονομικι  δραςτθριότθτα  του κράτουσ διζπουν  

κανόνεσ  οικονομικοί , πολιτικοί αλλά και νομικοί .                                                                                           

Η ζρευνα των  νομικϊν  κανόνων που διζπουν τθν 

δθμοςιονομικι  δραςτθριότθτα του κράτουσ αποτελεί  

περιεχόμενο του δθμοςιονομικοφ δικαίου. 

4. Το  Δθμοςιονομικό   Δίκαιο   διαιρείται                                        

ςε δυο μζρθ:  

 Δθμόςιο   Λογιςτικό  

 Φορολογικό   Δίκαιο 

5. Το Φορολογικό Δίκαιο αναφζρεται ςτουσ νομικοφσ  κανόνεσ 

που αφοροφν τα διάφορα  είδθ φόρων ( άμεςων και ζμμεςων) 

αλλά και τα τζλθ και  δαςμοφσ εν ευρεία ζννοια.                                   

τθρίηεται ςε διάφορα  νομοκετιματα. 

6. Το Δθμόςιο Λογιςτικό  αναφζρεται ςτουσ νομικοφσ  κανόνεσ 

που αφοροφν τον τρόπο ρφκμιςθσ των εςόδων  αλλά κυρίωσ 

των εξόδων – δαπανϊν του κράτουσ.                                                                        

τόχοσ του  είναι θ αποφυγι οικειοποίθςθσ, καταςπατάλθςθσ 

των χρθμάτων του κράτουσ και θ καταπολζμθςθ ενδεχόμενων 

τάςεων διαφκοράσ.  

7. ΡΘΓΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

 Σο φνταγμα του 1975/86 άρκ. 4,73 

 Διεκνείσ ςυμβάςεισ  -   Δίκαιο Ε.Ε  



 11 

 Γενικζσ  Αρχζσ  Διοικθτικοφ  Δικαίου και Δίκαιο των 

Διοικθτικϊν  Πράξεων 

 Ν.4270/2014 που ιςχφει ςιμερα από 01-01-2015 (ΚΔΛ) 

 Ν.2286/1995 περί προμθκειϊν  Δθμοςίου  

 Π.Δ. 118/2007 Κανονιςμόσ  Προμθκειϊν Δθμοςίου 

 Ν.Δ. 495/1974 Λογιςτικό Ν.Π.Δ.Δ 

Προιςχυςαντεσ νόμοι : 

 Κϊδικασ  Δθμοςίου  Λογιςτικοφ ( ΝΔ 321/69) 

 Ν.2362/1995 περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Κ.Δ.Λ  

 Ν.3871/2010 

 Ν.3943/2011 

Διοικθτικό  Δίκαιο και Διοικθτικι  Δικονομία (αφορά τα 

Διοικθτικά Δικαςτιρια)  

8. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΧΕΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ 

Όπωσ αναφζρκθκε το Δθμοςιονομικό Δίκαιο και ειδικότερα 

τόςο το Δθμόςιο Λογιςτικό ,όςο και το φορολογικό δίκαιο 

αποτελοφν ειδικό μζροσ του Γενικοφ Διοικθτικοφ Δικαίου και 

ωσ εκ τοφτου θ εφαρμογι των ωσ κανόνων δικαίου 

προχποκζτει τθν γνϊςθ και εφαρμογι κανόνων του γενικοφ 

διοικθτικοφ Δικαίου, εκείνων κυρίωσ που διζπουν τθν ζκδοςθ 

διοικθτικϊν πράξεων. Για τον λόγο αυτό παρατίκενται προσ 

υπόμνθςθ μερικοί από τουσ πλζον βαςικοφσ κανόνεσ και 

βαςικζσ αρχζσ του Διοικθτικοφ Δικαίου. 

 Η εφαρμογι του Διοικθτικοφ δικαίου  και κυρίωσ θ δράςθ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ που 

διαμορφϊκθκαν και από τθν νομικι επιςτιμθ και από τθν 

Νομολογία των διοικθτικϊν Δικαςτθρίων και ιδίωσ του 

υμβουλίου τθσ Επικρατείασ τΕ 

1. Αρχι τθσ νομιμότθτασ 
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2. Αρχι τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν 

3. Αρχι τθσ αμερολθψίασ τθσ διοίκθςθσ  

4. Αρχι τθσ αιτιολογίασ των Διοικθτικϊν πράξεων  

5. Αρχι κακ’ φλθ  και κατά τόπον αρμοδιότθτασ  

6. Αρχι τθσ ακρόαςθσ του  διοικοφμενου 

7. Αρχι τθσ αναλογίασ  

Οι πιο ςθμαντικζσ αρχζσ είναι τθσ νομιμότθτασ που ςθμαίνει 

τιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, τθσ αιτιολογίασ ( είτε 

ειδικισ ςτο κείμενο τθσ διοικθτικισ πράξθσ είτε γενικισ με 

παραπομπι ςε ζγγραφα του οικείου φακζλου) και θ αρχι τθσ 

υλικισ και τοπικισ αρμοδιότθτασ του διοικθτικοφ οργάνου. 

θμαντικόσ ςχετικόσ νόμοσ ο κϊδικασ διοικθτικισ διαδικαςίασ 

ν. 2690/1996. 

Οι πιο πάνω αρχζσ  αλλά και γενικά το Διοικθτικό Δίκαιο και το 

Δίκαιο των διοικθτικϊν πράξεων είναι ςθμαντικά για το 

Δθμοςιονομικό Δίκαιο διότι ςτα ςχετικά κζματα θ διοίκθςθ 

ενεργεί μζςω διοικθτικϊν οργάνων που εκδίδουν ςχετικζσ 

διοικθτικζσ πράξεισ που πρζπει να είναι νόμιμεσ. 

9.ΥΡΘΕΣΙΕΣ    ΜΕ  ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ  

 Η Βουλι των Ελλινων 

 Σο Τπουργικό υμβοφλιο 

I. Τπουργείο  Οικονομικϊν  Διευκφνςεισ  και αυτοτελι 

γραφεία 

II. Γενικό  Λογιςτιριο του Κράτουσ  Γ.Λ.Κ  Ν.2362/95  

Σο Τπουργείο Οικονομικϊν περαιτζρω  αποτελείται από τθν : 

Κεντρικι   Υπθρεςία  

Διοικεί ζςοδα και τα ζξοδα του κράτουσ καταρτίηει  

προχπολογιςμό ,ιςολογιςμό και απολογιςμό  του κράτουσ. 
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Αςκεί  ζλεγχο ςτθν οικονομικι διαχείριςθ του κράτουσ  

,δανειακι πολιτικι ,οδθγίεσ κατάρτιςθσ  προςυλλογιςμϊν 

Ν.Π.Δ.Δ  

- τισ Υπθρεςίεσ  Δθμοςιονομικοφ  Ζλεγχου  

 Αυτζσ υπάρχουν ςε κάκε υπουργείο, ςτισ περιφζρειεσ 

- τισ Δθμόςιεσ  Οικονομικζσ  Υπθρεςίεσ  Δ.Ο.Υ  

ΙΙΙ. Θ  ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Είναι Ν.Ρ.Ι.Δ (ΑΕ)για τισ πιςτωτικζσ εργαςίεσ και είναι 

Ν.Ρ.Δ.Δ για υπθρεςίεσ Δθμοςιονομικοφ Χαρακτιρα 

Ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ : 

- Εκδοτικό προνόμιο που ςιμερα μετά τθν ζνταξθ τθσ ςτθν ΕΕ 

το ζχει θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα    ( Ε.Κ.Σ – E.C.B.) 

- Χάραξθ νομιςματικισ  πολιτικισ  

- Άςκθςθ εποπτείασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων  

- Επίβλεψθ  ομαλισ λειτουργίασ ςυςτθμάτων πλθρωμϊν 

- Διαχείριςθ  ξζνου  ςυναλλάγματοσ  

- Σαμειακι  διαχείριςθ  Δθμόςιου  χριματοσ 

 

I V. Νομιςματικι  Επιτροπι  πρόκειται για δθμόςια  υπθρεςία  

-Εγκρίνει  προγράμματα χρθματοδότθςθσ   Δθμοςίου 

-Ελζγχει τθν διάκεςθ κεφαλαίων δθμοςίων οργάνων 

-Θζματα ςυναλλάγματοσ 

-Ζγκριςθ ζκδοςθσ εντόκων  γραμματίων  

V. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ     ΣΥΝΕΔΙΟ  



 14 

Αποτελεί  Διοικθτικι   αρχι  και Ανϊτατο διοικθτικό  

δικαςτιριο 

Ρροβλζπεται  ςτο  Σφνταγμα  1975/86   

Αςκεί ωσ Διοικθτικό  Όργανο τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ : 

 Κάνει Ζλεγχο δαπανϊν του κράτουσ ,ΟΣΑ, ΝΠΔΔ 

 Τποβάλει Ζκκεςθ προσ τθν βουλι για απολογιςμό και 

ιςολογιςμό του κράτουσ  

 Γνωμοδοτεί  για ςυνταξιοδοτικοφσ  νόμουσ 

 Ελζγχει  λογαριαςμοφσ   δθμοςίων  υπολόγων ΟΣΑ,ΝΠΔΔ 

 Ζχει ωσ ζργο τθν Παρακολοφκθςθ  δαπανϊν  του κράτουσ 

ςτα ΝΠΔΔ με προλθπτικό  ζλεγχο (από μονομελι όργανα ι 

κλιμάκιο) ι αςκεί  καταςταλτικό ζλεγχο (των Δαπανϊν ,των 

Λογαριαςμϊν Δ. Τπόλογου  ,και του Απολογιςμοφ – 

Ιςολογιςμοφ του Κράτουσ  ) 

Επίςθσ τα ακόλουκα όργανα ςφμφωνα με το αρκρο17 επ. 

Ν.4270/2014 που ζχουν ςχζςθ με τα Δθμόςια Οικονομικά: 

 Ο υπουργόσ ανάπτυξθσ και ανταγωνιςτικότθτασ 

 Οι προϊςτάμενοι των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των 

υπουργείων 

 Οι προϊςτάμενοι των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των λοιπϊν 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Σο Παρατθρθτιριο τθσ Οικονομικισ αυτοτζλειασ των ΟΣΑ 

 Σο γραφείο Προχπολογιςμοφ του Κράτουσ ςτθν βουλι 

 Σο Ελλθνικό Δθμοςιονομικό ςυμβοφλιο  

 Ο Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ του Δθμόςιου χρζουσ  

 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

10. ΔΙΑΙΕΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  (Δ.Λ) 

Με βάςθ τον Ν.2362/95 Κ.Δ.Λ που αντικαταςτάκθκε από τον 
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*Ν.4270/2014 και που ιςχφει από 01-01-2015 το Δθμόςιο 

Λογιςτικό αποτελείται από τρεισ ενότθτεσ ,τρία μζρθ : 

1. Νομοκετικό   που περιλαμβάνει τθν ψιφιςθ του 

Προχπολογιςμοφ, του ιςολογιςμοφ , και του απολογιςμοφ 

2. Διοικθτικό που περιλαμβανει : 

Σθν Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ ,                                                       

Σα Δθμόςια ταμεία, και τθν                                                                            

Διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του κράτουσ  

3. Δικαςτικό που αναφζρεται ςτον : 

Ζλεγχο και εκδίκαςθ λογαριαςμϊν των Δθμοςίων Τπολόγων 

11. ΒΑΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ  του   Δ.Λ    είναι :  

-Τπουργόσ  των Οικονομικϊν 

-Γ .Λ. Κράτουσ  

-Ελεγκτικό υνζδριο 

-Γενικι  Διεφκυνςθ  φορολογίασ με τισ Δ.Ο.Τ και τα τελωνεία  

12. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Ν.4270/2014 

Ο νόμοσ 4270/2014 που ενςωματϊνει ςτθν Ελλθνικι ζννομθ 
τάξθ τθν κοινοτικι οδθγία  2011/85/ ΕΕ) ςτα πρϊτα άρκρα 
του αναφζρεται ςε ζνα καινοφργιο  ανεξάρτθτο 
δθμοςιονομικό όργανο το Δθμοςιονομικό ςυμβοφλιο και 
ςτθν ςυνζχεια δίνει οριςμοφσ τθσ διάρκρωςθσ των φορζων 
του Δθμόςιου τομζα με τισ ςχετικζσ του διακρίςεισ. 

1.Συςταςθ Δθμοςιονομικοφ Συμβοφλιου (Άρκρο 2)                           

Είναι ανεξάρτθτθ δθμοςιονομικι αρχι με ζδρα τθν Ακινα. 

Αρμοδιότθτεσ του είναι τα ακόλουκα  : 
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 Αξιολόγθςθ μικροοικονομικϊν προβλζψεων ςτισ όποιεσ 
βαςίηεται το μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ 
τρατθγικισ (ΜΠΔ)  

 Παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ των αρικμθτικϊν 
δθμοςιονομικϊν κανόνων  

 Αξιολόγθςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι δθμοςιονομικϊν 
κανόνων ςχετικά με τθν απόκλιςθ από μεςοπρόκεςμο 
ςτόχο, τθν  ενεργοποίθςθ διορκωτικοφ μθχανιςμοφ, τθν 
εξζλιξθ δθμοςιονομικισ διάρκρωςθσ κλπ  

 Διοικείται από  Διοικθτικό υμβοφλιο , Πρόεδρο και 4  
μελι.   

2. ΟΙΣΜΟΙ (ΑΘΟ 14) 
(Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ  2011/85/ ΕΕ) 
 
Δθμόςιοσ Τομζασ 
Περιλαμβάνει τθν Γενικι Κυβζρνθςθ ,και τα εκτόσ αυτισ 
Νομικά Πρόςωπα Δθμόςιου Δικαίου και τισ  εκτόσ αυτισ 
Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ . 
Γενικι Κυβζρνθςθ  
Περιλαμβάνει 3 υποτομείσ : 
 Κεντρικι Κυβζρνθςθ 
 Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) 
 Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ)  

Κεντρικι Κυβζρνθςθ 

Περιλαμβάνει : 

 Κεντρικι Διοίκθςθ 
 Νομικά Πρόςωπα Δθμόςιου Δικαίου 
 Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου  

 ΟΤΑ 

τουσ ΟΣΑ ανικουν : 

 Διμοι α’ βακμοφ  Σ.Α. (τοπικι αυτοδιοίκθςθ) 
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 Περιφζρειεσ  β βακμοφ Σ.Α . 
 ΝΠΔΔ, και  ΝΠΙΔ  που ανικουν και χρθματοδοτοφνται 

από τουσ  ΟΣΑ  α και β βακμοφ ΣΑ. 

