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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, 

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των 

λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. 

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που 

βρίσκεται στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουαρίου 2014. 

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ 

της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καρδίτσας και του Δήμου 

Καρδίτσας, αν πρέπει να θεωρηθεί το 294, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής του ως άνω Δήμου. 

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου 

και 

έλαβε υπόψη 

Την 7/17.1.2014 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου της Γενικής 

Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημητρίου Κοκοτσή, 

κωλυομένου του Αντεπιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το 

επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
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Σκέφθηκε κατά το νόμο 

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καρδίτσας 

αρνήθηκε, με την 69/20.11.2013 πράξη, να θεωρήσει το 294, οικονομικού 

έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Καρδίτσας (στο εξής 

Δήμος), ποσού 45,17 ευρώ, που αφορά στην καταβολή δαπανών μετακίνησης 

στο φερόμενο ως δικαιούχο…., νομικό σύμβουλο του Δήμου, λόγω μετάβασής 

του εκτός έδρας στις 10.4.2013 και 24.4.2013 για υποστήριξη υποθέσεων του 

Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Η Επίτροπος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνήθηκε τη θεώρηση του ως άνω χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη 

είναι μη νόμιμη, διότι οι εντολές μετακίνησης δεν αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, 

μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», και δεν μπορούσαν να εκτελεστούν 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3861/2010. Ο Δήμος επανυπέβαλε το χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής για θεώρηση με το 32420/29.11.2013 έγγραφο του 

Δημάρχου του, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό 

δαπάνης. Η Επίτροπος όμως ενέμεινε στις απόψεις της και γι’ αυτό ανέκυψε 

διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται με την από 

31.12.2013 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 32 του «Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ν. 

4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52) και 139 παρ. 1 του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304), 

καθώς και την ΦΓ8/22043/4.4.2012 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (ΦΕΚ Β΄ 1213). 

ΙΙ. Α. Ο ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), σκοπός του οποίου, όπως προκύπτει από την οικεία 

αιτιολογική έκθεση, είναι η επίτευξη μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής 

πολιτικής και της διοικητικής δράσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν, μεταξύ άλλων, το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της πληροφόρησης (άρθρο 5Α παρ. 1 

του Συντάγματος), θέσπισε την υποχρέωση, πλην άλλων, και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού, από 15.3.2011 (άρθρο 10 περ. γ΄), 

να αναρτούν τις πράξεις ή αποφάσεις τους στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, στο 

άρθρο 2 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι: «(…) 4. Στο διαδίκτυο 

αναρτώνται: (…) 22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων 

προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου» και στο άρθρο 4 ότι: «1. Οι πράξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά. 2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης 

παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο 

Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο 

Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. (…)». 

Β. Εξάλλου, ο ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 

υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35) 

ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι 

μετακινούμενοι εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ 

βαθμού (…), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας (...).» και 
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στο άρθρο 3 ότι: «Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και 

λοιπών προσώπων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό, από τον Γενικό 

Γραμματέα Περιφέρειας, για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. (…). 

Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας (…) 

εκδίδονται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο ή τα ειδικά για το σκοπό αυτόν 

εξουσιοδοτημένα όργανα. 2. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις ή εντολές 

μετακίνησης εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό τους. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αναφέρεται στην 

εντολή μετακίνησης. 3. Με τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης, οι οποίες 

εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, 

προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθμός των ημερών εκτός 

έδρας, η αιτία, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης. (…).». 

ΙΙΙ. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγονται τα 

ακόλουθα: Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης αποτελούν ατομικές 

διοικητικές πράξεις (βλ. Ε.Σ. Ι Τμ. 4/2011, Κλιμ. Ι Τμ. 228/2013), οι οποίες 

υφίστανται στο νομικό κόσμο από την έκδοσή τους, δηλαδή από την υπογραφή 

και τη χρονολόγησή τους, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η δημοσίευσή τους 

από τις διατάξεις του ν. 2685/1999 ή από άλλη διάταξη νόμου. Επομένως, 

υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης στο διαδίκτυο, 

μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», δεν ανακύπτει ούτε από την περίπτωση 

22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 ούτε από άλλη περίπτωση της ως 

άνω διάταξης, στην οποία αναφέρονται οι αναρτητέες στο διαδίκτυο πράξεις 

(βλ. Ε.Σ. Κλιμ. Ι Τμ. 13/2014). 
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ΙV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου που 

συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα 

ακόλουθα: Με τις 197/9.4.2013 και 258/23.4.2013 αποφάσεις του Δημάρχου 

Καρδίτσας εγκρίθηκε η εκτός έδρας μετακίνηση του, νομικού συμβούλου του 

Δήμου, στις 10.4.2013 και στις 24.4.2013 αντιστοίχως στη Λάρισα για την 

υποστήριξη υποθέσεων του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας. Για την καταβολή των δαπανών μετακίνησης του ανωτέρω εκδόθηκε 

το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η 

Επίτροπος. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη 

προηγούμενη σκέψη της παρούσας, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας ότι οι 

ως άνω αποφάσεις δεν μπορούσαν να εκτελεστούν, επειδή δεν αναρτήθηκαν 

στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», είναι απορριπτέος 

προεχόντως ως ερειδόμενος στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι υπήρχε 

υποχρέωση ανάρτησης των εν λόγω αποφάσεων στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως 

εάν η μη ανάρτηση αποφάσεων, οι οποίες είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο, 

μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 

3861/2010, επηρεάζει την εκτελεστότητα αυτών. 

V. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και μη προβαλλομένου άλλου 

λόγου διαφωνίας, η δαπάνη, η οποία εντέλλεται με το 294, οικονομικού έτους 

2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου, ποσού 45,17 ευρώ, είναι 

νόμιμη και συνεπώς το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να 

θεωρηθεί, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2013, τις πιστώσεις του 

οποίου βαρύνει. 
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Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι το 294, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής, ποσού 45,17 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του 

οικονομικού έτους. 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΗ                                       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΑΛΑΚΗ 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ 

 

Εκδόθηκε στις 02-04-2014 

 

 

 

 

 

 

 


