
Άρθρο 91

Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου

1.Οι δαπάνες του Δημοσίου ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου,

βάσει νόμιμων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους διατάκτες και τα οποία αποδεικνύουν την

απαίτηση κατά του Δημοσίου.

Τα  απαιτούμενα,  κατά κατηγορία  δαπάνης,  δικαιολογητικά  καθορίζονται  με  αποφάσεις  του Υπουργού

Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [1]

2.Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον:

α)  προβλέπεται  από  διάταξη  τυπικού  νόμου  ή  κανονιστικής  διοικητικής  πράξης  ή  εξυπηρετεί  "την

αποστολή" [2] του οικείου φορέα και

β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική πίστωση.

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

σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.

Κατά τον ασκούμενο από τις ΥΔΕ έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.

3.Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, με την οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών

του Δημοσίου και εκδίδεται τίτλος πληρωμής.

4.Η  εκκαθάριση  και  εντολή  πληρωμής  των  δαπανών  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  ενεργείται,

σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.

5.Εάν, κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος της

δαπάνης, η υπηρεσία αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό Οικονομικών και τον διατάκτη. Επί όλων

των  δαπανών  του  Δημοσίου,  καθώς  και  επί  των  δαπανών  λοιπών  φορέων  που  ελέγχονται  και

εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, δύναται να ασκείται και επιτόπιος έλεγχος

που διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο όργανό του με μέριμνα της αρμόδιας

Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η άσκηση, του κατά το προηγούμενο εδάφιο, ελέγχου δεν αναστέλλει την πληρωμή των συγκεκριμένων

δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονομικών με αιτιολογημένη απόφασή του.

Τα αρμόδια, για τον επί  τόπου έλεγχο, όργανα δύνανται  για ζητήματα τεχνικής φύσης να ζητούν τη

συνδρομή και τη γνώμη υπαλλήλων του Δημοσίου ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της

οικείας ειδικότητας ή εμπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία

πραγματοποίησης της δαπάνης. Στους υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των

ελεγκτικών οργάνων από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις.

Εφόσον, κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση

αποστέλλεται  στον  Εισαγγελέα  από  τον  διατάξαντα  τον  έλεγχο  και  εφόσον  διαπιστωθεί  έλλειμμα,  η

σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. [7]

6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται

τα όργανα και ο τρόπος άσκησης του επί τόπου ελέγχου, το περιεχόμενό του, η διαδικασία διάθεσης των

εξειδικευμένων υπαλλήλων για τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων, ο χρόνος απασχόλησης αυτών, οι
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διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό θέμα.

7.Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται:

α. η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια

όργανα ανάλογα με το ύψος ή τη φύση της δαπάνης , [3] η ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα

τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β. οι  σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες που

εξαιρούνται  από  την  άσκηση  ελέγχου  των  Υπηρεσιών  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  και  πληρώνονται  με

άλλους τίτλους πληρωμής, υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. [8]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] KYA 2/39549/0026/11.06.2015 (ΦΕΚ 1138/12.06.2015  τεύχος  Β')  Καθορισμός  δικαιολογητικών  παροχής

επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

[2]  Η  φράση  "τους  σκοπούς"  της  παρ.  2  αντικαταστάθηκε  από την  εντός  εισαγωγικών φράση  "την

αποστολή" με την περίπτ. α' της παρ. 37 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/17.10.2015 τεύχος

Α').

[3] Η φράση "ανάλογα με το ύψος ή τη φύση της δαπάνης" της περίπτ. α' της παρ. 7 διαγράφηκε με

την περίπτ. β' της παρ. 37 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/17.10.2015 τεύχος Α').

[4] Απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β'): Δικαιολογητικά αναγνώρισης και

εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας

[5] Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240/22.12.2016 τεύχος Α'): "1. Ο έλεγχος των

δαπανών του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014

(Α' 143) και ασκείται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων σύμφωνα με την παράγραφο β' του

άρθρου 69Γ του ίδιου νόμου, συνίσταται στην εξέταση από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων των

νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη:

α. προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας ή συντελεί στην

εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις

του φορέα και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας),

β.  έχει  νόμιμα  αναληφθεί,  η  σχετική  απαίτηση  δεν  έχει  παραγραφεί  και  επισυνάπτονται  τα  νόμιμα

δικαιολογητικά  (έλεγχος  κανονικότητας)  και  κατά  τον  ασκούμενο  έλεγχο  εξετάζονται  και  τα

παρεμπιπτόντως  αναφυόμενα  ζητήματα  επιφυλασσομένων  των  διατάξεων  για  το  δεδικασμένο  και  το

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

2. Ως νόμιμα δικαιολογητικά θεωρούνται τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις,

τις  εκδιδόμενες  κανονιστικές  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  τις  οδηγίες  του  Υπουργού
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Οικονομικών. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Ειδικά για τη

δικαιολόγηση απορρήτων δαπανών ισχύουν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις. Κατ'

εξαίρεση όταν τα πρωτότυπα υποβάλλονται υποχρεωτικά ή φυλάσσονται σε άλλη δημόσια αρχή, γίνονται

δεκτά αντίγραφα επικυρωμένα από την αρχή αυτή.

3. Τα οριζόμενα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη συγκεντρώνονται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών

και διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του φορέα με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται

το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της πράξης ανάληψης υποχρέωσης, ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός

Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (ΧΕ)

και  πλήρης κατάλογος με  τα  συνημμένα δικαιολογητικά.  Κατά  τη  διενέργεια  του  ελέγχου δύναται  η

αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του φορέα να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο.

4. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις, καλείται η κατά

περίπτωση αρμόδια υπηρεσία που τα απέστειλε να τις συμπληρώσει σε εύλογη προθεσμία.

5. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ διατάκτη και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ως προς

τη συνδρομή εν όλω ή εν μέρει των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

6.  Αν  κατά τον  ασκούμενο έλεγχο  γεννηθούν βάσιμες  αμφιβολίες  ως προς το  ουσιαστικό μέρος  της

δαπάνης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και επόμενα του παρόντος Κεφαλαίου."

[6] Απόφαση Υπ. Οικ. 2/1757/0026/10.01.2017: Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για

υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

[7]  Υπ.  Οικ.  2/45136/0026/01.06.2017:  Παροχή οδηγιών για  τον  έλεγχο,  εκκαθάριση  και  πληρωμή δημοσίων

δαπανών.

[8] Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 4498/17 (ΦΕΚ 172/16.11.2017 τεύχος Α'): «1.

Δαπάνες  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας,  που  αφορούν  τα  έτη  2016  και  2017  και

εκκρεμεί  η  πληρωμή  τους,  λόγω  της  ετεροχρονισμένης  έκδοσης  της  σχετικής  ανάληψης  δέσμευσης

ποσού,  θεωρούνται  νόμιμες  και  μπορούν  να  καταβάλλονται  σε  βάρος  των  οικείων  Κ.Α.Ε.  του

προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έτους 2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66

και 68 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του π.δ. 80/2016 (Α' 145), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των

διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

2. Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  τα  οικονομικά  έτη  2015,  2016  και  2017,  θεωρούνται  σύννομες  και

μπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους

2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 και του π.δ. 80/2016,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.»
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