  ΟΚΑ  

Εδϊ ανικουν  : 

 Αςφαλιςτικά Σαμεία ωσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( 
και είναι ΝΠΔΔ) 

 Οργανιςμοί Απαςχόλθςθσ  
 Οργανιςμοί Παροχισ Τγείασ 

Κεντρικι Διοίκθςθ  ι  Δθμόςιο ι Κράτοσ  

Εδϊ ανικουν : 

 Προεδρία Δθμοκρατίασ 
 Τπουργεία 
 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  
 Ανεξάρτθτεσ αρχζσ 
 Βουλι   

 

ΜΕΟΣ  Β ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

13. Ο  Ρ     Ο  Υ   Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ  

Είναι ο ετιςιοσ  νόμοσ με τον οποίο προςδιορίηονται τα 

δθμόςια ζςοδα και κακορίηονται τα όρια των εξόδων του 

κράτουσ για κάκε οικονομικό ζτοσ. 

Ο προςυλλογιςμόσ  είναι: 

1. Πράξθ περιοδικι 
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2. Πράξθ  πρόβλεψθσ 
3. Πράξθ προκαταβολικισ  εξουςιοδοτιςεωσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των εςόδων και εξόδων του κράτουσ. 
Θ   Σθμαςία  του Ρροχπολογιςμοφ από τρεισ απόψεισ 
:,οικονομικι, πολιτικι και νομικι : 

Από : 

 Οικονομικι άποψθ είναι ότι :                                               
Χαράςςει προκαταβολικά τθν οικονομικι δραςτθριότθτα  

 Ρολιτικι άποψθ είναι ότι :                                                          
Χαράςςεται  θ γενικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ  

 Νομικι άποψθ είναι ότι :                                                                  
Είναι προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ εςόδων και 
εξόδων του κράτουσ. 

 
 

14.Θ ΝΟΜΙΚΘ   ΦΥΣΘ  ΤΟΥ   ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προχπολογιςμόσ από νομικισ άποψθσ  ζχει τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά :  

 Είναι τυπικόσ νόμοσ και όχι ουςιαςτικόσ 
 Ψθφίηεται με οριςμζνθ διαδικαςία 
 Δεν κζτει κανόνεσ δικαίου 
 Είναι διοικθτικι πράξθ  

Σ  Υ  Ν  Ε  Ρ  Ε  Ι Ε  Σ των ανωτζρω χαρακτθριςτικϊν είναι ότι :  

 Δεν μπορεί να κζςει κανόνεσ δικαίου 
 Δεν καταργεί ι τροποποιεί νόμουσ 
 Δεν κζτει φόρουσ γιατί δεν κζτει κανόνεσ δικαίου  
 Είναι όμωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είςπραξθσ φόρου 
 Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο νομοκετικισ 

εξουςιοδότθςθσ  

15. Κ Α Τ Α  Τ Θ Σ Θ  ΤΟΥ   Ρ  Ο Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 
Ο προχπολογιςμόσ αποτελείται από δυο νόμουσ :  
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 Σον νόμο Προχπολογιςμό εςόδων 
 Σον νόμο Προχπολογιςμό εξόδων                                      

Κακορίηονται δθλαδι ςτουσ νόμουσ αυτοφσ αντίςτοιχα ι) 
τα δθμόςια ζςοδα και ιι) τα όρια αντίςτοιχα των 
δαπανϊν. 

Η κατάρτιςθ του είναι αρμοδιότθτα του Τπουργοφ των 
Οικονομικϊν που τθν αςκεί μζςω του Γενικοφ Λογιςτθρίου του 
Κράτουσ  

Ο   ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΣΟΣ   ΑΡΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΩΣ : 

 χζδιο οικονομικισ δράςθσ 
 Μζςο δζςμευςθσ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ 

αρχισ τθσ Μεγίςτθσ Κοινωνικισ  Ωφζλειασ  
 Τποκατάςτατο του μθχανιςμοφ τιμϊν – κζρδουσ που 

λειτοφργει ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ 
 Μζςο άςκθςθσ και Κοινωνικισ Πολίτικθσ  

 
16.ΑΧΕΣ  ΡΟΥ  ΔΙΕΡΟΥΝ  ΤΟΝ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟ  

Ο προχπολογιςμόσ και θ κατάρτιςθ του διζπεται από τισ 
ακόλουκεσ δθμοςιονομικοφ περιεχομζνου αρχζσ : 

 Αρχι τθσ ενότθτασ 
 Αρχι τθσ περιοδικότθτασ 
 Αρχι τθσ πλθρότθτασ /κακολικότθτασ 
 Αρχι τθσ δθμοςιότθτασ 
 Αρχι τθσ ειδικότθτασ των πιςτϊςεων  
 Αρχι τθσ ςαφινειασ 
 Αρχι τθσ ειλικρινείασ  

 

17. ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ  
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θμαίνει ότι αναγράφονται ςε ζναν μόνο πίνακα εςόδων και 

ςε ζνα ξεχωριςτό μόνο πίνακα εξόδων,   Πλα τα ζςοδα και τα 

ζξοδα του κράτουσ. (χετικό  άρκρο  79 παρ2. .) 

Αποκλίςεισ  από  τθν  αρχι αυτι παρατθροφνται ςτουσ:  

1. Ρροχπολογιςμό  Επενδφςεων 

Αφορά τα μεγάλα παραγωγικά ζργα, όπωσ για παράδειγμα 

λιμενικά ,οδικζσ αρτθρίεσ, υδροφράγματα .                                                                      

Αυτόσ ο προχπολογιςμόσ προςαρτάται κφριο προχπολογιςμό 

,αλλά δεν ςυγχωνεφεται. 

2. Ζκτακτο  Ρροχπολογιςμό  

υντάςςεται ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ όπωσ για παράδειγμα 

διεξαγωγι πολζμου, περίκαλψθ ςειςμοπακϊν, 

πλθμμυροπακϊν  

3. Ρροχπολογιςμό Ειδικοφ Ταμείου  και Ειδικϊν 

Λογαριαςμϊν . 

Όπωσ για παράδειγμα προκαταβολζσ δθμόςιου Λογαριαςμόσ 

Σαμείου Εκνικισ Άμυνασ, Σαμείου εκνικοφ ςτόλου, εκνικϊν 

κλθροδοτθμάτων.  

4. Ρροχπολογιςμοί  ΝΡΔΔ  όπωσ ΟΤΑ,  ΑΕΙ, ΙΚΑ, ΟΔΡ , ΟΓΑ  
κλπ  
 

18. ΑΧΘ  ΤΘΣ  ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ  
Εξαςφαλίηεται με τισ κοινοβουλευτικζσ ςυηθτιςεισ με τθν 
δθμοςίευςθ - κυκλοφορία του προχπολογιςμοφ με τα 
Μ.Μ.Ε (Κανάλι Βουλισ) 
 
19.ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ  
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Τπάρχει ,Ομαδοποίθςθ , κατθγοριοποίθςθ και των Εςόδων 
και των Εξάδων του κράτουσ                                               
(άρκρο 15 Ν.2362/15) 

Ζτςι δεςμεφεται θ Διοίκθςθ ϊςτε : 
I. Να δαπανά ποςά που αναγράφονται ςτον 

προχπολογιςμό ςυμφϊνα με το ςκοπό του κάκε εξόδου  
II. Διευκολφνεται ο ζλεγχοσ για το δικαιολογθμζνο ι όχι 

μιασ δαπάνθσ 
III. Αποφεφγονται αυκαιρεςίεσ και καταχριςεισ. Πρζπει 

όμωσ να αποφεφγεται και θ υπερβολικι εξειδίκευςθ 

20. ΑΧΘ ΤΘΣ ΣΑΦΘΝΕΙΑΣ 
Επιβάλλεται θ αναγραφι και των εςόδων και των εξόδων με 
οριςμζνθ τάξθ και διάκριςθ που εξαςφαλίηεται με τθν 
κακιζρωςθ κωδικοφ δεκαδικοφ ςυςτιματοσ   όπωσ για 
παράδειγμα    κωδικόσ     1515 = Δαπάνεσ πλθρωμισ ρεφματοσ 
κοκ. 

21. ΑΧΘ   ΤΘΣ   ΑΚΙΒΕΙΑΣ – ΕΙΛΙΚΙΝΕΙΑΣ  

Σο μζγεκοσ των εςόδων και δαπανϊν  πρζπει να είναι ακριβζσ 
ζτςι ϊςτε να μθν ανατρζπεται το Δθμοςιονομικό Πρόγραμμα 
τθσ κυβζρνθςθσ .   Όχι εικονικόσ Προχπολογιςμόσ.                                                       
Όπωσ για παράδειγμα θ περίφθμθ Δθμιουργικι Λογιςτικι τθσ 
ΕΛΣΤΑΤ   

22.ΜΟΦΘ  ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Η Εμφάνιςθ εςόδων και εξόδων γίνεται  κατά κατθγορία είδοσ 
και κωδικι κατάταξθ (άρκρο 51 παρ.2 ν. 4270/2014).                                                                                     
Από το 1962 κακιερϊκθκε το δεκαδικό κωδικό  ςφςτθμα  
εςόδων – εξόδων  ςυμπεριλαμβανομζνου  τθσ  ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ που επιτρζπει τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ για τθν 
πορεία του προχπολογιςμοφ.   

Ειδικότερα: 
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 Σα ζςοδα και τα ζξοδα διαιροφνται ςε δζκα βαςικζσ 
κατθγορίεσ από 0000 ζωσ 9000              

 Κάκε κατθγορία (εςόδων και εξόδων) διαιρείται ςε 
βαςικζσ υποκατθγορίεσ κάκε μια από τισ όποιεσ 
αντιςτοιχεί ςε μια εκατοςτά τθσ ίδιασ χιλιάδασ πχ 
0300, 0700,1100,2300 κοκ 

 Κάκε μια  εκατοντάδα διαιρείται ςε δεκάδεσ και αυτζσ 
τελικά ςε μονάδεσ.                                                          Με 
τισ μονάδεσ εξατομικεφεται κάκε ζςοδο ι ζξοδο.  

 
 

ΓΙΑ    ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ : 

Κ.Α (Κωδικόσ Αρικμόσ ) 1111 ζςοδα 

– Η  χιλιάδα ( 1.000 ) δθλϊνει τθν βαςικι κατθγορία ζμμεςοι 
φόροι. 

– Η εκατοντάδα (100) τθν υποκατθγορία (τελωνιακά ζςοδα) 
(1100)  

– Η δεκάδα (10) θ (1110)τθν ομάδα φόροι και τζλθ επί των 
ειςαγόμενων 

– Η μονάδα (1) ι (1111) το εξατομικευμζνο ζςοδο 
(τελωνειακι δαςμοί ειςαγωγισ)  

 
 
23. ΚΑΤΑΤΙΣΘ    ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αρμόδιο Πργανο 

Ο υπουργόσ Οικονομικϊν μζςω του Γ.Λ.Κ  είναι το αρμόδιο 

τελικό όργανο για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και τθν 

κατάκεςθ του ςτθν Βουλι για ψιφιςθ    ( άρκ. 6 Ν2362/95,και 

άρκρο 20,51 επ.  ν. 4270/2014). 
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Ειδικότερα τα οικεία υπουργία ςτζλνουν από το Γ.Λ.Κ τα 

ςτοιχεία προχπολογιηομζνων εςόδων και εξόδων των ιδίων 

και των εποπτευόμενων νομικϊν προςϊπων και φορζων. 

Όλα τα ζςοδα και ζξοδα του κράτουσ εγγράφονται ςτον 

προχπολογιςμό και ταξινομοφνται κατά είδοσ , ομάδεσ, 

υποκατθγορίεσ και κατθγορίεσ τα δε ζξοδα κατά φορζα και 

ειδικό φορζα. 

24.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Αποτελείται από  δυο ετιςιουσ οικονομικοφσ νόμουσ : 

I. Τον προχπολογιςμό εςόδων  
II. Τον προχπολογιςμό εξόδων 

 
Η Διαδικαςία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ ξεκινά ζξι 

μινεσ πριν το τζλοσ του χρόνου με ςχετικό ζγγραφο του 

Τπουργοφ  Οικονομικϊν προσ Όλα τα υπουργεία. 

Κάκε Τπουργείο ςυντάςςει ςχζδιο εςόδων και εξόδων ςε 

χωριςτοφσ πινάκεσ και το υποβάλλει ςτθν  Τπθρεςία 

Δθμοςιονομικοφ Ζλεγχου (ΥΔΕ) που εδρεφει ςε κάκε 

Τπουργείο.   

Οι ΤΔΕ ςυντάςςουν  ςθμείωμα με λεπτομερείσ παρατθριςεισ 

για τουσ πινάκεσ εξόδων και το υποβάλουν ςτον οικείο 

Τπουργό όπωσ για παράδειγμα ςτον Τπουργό Παιδείασ , 

Τπουργό Ανάπτυξθσ κ.ο.κ. . 

Καταρτίηεται ςτθν ςυνεχεία από κάκε υπουργείο το τελικό 

ςχζδιο προχπολογιςμοφ εξόδων που αφοφ το εγκρίνει το 

υπογράφει ο οικείοσ Τπουργόσ και υποβάλλεται  μαηί με τον                                   

Πινάκα   Εςόδων ςτθν Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ του 

Τπουργείου οικονομικϊν   ( Γ.Λ.Κ)  
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Η Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ του Γ.Λ.Κ δζχεται όλα τα ςχεδία 

εξόδων όλων των Τπουργείων και με βάςθ αυτά καταρτίηει το 

ςχζδιο Προχπολογιςμοφ εςόδων για το επόμενο οικονομικό 

ζτοσ.  

25 .ΨΘΦΙΣΘ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Ο νόμοσ του προχπολογιςμοφ ψθφίηεται από τθν ΟΛΟΜΕΛΙΑ 

τθσ βουλισ ( 79..)  

* Αποτελεί αρκετζσ φόρεσ θ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ  

αφορμι για παροχι « ψιφου εμπιςτοςφνθσ» των βουλευτϊν 

ςτθν Κυβζρνθςθ + 

Σθν 1θ  Δευτζρα του Οκτϊβριου κάκε χρόνου ο Τπουργόσ 

Οικονομικϊν κατακζτει ςτθν βουλι περιλθπτικι ειςθγθτικι 

ζκκεςθ του προςχζδιου  του ετιςιου προχπολογιςμοφ (άρκρο 

58)  

Οι προβλζψεισ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν και αξιολογοφνται από το Δθμοςιονομικό 

υμβοφλιο. 

Ο Τπουργόσ Οικονομικϊν ειςάγει ςτθν Βουλι το ςχζδιο του 

προχπολογιςμοφ 40 ιμερεσ πριν από τθν ζναρξθ του  νζου 

οικονομικοφ ζτουσ . 

Σαυτόχρονα κατατίκενται δθλϊςεισ και αναφορζσ για 

αποκλίςεισ ωσ προσ ςυμμόρφωςθ κλπ  

ΟΙΑ    ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΘΣ    ΒΟΥΛΘΣ : 
Θ Βουλι δεν μπορεί  να μθν : 

 Ψθφίςει τον Προχπολογιςμό  ςτο ςφνολο του 
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 Να αρνθκεί τθν ψιφιςθ των νομικά αναγκαίων δαπανϊν ( 
ανελαςτικϊν) που αφοροφν υποχρεϊςεισ του κράτουσ 
όπωσ για  παράδειγμα τθν μιςκοδοςία του προςωπικοφ 

 Δεν μπορεί να αυξομειϊςει δαπάνεσ μιςκϊν και ςυντάξεων. 
 
Θ Βουλι μπορεί να αρνθκεί ψιφο για τισ «ελαςτικζσ» 
δαπάνεσ που είναι ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ . 
 
Όταν ψθφιςτεί ο προχπολογιςμόσ από τθν Βουλι τότε 
κυρϊνεται από δυο χωριςτοφσ νόμουσ που αφοροφν 
ζκαςτοσ  αντίςτοιχα τθν  : 

1.  Κφρωςθ  Προχπολογιςμοφ Εςόδων και τθν  
2. Κφρωςθ  Προχπολογιςμοφ  Εξόδων  
 

26. ΥΡΟΛΟΙΡΑ      ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αν ςτο οικονομικό ζτοσ δεν ειςπραχτοφν όλα τα ζςοδα και δεν 
γίνουν όλεσ οι δαπάνεσ τότε ζχουμε υπόλοιπα ενεργθτικά ι 
πακθτικά. 

Τα Ενεργθτικά είναι εκείνα που: 

Αφοροφν τα ζςοδα που βεβαιωκικαν αλλά δεν ειςπραχτικαν  

Τα Ρακθτικά είναι εκείνα που: 

Αφοροφν τισ δαπάνεσ που δεν ζγιναν ι καλυτζρα δεν 
εκταμιεφτθκαν  

Όπωσ για παράδειγμα υπάρχει ςυμφωνία εκτζλεςθσ δαπάνθσ 
που ζγινε  προ τθσ 31/12 του ζτουσ  και με ςυμφωνία 
παράδοςθσ του αντικειμζνου θ παροχισ υπθρεςίασ μετά τθν 
1/1 του νζου ζτουσ . 

27. Ρωσ    αντιμετωπίηονται   τα  ςχετικά κζματα ? 

Υπάρχουν 2 ςυςτιματα 
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 Το Σφςτθμα Ταμειακοφ Ρροχπολογιςμοφ κατά το 
οποίο : 
Ότι δεν υλοποιικθκε ακυρϊνεται και αναγράφεται 
ωσ ζςοδο ι ζξοδο νζου προχπολογιςμοφ 

 Το Σφςτθμα Χριςθσ είναι εκείνο κατά το οποίο : 
 Βάςθ του οποίου δίνεται παράταςθ είςπραξθσ και 
διενζργειασ τθσ δαπάνθσ. 
 

ΥΡΑΧΟΥΝ     3       ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ    ΧΘΣΘΣ : 
 Σρζχουςα χριςθ 
 Κεκλειςμζνθ χριςθ 
 Παραγεγραμμζνθ χριςθ                                                               

( 5 χρόνια πριν  από τθν λιξθ του τρζχοντοσ  
χρόνου) 
 

Ο προθγοφμενοσ νόμοσ ακλοφκθςε τθν μζςθ λφςθ δθλαδι τθν 

παράταςθ είςπραξθσ βεβαιωκζντων εςόδων για ζναν μινα και 

παράταςθ πλθρωμισ δαπανϊν για 2 μινεσ . 

Ο Τπουργόσ Οικονομικϊν ςτο παρελκόν μποροφςε να δϊςει 2 

μινεσ παράταςθ. 

 Με τον Ν.4270/2014 ( 14 άρκρο ) επιβεβαιωκζντα και μθ 

ειςπραχκζντα ζςοδα  μζχρι τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ, 

διαγράφονται και επαναβεβαιϊνονται ςτον προχπολογιςμό 

του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. 

Σα ζξοδα είναι πλθρωμζσ (άρκρο 76) που πραγματοποιοφνται 

κατά τθν διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ που αναφζρεται ο 

προχπολογιςμόσ , ανεξάρτθτα από τον χρόνο δθμιουργίασ τθσ 

υποχρζωςθσ για πλθρωμι.  

28. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Τα Ζςοδα είναι : 
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1.  Tα βεβαιοφμενα ποςά κατά τθν διάρκεια του 
οικονομικοφ ζτουσ, άςχετα από τθν χρονικι περίοδο που 
προζρχονται 

2. Εκείνα που δεν ειςπραχτικαν κατά τθν διάρκεια του 
προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ  

Λαμβάνονται υπόψθ  : 

1. Η υπάρχουςα νομοκεςία 
2. Σα αποτελζςματα του προθγοφμενου προχπολογιςμοφ 
3. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ εκνικοφ ειςοδιματοσ  

Τα ΕΞΟΔΑ είναι : 
Η ζννοια των εξόδων ταυτίηεται με τθν ζννοια 
τθσ « εγκεκριμζνθσ πίςτωςθσ»  
 

Ρίςτωςθ  
είναι το ποςό που προβλζπεται ςτον προχπολογιςμό για 
οριςμζνθ δαπάνθ. 

Διακρίνονται  οι πιςτϊςεισ ςε : 
Τακτικζσ , οι όποιεσ αφοροφν τισ προβλεπόμενεσ ανάγκεσ κάκε 
Τπουργείου 
Αναπλθρωματικζσ που είναι ποςά που δίνονται από το 
τακτικό αποκεματικό για ενίςχυςθ κάκε πίςτωςθσ που 
αποδεδείχκθκε ανεπαρκείσ. Γίνεται με απόφαςθ του οικείου 
υπουργοφ και δθμοςιεφεται ςτο Φφλο Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβερνιςεωσ . 
Ζκτακτεσ είναι εκείνεσ που αφοφ δαπάνεσ από ζκτακτα 
γεγονότα όπωσ για παράδειγμα ςειςμοφσ ,πλθμμφρεσ  
 
29.ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΘΟ  59 ν.4270/14 

 
τον ετιςιο προχπολογιςμό εγγράφεται ειδικι πίςτωςθ, όχι 
μικρότερθ του 1% και όχι μεγαλφτερθ του 2% των ςυνολικϊν 
δαπανϊν του ωσ αποκεματικό . 
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Σο αποκεματικό χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ 
ςθμαντικϊν άμεςων ,αναπόφευκτων και επειγουςϊν 
δαπανϊν.  
Ο Τπουργόσ Οικονομικϊν παρακολουκεί το αποκεματικό και 
ανά τρεισ μινεσ ενθμερϊνει τθν Βουλι.   
Ο   Τπουργόσ Οικονομικϊν μπορεί να μεταφζρει τα ποςά των 
πιςτϊςεων, πλθν εκείνων τθσ μιςκοδοςίασ μζχρι 5% ςε άλλουσ 
κωδικοφσ. 
 

30. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΑΤΙΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Τπουργόσ Οικονομικϊν μπορεί οποτεδιποτε να υποβάλλει 

ςτθν Βουλι πρόταςθ τροποποίθςθσ των πιςτϊςεων με 

ςυμπλθρωματικό προχπολογιςμό. 

Αυτό γίνεται ιδίωσ όταν : 

1. Η τριμθνιαία ζκκεςθ εκτζλεςθσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ δείχνει ότι οι δαπάνεσ κα υπερβοφν το 
εγκεκριμζνο όριο 

2. Ζχει δεςμευτεί το αποκεματικό 
3. Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά πιςτϊςεων 
4. Αν προκφψουν μεγαλφτερεσ δαπάνεσ  

 
31.ΡΟΣΩΙΝΘ    ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ    ΕΣΟΔΩΝ  -  ΔΑΡΑΝΩΝ  

Αν ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να ψθφιςτεί λόγω  

τθσ λιξθσ τθσ κθτείασ τθσ Βουλισ,  ο ιδθ ιςχφον 

προχπολογιςμόσ  παρατείνεται κατά 4 μινεσ με Π.Δ. με 

πρόταςθ του Τπουργικοφ  υμβουλίου.  

Δεν επιτρζπεται με νζεσ παροχζσ, θ εκταμίευςθ δαπανϊν. 

32.ΑΛΛΟΙ      ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  είναι: 

1. Ρροχπολογιςμόσ Ρρογραμμάτων (ΑΘΟ 56) 
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τθν διακριτικι ευκαιρία του Τπουργοφ Οικονομικϊν είναι θ 
διάρκρωςθ του προχπολογιςμοφ κατά προγράμματα για λιψθ 
μζτρων, επίτευξθ ςτόχων δθμοςίων πολιτικϊν  

2. Ρροχπολογιςμόσ Δθμοςίων  Επενδφςεων (ΡΔΕ) 

(Άρκρο 57 Ν.4270/14)  

3. Ρροχπολογιςμόσ ΝΡΔΔ  
4. Ρροχπολογιςμό λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ  
5. Ρροχπολογιςμόσ ΟΤΑ  

 
33. Α Ρ Ο Λ Ο Γ  Ι Σ Μ Ο  Σ 

Είναι ο νόμοσ του κράτουσ που εμφανίηει τα αποτελζςματα 

εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων για κάκε 

οικονομικό ζτοσ και εγκρίνει τισ υπερβάςεισ που τυχόν  

ςθμειωκικαν Η κατάρτιςθ του γίνεται από το Γενικό 

Λογιςτιριο του Κράτουσ και διακρίνεται ςε : 

1. Απολογιςμό Εςόδων 
2. Απολογιςμό Εξόδων 

      34. Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

ε αυτόν, κατά κωδικό εμφανίηονται: 

 Ζςοδα που προχπολογιςτικαν 

 Ζςοδα που βεβαιωκικαν 

 Ζςοδα που διαγραφικαν 

 Ζςοδα που βεβαιωκικαν αφοφ αφαιρζκθκαν τα 
διαγεγραμμζνα 

 Ζςοδα που ειςπραχτικαν 

 Ζςοδα που είναι για είςπραξθ    
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35. Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 
Εμφανίηονται ςε αυτόν  κατά Τπουργείο, Φορζα, Κωδικό οι : 

 Πιςτϊςεισ που χορθγικθκαν 

 Τποχρεϊςεισ που αναλιφκθκαν 

 Ζξοδα που πλθρϊκθκαν 

 Τπερβάςεισ πιςτϊςεων που ςθμειωκικαν 

 Αδιάκετεσ Πιςτϊςεισ  
 
36. ΔΙΑΦΟΑ   ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1. Ο Προχπολογιςμόσ αφορά το μζλλον, ενϊ ο απολογιςμόσ 
αφορά το παρελκόν 

 
2. Ο Προχπολογιςμόσ ,πρόκειται για πρόβλεψθ θ όποια δεν 

είναι απόλυτα ακριβισ, ενϊ ο απολογιςμόσ χαρακτθρίηεται 
από ακρίβεια 

37. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Κ Α Τ Α  Τ Ι Σ Θ Σ του απολογιςμοφ 
Σα ςτοιχεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ μεταβιβάηονται 
ζωσ τζλοσ Μάιου ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ζωσ το 
τζλοσ του Ιουνίου αποςτζλλονται για ζλεγχο ςτον επίτροπο 
του Ελεγκτικοφ υνεδρίου που με παρατθριςεισ 
επιςτρζφονται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ  
( άρκρο 167 )  
Ο Τπουργόσ Οικονομικϊν ζγγραφα επί των παρατθριςεων 
του επίτροπου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου εκφράηει τισ 
απόψεισ του και εντόσ 20 θμερϊν το διαβιβάηει ςτο 
Ελεγκτικό υνζδριο. 
Σο Ελεγκτικό υνζδριο με ζκκεςθ του, διαβιβάηει τισ 
απόψεισ του,για τθν ορκότθτα και τθν αξιοπιςτία του 
απολογιςμοφ αλλά και του ιςολογιςμοφ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του κράτουσ ζωσ τζλοσ 
Οκτϊβριου ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν, που φζρονται για 
κφρωςθ ςτθν Βουλι μζχρι τζλοσ του Νοζμβριου και πριν τθν 
κατάκεςθ του προχπολογιςμοφ για το νζο ζτοσ 
Η κφρωςθ του από τθν Βουλι αποτελεί τον : 
ΚΟ Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο 
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 Η Βουλι Ελζγχει τθν διαχείριςθ του Δθμόςιου πλοφτου 
ςυμφϊνα με τον νόμο και τον προχπολογιςμό και τον 
εγκρίνει , διαφορετικά αρνείται τθν κφρωςθ θ όποια ζχει 
πολιτικζσ και ποινικζσ ςυνζπειεσ   
 

38. Ι Σ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ Ο  Σ 
Είναι ο νόμοσ που εμφανίηει τθν κατάςταςθ του 
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ του Δθμόςιου Σαμείου και το 
Δθμόςιο Χρζοσ . 
Καταρτίηεται από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ  μετά 
από υποδείξεισ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου και απεικονίηει: 
 

 Σο τελικό υπόλοιπο από τθν εκτζλεςθ των  προχπολογιςμϊν 
των προθγοφμενων ετϊν ζωσ τθν ζναρξθ του 
αναφερόμενου ζτουσ 

 Σθν κατά παράταςθ εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ του 
προθγοφμενου ζτουσ και του ζτουσ που αφορά 

 Σθν κίνθςθ και το υπόλοιπο των λογαριαςμϊν εκτόσ 
προχπολογιςμοφ ,του Δθμόςιου Χρζουσ  και των εγγυιςεων 
που παρζχει το δθμόςιο   
 

39. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 Η διαδικαςία κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ είναι ίδια με 
εκείνθσ του απολογιςμοφ 
 
40. ΣΧΕΣΘ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ομοιότθτεσ: Και τα δυο αφοροφν το παρελκόν  
Διαφορζσ : 
1. Ο ιςολογιςμόσ εμφανίηει τθν οικονομικι κατάςταςθ ςε 

δεδομζνθ ςτιγμι 
2. Ο απολογιςμόσ εμφανίηει τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ 

του προχπολογιςμοφ κατά τθν διάρκεια του οικονομικοφ 
ζτουσ  
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Στον ιςολογιςμό εμφανίηεται, με διαφάνεια και αξιοπιςτία, 
μια ςαφισ εικόνα τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ (αρκρο165) 
Η ςφνταξθ του γίνεται  ςυμφϊνα με τθν διπλογραφικι 
Λογιςτικι Σαμειακισ Βάςθσ και  εφαρμόηεται το Λογιςτικό 
χζδιο τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Άρκρα 158 -162) 

 
 

 ΜΕΟΣ  Γ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ - ΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 41.Δθμόςιεσ      Δαπάνεσ 

Δθμόςια  δαπάνθ είναι θ χριςθ χρθματικοφ ποςοφ για 

λογαριαςμό  του κράτουσ και για ικανοποίθςθ τθσ δθμόςιασ 

ανάγκθσ . 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ γίνεται χριςθ πίςτωςθσ επειδι υπάρχει 

πάντα ο κίνδυνοσ κακισ χριςθσ των δθμοςίων χρθμάτων και 

διάκεςθσ τουσ για ςκοποφσ που δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ τθσ πολιτείασ. 

 Θεςπίηονται από τον Νόμο μζτρα περιοριςμοφ τθσ 

ενδεχόμενθσ ςπατάλθσ χρθμάτων. 

Οι επιςτροφζσ αχρεωςτιτων εςόδων του δθμόςιου  δεν 

αποτελοφν  δαπάνθ. 

42.ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ 

Α. Πρόκειται για περιοριςμοφσ τθσ νομοκετικισ εξουςίασ. Οι 

περιοριςμοί αυτοί τίκενται είτε από το φνταγμα είτε από 

άλλουσ νόμουσ. 

1.Ρεριοριςμοί από το Σφνταγμα :  

1-άρκρο 73.Παρ.2. 
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<<‘Νομοςχζδια για απονομι ςυντάξεων υποβάλλονται μόνο 

από τον  Τπουργό Οικονομικϊν  μετά από γνϊμθ του 

Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

‘Νομοςχζδια απονομισ ςυντάξεων ςε υπάλλθλουσ τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  ι Νομικϊν Πρόςωπων Δθμόςιου Δικαίου 

υποβάλλονται από τον αρμόδιο υπουργό και τον Τπουργό 

Οικονομικϊν.>> 

Σα νομοςχζδια  ςυντάξεων είναι  ΕΙΔΙΚΑ μθ επιτρεπομζνθσ επί 

ποινι ακυρότθτασ  να περιλθφκοφν   ςε άςχετα νομοςχζδια 

είτε ωσ διατάξεισ είτε ωσ τροπολογίεσ .  

2-Άρκρο 73.Παρ.3. 

<<‘Ουδεμία πρόταςθ νόμου ι τροπολογία ι προςκικθ 

ειςάγεται ςε ςυηιτθςθ ,εάν προζρχεται όχι από τον Τπουργό 

,αλλά από τθν Βουλι ,που αφορά μιςκοδοςία ι ςυντάξεισ 

υπάλλθλων του Δθμόςιου ι των Οργανιςμϊν Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθτθσ ι Νομικϊν Πρόςωπων Δθμόςιου Δικαίου >>. 

 

Β.ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΘΣ         ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

1.  Σ. Άρκρο 75.Παραγραφοι 1,2,3 «Κάκε νομοςχζδιο και κάκε 

πρόταςθ νόμου από Τπουργό ,που ςυνεπάγεται επιβάρυνςθ 

του προχπολογιςμοφ δεν ειςάγεται ςε ςυηιτθςθ, αν δεν 

ςυνοδευτεί από ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 

που κακορίηει τθν δαπάνθ. 

Νομοςχζδιο που ςυνεπάγεται δαπάνθ ι ελάττωςθ εςόδων δεν 

ειςάγεται για ςυηιτθςθ, εάν δεν ςυνοδεφεται από ειδικι 

ζκκεςθ  για τον τρόπο που κα καλυφτοφν .Η ζκκεςθ 

υπογράφεται από τον Τπουργό Οικονομικϊν. 

2.Περιοριςμοι άρκρων  79.Παράγραφοσ 1. Και 

αρκρο72.Παραγραφοσ  1.Εδάφιο2.. 

Γ. ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ     ΑΡΟ       ΝΟΜΟΥΣ 

Νόμοι κζτουν περιοριςμοφσ ιδίωσ ο Κ.Δ.Λ (Ν.4072/14), όπωσ: 
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1.Αρχθ τθσ ειδίκευςθσ του προχπολογιςμοφ και ειδικότθτασ 

των πιςτϊςεων  

2.θ ειδικι διαδικαςία ανάλθψθσ υποχρεϊςεωσ ,αναγνωρίςεωσ 

,εκκακαρίςεωσ εντολισ πλθρωμισ  και πλθρωμισ  δθμοςίων 

δαπανϊν .Πρόκειται για διακεκριμζνα ςτάδια διενεργείασ 

δθμόςιασ δαπάνθσ με εμπλοκι διαφόρων αρμόδιων 

υπάλλθλων . 

43. ΔΙΑΚΙΣΘ  ΔΑΡΑΝΩΝ 

Γίνεται διάκριςθ των δθμοςίων δαπανϊν από άποψθ 

οικονομικοφ αποτελζςματοσ ,από άποψθ ςκοποφ ,                                  

κοινωνικοφ ςκοποφ  και από δθμοςιονομικι άποψθ. 

Ειδικότερα για κάκε κατθγορία ζχουμε : 

 Από  άποψθ  οικονομικοφ  αποτελζςματοσ  

I. Ραραγωγικζσ, όταν ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγισ 

II. Αποδοτικζσ, όταν το κράτοσ αποκτά ζςοδα από τθν 

πραγματοποίθςθ τουσ. 

 Από δθμοςιονομικι άποψθ διακρίνονται ςε  

I. Τακτικζσ ( όταν επαναλαμβάνονται κάκε χρόνο) 

Ζκτακτεσ(όταν ςυμβαίνει το αντίκετο) 

II. Ρροςωπικζσ μιςκοδοςίεσ –δαπάνεσ υλικϊν  

III. Κρατικζσ – Τοπικζσ 

 Από άποψθ ςκοποφ διακρίνονται ςε 

I. Αςτικζσ 

II. Στρατιωτικζσ 

III. Δαπάνεσ δθμόςιου χρζουσ, ςτισ όποιεσ ανικουν οι 

διοικθτικζσ δαπάνεσ οι όποιεσ αφοροφν τα ζξοδα τθσ 

διοίκθςθσ και                                                                                           

οι δαπάνεσ επενδφςεωσ ι κεφαλαίου  ( δθμόςια ζργα ) 
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 Κοινωνικζσ  Δαπάνεσ                                                                   

αποτελοφν μεταφορά ειςοδιματοσ από τισ εφπορεσ τάξεισ 

ςτισ φτωχότερεσ που αφαιροφν το ειςόδθμα από τον 

πλοφςιο οποφ δεν είναι απαραίτθτο για τθν ςυντιρθςθ του. 

44.   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ω   Σ   Ε   Ι  Σ 

Ρίςτωςθ είναι θ δαπάνθ που αναγράφεται ςτον 

προχπολογιςμό για οριςμζνθ αίτια ζτςι :  

1. H πίςτωςθ γράφεται ςτον προχπολογιςμό 

2. Η ζγκριςθ από τθν Βουλι αποτελεί άδεια για διενζργεια 

,τθσ ςυναφοφσ με τθν πίςτωςθ δαπάνθσ 

3. Η πίςτωςθ αποτελεί  ΟΟ  για νόμιμθ δαπάνθ 

4. Δεν επιτρζπεται υπζρβαςθ τθσ δαπάνθσ που 

προβλζπεται ςτον προχπολογιςμό. 

Οι πιςτϊςεισ διακρίνονται ςε  

1. Τακτικζσ : Αυτζσ που είναι γραμμζνεσ ςτον 

προχπολογιςμό 

2. Αναπλθρωματικζσ: Αφοροφν εςωτερικι 

αναμόρφωςθ προχπολογιςμοφ ι αντιμετϊπιςθ 

ζκτακτων αναγκϊν.  

45. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ    ΔΘΜΟΣΙΑΣ    ΔΑΡΑΝΘΣ 

Σα ςτάδια εκτζλεςθσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ για τθν οποία 

υπάρχει εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό είναι : 

1. Ανάλθψθ υποχρζωςθσ 

2. Αναγνϊριςθ δαπάνθσ 

3. Εκκακάριςθ δαπάνθσ 

4. Εντολι πλθρωμισ δαπάνθσ 

5. Ρλθρωμι δαπάνθσ 
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Ειδικότερα για κάκε μια από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ- 

ςτάδια διενζργειασ δαπανϊν : 

1-Ανάλθψθ υποχρζωςθσ ( Άρκρο 66 .Ν 4072/14) 

Είναι θ διοικθτικι πράξθ με τθν όποια το αρμόδιο όργανο       

( κακ’  φλθ  και κατά τόπο)  αποφαςίηει τθν διενζργεια 

δθμόςιασ δαπάνθσ. 

Αρμόδια όργανα για ανάλθψθ υποχρζωςθσ για τισ 

κρατικζσ δαπάνεσ είναι ο Πρόεδροσ τθσ Βουλισ , οι 

Τπουργοί και   ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ.                                                

Για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ για εκτζλεςθ 

οποιαςδιποτε δαπάνθσ εκδίδεται απόφαςθ ανάλθψθσ 

υποχρζωςθσ που περιζχει βεβαίωςθ του αρμόδιου 

οργάνου περί φπαρξθσ και δζςμευςθσ τθσ αναγκαίασ 

πίςτωςθσ 

(Δ θ μ ο ς ι ο ν ο μ ι κ ι  Δ ζ ς μ ε υ ς θ) .                                                                                          

Η απόφαςθ υπογράφεται από τον δ ι α τ ά κ τ θ και 

περιζχει βεβαίωςθ  του προϊςτάμενου  οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν του φορζα ,ότι το ποςό τθσ δαπάνθσ  που 

αφορά , ευρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ εντόσ του διακζςιμου ποςοςτοφ αυτισ και ότι 

ζχει δεςμευκεί από τον προχπολογιςμό του φορζα. Σο 

ποςό παραμζνει δεςμευμζνο μζχρι τθν καταβολι του ι 

μζχρι ανάκλθςθσ τθσ δζςμευςθσ από τον δια τ ά κ τ θ . 

Ειδικι δζςμευςθ από τθν αρχι του ζτουσ υπάρχει για 

πλθρωμι μιςκϊν, ςυντάξεων  ,δθμόςιου χρζουσ 

,αςφαλιςτικϊν παροχϊν και πάγιων δαπανϊν( 

μιςκϊματα νερό, τθλζφωνο ) υπερωρίεσ αμοιβζσ 

εκπαιδευτικϊν εφθμζριων ΕΤ , ενόπλων δυνάμεων κλπ. 

 

2- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ      ΑΝΑΛΘΨΘΣ     ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ    
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Με τεκμθριωμζνο αίτθμα του διατάκτθ,  ο προϊςτάμενοσ 

των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του φορζα,  κάνει ςε δυο 

αντίτυπα τθν ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ , 

δεςμεφει  το ποςό από τθν πίςτωςθ του 

προχπολογιςμοφ ,με ενθμζρωςθ των Λογιςτικϊν Βιβλίων 

και ςτζλνει τα 2 αντίτυπα για υπογραφι ςτον διατάκτθ   

Μετά τθν υπογραφι το 1 αντίτυπο επιςτρζφεται ςτον 

προϊςτάμενο των οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 

Αν δεν υπογραφεί θ απόφαςθ από τον διατάκτθ , τότε 

δίνεται  εντολι ςτον προϊςτάμενο των οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν για ανάκλθςθ τθσ δζςμευςθσ τθσ πίςτωςθσ . 

Κάκε απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ κακ’ υπζρβαςθ 

των εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων είναι αυτοδίκαια 

απόλυτα άκυρθ και δθμιουργεί τθν ευκφνθ του διατάκτθ  

και του προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν 

αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο.  

 

3-ΡΛΘΩΜΘ      ΔΑΡΑΝΘΣ 

Η  πλθρωμι γίνεται από τα Δθμόςια Σαμεία του Κράτουσ       ( 

από τισ τράπεηεσ για τα Νομικά Πρόςωπα Δθμόςιου Δικαίου ) 

με Χρθματικό Ζνταλμα Πίςτωςθσ που αποςτζλλεται από 

υπθρεςίεσ εντελλομζνων εξόδων ι από Τπόλογουσ Δθμόςιου 

Λογιςτικοφ. 

Προθγείται  προλθπτικόσ ζλεγχοσ και αςκείται επί  πάρεδρο ι 

επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

 

ΜΕΡΟ  Δ ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΣΑΚΣΕ 

46. Δ Ι Α Τ Α Κ Τ ΘΣ   

Είναι το κρατικό όργανο που ζχει από τον νόμο τθν 

αρμοδιότθτα διάκεςθσ πιςτϊςεων οι όποιεσ είναι γραμμζνεσ 
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ςτον προχπολογιςμό , και μζςα ςτα όρια διάκεςθσ και 

διακρίνονται ςε : 

 Κφριοι Διατάκτεσ 

 Δευτερεφοντεσ Διατάκτεσ  

 Κφριεσ Διατάκτεσ                                                                                               

είναι τα κρατικά όργανα που ζχουν τθν αρμοδιότθτα από 

τον  νόμο για τθν διάκεςθ πιςτϊςεων που είναι 

γραμμζνεσ και εγκεκριμζνεσ ςτον προχπολογιςμό και 

εντοσ των ορίων διάκεςθσ ,που κακορίηονται από τον 

Τπουργό Οικονομικϊν 

 Δευτερεφοντεσ Διατάκτεσ                                                                                         

είναι τα κρατικά όργανα που ζχουν τθν αρμοδιότθτα 

διάκεςθσ των πιςτϊςεων που είναι γραμμζνεσ ςτον 

προχπολογιςμό, αλλά όχι ευκζωσ από τον νόμο, αλλά με 

τθν μεταβίβαςθ εξουςίασ από τον κφριο διατάκτθ όπωσ   

για παράδειγμα δθμόςιοι λογαριαςμοί, ςτρατιωτικζσ και 

διευκυντικζσ διευκφνςεισ ταμείων.                        

 Ο Διατάκτθσ  (Τπουργόσ ι προβλεπόμενοσ από τον νόμο 

ι τισ οργανικζσ διατάξεισ όργανο του κάκε φορζα τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ οποφ είναι υπεφκυνο για τθν 

διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του φορζα 

αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 

προχπολογιςμοφ και προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ ςε 

βάροσ του. 

  Σα κακικοντα του Διατάκτθ  είναι αςυμβίβαςτα με 

εκείνα του προϊςταμζνου των οικονομικϊν υπθρεςιϊν 

 Ο Διατάκτθσ ζχει αςυμβίβαςτο με τθν ιδιότθτα του 

Δθμόςιου Τπόλογου . Εάν  αναμιχτεί ςτα κακικοντα του 

ευκφνεται ωσ δθμόςιοσ υπόλογοσ. 

ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΥΡΑΧΕΙ ΟΤΑΝ   
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1.  Τπάρχει αν θ ικανοποίθςθ προςωπικοφ του 

ςυμφζροντοσ ςυνδζεται με τθν ανάλθψθ τθσ 

υποχρζωςθσ  

2.  Είναι ςφηυγοσ ι ςυγκενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ 

ςε ευκεία γραμμι απεριόριςτα, και εκ πλάγιου μζχρι και 

4ου βακμοφ με κάποιον από τουσ ενδιαφερομζνουσ . 

3. Ζχει ιδιαίτερο δεςμό ι ιδιάηουςα ςχζςθ ι εχκρότθτα 

με τουσ ενδιαφερομζνουσ  

Η ςφγκρουςθ  επιβάλει  αποχι από τθν άςκθςθ των  

κακθκόντων του,  και θ παράβλεψθ  τθσ δθμιουργεί  

πεικαρχικζσ  ςυνζπειεσ. 

47. ΟΙ  ΔΘΜΟΣΙΟΙ   ΥΡΟΛΟΓΟΙ (  ΑΘΟ150  ) 

Δθμόςιοσ υπόλογοσ είναι εκείνοσ που διαχειρίηεται ζςτω και  

χωρίσ νόμιμθ εξουςιοδότθςθ  χριματα , άξιεσ ι υλικά που 

ανικουν ςτο δθμόςιο ι ςτα Νομικά. Πρόςωπα. Δθμοςίου. 

Δικαίου κακϊσ και οποιοςδιποτε άλλοσ κεωρείται από τον 

νόμο ωσ δθμόςιοσ υπόλογοσ. 

Διακρίνονται ςε : 

1) Οι υπόλογοι χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμϊν ι 
προςωρινϊν 

2) Οι διαχειριςτζσ παγίων προκαταβολϊν 
3) Οι εφοριακοί  ι  τελωνειακοί υπόλογοι 
4) Οι ειδικοί ταμίεσ  
5) Οι υπόλογοι  Νομικϊν .Προςϊπων .Δθμόςιου .Δικαίου και  

Οργανιςμϊν. Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  
6) Οι διαχειριςτζσ  ζργων Δθμόςιων Επενδφςεων 
Οι δθμόςιοι υπόλογοι υπάγονται ςτον ζλεγχο και τθν 

εποπτεία :  

1)   Σου Τπουργοφ Οικονομικϊν  
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2)Σου Οικείου Διατάκτθ  

48.ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ 

Σα  κακικοντα του δθμόςιου υπολόγου είναι αςυμβίβαςτα με 
τα κακικοντα του διατάκτθ και του εκκακαριςτι. 

Διατάκτθσ:  είναι εκείνοσ που διατάςει τθν πλθρωμι από το 
Δθμόςιο Σαμείο και 

 Δθμόςιοσ Υπόλογοσ: είναι εκείνοσ όπου ενεργεί τθν πλθρωμι  

49. Απαγορεφςεισ για τον  Δ.Υ 

1) Απαγορεφεται θ ανάμειξθ ιδιωτικϊν χρθμάτων με χριματα 
των  Δθμοςίων Σαμείων 

2) Απαγορεφεται θ διενζργεια πλθρωμισ θ οποία δεν ανάγεται 
ςτθν αρμοδιότθτα του 

3) Απαγορεφεται να τοκίηει ι χρθςιμοποιεί κατ ‘ άλλον τρόπο 
τα χριματα διαχείριςθσ του 

4)  Απαγορεφεται να πλθρωκεί για απαίτθςθ του κατά του 
Δθμοςίου από  τα χριματα που διαχειρίηεται  

5) Απαγορεφεται να απομακρυνκεί από τθν ζδρα του χωρίσ  
άδεια τθσ προϊςτάμενθσ αρχισ 
50. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ     ΤΟΥ           Δ.Υ  

1) Οι δθμόςιοι  υπόλογοι  είναι υποχρεωμζνοι να λαμβάνουν 
τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια των δθμόςιων 
χρθμάτων, των αξιϊν ( ζνςθμα, παράβολα) 

2) Να λογοδοτοφν  
 

51. ΕΛΕΓΧΟΣ         ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ      ΤΩΝ   Δ.Υ. 
Τπάρχουν τριϊν ειδϊν ζλεγχοι τθσ διαχείριςθσ των Δ.Τ., 
διοικθτικόσ ,δικαςτικόσ και Κοινοβουλευτικόσ. 
1) Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ  

Εκείνοσ ο  οποίοσ αςκείται από τουσ επικεωρθτζσ δθμοςίων  
υπολόγων  οριηόμενα όργανα  από τον Τπουργό 
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Οικονομικϊν, από τουσ προϊςτάμενουσ υπθρεςιϊν και από 
το Ελεγκτικό υνζδριο 

2) Δικαςτικόσ  Ζλεγχοσ  
Εκείνοσ ο οποίοσ αςκείται από το Ελεγκτικό υνζδριο  

3) Κοινοβουλευτικόσ  Ζλεγχοσ  
Διενεργείται από τθν Βουλι ,ςτα πλαίςια ζγκριςθσ του 
απολογιςμοφ   
 

52.ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ      Δ.Υ 
Ζλλειμμα είναι οποιαδιποτε ζλλειψθ χρθμάτων ,αξιϊν ( 
ζνςθμα , παράβολα και υλικϊν που διαπιςτϊνεται με τθν 
νόμιμθ  διαδικαςία ςτθν διαχείριςθ του κακϊσ και κάκε 
άλλθ κατάςταςθ διαχείριςθσ θ οποία κεωρείται ζλλειμμα 
από τον νόμο. 
 
ΩΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΘΕΩΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΡΛΘΩΜΘ  ΡΟΥ : 

1) Δεν ανάγεται ςτθν αρμοδιότθτα του δθμοςίου υπόλογου  
2) Ζγινε χωρίσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 
3) Αφορά δαπάνεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν τθρθκεί οι νόμιμεσ 

διαδικαςίεσ από τον δθμόςιο υπόλογο  
4) Ζγινε αχρεϊςτθτα από υπαιτιότθτα του δθμόςιου υπόλογου 
5) Είναι άςχετθ με τον ςκοπό διαχείριςθσ 
Οποιοδιποτε ζλλειμμα αναπλθρϊνεται  από τον Δθμόςιο 
Τπόλογο εντόσ 48ωρων διαφορετικά  απομακρφνεται , του 
καταλογίηεται το ποςό  και  βεβαιϊνεται ωσ Δθμόςιο Ζςοδο 
εφόςον υπάρχει περίπτωςθ δόλου ι βαρείασ αμζλειασ , ο 
Δθμόςιοσ υπόλογοσ διϊκεται και πεικαρχικά .   
Ο καταλογιςμόσ γίνεται από τον Οικείο Διατάκτθ  ι από 
αρμόδια όργανα με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 
Σο Ελεγκτικό  υνζδριο κάνει καταλογιςμό εντόσ 10 ετϊν από 
τθν υποβολι ςε αυτό των δικαιολογθτικϊν. Ο καταλογιςμόσ 
χαρτοςιμου ι υλικϊν ι ενςιμων γίνεται ςε χριμα αντίςτοιχο 
τθσ αξίασ τουσ. 

 
 



 42 

53.ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΛΘΩΜΘΣ ΜΘ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ: 
Ο  καταλογιςμόσ ςτθν περίπτωςθ αυτι   γίνεται  : 

1. ςτα υπθρεςιακά όργανα που ζχουν εκδϊςει παράνομεσ 
διοικθτικζσ πράξεισ  ι ζχουν ςυμπράξει ςε αυτζσ ( μθ 
νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

2. ςτουσ λαβόντεσ εφόςον ζχουν ευκφνθ για τθν μθ τιρθςθ 
των νόμιμων διαδικαςιϊν 

 Εάν το ζλλειμμα δεν οφείλεται ςε δόλο ι βαρεία αμζλεια 
του Δθμόςιου Τπόλογου το αρμόδιο για το καταλογιςμό 
όργανο μπορεί να εγκρίνει τθν καταβολι του ποςοφ ςε 24 
μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ προςαφξθςθ εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ. 
 

 Επί μθ νόμιμων πλθρωμϊν   το ζλλειμμα καταλογίηεται εισ 
ολόκλθρο και εισ τουσ λαβόντεσ. 
 

 Οι υπόλογοι είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των 
δθμοςίων χρθμάτων, των ενςιμων, υλικϊν και αξιϊν. 

ΑΜΥΝΑ  Δ.Υ  ΚΑΤΑ  ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΑΞΘΣ  
Οι  Δθμόςιοι Τπόλογοι ςτουσ οποίουσ ζγινε  καταλογιςμόσ 
δαπανϊν , μποροφν να προςβάλουν τθν καταλογιςτι  πράξθ  
ενϊπιον του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου με τα ζνδικα 
βοθκιματα που προβλζπονται ( ζνςταςθ ,ζφεςθ) . 
Επίςθσ  ζχουν και τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ : 

 Μποροφν μζςα ςε 6 μινεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
καταλογιςτισ  πράξθσ  να αςκιςουν αίτθςθ ανακεϊρθςθσ 
ενϊπιον του οργάνου που τθν ζχει εκδϊςει  

  Μποροφν να αςκιςουν Ι ε ρ  α ρ χ ι κ ι       Π ρ ο ς φ υ γ ι ( 

με αίτθςθ κεραπείασ και χωρίσ τιρθςθ προκεςμίασ ), θ 

ενδικοφανι προςφυγι αν αυτι προβλζπεται από νόμο ( ςε 

ειδικό όργανο και μζςα ςε προκεςμία ωσ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια). 
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 Οι Δθμόςιοι Τπόλογοι εντόσ δφο μθνϊν από τθν λιξθ τθσ 
διαχείριςθσ τουσ, αποδίδουν λογαριαςμό ςτο Ελεγκτικό 
υνζδριο ,που αποφαίνεται για τθν ορκότθτα ι τθν μθ 
ορκότθτα των  ςχετικϊν  λογαριαςμϊν  

54.ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΚΑΙ ΕΙΣΡΑΞΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Για τθν πραγματοποίθςθ των Δθμοςίων Εςόδων 
προβλζπονται δυο ςτάδια : 

1. Σο ςτάδιο βεβαίωςθσ του εςόδου  ( ο προςδιοριςμόσ τθσ 
οφειλισ του πολίτθ) 

2. Σο ςτάδιο τθσ είςπραξθσ των εςόδων 
 

 Βεβαίωςθ   Εςόδου  

Είναι θ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαίτθςθσ του κράτουσ  , και ο 
προςδιοριςμόσ  του προςϊπου του οφειλζτθ ,του ποςοφ τθσ 
οφειλισ και τθσ αιτίασ με εκτελεςτι πράξθ τθσ Αρμόδιασ 
Δθμόςιασ  Αρχισ  

 
Αρμόδιεσ  Αρχζσ είναι : 

1.  Οι Δ.Ο.Τ για βεβαίωςθ εςόδων από φόρουσ 
2. Σα τελωνεία για βεβαίωςθ εςόδων από δαςμοφσ 
3. Σα Δθμόςια Σαμεία 

Πριν  τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ γίνονται προκαταςκευαςτικά 
εξακριβϊςεισ τθσ αιτίασ οφειλισ, του ποςοφ υποχρζωςθσ κλπ,                           
και εν ςυνεχεία  π.χ.  για τουσ φόρουσ  ςυντάςςονται  οικείοι 
φορολογικοί κατάλογοι οι οποίοι αποτελοφν τον νόμιμο τίτλο 
για τθν βεβαίωςθ τθσ οφειλισ  

ΕΙΣΡΑΞΘ     ΔΘΜΟΣΙΩΝ     ΕΣΟΔΩΝ 

Για τθν νόμιμθ είςπραξθ  δθμόςιου εςόδου απαιτοφνται  
ςωρευτικά οι ζξθσ προχποκζςεισ : 

1. Πρόβλεψθ από τον νόμο του εςόδου 
2. Η φπαρξθ νόμιμου τίτλου 
3. Η αρμοδιότθτα αρχισ για τθν είςπραξθ 
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4. Η ζκδοςθ απόδειξθσ είςπραξθσ  
 

Μετά τθν βεβαίωςθ ςφμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε                                        

( Κϊδικα. Είςπραξθσ .Δθμόςιων. Εςόδων) ΝΔ356/74 ωσ 

τροποποίθςθ αποςτζλλεται  ατομικι ειδοποίθςθ ςτον 

οφειλζτθ. Εάν ο οφειλζτθσ δεν εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα τθν 

οφειλι του ακολουκεί  διοικθτικι εκτζλεςθ 

ΜΕΟΣ  Ε  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ- ΡΑΑΓΑΦΘ- ΑΝΑΣΤΟΛΘ –

ΔΙΑΚΟΡΘ- ΔΙΑΓΑΦΘ 

55   Θ    ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ    ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

(Μζςα Αναγκαςτικισ Εκτζλεςθσ)  

Αν ςτο Κράτοσ οφείλονται ζςοδα από ιδιϊτθ, από 
οποιαδιποτε αιτία, τότε αυτά ειςπράττονται αναγκαςτικά με 
τα μζςα και μζτρα που προβλζπει ο κϊδικασ διοικθτικισ 
Δικονομίασ. 

Προχπόκεςθ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ 
εκτζλεςθσ,  είναι το  Δθμόςιο Ζςοδο που ζχει βεβαιωκεί ςτο 
Δθμόςιο Σαμείο να ζχει καταςτεί  λθξιπρόκεςμο.  

( Να υπάρχει  Τπερθμερία  Οφειλζτθ)  

χετικά με τθν διοικθτικι εκτζλεςθ που τα μζςα τθσ ομοιάηουν 
με τα μζςα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ τθσ Πολιτικισ  Δικονομίασ 
για τισ αςτικζσ  υποκζςεισ  προβλζπει το Ν.Δ. 356/1974  
δθλαδι ο Κϊδικασ .Είςπραξθσ. Δθμόςιων. Εςόδων ( ΚΕΔΕ) , 
αλλά και   ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ                                        
(ΑΡΘΡΑ 216 Επ.) 

Τα μζςα αναγκαςτικισ  εκτζλεςθσ που προβλζπονται από 

τουσ πιο πάνω νόμουσ  είναι: 

1) Προςωπικι κράτθςθ του οφειλζτθ 
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2) Κατάςχεςθ  κινθτϊν ςτα χζρια του οφειλζτθ  
3) Κατάςχεςθ κινθτϊν (χριματα, μθχανζσ, εργαλεία κ.α.) ςε 

χζρια  τρίτων  
4) Κατάςχεςθ ακινιτων  
 

56.Ρ Α  Α Γ  Α Φ Θ 

Είναι ο  βαςικόσ τρόποσ  απόςβεςθσ των αξιϊςεων –

απαιτιςεων  λόγω παρόδου οριςμζνου  άπρακτου  χρόνου, 

χωρίσ να αςκθκεί ςε αυτόν , θ ςχετικι αξίωςθ του δικαιοφχου 

του δικαιϊματοσ. 

 Είναι ζννοια, που απαντάται ςε όλουσ τουσ κλάδουσ του 

δικαίου ( αςτικό, ποινικό, διοικθτικό, δικονομικό κλπ). 

 Διαφζρει ανάλογα το αντικείμενο και τον κλάδο , ο χρόνοσ 
παραγραφισ . το Δθμόςιο Λογιςτικό γίνεται αναφορά ςτα 
άρκρα 136 ΕΠ. 
 

Ζχουμε δυο διακρίςεισ τθσ παραγραφισ : 

 Παραγραφι απαιτιςεων του Δθμοςίου ( κατά  ιδιωτϊν ) 
 

 Παραγραφι απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου ( ιδιωτϊν κατά 
του Δθμοςίου)  

Οι  ζννοιεσ  διακοπι και  αναςτολι τθσ παραγραφισ του 

αςτικοφ δικαίου ιςχφουν και εδϊ  

57.ΡΑΑΓΑΦΘ   ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

Η χρθματικι απαίτθςθ του δθμοςίου δεν παραγράφεται εάν 

δεν βεβαιωκεί ωσ δθμόςιο ζςοδο ςτο οικείο Δθμόςιο Σαμείο ι 

Σελωνείο  
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Ο χρόνοσ παραγραφισ είναι 5 χρόνια από τθν λιξθ του 

οικονομικοφ  ζτουσ που ζγινε θ βεβαίωςθ και θ απαίτθςθ 

λθξιπρόκεςμθ 

Η παραγραφι  αφορά κφρια  οφειλι, πρόςτιμα, προςαυξιςεισ 

και τόκουσ. 

58. Θ ΕΙΔΙΚΘ ΡΑΑΓΑΦΘ 20 ΕΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΘΣ 

ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ που αφοροφν εναλλακτικά   : 

1.  Σελεςίδικθ απόφαςθ  δικαςτθρίου 
2. Όταν Αιτία είναι θ άπιςτθ διαχείριςθ 
3. Διακικθ 
4. Περιοδικζσ  παροχζσ 
5. Κατάπτωςθ εγγυιςεων 
6. Από καταλογιςμό 
 Η Ειδικι  παραγραφι από δαςμοφσ ,τζλθ, φόρουσ , όπου θ 

είςπραξθ τουσ ζχει ανατεκεί ςτα τελωνεία που άλλοτε είναι 

τριετισ  και άλλοτε δεκαετισ. 

59.ΑΝΑΣΤΟΛΘ      ΡΑΑΓΑΦΘΣ   

Αναςτολι τθσ παραγραφισ( πάγωμα του χρόνου  παραγραφισ 

γιο όςο διάςτθμα ιςχφει ο λόγοσ τθσ αναςτολισ και ςυνζχιςθ 

μετά το τζλοσ του λόγου που προκάλεςε τθν αναςτολι), 

επζρχεται όταν ςυντρζχει μια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

1.  θ Ιςχφουςα νομοκεςία του ΑΚ  ( πόλεμοσ ζκτακτθ 
περίπτωςθ πλθμμυράσ και   Ν.4147/13) 

2. Για ίςο χρόνο , αν είχε δοκεί αναςτολι πλθρωμισ χρζουσ  
3. Για ίςο χρόνο εάν είχε εμποδιςτεί  το Δθμόςιο Σαμείο να 

αςκιςει αναγκαςτικά  μζτρα 
4. Η Ανθλικότθτα του  οφειλζτθ  

60.ΔΙΑΚΟΡΘ          ΡΑΑΓΑΦΘΣ 



 47 

Διακοπι τθσ Παραγραφισ (μθδενιςμό του διαδραμοντοσ 
χρόνου και ζναρξθ νζασ παραγραφισ) επιφζρουν : 

1. Κατάςχεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ 
2. Ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ 
3. Καταγγελία ςε κατάταξθ 
Η παραγεγραμμζνθ απαίτθςθ του Δθμοςίου αντιτάςςεται ςε 

ςυμψθφιςμό τα επόμενα  τρία χρόνια. 

61.ΡΑΑΓΑΦΘ  ΑΞΙΩΣΕΩΝ  ΚΑΤΑ   ΤΟΥ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ (ΑΘΟ 

140) 

Χρθματικι απαίτθςθ κατά του Δθμοςίου παραγράφεται μετά 

από 5 ζτθ εφόςον δεν ορίηεται ςυντομότεροσ χρόνοσ 

παραγραφισ . 

Είναι 3ετισ θ παραγραφι για επιςτροφι αχρεωςτιτων  

καταβλθκζντων. 

Είναι 2ετισ θ παραγραφι απαιτιςεων υπαλλιλων δθμοςίου ι 

ιδιωτικοφ δικαίου  (από τθν γζννθςθ τθσ) είτε αφοροφν 

αποδοχζσ ι αποηθμιϊςεισ είτε νόμιμεσ είτε  λόγο παρανομίασ 

των οργάνων του Δθμοςίου 

Είναι 2ετισ θ παραγραφι απαιτιςεων ςυνταξιοφχων και 

αρχίηει ο χρόνοσ παραγραφισ 3μθνεσ από τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ πράξθσ. 

Είναι 5ετισ θ παραγραφι απαίτθςθσ που είχε βεβαιωκεί με 

τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ.  

Γενικά εάν θ παραγραφι δεν ορίηεται διαφορετικά αρχίηει ςτο 

τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ που γεννικθκε και είναι δυνατι 

θ δικαςτικι είςπραξθ τθσ  

62. ΑΝΑΣΤΟΛΘ    ΡΑΑΓΑΦΘΣ 
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Ιςχφουν αναλογικά οι διατάξεισ  257-259 του Α.Κ 

63.ΔΙΑΚΟΡΘ ΡΑΑΓΑΦΘΣ 

Λόγοι τθσ διακοπισ τθσ παραγραφισ είναι : 

1. Τποβολι τθσ υπόκεςθσ ςτο δικαςτιριο ι διαιτθςία 
2. Η υποβολι ςτθν Αρμόδια Δθμόςια Αρχι αίτθςθσ πλθρωμισ 

απαίτθςθσ  
3. Αίτθςθ ςτο Ν..Κ για αναγνϊριςθ τθσ απαίτθςθσ  
4. Ζκδοςθ επιταγισ για εκτζλεςθ 
5. Ζκδοςθ τίτλου  πλθρωμισ 
6. Αναγνϊριςθ τθσ απαίτθςθσ από το κράτοσ με πρακτικό του 

Ν..Κ. 
Η παραγραφείςα απαίτθςθ δεν αντιτάςςεται ςε ςυμψθφιςμό . 
Σο  Δθμόςιο αναηθτά ότι κατζβαλλε μετά τθν παραγραφι 

64. ΔΙΑΓΑΦΘ     ΧΕΩΝ    ΡΟΣ   ΤΟ    ΔΘΜΟΣΙΟ 
Η παραγραφι  προβλζπεται  ευκζωσ από τον νόμο .Η 
διαγραφι είναι πράξθ διοικθτικι με τθν οποία εκδθλϊνεται 
θ βοφλθςθ τθσ πολιτείασ να παφςει εφεξισ θ αξίωςθ τθσ να 
είναι εγγεγραμμζνθ ςτα βιβλία του Δθμοςίου Σαμείου. 
Διαγράφονται χρζθ: 
 

1. Οφειλετϊν που πζκαναν χωρίσ περιουςία  , ι κλθρονόμουσ 
ι οι κλθρονόμοι ζκαναν αποποίθςθ 

2. Χρζθ απόρων οφειλετϊν 
3. Χρζθ οφειλετϊν αγνϊςτου διαμονισ . 
Διαγεγραμμζνα  χρζθ υπό προχπόκεςθ μποροφν να 
επαναβεβαιωκοφν, ενϊ δεν ςυμβαίνει αυτό με 
παραγεγραμμζνα  χρζθ  
 
  ΜΕΟΣ  ΣΤ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

 
65.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ    ΔΘΜΟΣΙΟΥ    ΑΘΟ 129  
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υμβάςεισ από τισ οποίεσ δθμιουργοφνται υποχρεϊςεισ εισ 

βάροσ του δθμοςίου δεν ςυνομολογοφνται, αν δεν 

προβλζπονται από γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ νόμου ι δεν 

ςυντελοφν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του δθμοςίου. 

66.ΤΥΡΟΣ     ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Για ποςό άνω των δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ ι για 

διαρκι υποχρζωςθ του Δθμοςίου απαιτείται ιδιωτικό 

τουλάχιςτον ζγγραφο. Σο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων 

ευρϊ τροποποιείται με απόφαςθ του υπουργοφ οικονομικϊν. 

Η αποδοχι τθσ πρόταςθσ για κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί 

να γίνει και με χωριςτό ζγγραφο. 

Η εκπλιρωςθ τθσ παροχισ από τον αντιςυμβαλλόμενο του 

Δθμοςίου αίρει τθν ακυρότθτα τθσ ςφμβαςθσ από ζλλειψθ του 

γραπτοφ τφπου  

67. ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ( ΑΘΟ 139) 

Η ςφμβαςθ εκ μζρουσ του δθμοςίου υπογράφεται από τον 

αρμόδιο διατάκτθ ι από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν 

δθμόςιο όργανο. Η εξουςιοδότθςθ είναι γραπτι και 

προγενζςτερθ του χρόνου κατάρτιςθσ  τθσ ςφμβαςθσ . 

68.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ    ΣΥΝΑΨΘΣ   ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (ΑΘΟ 132) 

Για κάκε ςφμβαςθ ,που ςυνεπάγεται ζςοδο ι δαπάνθ 

προθγείται θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 

Κατ’εξαίρεςθ  επί ςυμβάςεων προμικειασ  προϊόντων, 

παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ ζργων επιτρζπεται ςυνοπτικι 

διαδικαςία. 
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Απαραίτθτα τίκενται ςαφι και αμερόλθπτα κριτιρια επιλογισ 

(αποκλειςμζνα των διακρίςεων) 

Ιςχφει ειδικι νομοκεςία  περί προμικειασ για το ενιαίο 

πρόγραμμα Κρατικϊν  Προμθκειϊν  υπουργείου Ανάπτυξθσ 

Οι διαδικαςίεσ  ςφναψθσ ςυμβάςεων Δθμοςίων  ζργων και 

ςτρατιωτικϊν  υπάγονται ςε ειδικι νομοκεςία.    

69. ΕΙΔΘ       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 Ανοικτόσ 
 Κλειςτόσ 
Κατ’ εξαίρεςθ ακολουκείται :  

 υνοπτικι διαδικαςία ι  
 Διαπραγμάτευςθ με απευκείασ  ανάκεςθ για προμικεια 

προϊόντων ι παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων για 
ετιςια δαπάνθ μζχρι είκοςι  χιλιάδεσ ευρϊ. 

 Από είκοςι χιλιάδεσ  ευρϊ ζωσ εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ γίνεται 
πρόχειροσ διαγωνιςμόσ από τριμελι επιτροπι   

 Άνω των εξιντα χιλιάδων ευρϊ απαιτείται  διαγωνιςμόσ  
ανοικτόσ ι κλειςτόσ .                                                                                                                               
τα ανωτζρω προβλεπόμενα κατά περίπτωςθ   ποςά δεν 
περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α .  

 
70. ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ  ΡΟΣΩΝ  ΜΕ  ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΟΥ 

ΥΡΟΥΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Διαπραγμάτευςθ γίνεται όταν : 

I. Οι προςφορζσ είναι άκυρεσ ι απαράδεκτεσ και θ 
επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ κρίνεται αςφμφορθ για το 
Δθμόςιο  

II. Όταν πρόκειται για υπθρεςίεσ που από τθν φφςθ τουσ οι 
αςτάκμθτοι  παράγοντεσ δεν επιτρζπουν τθν προκαταρτικι 
ςυνολικι  τιμολόγθςθ 
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III. Όταν θ φφςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ( πνευματικϊν ι 
χρθματοπιςτωτικϊν ) δεν παρζχει τθν δυνατότθτα 
διατφπωςθσ με ακρίβεια. 
 

71. ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ Θ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΧΩΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ 
ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΟΤΑΝ: 

 
I. Δεν ζχει υποβλθκεί προςφορά ςε διαγωνιςμό 

II. Για λόγουσ τεχνικοφσ, καλλιτεχνικοφσ ι ςχετικοφσ με 
τθν προςταςία  αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων θ 
εκτζλεςθ υπθρεςιϊν μπορεί να γίνει ςε οριςμζνο 
πρόςωπο  

III. Όταν θ ςφμβαςθ αποτελεί ςυνζχεια διαγωνιςμοφ και 
δεςμεφεται για τον νικθτι 

IV. Ζκτακτθ και φανερά κατεπείγουςα ανάγκθ αποκλείει 
τον διαγωνιςμό 

V. υμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ ,που δεν 
περιλαμβάνονται ςτθν πρϊτθ ςφμβαςθ και που είναι 
αναγκαίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ.                                                                                          
Οι ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ δεν μποροφν να 
υπερβαίνουν το 50% τθσ αξίασ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ 

VI. τθν περίπτωςθ νζων υπθρεςιϊν   που ςυνιςτοφν 
επανάλθψθ παρόμοιων  υπθρεςιϊν που είχαν  
ανατεκεί με τακτικό διαγωνιςμό ςτον αρχικό ανάδοχο 
και αποτελοφν ςυνζχεια                          ι ςυμπλιρωςθ 
τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και εφόςον δεν ζχει περάςει  
τριετία.                                                                                                                                      

           Τπάρχει και  Δυνατότθτα  τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ  

72. Ακυρότθτα   Συμβάςεων 

Η παραβίαςθ των όρων των άρκρων 129-136 ν. 4270/14 

ςυνεπάγεται τθν απόλυτθ ακυρότθτα των ςχετικϊν 

ςυμβάςεων . Δεν δθμιουργείται υποχρζωςθ του δθμοςίου για 

αποηθμίωςθ όταν τα όργανα με πρόκεςθ παραβίαςαν με 
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πρόκεςθ τον νόμο και ο αντιςυμβαλλόμενοσ  γνϊριηε τθν 

παρανομία ι ςυντζλεςε ςε αυτιν   

 

ΜΕΟΣ  Η  ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΟ 

73. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ       ΣΥΝΕΔΙΟ 

Πρόκειται  για ζνα διφυζσ όργανο : 

Αφοφ είναι ζνα ανϊτατο διοικθτικό δικαςτιριο αλλά και μια 

ανεξάρτθτθ διοικθτικι υπθρεςία με αυςτθρά δθμοςιονομικζσ 

αρμοδιότθτεσ. 

Είναι  μια ανϊτατθ αρχι θ οποία ελζγχει τον τρόπο διαχείριςθσ 

των δθμοςίων χρθμάτων και ταυτόχρονα  και ζνα δικαςτιριο 

το οποίο αςκεί ζλεγχο δικαςτικό  ςτθν διαχείριςθ αυτι.  

Το ελεγκτικό  ςυνζδριο κεςμοκετικθκε  το 1883. 

Νομοκετικό  πλαίςιο λειτουργίασ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου : 

ΠΔ 744/1980 

ΠΔ 1225/1981 

ΠΔ774/1980 

Ν.4055/2012( Δίκαιθ Δίκθ) 

Ν.4129/2013(Κϊδικασ  Νόμων για το Ε..) 

 Σο ελεγκτικό ςυνζδριο ωσ μια δθμοςιονομικι αρχι 

εποπτεφεται από τον Τπουργό Οικονομικϊν και ωσ ζνα 

Ανϊτατο  Διοικθτικισ φφςθσ Δικαςτιριο  εποπτεφεται από τον 

Τπουργό Δικαιοςφνθσ.  
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74. Θ    ΣΥΝΘΕΣΘ   ΤΟΥ    ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ   ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

Η ζδρα του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου βρίςκεται ςτθν Ακινα.                                     

 Πιο ςυγκεκριμζνα το ελεγκτικό ςυνζδριο αποτελείται από: 

 Σον Πρόεδρο ( ιςοδφναμο με τον πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου, και τΕ) 

 Οχτϊ Αντιπρόεδρουσ ( ιςοδφναμουσ με τουσ 
αντιπροζδρουσ του Αρείου Πάγου και τΕ) 

 Σριάντα υμβοφλουσ (ιςοδφναμουσ με τουσ Αεροπαγίτεσ 
και ςυμβοφλουσ τΕ) 

 αράντα τζςςερισ Πάρεδροι ( ιςοδφναμοι με τουσ 
Εφζτεσ) 

 αράντα πζντε ειςθγθτζσ – γενικοί ειςθγθτζσ  

 Σον Γενικό Επίτροπο Επικρατείασ ο οποίοσ εκπροςωπεί τα 
ςυμφζροντα του κράτουσ 

   ζναν επίτροπο 

 Και τρεισ αντεπιτρόπουσ επικρατείασ  

75. Θ   ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ   ΤΟΥ   ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ    ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

Σο   ελεγκτικό ςυνζδριο   λειτουργεί  ςε : 

 Ολομζλεια 
 Τμιματα 
 Κλιμάκια  

 
Ριο  ςυγκεκριμζνα : 

Ολομζλεια: υμμετζχουν ο πρόεδροσ, τουλάχιςτον οχτϊ 

ςφμβουλοι και ο Γενικόσ Επίτροποσ Επικρατείασ  (Γ.Ε.Ε.)ο 

οποίοσ γνωμοδοτεί 

Τμιματα: υμμετζχουν ζνασ αντιπρόεδροσ, τουλάχιςτον 

τζςςερισ ςφμβουλοι, δυο πάρεδροι και ο Γενικόσ Επίτροποσ 

Επικρατείασ ο οποίοσ γνωμοδοτεί 



 54 

Κλιμάκια: Αποτελείται από ζναν ςφμβουλο, δυο πάρεδροι και 

μπορεί να παρευρίςκεται χωρίσ γνωμοδότθςθ και ο Γενικόσ 

Επίτροποσ Επικρατείασ  

76. ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ    ΤΟΥ     ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ     ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

Σθν φπαρξθ και τισ αρμοδιότθτεσ του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου 

προβλζπει το φνταγμα άρκρο 98 

φμφωνα με το ςφνταγμα προβλζπονται οι εξισ αρμοδιότθτεσ 

: 

 Διοικθτικζσ –Ελεγκτικζσ 
 Γνωμοδοτικζσ ςε νομοςχζδια                                                                                      

(όπωσ ςυνταξιοδοτικά κ.α.)       
 Δικαςτικζσ                                                                                                 

77. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ          ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ  

Οι διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου 

αφοροφν τα δθμόςια οικονομικά και είναι : 

1. Η παρακολοφκθςθ των εςόδων του κράτουσ θ ςφγκριςθ 
τουσ με τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και θ υποβολι 
παρατθριςεων ςτθν βουλι μζςα από τθν ετιςια ζκκεςθ 
του. 

2. Ο ζλεγχοσ των λογαριαςμϊν των Δθμοςίων Τπολόγων 
3. Ο ζλεγχοσ του απολογιςμοφ και του Γενικοφ Ιςολογιςμοφ 

του κράτουσ 
4.  Η ετιςια  ζκκεςθ τθσ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ελεγκτικοφ 

ςυνεδρίου προσ τθν βουλι. 
Οι πράξεισ αυτζσ είναι διοικθτικζσ και ο Τπόλογοσ και ο 
Τπουργόσ Οικονομικϊν  μποροφν να αςκοφν  ζνςταςθ ςε ότι 
δικάηει  το ελεγκτικό  ςυνζδριο ωσ διοικθτικό δικαςτιριο 
 
78.ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ      ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 



 55 

Σο ελεγκτικό  ςυνζδριο γνωμοδοτεί ςε όλα τα νομοςχζδια 
που αφοροφν ςυντάξεισ(Άρκρο 73).                                                                                                     
Η γνωμοδότθςθ είναι απλι και όχι δεςμευτικι  
(Γνωμοδότθςθ ΣΕ 723/1954) 

 

79. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ          ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 

  Αντικείμενο των δικαςτικϊν αρμοδιοτιτων του Ε  αποτελοφν 

οι : 

1. θ Αςτικι ευκφνθ Δθμοςίων Τπάλλθλων 
2. Οι Εφζςεισ  ( που εκδικάηονται ςτα τμιματα)                                                                                           

κατά πράξεων κανονιςμοφ των ςυντάξεων και 
καταλογιςμοφ των δθμόςιων υπολόγων 

3. Αναιρζςεισ κατά αποφάςεισ των τμθμάτων ( που 
εκδικάηονται ςτθν  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΑ : 

Αςτικι ευκφνθ ΔΥ 

Κάκε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ (ΔΤ) και κάκε υπάλλθλοσ Ο.Σ.Α και 
Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου  Δικαίου  (ΝΠΔΔ) ζχει ευκφνθ 
για κάκε κετικι ηθμία που προκλικθκε ςτο δθμόςιο ,ςε Ο.Σ.Α 
και ςε Νομικό Πρόςωπο  Δθμοςίου Δικαίου, από δόλο ι από 
βαριά αμζλεια του. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Οι δθμόςιοι  υπάλλθλοι  ευκφνονται  ά μ ε ς α  για ηθμιζσ από 
δόλο ι βαριά  αμζλεια τουσ  

Και  ευκφνονται  ζ μ μ ε ς α για αποηθμιϊςεισ, που το κράτοσ 
δίνει ςε τρίτουσ από ηθμιζσ που προιλκαν από παράνομεσ 
πράξεισ των δθμοςίων υπαλλιλων ι παραλιψεων τουσ από 
δόλο ι βαριά τουσ αμζλεια 
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Η δίκθ του δθμοςίου  υπαλλιλου αρχίηει με αίτθςθ του 
Γενικοφ Επιτρόπου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου και ενεργεί είτε 
αυτεπάγγελτα  είτε με εντολι του αρμόδιου υπουργοφ. 

80 .ΑΡΟΝΟΜΘ           ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Σισ ςυντάξεισ τισ εκδίδει το Γενικό Λογιςτιριο  του Κράτουσ 
(ΓΚΛ) και αφοροφν τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, πολιτικοφσ 
και ςτρατιωτικοφσ  υπαλλιλουσ Ο.Σ.Α και Νομικϊν Προςϊπων 
Δθμοςίου Δικαίου και πολεμικζσ ςυντάξεισ  

Κατά των πράξεων  του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 
αςκείται ζφεςθ ςε τμιματα του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ( και όχι 
αίτθςθ ακυρϊςεωσ του ΣΕ)                                                                                   
Κατά τθσ απόφαςθσ που κα εκδοκεί αςκείται αίτθςθ 
ανακεϊρθςθσ και τελικά αίτθςθ αναίρεςθσ ςτθν ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου. 

81. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ   ΥΡΟΛΟΓΩΝ 

Οι  Δθμόςιοι υπόλογοι υπόκεινται ςτον ζλεγχο και τθν 
εποπτεία των παρζδρων ι των επιτρόπων του ελεγκτικοφ 
ςυνεδρίου.                       

Εάν  διαπιςτωκεί  ζλλειμμα γίνεται καταλογιςμόσ  που είναι 
διοικθτικι εκτελεςτι πράξθ .                                                                                        
Ο καταλογιςμόσ προςβάλλεται με ζφεςθ ςτο τμιμα,                                              
ςτθν ςυνζχεια με αίτθςθ ανακεϊρθςθσ και αναίρεςθσ ςτθν 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του  ελεγκτικοφ ςυνεδρίου.   

82. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ   ΣΥΝΕΔΙΟ 

Σα ζνδικα μζςα που αςκοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  

ςτο ελεγκτικό ςυνζδριο είναι : 

 ΕΦΕΣΘ που αςκείται : 
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1. Από τον υπόλογο κατά πράξεων των παρζδρων ι των 
επιτρόπων κατά πράξεων των οικονομικϊν επικεωρθτϊν, 
κλιμακίων 

2. Από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείασ 
3. Από τον Τπουργό Οικονομικϊν  

 ΑΙΤΘΣΘ ΑΝΑΘΕΩΘΣΘΣ  
Που Επιτρζπεται: 

1. Εάν προςαχκοφν νζα κρίςιμα ζγγραφα 
2. Εξαιτίασ πλάνθσ ι λογιςτικοφ λάκουσ 
3. Εάν ςτθρίχτθκε ςε μάρτυρεσ που καταδικάςτθκαν για 

ψευδορκία 
4. Εάν ςτθρίχτθκε ςε ζγγραφα που με δικαςτικι απόφαςθ 

κθρφχκθκαν πλαςτά. 

 ΑΙΤΘΣΘ    ΑΝΑΙΕΣΘΣ 
που Αςκείται ςτθν Ολομζλεια όταν πρόκειται : 

1. Για κακι ςφνκεςθ τμιματοσ 
2. Για εςφαλμζνθ ερμθνεία του νόμου 
3. Για παράβαςθ ουςιϊδουσ  τφπου  τθσ διαδικαςίασ  
 
 
            ΜΕΟΣ  Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

83. ΦΟΟΙ – ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ  

Προχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ είναι θ 

αναφορά ςε ζννοιεσ του ιδιωτικοφ δικαίου, που μπορεί και 

ανάλογα να μεταπλάςςονται. 

Ζναρξθ των φορολογικϊν νόμων. 

Οι φορολογικοί νομοί δεν τίκενται ςε εφαρμογι ςτα μζςα του 

οικονομικοφ ζτουσ αλλά θ ουςιαςτικι τουσ ιςχφ αρχίηει από το 

επόμενο ζτοσ από εκείνο που αρχίηει θ τυπικι τουσ ιςχφ. 

84.ΑΝΑΔΟΜΙΚΟΤΘΤΑ  ΤΩΝ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΝΟΜΩΝ 
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φμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 78 του ςυντάγματοσ περιορίηεται θ 

αναδρομικότθτα ενόσ φορολογικοφ νόμου, ζωσ το 

προθγοφμενο ζτοσ τθσ επιβολισ του οικονομικοφ ζτουσ. 

Με εξαίρεςθ  ειςαγωγικϊν  δαςμϊν ι φόρων κατανάλωςθσ 

όπου επιτρζπεται θ ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του νόμου από τθν 

θμζρα κατάκεςθσ του νομοςχζδιου 

85. ΤΟΡΙΚΑ   ΟΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΘΣ  ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι φορολογικοί νόμοι ιςχφουν για όλθ τθν χϊρα.                                                                 

Αυτό ονομάηεται αρχι τθσ εδαφικότθτασ  των φορολογικϊν 

νόμων. Αυτι ςθμαίνει ότι ζνασ φορολογικόσ νόμοσ 

εφαρμόηεται ςε όςουσ κατοικοφν ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ είτε 

αυτοί είναι θμεδαποί είτε αυτοί είναι αλλοδαποί  

86. Φ Ο  Ο Σ 

Είναι θ αναγκαςτικι και χωρίσ ειδικό αντάλλαγμα παροχι του 

ιδιϊτθ προσ το κράτοσ χωρίσ περιοριςμό του τρόπου διάκεςθσ 

τουσ για τουσ κρατικοφσ ςκοποφσ. 

τοιχεία τθσ ζννοιασ του φόρου: 

1. Παροχι ιδιϊτθ  προσ το κράτοσ( χρθματικι) 
2. Αναγκαςτικι παροχι 
3. Ζλλειψθ ειδικοφ ανταλλάγματοσ  

87. ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ   ΤΩΝ   ΦΟΩΝ  

Οι φόροι διακρίνονται με διάφορα κριτιρια όπωσ: 

1. Φόροι ςε χριμα   –                                                                                                      
Φόροι ςε είδοσ (κατάκεςθ από ςυγγραφείσ  αντιτφπων ςτθν 
εκνικι βιβλιοκικθ)  
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2. Τακτικοί  φόροι (φόροι ειςοδιματοσ)  -                                                                                               
Ζκτακτοι φόροι( φόροι υπζρ ςειςμόπλθκτων ) 

3. Ροςοτικοί φόροι( εξαρτϊνται από το πλικοσ των 
φορολογοφμενων και από τον φορολογικό ςυντελεςτι. Δεν 
υπάρχει αρχικόσ ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τουσ )-    
Διανεμθτικοί φόροι(Εκ των προτζρων κακορίηεται το ποςό 
τουσ και ςτθν ςυνζχεια κατανζμονται ςτουσ πολίτεσ τθσ 
περιοχισ ανάλογα με τθν φοροδοτικι τουσ ικανότθτα ) 

4. Ρροςωπικοί φόροι (αφοροφν ιδιότθτεσ των προςϊπων του 
φορολογοφμενου όπωσ για παράδειγμα φόροσ δωρεάσ, 
κλθρονομίασ και ειςοδιματοσ) –  
Ρραγματικοί φόροι (αφοροφν πράγματα και όχι πρόςωπο 
του φορολογοφμενου όπωσ για παράδειγμα ο φόροσ 
ακινιτων ,ο φόροσ κατανάλωςθσ ) 

5. Άμεςοι φόροι(επιβάλλονται ςτο ειςόδθμα ι τθν περιουςία 
και βαςίηονται ςτθν φοροδοτικι ικανότθτα του 
φορολογοφμενου, όπωσ για παράδειγμα φόροσ 
ειςοδιματοσ, φόροσ κλθρονομιάσ, φόροσ  κερδϊν λαχείων)- 
Ζμμεςοι φόροι (επιβάλλονται ςτισ ςυναλλαγζσ του 
φορολογοφμενου και υποτίκεται πλιττουν τον πλοφτο του 
καταναλωτι , όπωσ για παράδειγμα φόροι κατανάλωςθσ , 
τελωνιακοί δαςμοί ) 
 
88.ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ  - ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

 
88.Α.  ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΩΝ 

 
1.Ρλεονεκτιματα  

 Αντιςτοιχία  με τθν φοροδοτικι ικανότθτα των πολιτϊν  
 Εκπλθρϊνουν  ςυνταγματικι υποχρζωςθ για φορολογικι 

υποχρζωςθ                                                                                                                                              
«οι πολίτεσ ειςφζρουν ςτα δθμόςια βάρθ αναλόγωσ των 
δυνάμεων τουσ» 

 Αποχι ςτισ οικονομικζσ διακυμάνςεισ 
 Εργαλεία άςκθςθσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ πολιτικισ 
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2.Μειονεκτιματα   

 Η δυςκολία  προςδιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ φλθσ  
 Η δυςφορία των φορολογοφμενων 
 

88 Β. Ε Μ Μ Ε Σ Ο Ι      Φ Ο  Ο Ι 
 

1.ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ  
 Ενςωματϊνονται ςτθν τιμι των αγακϊν 
 Είναι αποδοτικότεροι 
 Λειτουργοφν ωσ μζςο προςταςίασ των εγχϊριων 

προϊόντων από ανταγωνιςτικά  προϊόντα εκτόσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(Όπωσ είναι ο Φ.Π.Α = Κοινόσ  Ζμμεςοσ Φόροσ). 
 
2.ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ  

 Πλιττουν το ειςόδθμα των φτωχότερων τάξεων 
 Μθ αναλογικότθτα ωσ προσ τθν φοροδοτικι ικανότθτα των 

πολιτϊν 
 Μθ ςτακερότθτα ςτισ αποδόςεισ τουσ όπωσ για παράδειγμα 

ςε δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ 
 Είναι αντιςτρόφωσ ανάλογοι προσ τθν φοροδοτικι 

ικανότθτα διότι όςο μειϊνεται θ φοροδοτικι ικανότθτα 
τόςο αυξάνεται θ φορολογικι επιβάρυνςθ     
 
89. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ       –     ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ     ΦΟΟΙ 
Αναλογικόσ 
 είναι ο φόροσ όταν ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ είναι 
ςτακερά αμετάβλθτοσ άςχετα με το φψοσ τθσ 
φορολογθτζασ φλθσ, όπωσ για παράδειγμα αναλογικόσ είναι 
ο φόροσ τθσ μεταβίβαςθσ ακινιτων. 
Ρροοδευτικόσ  
είναι ο φόροσ όταν ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ δεν είναι 
ςτακερόσ ,αλλά κλιμακϊνεται  όςο αυξάνεται θ 
φορολογθτζα υλθ. 
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Υπάρχουν δυο ςυςτιματα: 
 
1.Τθσ Συνολικισ Ρροοδευτικότθτασ με ςτακερό όριο 
Όπου υπάρχει ζνασ φορολογικόσ ςυντελεςτισ για όλο το 
ποςό όπωσ για παράδειγμα  το ποςό των 200.000 ευρϊ ζχει 
φορολογικό ςυντελεςτι 10% , το ποςό των 500.000 ευρϊ 
ζχει φορολογικό ςυντελεςτι 15% ,το ποςό των 1.000.000 
ζχει φορολογικό ςυντελεςτι 25% εφαρμοηομζνου όμωσ ςτο 
ςυνολικό ποςό κάκε κατθγορίασ (κλιμακίου) από το πρϊτο 
ευρϊ.  
 
2.Κατα κλίμακα προοδευτικότθτασ με ςτακερό όριο 
Εδϊ θ φορολογθτζα φλθ διαιρείται ςε κλιμάκια και για κάκε 
κλιμάκιο υπάρχει διαφορετικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ 
και όχι ζνασ φορολογικόσ ςυντελεςτισ για όλο το ποςό. Ο 
φόροσ προκφπτει από τθν εφαρμογι του αντίςτοιχου 
φορολογικοφ ςυντελεςτι ςε κάκε κλιμάκιο. 
 
3.Αντιςτροφοσ προοδευτικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ : 
όςο μειϊνεται θ φορολογθτζα φλθ τόςο αυξάνεται ο 
φορολογικόσ ςυντελεςτισ και όςο αυξάνεται θ 
φορολογθτζα φλθ τόςο μειϊνεται ο φορολογικόσ  
ςυντελεςτισ  

 
89α.ΣΚΟΡΟΙ    ΤΟΥ    ΦΟΟΥ 

 
Οι ςκοποί του φόρου μποροφν να διακρικοφν ςτισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ : 
 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΡΟΛΙΤΙΚΟΣ  
Προκφπτει είτε μζςα  από τθν άμβλυνςθ τθσ ανιςότθτασ των 

ειςοδθμάτων των πολιτϊν ( προοδευτικι φορολογία) ι μζςα 

από τθν μείωςθ του φόρου κατανάλωςθσ ςε βαςικά είδθ ι 
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μζςα από τθν αφξθςθ του φόρου κατανάλωςθσ των ειδϊν 

πολυτελείασ  

2. ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ 
Προκφπτει μζςα από τθν ανεφρεςθ των αναγκαίων  
χρθμάτων  για εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
Δθλαδι ο φόροσ ,ωσ μζςο υποβοικθςθσ τθσ οικονομικισ 
πολιτικισ του κράτουσ που επζρχεται : 
 με τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και 
  με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ  

με τθν παροχι των φορολογικϊν  κινιτρων μζςω 
κυρίωσ των φορολογικϊν απαλλαγϊν 
 
90. Φ Ο  Ο Δ Ι Α Φ Υ Γ Θ 
 

Είναι θ παράνομθ αποφυγι των φορολογικϊν βαρϊν θ οποία 
γίνεται με : 
1. Διλωςθ του προςωπικοφ ι οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 

μικρότερου του πραγματικοφ ειςοδιματοσ  
2. Με τθν εμφάνιςθ μικρότερων ειςοδθμάτων τθσ επιχείρθςθσ 
3. Με τθν ειςαγωγι λακραίων 
4. Με τισ υπερτιμολογιςεισ των ειςαγόμενων προϊόντων  
           Είναι κακολικό φαινόμενο  που οφείλεται ςτθν φφςθ του 
ανκρϊπου ,ςτθν ανιςότθτα των φορολογικϊν βαρϊν ( αδικία 
του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ,ςτθν απϊλεια τθσ φορολογικισ 
θκικισ, ςτθν αφξθςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ ,ςτθν 
κακοδιαχείριςθ, ςτθν κρατικι ςπατάλθ ,ςτθν δυςχζρεια του 
προςδιοριςμοφ των ειςοδθμάτων κυρίωσ από ελεφκερουσ 
επαγγελματίεσ 
Συνζπειεσ τθσ φοροδιαφυγισ είναι : 
 Άδικθ κατανομι των βαρϊν 
 Επιβάρυνςθ των ευςυνείδθτων φορολογοφμενων 
 Ανιςότθτα του ανταγωνιςμοφ 
 Δθμιουργία κρατικϊν ελλειμμάτων 
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 Αφξθςθ των ζμμεςων φόρων  
 Αδυναμία τθσ άςκθςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 
 

91. Φ Ο  Ο Α Ρ Ο Φ Υ Γ Θ 

Είναι θ μερικι ι θ ολικι αποφυγι των φορολογικϊν βαρϊν .    

Είναι  νόμιμθ, ενϊ θ φοροδιαφυγι είναι παράνομθ.                                                                                 

Η φοροδιαφυγι εκτόσ από τισ φορολογικζσ ςυνζπειεσ ( 

πρόςτιμα) αποτελεί και βαρφ ποινικό αδίκθμα ανάλογα με το 

ποςό.  Η φοροαποφυγι επιτυγχάνεται με : 

1. Αποφυγι κατανάλωςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν                                                
(ολικι αποφυγι) 

2. Με τον περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν   (μερικι αποφυγι) 

3. Με τον περιοριςμό ι τθν μείωςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ                                                                                                        
(αφορά τθν αποφυγι των άμεςων φόρων)  

4. Με τθν αποφυγι τθσ αφξθςθσ ι τθσ ανάλωςθσ  περιουςίασ                                                                      
(για φόρο κλθρονομίασ)  

Η φοροαποφυγι εξαρτάται από τον βακμό ελαςτικότθτασ τθσ 
ηιτθςθσ των αγακϊν και  από το ειςόδθμα των καταναλωτϊν  

92 . ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΘ  ΦΟΟΥ 

Είναι θ μετάκεςθ του φορολογικοφ βάρουσ πάνω ςε άλλουσ 

Η μετακφλιςθ γίνεται είτε  : 

1. εκ των προτζρων :Όπωσ για παράδειγμα ςτον ΦΠΑ όπου 
ειςπράττεται από τουσ καταναλωτζσ και ςτθν ςυνζχεια 
καταβάλλεται από το κράτοσ 
Είτε  

2. εκ των υςτζρων : αφοφ δθλαδι καταβλθκεί από τον 
υπόχρεο ο φόροσ επιρρίπτεται ςτουσ καταναλωτζσ όπωσ για 
παράδειγμα ο φόροσ ςτα τςιγάρα .Ο κατά νόμο υπόχρεοσ 
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μετακυλφει τον φόρο που του επιβλικθκε ςτουσ ϊμουσ των 
άλλων  
Επίπτωςθ 
Σθσ μετακφλιςθσ του φόρου είναι θ τελικι κατάλθξθ του 
φορολογικοφ βάρουσ οφτοσ ϊςτε αυτοί ςτουσ οποίουσ 
ματοκυλίςκθκε  να μθν μποροφν να τον μετακυλιςουν ςε 
άλλον  

 
93. ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ  ΕΡΙΛΥΣΘ  ΤΩΝ  ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΩΝ 
 
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ φορολογικισ παράβαςθσ 
εκδίδεται από το αρμόδιο διοικθτικό όργανο ( Διευκυντισ 
Δ.ΟΤ.) πράξθ επιβολισ φόρου ( ι διαφοράσ φόρου) και 
ταυτόχρονα πράξθ επιβολισ προςτίμου.                                                                                                              
Είναι και οι δυο πράξεισ, εκτελεςτζσ διοικθτικζσ πράξεισ 
Υπάρχουν δυο τρόποι επίλυςθσ τθσ διαφοράσ : 
Διοικθτικόσ τρόποσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ  
Δικαςτικόσ  τρόποσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ  
 
94. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΑΣ  
θμαίνει ότι ο διοικοφμενοσ προςφεφγει ςτον εκδϊςαντα 
τθν πράξθ και επακολουκεί διοικθτικόσ ςυμβιβαςμόσ ,είτε 
με περιοριςμό του φόρου(εάν υπάρχουν αποδεικτικά 
ςτοιχεία) είτε με περιοριςμό του προςτίμου. Ομοιάηει με 
τθν απλι ιεραρχικι προςφυγι με αίτθςθ κεραπείασ και θ 
προςφυγι ςτθν διαδικαςία αυτι δεν αναςτζλλει τον χρόνο 
προςφυγισ ςτα διοικθτικά Δικαςτιρια, που για τισ 
φορολογικζσ –τελωνειακζσ διαφορζσ είναι 30 θμζρεσ (αντί 
των 60 ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ ) από τθσ επίδοςθσ τθσ 
πράξθσ   

 
95. ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ  ΕΡΙΛΥΣΘ 

Αν ο διοικοφμενοσ δεν τα «βρει» με τθν υπθρεςία τότε από 
τον χρόνο επίδοςθσ των ανϊτερων διοικθτικϊν εκτελεςτϊν 
πράξεων ζχει προκεςμία 60 θμζρεσ να προςφφγει ςτα 
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διοικθτικά δικαςτιρια με προςφυγι που ςε τρία αντίτυπα 
κατατίκεται από το αρμόδιο κατά τόπο και φλθ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΠΡΩΣΟΔΙΚΙΟ.Η προςφυγι εντόσ είκοςι θμερϊν 
κοινοποιείται ςτθν αρμόδια αρχι κατά τθσ οποίασ 
ςτρζφεται. Αν θ διαφορά είναι φορολογικι καταβάλλεται το 
ζνα τζταρτο του ποςοφ. Η προςφυγι ςυνοδεφεται από 
παράβολο του δθμοςίου.  
Σα ζνδικα μζςα κατά τθσ απόφαςθσ που κα εκδοκεί είναι τα 
ακόλουκα : 

 Ανακοπι ερθμοδικίασ 
 Ζφεςθ 
 Αίτθςθ ανακεϊρθςθσ 
 Σριτανακοπι 
 Αίτθςθ διάρκρωςθσ αναίρεςθσ  

96. Τα  Διοικθτικά Δικαςτιρια  είναι: 
Ρρωτοβάκμια : το Διοικθτικό Πρωτοδικείο το οποίο 
διακρίνεται ςε μονομελζσ και ςε τριμελζσ. 
Δευτεροβάκμια : το Διοικθτικό Εφετείο 
Τριτοβάκμια: το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (τΕ) 
   

97.Τζλθ  

Σζλοσ είναι θ καταβολι από τον πολίτθ χρθματικοφ ποςοφ με 

ειδικό αντάλλαγμα. Σο κράτοσ ι ΟΣΑ παρζχει ωσ αντάλλαγμα 

ειδικζσ κατονομαηόμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ για παράδειγμα  

τθλεφωνικά τζλθ, τζλθ διζλευςθσ από εκνικζσ οδοφσ ,τζλθ 

κυκλοφορίασ ,δθμοτικά τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. 

98. Δαςμοί 
Οι δαςμοί είναι φόροι ςτα ειςαγόμενα από άλλεσ χϊρεσ 
προϊόντα. Επιβάλλονται για πολλοφσ λόγουσ όπωσ : 
 Προτιμθςιακζσ ςυμφωνίεσ 
 Αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ 
 Προςταςία εγχϊριων προϊόντων  

Οι άλλεσ χϊρεσ διακρίνονται ςε: 
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 Χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ 
 Σρίτεσ  χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.                                                                                                                                                     

Για τθν διακίνθςθ των προϊόντων εντόσ τθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ δεν επιβάλλονται δαςμοί – πλθρϊνεται φ.π.α 

 Για τθν ειςαγωγι προϊόντων από τισ Σρίτεσ χϊρεσ ιςχφει το 
Κοινό εξωτερικό Δαςμολόγιο( Κ.Ε.Δ) που ςθμαίνει ότι το 
προϊόν από τρίτεσ χϊρεσ ζχει τθν ίδια δαςμολογικι 
μεταχείριςθ ςε όποιο ςθμείο τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ 
ειςαχτεί   

 
 

ΜΕΟΣ  Θ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕ 

99. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
 Με το λογιςτικό ςχζδιο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
επιδιϊκεται ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των ςυναλλαγϊν τθσ με 
ομοιόμορφο τρόπο. Κακορίηεται το περιεχόμενο του με 
προεδρικό διάταγμα μζχρι τθσ ζκδοςθσ ιςχφει το 
διπλογραφικό ςφςτθμα. 
Διπλογραφικι Λογιςτικι Σροποποιθμζνθσ Σαμειακισ Βάςθσ  
(158) είναι  λογιςτικό ςφςτθμα το οποίο ςτθρίηεται ςτθν 
αρχι των δεδουλευμζνων εςόδων και εξόδων ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 159 για το Λογιςτικό χζδιο τθσ 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ   
( βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ, ςυςτιματα λογιςτικισ 
καταγραφισ ,επιμζρουσ  λογαριαςμοφσ ,τθροφμενα βιβλία, 
ο τρόποσ τιρθςθσ τουσ  κλπ.)  

 
100. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ (116)   
Οι απολιψεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για προγράμματα 
,ενζργειεσ, δραςτθριότθτεσ ι πρωτοβουλίεσ που αφοροφν 
τουσ δθμόςιουσ φορείσ ςυνιςτοφν ζςοδα του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. Οι αποδόςεισ  προσ τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ ςυνιςτοφν Δαπάνεσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 
.Αρμόδιοσ είναι ο Τπουργόσ Οικονομικϊν. 



 67 

 τισ δαπάνεσ των προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται 
ολικά ι μερικά από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ διενεργείται  
διαχειριςτικόσ και ουςιαςτικόσ  ζλεγχοσ από υπαλλιλουσ 
του υπουργείου οικονομικϊν. Η παραγραφι είναι 
πενταετισ για αχρεϊςτθτθ ι παράνομθ είςπραξθ ενϊ  θ 
παραγραφι είναι εικοςαετισ για καταλογιςκζντα  ποςά. Ο 
διαχειριςτισ των πόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  κεωρείται 
ωσ Δθμόςιοσ Τπόλογοσ 
 
 
 
 

 


